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Förord 
 
Bitterljuvt är det, så här i Umeås mörka och bitande kalla vinterdagar, för mig en upple-

velse för femte året på rad, att konstatera att mina dagar här går mot sitt slut och att det är 

dags att flytta tillbaka till Malmö där jag en gång kom ifrån. Vem visste att det skulle 

vara så svårt att skiljas från en plats som man aldrig tidigare haft en anknytning till eller 

ens varit intresserad av att lära känna. Men en stad som Umeå, med seder, vanor, dialekt, 

vänner, kärlek och natur kan ta en med storm och få en att känna sig precis som hemma. 

  

Med det sagt vill jag rikta ett genuint och stort tack till mina fantastiska vänner och klass-

kamrater Natalie och Angelica, som varit mina trogna följeslagare under alla jurist-

programmets toppar och dalar. Utan er hade det aldrig blivit detsamma och jag hade inte 

varit den jag är idag. 

  

Jag vill också tacka mina föräldrar och min bror, för all stöttning i form av telefonsamtal 

när som helst på dygnet och hjälp med allt från korrekturläsning av detta arbete till all-

männa livsråd under hela programmet. 

  

Ett särskilt stort tack riktas till min bästa vän och sambo, Axel, som stått ut med mig ända 

sedan jag för 4,5 år sedan anlände ensam till Umeås centralstation med nattåget. Det har 

inte alltid varit lätt, med en stressad juriststudent som pluggat till terminstentor och en 

ingenjörsstudent som slitit för att ta dubbla examina, men tillsammans klarade vi det. 

  

Sist men inte minst vill jag tacka min handledare, Eva, som verkligen lagt ner tid och 

energi på att hjälpa mig och som gett mig mycket goda tips och råd under hela arbets-

processen. 
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Förkortningar 
 

Barnkonventionen  FN:s konvention om barnets rättigheter 

 

BDSM Samlingsuttryck för BD: bondage och disciplin, DS: domi-

nans och underkastelse samt SM: sadism och masochism 

 

BrB    Brottsbalk (1962:700) 

 

Brå    Brottsförebyggande rådet 

 

EKMR Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rätt-

igheterna och de grundläggande friheterna 
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PL    Patientlag (2014:821) 
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Relevant terminologi  
 

Barn Enligt art. 1 barnkonventionen och 9 kap. 1 § FB, är den 

som är under 18 år omyndig. I detta arbete kommer med 

barn åsyftas personer till och med 15 år eftersom det är vid 

15 års ålder skillnader görs i den rättsliga hanteringen. 

 

Sexuella handlingar 6 kap. 4 § BrB omfattar gärningar som består av sam-

lag eller annan sexuell handling som med hänsyn till 

kränkningens allvar är jämförlig med samlag. I detta arbete 

används begreppet “sexuella handlingar” som ett samlings-

begrepp för de båda typerna av gärningar som omfattas av 

bestämmelsen.  

 

Sexuella övergrepp Begreppet används som en samlingsterm för de sexualbrott 

mot barn som kommer till uttryck i 6 kap. 4-6 §§ BrB. I fall 

då brotten kan bedömas vara grova inkluderas även dessa 

fall. 
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Abstract  
 
The aim of this paper is to investigate and describe maturity assessments of children who 

are defendants in cases where the legal question is whether an act should be classified as 

rape or sexual exploitation of children. Furthermore, the aim is to investigate how a se-

lection of judgments relates to the legislator's intention with the sex crime legislation and 

to analyze the results from a child rights perspective and a rule of law perspective. 

 

In this paper, a forensic method is complemented with an empirical method. Both tradit-

ional sources of law and non-judicial research has been used. An empirical study, mainly 

consisting of lower court judgements has been carried out. A child rights perspective 

focusing on the best interests of the child, and a rule of law perspective focusing on the 

principle of legality and objectivity have been used as tools of analysis. The paper is 

mainly based on a case study which consists of 28 judgments selected from a collected 

material of about 240 judgments. 

 

The results presented in the paper show that courts are meant to carry out maturity as-

sessments of children, but instead often begin by investigating whether a child has parti-

cipated willingly in the sexual acts. If the court finds that this is the case, it is often stated 

that “neither has there been anything about the maturity of the plaintiff or other cir-

cumstances that give cause to disregard the willingness”. The procedure that is performed 

is therefore the opposite of how the procedure should be performed according to the le-

gislation. Furthermore, children as young as 12 years old, and in some exceptions 11 ye-

ars old, are considered to be old enough and to have the necessary levels of mental ma-

turity to be able to make decisions about whether or not they want to have sexual inter-

course with an older youth or an adult.  

 

The conclusions of the paper is that maturity assessments rarely occur and even if they 

do, they are not presented by the court, leading to a lack of legality, predictability and 

objectivity. Another conclusion is that the age of children who are deemed to be mature 

enough to voluntarily participate in sexual acts is 13 years, which cannot be considered to 

be for the best interest of the child and which further erodes the purpose of the legis-

lation. Many children therefore risk arbitrary assessments and some children receive 

weaker legal protection than they would have if the maturity requirement was abolished. 
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Sammanfattning 
 
Arbetet syftar till att undersöka och redogöra för mognadsbedömningar av barn som är 

målsägande i fall där den rättsliga frågan är om en gärning ska rubriceras som våldtäkt 

mot barn eller sexuellt utnyttjande av barn. Vidare syftar arbetet till att undersöka hur ett 

urval av domar förhåller sig till lagstiftarens intention med sexualbrottslagstiftningen 

samt analysera resultatet utifrån ett barnrättsperspektiv och ett rättssäkerhetsperspektiv.  

 

I arbetet används en rättsvetenskaplig metod i kombination med en empirisk metod, vilka 

kompletterar varandra. Både traditionella rättskällor och utomrättslig forskning har an-

vänts. En empirisk undersökning av främst underrättsinstansernas domar har företagits. 

Ett barnrättsperspektiv med fokus på barnets bästa och ett rättssäkerhetsperspektiv med 

fokus på förutsebarheten enligt legalitetsprincipen samt objektivitetsprincipen har anlagts 

och använts som analysverktyg i arbetet. Vidare bygger arbetet till stor del på en rätts-

fallundersökning baserad på 28 stycken domar som valts ut av ett insamlat material av 

drygt 240 stycken domar. 

 

Ett resultat av arbetet är att domstolar som ska genomföra en mognadsbedömning av ett 

barn istället utgår från att utreda om frivillighet förelegat och om så är fallet konstateras 

att ”det heller inte framkommit något om målsägandens mognad eller omständigheterna i 

övrigt som ger anledning att bortse från frivilligheten”. Det förfarande som vidtas är 

alltså tvärtom mot hur det enligt lagstiftningen bör gå till. Vidare anses barn så unga som 

12 år, och i undantagsfall även 11 år, vara tillräckligt gamla för att anses besitta sådan 

mognad som krävs för att kunna ta ställning till att delta i samlag eller annan sexuell 

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

ungdom eller vuxen person. 

 

Slutsatsen av arbetet är att mognadsbedömningar sällan utförs, eller i vart fall inte redovi-

sas och motiveras, vilket leder till att bedömningarna inte uppfyller kraven på legalitet, 

förutsebarhet och objektivitet. En annan slutsats är att det skapats en 13-års norm, som 

frångår den lagstadgade åldern för sexuellt självbestämmande, vilket inte kan anses vara 

barnets bästa och som dessutom urholkar syftet med lagstiftningen. Många barn riskerar 

godtyckliga bedömningar och en del barn erhåller ett sämre rättsligt skydd än vad de 

skulle gjort om kravet på mognad slopades. 



12 
 

Nyckelord 

Sexuella övergrepp mot barn, våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn, barnrätt, 

barnkonventionen, barnets bästa, rättssäkerhet, legalitetsprincipen, objektivitetsprincipen, 

förutsebarhet, mental mognad, mognadsbedömningar, hjärnans utveckling, frivillighet, 

samtycke, sexuellt självbestämmande. 
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1 Inledning 
 
”Därför är det bara i mycket speciella fall, där det förelegat verklig ömsesidighet och 

verkligt moget övervägande från en flicka mycket nära 15-årsgränsen, som svensk lag ser 

mindre strängt på vuxna mäns sex med barn. Att man inom HD inte på alla håll delar den 

synen blev klart genom de två aktuella domarna.” 

Madeleine Leijonhufvud om NJA 2006 s. 79 I och II. 

 
1.1 Bakgrund och problemformulering 
Av barn som någon gång utsatts för sexualbrott1 uppvisar ungefär hälften symtom och 

beteendestörningar till följd av övergreppet. Detta brukar framträda inom två år efter det 

att övergreppet ägt rum.2 Barn som utsatts för sexuella övergrepp löper en förhöjd risk att 

drabbas av anpassningsproblem i form av psykologiska och känslomässiga svårigheter.3 

Det finns två tillstånd som förekommer oftare än andra och dessa är sexuellt utåtagerande 

samt posttraumatiskt stressyndrom.4 Skam, skuldkänslor och dissociation är också van-

liga reaktioner vid sexuella övergrepp. Bland tonåringar mellan 13- och 18 år är symptom 

och beteenden såsom depression, låg självkänsla, ätstörningar och andra självskadebete-

enden, självmordsbenägenhet, missbruk, rymning hemifrån, brottslighet och sexuella be-

teendeproblem vanligast.5 

 

Att barn och unga anses vara extra skyddsvärda på grund av sin utsatta ställning i för-

hållande till vuxna personer kommer till uttryck bland annat genom de åldersgränser vi 

har i svensk rätt. Dessa anger när olika rättigheter samt skyldigheter inträder för barn och 

unga samt vad som förväntas av dem vid olika åldrar.6 Den sexuella självbestämmande-

rätten som i Sverige inträder vid 15 års ålder enligt 6 kap. 4 § brottsbalken (BrB) är ett 

exempel på en sådan bestämmelse som finns till för att skydda barn och förhindra att de 

utsätts för sexuella övergrepp som kan medföra långtgående psykiska- och fysiska be-

svär. En av utgångspunkterna i sexualbrottslagstiftningen är att alla har rätt att själva be-
                                                
1 Här åsyftas samtliga sexualbrott och inte enbart de som antingen rubriceras som våldtäkt mot barn eller 
2 Svedin & Banck (2002), s. 133-135. 
3 Nyman & Svensson (1995), s. 18. 
4 Posttraumatiskt stress-syndrom (PTSD) beskrivs i Nationalencyklopedin som en psykisk störning som 
kan drabba människor som genomlevt en traumatisk upplevelse utöver vanliga mänskliga erfarenheter. 
Störningen kan vara föranledd av exempelvis våldtäkt, kroppslig skada eller hot därom. Sjukdomen karak-
täriseras av återupplevande av händelsen, undvikande av tankar associerade med händelsen och överspänd-
het såsom koncentrationssvårigheter. 
5 Svedin & Banck (2002), s. 133-142. 
6 Se bl.a. 7 kap. 10 § SkolL ang. skolplikten, 1 kap. 6 § BrB ang. straffmyndighet, 9 kap. 1 § FB ang. myn-
dighetsålder och 3 kap. 7 § alkohollagen ang. alkoholkonsumtion. 
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stämma över sin sexualitet, vilket innebär att var och en har rätt att delta i, eller avstå från 

sexuella handlingar. Denna sexuella självbestämmanderätt innehåller dock en in-

skränkning, vilket är undantaget som säger att barn under 15 år inte innehar en sådan 

rätt.7  

 

Anledningen till att inskränkningen av den sexuella självbestämmanderätten finns är hu-

vudsakligen att barn under 15 år inte anses ha uppnått den grad av utveckling och mog-

nad som krävs för att de ska kunna förstå den fulla innebörden av sexuella handlingar. 

Presumtionen inom svensk rätt är alltså att barn under 15 år inte kan samtycka till sexu-

ella handlingar.8 Sedan 2005 innehåller därför BrB särskilda bestämmelser som gäller för 

barn under 15 år, vilka återfinns i 6 kap. 4-10a §§ BrB. I 6 kap. 4 § BrB finns bestämmel-

sen om våldtäkt mot barn som stadgar att det är otillåtet att ha samlag med, eller genom-

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

samlag, med ett barn under 15 år. Den efterföljande bestämmelsen i 6 kap. 5 § BrB stad-

gar att om brott enligt 6 kap. 4 § BrB är att anse som mindre grovt, ska den tilltalade 

istället dömas för sexuellt utnyttjande av barn. Bestämmelsen ska tillämpas restriktivt och 

en förutsättning för att bestämmelsen ska aktualiseras anges vara att den person som gär-

ningen riktats mot, med hänsyn till sin utveckling och omständigheterna i övrigt, haft 

förutsättningar att bedöma och ta ställning till situationen.9 

 

Det målsägande barnets mognad är en viktig omständighet som kan vara avgörande för 

om barnet i fråga verkligen haft möjlighet att bedöma och ta ställning till situationen. Det 

är därför upp till domstolarna att bedöma barnets mognadsnivå, men riktlinjer till hur en 

sådan bedömning ska utföras är knapphändig.10 Istället kan en schabloniserad be-

dömning, baserad på barnets ålder, komma ifråga.11 Detta innebär att domstolarna ofta ut-

går från att barn varit tillräckligt mogna för att frivilligt kunna delta i sexuella handlingar 

om de uppnått en viss ålder, istället för att anta att det aktuella barnet inte besuttit sådan 

mognad om inget annat talar för en högre mognadsgrad än vad som annars kan anses vara 

åldersadekvat. Den ålder som i praxis kommit att bli självklar i förhållande till när ett 

                                                
7 Prop. 2004/05:45, s. 22 f. 
8 Prop.1994/95:2, s. 14. 
9 Prop. 2004/05:45, s. 144.  
10 Ibid. 
11 SOU 2010:71, s. 366. 
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barn är mogen nog att själv välja att ha sex är 13 år, trots att den lagstadgade sexuella 

självbestämmanderätten är 15 år.12 

 

I rättsfall från både Högsta domstolen (HD) och hovrätterna (HovR) är det vanligt att 

mognadsbedömningar inte utförs eller åtminstone inte redovisas. I de fall då det tydligt 

framgår att barnets mognad faktiskt har bedömts och beaktats, saknas oftast motiveringar 

till domstolens slutgiltiga uppfattning. Denna avsaknad av transparens, innebär också en 

avsaknad av vägledning, vilket är problematiskt på så vis att det öppnar upp för god-

tyckliga bedömningar och för att lika fall inte behandlas lika. Detta är ett problem, både 

ur ett rättssäkerhetsperspektiv, men även ur ett barnrättsperspektiv. Frågan är om barnets 

rätt verkligen tas tillvara, om alla barn behandlas lika och om det är för barnets bästa att 

deras mognad utgör utgångspunkt för den straffrättsliga bedömningen.13 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att utreda straffrättsliga mognadsbedömningar av barn som är måls-

ägande i fall där den rättsliga frågan är om en gärning ska rubriceras som våldtäkt mot 

barn eller sexuellt utnyttjande av barn. Vidare syftar arbetet till att undersöka hur ett urval 

av domar förhåller sig till lagstiftarens intention med 6 kap. 4-5 §§ BrB samt analysera 

resultatet utifrån ett barnrättsperspektiv med särskilt fokus på barnets bästa. Arbetet 

kommer även att analysera och diskutera de straffrättsliga mognadsbedömningarna uti-

från ett rättssäkerhetsperspektiv med fokus på förutsebarheten enligt legalitetsprincipen 

samt objektivitetsprincipen. 

 

För att konkretisera och tydliggöra syftet kommer tre frågeställningar att ställas och be-

svaras under arbetets gång: 

- Hur utför domstolarna mognadsbedömningarna när våldtäkt mot barn enligt 6 

kap. 4 § BrB bedöms som mindre grovt brott enligt 6 kap. 5 § BrB? 

- Vad innebär mognadsbedömningarna och resultaten av dessa för barn som utsätts 

för sexualbrott ur ett barnrättsperspektiv med fokus på barnets bästa? 

- Är mognadsbedömningarna rättssäkra utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv med fo-

kus på förutsebarheten enligt legalitetsprincipen samt objektivitetsprincipen? 
                                                
12 Se bl.a. NJA 2006 s. 79 I, Hovrätten för Västra Sveriges mål nr. B 4041-13, Hovrätten för Nedre Norr-
lands mål nr. B 165-14, Göta hovrätts mål nr. B 2869-10. 
13 Se bl.a. Göta hovrätts mål nr. B 277-16, Svea hovrätts mål nr. B 10214-14, Hovrätten för Västra Sveriges 
mål nr. B 4228-12. 
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1.3 Avgränsningar 
Arbetet kommer inte att behandla vad som utgör ett brott enligt svensk rätt. 6 kap. 4-5 §§ 

BrB kommer därför att behandlas endast översiktligt då fokus kommer att ligga på be-

dömningen av barns mognad. Gränsdragningen mellan våldtäkt mot barn och grov våld-

täkt mot barn som återfinns i 6 kap. 4 § 3 st. BrB kommer inte att behandlas, endast 

gränsdragningen mellan våldtäkt mot barn och sexuellt utnyttjande av barn är av intresse. 

Inte heller kommer 6 kap. 4 § 2 st. att behandlas eftersom stycket tar sikte på barn som är 

mellan 15 och 18 år gamla och som utsatts för brott av en närstående, vilket inte aktu-

aliseras i detta arbete. 

 

För att 6 kap. 5 § BrB ska tillämpas krävs att det utsatta barnet deltagit frivilligt i den 

sexuella handlingen och för att bedöma om så varit fallet finns det flera omständigheter 

att beakta. Det är dock omständigheten kring barnets mognad som fokus ligger på i detta 

arbete. Vidare kommer inte ansvarsfrihetsregeln i 6 kap. 14 § BrB att tas upp eftersom 

denna regel endast är tillämplig i fall då det varit ringa skillnad i ålder och utveckling 

mellan parterna. I arbetet behandlas enbart fall där åldersskillnaden mellan parterna varit 

fem år eller mer, varför ansvarsfrihetsregeln inte kommer att aktualiseras. Inte heller 

kommer påföljdsfrågan diskuteras i arbetet.  

 

I arbetet kommer bland annat ett rättssäkerhetsperspektiv med fokus på legalitets-

principen och objektivitetsprincipen att anläggas. Gällande legalitetsprincipen, är det 

främst förutsebarheten som kommer att behandlas och diskuteras. Övriga delar inom 

principen behandlas endast översiktligt. 

 

1.4 Metod och material 
Under denna rubrik har jag valt att dela in texten i underrubriker för att kunna beskriva 

arbetet på ett tydligare sätt. Underrubrikerna är därmed inte att betrakta som fristående 

från huvudrubriken och samtliga behandlar både metod och material. Det övergripande 

metodvalet för arbetet behandlas först, därefter behandlas de två perspektiv som anläggs 

på arbetet och som utgör verktyg för den kommande analysen. Sedan följer en be-

skrivning av arbetets deskriptiva avsnitt samt en del som enbart beskriver arbetet med de 

utvalda rättsfallen. Slutligen behandlas frågor om objektivitet och källkritik. 
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1.4.1 Rättsvetenskap och empiri 
I detta arbete används en rättsvetenskaplig metod i kombination med en empirisk metod, 

vilket motiveras med att dessa kompletterar varandra väl samt att båda krävs för att syftet 

och frågeställningarna i arbetet ska kunna besvaras på ett tillfredsställande och nyanserat 

sätt. Vad en rättsvetenskaplig metod innebär är inte klarlagt och kan därför inte ges en 

tydlig definition.14 Min intention är dock inte att ge den valda metoden en etikett eller 

diskutera de olika metoderna som man inom juridisk vetenskap kan använda sig av, utan 

istället ligger fokus på att förklara hur jag gått tillväga för att besvara arbetets syfte. Den 

rättsvetenskapliga metoden har använts i de deskriptiva avsnitten för att fastställa och 

värdera gällande rätt samt för att utreda begreppet mognad med hjälp av bland annat ut-

omrättsliga källor, vilket exempelvis en rättsdogmatisk metod inte skulle tillåta.15 Den 

rättsvetenskapliga metoden har också använts för att anlägga perspektiv på arbetet.  

 

Den empiriska metoden har använts för att presentera en genomgång av utvalda rättsfall. 

Det har varit nödvändigt att inhämta empiriskt material för att kunna redogöra för, samt 

analysera hur mognadsbedömningarna utförs i praktiken. Den empiriska undersökningen 

har alltså inte använts för att värdera eller fastställa gällande rätt, utan enbart för att stu-

dera domar, främst underinstansernas domar, eftersom vägledning från HD är gles. Det 

råder dock delade meningar kring om det finns ett behov av att använda empiriskt materi-

al och om det faller utanför den juridiska metoden eller inte. Jag har i detta arbete valt att 

ansluta mig till åsikten att empiriskt material kan komplettera en traditionell juridisk me-

tod och därmed åstadkomma en högre kunskapsnivå än vad man annars skulle uppnå.16  

 

1.4.2 Analysverktyg 
Under detta arbete kommer ett kritiskt förhållningssätt att intas och vara genomgående i 

arbetet eftersom syftet är att synliggöra, analysera och diskutera den eventuella problem-

atiken som föreligger kring straffrättsliga mognadsbedömningar av barn. Det kritiska för-

hållningssättet i detta arbete utgår från två olika perspektiv som används som verktyg för 

att ge svar på arbetets frågeställningar. Dessa perspektiv är ett barnrättsperspektiv och ett 

rättssäkerhetsperspektiv. De båda perspektiven har många olikheter, men även många 

gemensamma faktorer och utgör i detta arbete ett slags ramverk för att på bästa sätt bes-

                                                
14 Se bl.a. Sandgren (2015), s. 42 f., Olsen (2004), s. 105–145 och Peczenik (1990), s. 41–52. 
15 Olsen (2004), s. 111-114 och Sandgren (2005), s. 649 och s. 655. 
16 Se bl.a. Sandgren (2015), s. 45-52, Nääv & Zamboni (2014), s. 14 och Önnerfors & Wenander (2016), s. 
20. 
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vara arbetets frågeställningar. Det ska dock framhållas att andra perspektiv och teorier 

också skulle kunna appliceras på detta arbete, vilket i sådana fall skulle resultera i andra 

resultat. Exempelvis skulle det vara intressant att utifrån ett genusrättsperspektiv studera 

mognadsbedömningarna i förhållande till normer och uppfattningar kring könens olika 

grad av mognad vid olika åldrar. 

 

Avsikten har inte varit att ställa de två valda perspektiven mot varandra och utföra en 

komparation, utan syftet har snarare varit att de både perspektiven ska samverka med 

varandra för att bidra med en fördjupad analys innehållande fler aspekter än vad som an-

nars vore möjligt. Perspektiven har använts genomgående i arbetet, vilket innebär att de 

till viss del styrt urvalet av material och därmed innehållet i arbetet, men även till att dra 

slutsatser och diskutera analysen. Baserat på syftet med detta arbete har jag funnit att ett 

barnrättsperspektiv och ett rättssäkerhetsperspektiv är de två perspektiv som varit mest 

relevanta att applicera.  

 

Några av de mest centrala, senare verken som behandlar sexuella övergrepp mot barn och 

som jag i mitt arbete använt som utgångspunkt för barnrättsperspektivet är Barnets bästa: 

om barns rättsliga ställning i familj och samhälle av Anna Singer, Barnrättens grunder 

av Johanna Schiratzki samt Övergrepp mot kvinnor och barn – den rättsliga hanteringen 

av Christian Diesen och Eva Diesen. För att få en förståelse för de principer som är rel-

evanta inom ramen för barnrätt och barnrättsperspektiv har även barnkonventionens art-

iklar studerats. Dessa artiklar utgörs av förbudet mot diskriminering i art. 2, barnets bästa 

i art. 3 och rätten att bli hörd i art. 12. Även barns rätt att skyddas mot sexuella övergrepp 

som kommer till uttryck i art. 19 samt art. 34 har utgjort en grund för det barn-

rättsperspektiv som i arbetet används. För att få en djupare förståelse för barnets rättig-

heter, särskilt för barnets bästa, har doktrin, förarbeten och offentliga utredningar stud-

erats. Mognadsbegreppet så som det omnämns i bestämmelsen om barns rätt att komma 

till tals i art. 12, har studerats främst utifrån UNICEF:s handbok för implementering av 

barnkonventionen som anger hur barnkonventionens artiklar ska tolkas och tillämpas. 

 

För att få en förståelse för de principer och rättsgrundsatser som är relevanta för rätts-

säkerhet och rättssäkerhetsperspektiv har både doktrin, juridiska artiklar och offentliga 

utredningar använts. I detta sammanhang kan både Åke Frändberg och Aleksander 

Peczenik nämnas, vilka båda två är väl etablerade inom den svenska allmänna rättsläran 
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och som båda bidragit med varsin syn och tolkning av begreppet rättssäkerhet. Främst har 

Peczeniks bok Vad är rätt? samt Frändbergs artikel Om rättssäkerhet använts. Även Jo-

sef Zilas artikel Om rättssäkerhet och Anne Rambergs artikel Tvångsmedel, rätts-

säkerhet och integritet – går det att förena? har varit vägledande i navigationen av hur 

rättssäkerhetsbegreppet ska tolkas och vad det ska anses inrymma. 

 

1.4.3 Deskriptiva avsnitt 
Det finns en hel del forskning kring sexuella övergrepp mot barn, vilket är ett ämne som 

under många år har utretts. En stor del av denna forskning fokuserar på lagstiftningspro-

cessen samt myndigheters arbete och ansvar gentemot utsatta barn. Forskning som fokus-

erar på rättstillämpningen är dock inte lika omfattande och den specifika frågan om 

straffrättsliga mognadsbedömningar är i princip outforskad. Detta arbete avser därför på-

börja en utfyllnad av den kunskapsbrist som råder och förhoppningsvis motivera till vi-

dare forskning. Arbetet avser inte vara heltäckande eller göra anspråk på att kunna be-

svara hur de straffrättsliga mognadsbedömningarna utförs och vad dessa innebär för den 

straffrättsliga processen. Det som avses är att producera ett material som går att bygga 

vidare på och som väcker intresse och nyfikenhet för vidare forskning. 

  

Som nämnts ovan har gällande rätt i förhållande till 6 kap. 4-5 §§ BrB redogjorts för med 

hjälp av en rättsvetenskaplig metod. Jag har alltså använt mig av lagstiftning, förarbeten, 

praxis och doktrin. Det är av vikt för arbetets syfte och frågeställningar att gällande rätt 

utreds och lagstiftarens intention återges. Av den anledningen har ett relativt stort fokus 

legat på förarbetsuttalanden och till viss del även praxis som tolkat dessa uttalanden. Ur-

valet har baserats på gällande lagstiftning och förarbetena härtill. Jag har använt mig av 

Norstedts Juridiks rättsliga databaser Karnov och Zeteo, vilket innebär att jag genom lag-

kommentarer kunnat söka mig vidare till relevanta förarbeten, praxis och doktrin. Jag har 

även använt mig av Per Ole Träskmans och Suzanne Wennbergs lagkommentar Brotts-

balken: en kommentar, vilken fyller samma funktion som databaserna. Proposition 

(prop.) 2004/05:45 har använts relativt mycket eftersom detta förarbete är det mest om-

fattande när det kommer till brotten i 6 kap. 4-5 §§ BrB. 

 

Vidare har samtliga omständigheter som aktualiseras vid rubriceringsfrågan mellan våld-

täkt mot barn och sexuellt utnyttjande av barn kortfattat redogjorts för. Vilka majoriteten 

av dessa omständigheter är har utvecklats av praxis. De omständigheter som tas upp i 
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detta arbete är de som jag ansett haft en avgörande betydelse i de rättsfall jag valt att in-

kludera. Urvalet av de beaktansvärda omständigheterna är också baserat på vad som ut-

talats i rättsfall som ovan nämnda lagkommentarer hänvisat till. Större vikt har lagts vid 

frivillighet och samtycke eftersom dessa två faktorer har en avgörande roll vid rubrice-

ringsfrågan och förståelse för dessa krävs inför den efterkommande redogörelsen för 

barns mognad och hur denna påverkar frivilligheten. Till detta har främst doktrin använts 

i form av Petter Asps bok Sex & samtycke samt Madeleine Leijonhufvuds utrednings-

förslag på ny sexualbrottslagstiftning från 2008. Asps bok är en av de främsta inom sam-

tycke och Leijonhufvuds utredning har sedan den skapades utgjort tydlig vägledning vad 

gäller frivillighet. Denna utredning utgör dessutom en grund för den nuvarande sexual-

brottslagstiftningen som baseras på samtycke och kan därför anses ha ett högt värde som 

rättskälla. Jag har alltså använt mig av svenskt material, men jag är medveten om att det 

finns mycket internationell forskning på området kring samtycke. Avsnittet som material-

et används till är dock väldigt begränsat och har inkluderats enbart för att ge en bredare 

förståelse av begreppet mognad, varför det inte varit av vikt att inkludera ytterligare 

forskning. 
  

För att tydliggöra den problematik och oklarhet som mognadsbegreppet omgärdas av har 

det varit nödvändigt att redogöra för både svensk- och engelsk lexikalisk definition av be-

greppet. Det har också varit nödvändigt att beskriva mänsklig utvecklingspsykologi och 

medicinsk forskning om hjärnan i förhållande till barns mognadsprocess. Detta har varit 

av vikt för förståelsen av begreppet eftersom mognad ur en vetenskaplig synvinkel är ett 

psykologiskt begrepp. I denna del har Åke Pålshammars artikel Tonårshjärnan, risk och 

sex varit vägledande och tjänat som en kompass för vidare studier inom området. Här kan 

Antonia R Becharas, Antoine Damasios och Hanna Damasios avhandling Emotion, decis-

ion making and the orbitofrontal cortex samt Laurence Steinbergs två avhandlingar Risk 

taking in adolescence. New perspectives from brain and behavioral science samt Risk 

taking in adolescence: What changes, and why? nämnas. Dessa källor måste anses vara 

några av de större och viktigare inom sina forskningsfält, bland annat eftersom många 

andra forskare och yrkesverksamma inom det medicinska området hänvisar till dessa i 

egna arbeten. 
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Mognadsbegreppet har studerats utifrån straffrättsliga bestämmelser, men även utifrån 

annan nationell lagstiftning eftersom det saknas vägledning på det straffrättsliga området. 

Det är dock viktigt att påpeka att barns mognad inom andra rättsområden än det straff-

rättsliga avser mognad i förhållande till annat är sexuellt umgänge. Till detta har främst 

lagtext och förarbeten studerats, men även en kunskapsöversikt som Socialstyrelsen gett 

ut samt en kommentar från FN:s barnrättskommitté. Urvalet av dessa källor är baserat på 

det faktum att annan vägledning saknas samt att förarbetena hänvisar till dessa. 
  

Arbetets huvudsakliga del utgörs av en empirisk genomgång av rättsfall som behandlar 

den straffrättsliga hanteringen av mognadsbedömningar av barn som utsatts för brott en-

ligt 6 kap. 4-5 §§ BrB. Materialet i denna del består av utvald praxis och avser ge svar på 

framförallt arbetets två sista frågeställningar. 

 

1.4.4 Urval- och behandling av rättsfallen 
Det insamlade materialet som ligger till grund för arbetet är 28 stycken domar, varav fem 

stycken kommer från HD och de resterande 23 stycken domarna kommer från HovR. 

Dessa 28 domar har valts ut från ett insamlat material bestående av drygt 240 domar. 

Varför just 28 domar valts ut är för att dessa besvarade arbetets syfte på bästa sätt och 28 

stycken kändes som ett lagom stort antal att inkludera. Materialet består av domar som 

behandlar 6 kap. 4-5§§ BrB och avser perioden från den 1 april 2005 till och med den 31 

oktober 2019. Insamlingen har gått till enligt följande: Norstedts Juridiks söktjänst JUNO 

har använts. Avancerade sökningar har gjorts med sökorden “våldtäkt mot barn” och 

“sexuellt utnyttjande av barn”. Dessa sökningar har sedan avgränsats genom följande val: 

1. Rättskällor: Praxis, Allmänna domstolar, Högsta domstolen och Hovrätterna 

2. Rättsområden: Straffrätt 

3. År: 2005-2019 

4. Versioner: Gällande 

5. Objektivt kriterium: Minst fem år åldersskillnad mellan målsägande och tilltalad 

 

Jag har läst de dryga 240 domarna som insamlats enligt ovan och därefter sorterat ut och 

bearbetat de 28 domar som jag ansett har varit av betydelse för arbetets syfte och fråge-

ställningar. Grunden för urvalet av domar har varit att barns mognad på något vis dis-

kuterats eller bedömts. I andra hand har domar valts ut där det saknats diskussion eller 

bedömning kring barns mognad, men där man rimligtvis skulle kunna förvänta sig detta, 
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eftersom jag ansett att även dessa fall varit av stor vikt för arbetets syfte. Angående 

gränsdragningen mellan våldtäkt mot barn och sexuellt utnyttjande av barn har domar 

valts ut där det dömts för våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn eller för båda 

brotten. 

 

Det finns ett flertal olika metoder som kan användas för att göra ett urval. Jag har valt att 

använda mig av kombinerade metoder för att kunna besvara arbetets syfte och frågeställ-

ningar. Dessa metoder är strategiskt urval och bekvämlighetsurval. Det strategiska urvalet 

innebär att jag haft möjlighet att själv bestämma vilka rättsfall jag valt att inkludera i ar-

betet. Jag har då valt ett heterogent arbetssätt för att välja ut rättsfall som jag ansett bi-

dragit med en djupare förståelse för problematiken kring straffrättsliga mognads-

bedömningar. Bekvämlighetsurvalet har fyllt funktionen att begränsa urvalet av rättsfall 

med ett objektivt kriterium. Kriteriet har varit att det ska vara minst fem års ålders-

skillnad mellan den målsägande och den tilltalade för att på så vis kunna avgränsa bort de 

fall där ansvarsfrihetsregeln i 6 kap. 14 § BrB kunnat tillämpas. Ett fall där ålders-

skillnaden endast var fyra år har dock inkluderats, eftersom domen måste anses vara av 

extra stor vikt för besvarandet av syftet. 

 

Anledningen till att jag valt att presentera fall från både HD och HovR:na är att det sak-

nas tillräckligt många fall från HD för att arbetets syfte skulle kunna uppnås. Vidare har 

jag valt att redogöra för samtliga av instansernas domslut och domskäl. Jag är medveten 

om att underinstanserna inte har något prejudicerande värde, men de belyser ändock en 

viktig aspekt, nämligen hur resonemang kring mognad förs i domstolarna samt hur mog-

nadsbedömningar utförs. Med tanke på arbetets syfte och frågeställningar, vore det orim-

ligt att inte beakta underinstansernas domar eftersom dessa redovisar en problematik 

kring mognad, likväl som HD:s domar gör. Nämnas kan att jag valt att inte presentera 

några fall som enbart avgjorts av tingsrätt (TR) eftersom rättsfall från HovR:na ändå får 

anses ge större tyngd till slutsatserna av utredningen.  

 

Valet av domar i detta arbete är inte avsett att vara heltäckande, utan enbart avsett att be-

lysa den problematik som finns kring straffrättsliga mognadsbedömningar vid gräns-

dragningen mellan våldtäkt mot barn och sexuellt utnyttjande av barn. Hade jag valt en 

annan metod för urvalet och därmed valt ut andra domar att grunda arbetet på, skulle 

detta påverka resultatet. Rättsfallen som valts ut innehåller känsliga uppgifter, trots att 
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dessa inte är sekretessbelagda. Med detta i åtanke har jag valt att inte skriva ut uppgifter 

som riskerar att direkt avslöja enskildas identitet. På ställen jag valt att citera direkt från 

domarna har jag ersatt de känsliga uppgifterna med neutrala ord. 

 

Angående referattekniken som jag valt att använda mig av kan sägas att jag strävat efter 

att ge en så korrekt återgivelse som möjligt av gränsdragningen mellan våldtäkt mot barn 

och sexuellt utnyttjande av barn med fokus på mognadsbedömningen. Det är dock viktigt 

att påpeka att referaten är relativt korta, vilket innebär vissa svårigheter att ge en full-

ständig bild av samtliga omständigheter och överväganden i fallen. Jag har försökt att 

skriva referaten på ett så likt sätt som domens ursprungliga version som möjligt. I första 

hand har därför domstolens egna ord använts och jag har skiljt på vad domstolarna uttalat 

och vad parterna uttalat, för att minimera risken att återge ett referat som inte stämmer 

överens med domens verkliga innebörd. 

 

1.4.5 Objektivitet och källkritik 
Jag har genomgående i arbetet eftersträvat att förhålla mig objektiv till det utvalda mat-

erialet som jag presenterar. Påpekas ska dock att enbart den process som sker då man gör 

ett medvetet urval, aldrig kan vara strikt objektivt eftersom detta urval baseras på något, i 

detta fall på arbetets syfte. Särskilt gällande urvalet av rättsfallen måste detta anges. Jag 

har försökt vara tydlig med vad som är mina egna kommentarer och åsikter samt vad som 

utgör en objektiv tolkning av materialet, men det måste observeras att det knappast går att 

frikoppla en analys helt från egna värderingar. 

 

Vidare ska en kort diskussion kring källkritik föras. Jag har strävat efter att enbart an-

vända mig av primärkällor eftersom dessa anses vara mer tillförlitliga än sekundärkällor 

som är beroende av andra källor och som redan blivit bearbetade av någon annan. Sekun-

därkällor har dock använts i viss utsträckning för att på ett mer effektivt sätt hitta rele-

vanta primärkällor som varit av vikt för mitt arbete. Vidare kan nämnas att jag utgått från 

de källkritiska principerna då jag valt material, vilka är 1. identifikation av källan, 2. tids-

kriteriet, 3. beroendekriteriet samt 4. tendenskriteriet. Jag har identifierat och fastställt 

äktheten av de källor jag använt mig av genom att ta reda på källans upphovsman, till-

komstsituation samt avsikten med tillkomsten. Jag har valt att bruka källor som varit rel-

ativt samtida och använt mig av de senaste versionerna av exempelvis litteratur och dokt-
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rin. Jag har också använt primärkällor för att fastställa oberoende och jag har kontrollerat 

om källan haft för avsikt att påverka opinionen.17 

 

1.5 Disposition 
Efter det inledande kapitlet följer ett avsnitt som behandlar de två perspektiven som an-

läggs i arbetet. Dessa redogörs för separat och relativt kortfattat. Efter respektive redo-

görelse förklaras hur perspektivet kommer att användas under arbetets gång. Därefter föl-

jer ett avsnitt som behandlar gällande rätt för 6 kap. 4-5§§ BrB. I avsnittet behandlas 

kortfattat hur det straffrättsliga skyddet för barn förändrats vad avser sexualbrott, vad lag-

stiftarens intention varit med de båda bestämmelserna samt gränsdragningen dem emel-

lan. Avsnittet avslutas med en behandling av frivillighet och samtycke eftersom dessa 

faktorer är viktiga för rubriceringsfrågan och för den kommande diskussionen om barns 

mognad. 

  

Nästkommande avsnitt tar upp de beaktansvärda omständigheterna vid gränsdragningen 

mellan 6 kap. 4 § BrB och 6 kap. 5 § BrB. Detta avsnitt är det kortaste i arbetet och be-

handlar samtliga omständigheter som genom praxis utvecklats till att vara beaktansvärda, 

förutom mognaden. Därefter följer det första avsnittet som räknas till arbetets huvud-

sakliga del, nämligen barnets mognad. Avsnittet redogör för mognad som begrepp. Näst-

kommande avsnitt utgör den allra största delen av arbetet och behandlar mognads-

bedömningar i praktiken. Inledningsvis behandlas utomrättsliga mognadsbedömningar. 

Fokus ligger sedan på de straffrättsliga mognadsbedömningarna, varför en omfattande 

genomgång av rättsfall presenteras. Efter varje referat finns en kommentar och sist i ka-

pitlet återfinns något kortare referat. 

  

Samtliga kapitel inleds med en kortare introduktion till vad som kommer att behandlas 

och varför. Arbetets sista och avslutande kapitel utgörs av en analyserande diskussion 

som avser svara på arbetets samtliga frågeställningar. Slutligen följer en avslutande 

kommentar som avser att knyta ihop säcken genom att sammanfatta och presentera de 

huvudsakliga slutsatserna av resultatet. 

 

                                                
17 Nationalencyklopedin, källkritiska principer. 
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1.6 Två perspektiv 
Under denna rubrik behandlas ett barnrättsperspektiv och ett rättssäkerhetsperspektiv. Det 

görs inledningsvis genom återgivelse av generella grundval och begreppsförklaringar. 

Därefter behandlas utgångspunkter, rättsregler och principer som ligger till grund för vart 

och ett av de perspektiv som anläggs i detta arbete. Avslutningsvis specificeras barnrätts-

perspektivet respektive rättssäkerhetsperspektivet som ska anläggas i detta arbete, genom 

en förklaring kring hur dessa ska användas. 

 

1.6.1 Barnrättsperspektiv 
Begreppet barnrätt är enligt Nationalencyklopedin en sammanfattande benämning på de 

rättsregler inom olika områden som rör barns rättsställning.18 Enligt Barnrättscentrum vid 

Juridiska institutionen vid Stockholms universitet är barnrätt och barnrättsliga frågor nå-

got som ligger på gränsen mellan flera olika ämnen och mellan det privata och offent-

liga. Barnrätten som rättsligt område är tydligt tvärvetenskapligt och kan handla om allt 

från hur man på bästa sätt samtalar med barn utifrån psykologiska aspekter, till hur ut-

veckling och mognad påverkar barns vardag.19 

 

I regeringens strategi från 2010 sägs generellt att ett barnrättsperspektiv innebär ett säker-

ställande av barnets rättigheter i åtgärder och beslut som rör barn.20 Barnrättsutredningen 

har i SOU 2016:19 påpekat vikten av ett barnrättsperspektiv eftersom ett problem som 

identifierats är att barn ses som föremål för vuxnas välvillighet, istället för egna rättig-

hetsbärare. Vid beaktande av ett barnrättsperspektiv och tillämpning av barns rättigheter 

krävs att metoder och tillvägagångssätt grundar sig i barnkonventionens artiklar. Enligt 

konventionen, men även nationell lagstiftning, finns en skyldighet att verka för att barn 

får sina rättigheter tillgodosedda i samband med varje beslut som rör dem.21 

 

1.6.1.1 Barnkonventionen 
Barnkonventionen, eller Förenta nationernas (FN) konvention om barns rättigheter antogs 

av generalförsamlingen den 20 november 1989. Den 2 september 1990 ratificerade Sve-

rige och 19 andra stater konventionen och den trädde därmed i kraft. Detta innebar att alla 

barn under 18 år fullt ut erkändes som egna individer och rättssubjekt i ett folkrättsligt 
                                                
18 Nationalencyklopedin, barnrätt. 
19 Barnrättscentrum, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet. 
20 Prop. 2009/10:232, s. 11. 
21 SKL, s. 9-10. 
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bindande dokument. Idag har alla världens länder förutom USA ratificerat barn-

konventionen.22 

 

Genom ratificeringen av barnkonventionen som Sverige genomförde 1990 blev kon-

ventionen folkrättsligt bindande för landet. Den fick dock inte ställning som nationell lag 

i Sverige per automatik och inställningen var länge att konventionens artiklar ändå redan 

återspeglades i svensk lag. Under de senaste åren har dock krav på en inkorporering 

ställts från olika håll eftersom man ansett att konventionen inte fått det genomslag man 

önskat.23 Dessa krav utgjorde grunden för regeringens prop. 2017/18:186 som antogs av 

riksdagen i juni 2018 vilket resulterade i lag (2018:1197) om Förenta nationernas kon-

vention om barnets rättigheter. Denna lag började gälla den 1 januari 2020. Någon av-

sevärd förändring i rättstillämpningen förväntas inte, men det innebär bland annat att 

konventionens artiklar kan komma att direkt åberopas i diverse beslutsprocesser som rör 

barn.24 

 

Rättigheterna i barnkonventionen är formulerade med utgångspunkt i barns särskilda be-

hov, intressen och situationer. Många av artiklarna ger uttryck för en tydlig syn på barn 

som sårbara och skyddsvärda.25 Konventionen innehåller fyra grundläggande principer, 

vilka är förbudet mot diskriminering i art. 2, barnets bästa i art. 3, rätten till liv i art. 6 

samt rätten att uttrycka sina åsikter och få dessa beaktade i art. 12. Konventionen inne-

håller ytterligare 50 stycken artiklar, däribland skyddet mot att utsättas för sexuella över-

grepp som kommer till uttryck i art. 19 och i art. 34.26 Utgångspunkten i det barnrätts-

perspektiv som appliceras på detta arbete är barnets bästa, men även mognadsbegreppet 

så som det kommer till uttryck i art. 12, varför en längre utredning kring dessa begrepp 

följer nedan. 

 

 

 

 

                                                
22 Prop. 1989/90:107, s. 4-5 f. 
23 Se bl.a. barnrättsutredningens kritik i SOU 2016:19. 
24 Singer (2019), s. 43-44. 
25 Ibid. s. 42.  
26 Art. 2, 3, 6 och 12 barnkonventionen och prop. 1997/98:182, s. 9. 
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1.6.1.2 Barnets bästa i art. 3 barnkonventionen 
Art. 3 barnkonventionen så som den lyder:  

 
1. “vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsin-

stitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa 

komma i främsta rummet. 

2. konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs 

för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräld-

rar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, och skall för detta än-

damål vidta alla lämpliga lagstiftnings och administrativa åtgärder. 

3. konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar för 

vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller 

säkerhet, hälsa, personalens antal, och lämplighet samt behörig tillsyn.” 

 

Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa 

enligt art. 3 barnkonventionen. Singer definierar barnets bästa genom att ange att be-

greppet handlar om att tillgodose barnets behov och intressen. Enligt henne går det inte 

att en gång för alla fastslå vad som är barnets bästa och det finns inte heller någon an-

ledning att göra det. Vad som är ett barns bästa måste bedömas med beaktande av det en-

skilda fallet och då måste hänsyn tas till barnets behov, intressen samt till vilken typ av 

situation som föreligger.27 FN:s kommitté för barnets rättigheter poängterar dock att en 

tolkning av barnets bästa måste stämma överens med barnkonventionens syfte och stor 

vikt ska läggas vid konventionens grundläggande principer i artiklarna 2, 6 och 12.28  

 

Att beakta barnets bästa är numera en målsättning och självklarhet när det gäller av-

görande frågor som berör barn. Barnkonventionen har varit ledande för bildandet av detta 

synsätt. Redan långt innan barnkonventionen ratificerades av Sverige fanns dock be-

stämmelser inom svensk rätt som tog sikte på att avgöranden som berörde barn, som ex-

empelvis frågor om vårdnad, skulle ske efter vad som ansågs vara barnets bästa.29 Prin-

cipen är inte heller något nytt inslag för internationella deklarationer och konventioner, 

men barnkonventionens art. 3 är unik avseende den bredd som artikeln innebär eftersom 

principen ska gälla samtliga åtgärder som rör barn inom alla samhällsområden.30  

                                                
27 Singer (2019), s. 21. 
28 SOU 1997:116, s. 125. Se även Schiratzki (2019), s. 29. 
29 Singer (2019), s. 21. 
30 SOU 1997:116, s. 117 f. 
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Med det sagt har begreppet över tid förändrats och gör så även idag.31 Att ta hänsyn till 

barnets bästa innebär inte enbart att tillgodose de behov som samhället identifierat att 

barn har i olika situationer. Det innebär också att man ska betrakta barn som enskilda in-

divider som innehar rättigheter och som är egna rättsliga subjekt precis som vuxna.32 

Barn ska anses ha fullt och lika människovärde som vuxna, vilket innebär att barnets en-

skilda perspektiv alltid ska beaktas i frågor som rör barnet. Barn är dock även sårbara och 

i särskilt behov av stöd och skydd.33 Trots att barnets bästa alltid ska beaktas vid beslut 

som rör barn, innebär det inte att barnets bästa måste vara utslagsgivande. Det kan finnas 

fall då andra intressen måste få väga tyngre, men det är viktigt att beslutande myndighet-

er i sådana fall kan visa att alla relevanta omständigheter beaktas.34 

 

1.6.1.3 Mognadsbegreppet i art. 12 barnkonventionen 
I art. 12 stadgas att barn har rätt att komma till tals i frågor som rör dem. Barns åsikter 

ska beaktas i förhållande till deras ålder och mognad.35 Det som avses i artikeln är barns 

rätt att betraktas som egna individer som har rätt att delta i beslutsfattande av frågor som 

rör dem, exempelvis i frågor gällande skolgång samt hälso- och sjukvård. Det innebär 

dock inte att barn ska inneha självbestämmande, snarare att de ska beredas deltagande.36 

 

Genomgående i barnkonventionen uttrycker man att mognad avser både mental- och fy-

sisk mognad. Enligt UNICEF:s handbok för implementering av barnkonventionen saknas 

definition av mognadsbegreppet i barnkonventionen. Avsaknaden av en sådan är avsiktlig 

och syftar till att hänsyn ska tas till barns ständigt utvecklande kapacitet (på engelska 

”evolving capacities”). Detta tjänar som ett erkännande av barns utveckling mot själv-

ständig vuxen ålder som ska respekteras och främjas.37 

 

Enligt ovan nämnda handbok ska hänsyn tas både till barnets ålder och mognad för att 

avgöra hur stor vikt som bör läggas vid barnets åsikter. Det anses inte tillräckligt att end-

ast grunda en sådan bedömning på barnets ålder. I handboken anges att med mognad me-

nas barnets förmåga att förstå och bedöma konsekvenserna av ett beslut. Detta innebär 

                                                
31 SOU 1997:116, s. 122 f. 
32 Ibid. s. 119. 
33 Prop. 1997/98:182, s. 13. 
34 Ibid. 
35 Ibid. s. 9. Se även art. 12 barnkonventionen. 
36 UNICEF, Implementation handbook, s. 150 och s. 154. 
37 Ibid. s. 77. Se även art. 5 barnkonventionen. 
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vidare att barnet måste ha fått relevant, korrekt och tillräcklig information kring beslutet 

för att man ska kunna fastställa vad barnet förstår och vilka konsekvenser barnet kan se 

av de olika utfallen.38 

 

1.6.1.4 Barnrättsperspektivet i detta arbete 
Som redogjorts för är barnrätt samt barnrättsperspektiv något som är tvärvetenskapligt 

och som innebär olika saker beroende på vilka rättigheter man väljer att fokusera på samt 

beroende av vilket forskningsområde man valt att studera inom. Sägas kan dock att barn-

konventionen och dess fyra grundpelare ofta utgör en slags utgångspunkt vid till-

ämpningen av ett barnrättsperspektiv.39  

 

Barnrättsperspektivet i detta arbete utgår från barnkonventionens grundläggande prin-

ciper med fokus på principen om barnets bästa så som den kommer till uttryck i art. 3 

barnkonventionen, men även skyddet för barn mot sexuella övergrepp enligt art. 19 och 

art. 34. Perspektivet inrymmer även tanken om barnet som en egen individ, ett rättssub-

jekt med rättigheter och integritet. Vidare utgår barnrättsperspektivet från hur mognads-

begreppet kommer till uttryck i art. 12 och synen på barns rättigheter i förhållande till de-

ras ålder och mognad. Barnrättsperspektivet i detta arbete utgår också från att lag-

stiftarens intention är förenlig med, samt utgår från barnets bästa. Detta eftersom jag fun-

nit att en sådan slutsats rimligtvis kan dras efter att ha studerat lagstiftarens intention som 

tydligt ger uttryck för en vilja att öka det rättsliga skyddet för barn. Barnrättsperspektivet 

kommer att tillämpas i syfte att studera och analysera om barnets bästa beaktas i den 

straffrättsliga processen som innefattar mognadsbedömningar.  

 

1.6.2 Rättssäkerhetsperspektiv 
Rättssäkerhet är ett begrepp som länge varit etablerat i vårt samhälle och som förknippas 

med maktutövning som är lagenlig, korrekt och objektiv. Det saknas dock en entydig för-

klaring av begreppet, men många olika tolkningar finns. Begreppets innebörd kan skifta 

inom olika områden och i förhållande till situation, men generellt kan sägas att rätts-

säkerhet innebär ett skydd för enskilda mot godtyckliga ingrepp och kränkningar.40 Vad 

man därutöver kan sägas vara överens om är vilka begreppets grundpelare är, vilka utgörs 

                                                
38 UNICEF, Implementation handbook, s. 155. 
39 SKL, s. 9-10. 
40 Se t.ex. Frändberg (2000), s. 269, Peczenik (1995), s. 89-91 och Zila (1990), s. 290. 



30 
 

av legalitet och förutsebarhet. Vidare finns exempel på andra faktorer som också måste 

anses utgöra typiska rättssäkerhetsaspekter såsom analogiförbud, förbud mot retroaktiv-

itet, oskyldighetspresumtion, motiveringsskyldighet, förbud mot godtycke, krav på tydlig 

lagtext, krav på saklighet och opartiskhet samt krav på offentlighet.41 

 

Rättssäkerhet och rättsstater skapas genom att lagar stiftas och efterföljs av myndigheter 

samt enskilda personer, vilket innebär ett skydd för medborgarna. Rättssäkerheten i en 

stat ska inte kunna åsidosättas eftersom de lagar som stiftas ska vara förenliga med de 

mänskliga rättigheterna och myndigheterna under staten ska följa dessa lagar. För att lag-

stiftningen ska uppfylla kraven som rättssäkerheten ställer ska dessa vara av god kvalitet 

och tillämpas av oberoende och objektiva domstolar.42 

 

Rättssäkerheten är viktig och ska genomsyra all rättstillämpning, men inom vissa rätts-

områden framstår den som ännu mer vital. Detta gäller exempelvis för straffrättens om-

råde eftersom straffrättsliga regler innebär ett stort intrång i den enskildes personliga sfär 

och självbestämmande.43 Rättssystemet kan uppvisa brister, men dessa kan godtas av 

allmänheten så länge de motiveras.44 Rättssäkerhet kan sägas vila på ett antal principer 

som utgör ett eftersträvansvärt ideal. Dessa är i vissa fall lagstadgade, men ofta är de inte 

det och har istället utarbetats genom praxis. Tre principer framstår som extra viktiga. 

Dessa är legalitetsprincipen, objektivitetsprincipen och proportionalitetsprincipen.45  

 

1.6.2.1 Legalitetsprincipen 
Legalitetsprincipen är en viktig juridisk grund för rättssäkerheten och används inom flera 

juridiska discipliner. Principen återfinns bland annat i art. 7 Europeiska konventionen om 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR), i 1 kap. 1 

§ BrB samt är grundlagsfäst genom 1 kap. 1 § 3 st. regeringsformen (RF) som säger att 

“den offentliga makten utövas under lagarna”.46 Principen innebär att det måste finnas 

stöd i lag för att myndighetsorgan ska kunna fatta beslut samt att lagen måste tolkas en-

ligt dess ordalydelse. Beslut får alltså inte grundas uteslutande på förarbetsuttalanden och 

de ska inte heller vara godtyckliga. Legalitetsprincipen innefattar även förbud mot analog 
                                                
41 Zila (1990), s. 296-299 f. 
42 Ramberg (2007), s. 154. 
43 SOU 1993:62, s. 75 f. 
44 Peczenik (1995), s. 48-49.  
45 Ibid. s. 51-59 och SOU 2010:29, s. 155.  
46 Danelius (2015), s. 295. 
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rättstillämpning samt ett förbud mot retroaktiv rättstillämpning. Dessa förbud medför, 

och innebär, ett krav på förutsebarhet.47 

 

Förutsebarhetsprincipen är enligt Frändberg ett grundvärde inom rättssäkerheten och in-

nebär att ”rättssystemet skall tillhandahålla klara, tydliga och pålitliga svar på frågor av 

rättslig karaktär.” Lagstiftningen måste därför vara tydligt utformad så att envar ska 

kunna veta och förstå vilka handlingar som är brottsliga innan sådan handling eventuellt 

utförs. Förutsebarheten har därmed även till uppgift att skydda enskilda mot godtycke 

och rättspervertering. För att förutsebarhet ska anses föreligga menar Frändberg att tre 

villkor måste vara uppfyllda, nämligen 1. att det finns klara och adekvata regler, 2. att 

dessa regler är lättillgängliga för allmänheten och 3. att man kan lita på innehållet i reg-

lerna.48 

 

För att upprätthålla kravet på förutsebarhet krävs konkreta regler med tydliga rekvisit, 

som inte bara är lättillgängliga, utan även relativt lättförstådda. Subjektiva rekvisit såsom 

“omständigheterna vid brottet” kan göra att förutsebarheten inskränks och blir svår att 

upprätthålla. Ett visst mått av flexibilitet måste dock anses vara ett krav för en väl fun-

gerande lagstiftning och för rättssäkerheten som sådan. Det är dessutom ofrånkomligt att 

vissa värden inom rättsäkerheten stundvis representerar två motstående intressen, varvid 

den ena kan behöva ge vika åt den andra.49 

 

1.6.2.2 Objektivitetsprincipen 
Objektivitetsprincipen återfinns i 1 kap. 9 § RF och innebär ett krav på att domstolar och 

andra myndigheter ska beakta saklighet och opartiskhet. Objektivitetsprincipen innebär 

beaktande av allas likhet inför lagen samt att lika fall ska behandlas lika. Myndighetsut-

övning ska alltså ske inom de befogenheter den ifrågavarande myndigheten besitter och 

endast sådana omständigheter som enligt lag får lov att beaktas ska beaktas. Det innebär 

också att myndigheter har ett ansvar att utreda omständigheterna som föreligger i det 

ärende som bereds. På grund av kravet att de omständigheter som föreligger i varje en-

                                                
47 SOU 2010:29, s. 142-146 och Frändberg (2000), s. 274 f. 
48 Frändberg (2000), s. 274 f. 
49 Se Ibid. och SOU 2010:29, s. 142-146. 
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skilt ärende ska beaktas samt att varje fall ska bedömas för sig, medför detta en risk för 

att lika fall ändå bedöms olika.50 

 

En annan del av objektivitetsprincipen som har koppling till att varje enskilt fall ska be-

dömas för sig är motiveringsskyldigheten som återfinns i 20 § förvaltningslagen 

(2017:900) (FL). Denna skyldighet fyller en viktig funktion för rättssäkerheten och ska 

iakttas vid varje ärende som bereds av en myndighet. Detta är av vikt för den enskilde 

som ska förstå vad ett beslut grundas på och därmed kunna välja att överklaga beslutet 

eller inte. Det bidrar även till allmänhetens uppfattning om att myndighetsbeslut är leg-

itima. Skulle domstolar, framförallt de undre instanserna, vara mer noggranna i sina mo-

tiveringar, skulle det kunna medföra färre överklaganden som i sin tur medför effekt-

ivitet i rättsväsendet och ökad rättssäkerhet i de mål som ändå överklagas.51 

 

1.6.2.3 Rättssäkerhetsperspektivet i detta arbete 
Rättssäkerhet är som nämnts ett något oklart begrepp som kan ha olika innebörd be-

roende av vem man frågar. Sägas kan dock att det finns ett antal tydliga och allmänt 

kända principer som rättssäkerheten vilar på. I detta arbete kommer ett rättssäkerhetsper-

spektiv med fokus på förutsebarhet enligt legalitetsprincipen samt objektivitetsprincipen 

att anläggas eftersom ett sådant perspektiv stämmer väl överens med arbetets syfte och 

frågeställningar. Principerna kommer att utgöra en utgångspunkt för rättssäkerhets-

perspektivet i detta arbete och fungera som konkreta verktyg när det kommer till analys 

och diskussion. 

 

Ett rättssäkerhetsperspektiv med fokus på förutsebarheten enligt legalitetsprincipen samt 

objektivitetsprincipen innebär att man iakttar och beaktar kravet på förutsebarhet samt 

förhåller sig objektiv och saklig under hela den beslutsfattande processen. I straffrättsliga 

sammanhang innebär detta bland annat att domskälen författas på ett tydligt och motiv-

erat sätt så att man enkelt kan förstå och följa ett domslut. Det innebär också att man be-

aktar allas likhet inför lagen och bedömer varje enskilt fall för sig med hänsyn till de om-

ständigheter som ska och får beaktas.52 Rättssäkerhetsperspektivet kommer att tillämpas i 

syfte att studera och analysera om mognadsbedömningarna inom straffrättsprocessen 

                                                
50 SOU 2010:29, s.149-153 och Bull (2017), s. 101-102. 
51 SOU 2010:29, s. 149-153. 
52 Ibid. s. 142-146 och s.149-153. 
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uppfyller kraven på legitimitet och objektivitet med särskilt fokus på förbudet mot god-

tycke, kravet på förutsebarhet, motiveringsskyldigheten samt kravet på att lika fall ska 

behandlas lika.  

 

2 Gällande rätt 
 
I detta avsnitt kommer brotten i 6 kap. 4-5 §§ BrB att redogöras för i syfte att presentera 

hur lagstiftningen är utformad samt vad lagstiftarens intention med bestämmelserna är. 

Inledningsvis ges en kort historisk bakgrund till hur det straffrättsliga skyddet för barn 

avseende sexualbrott förändrats. I slutet av avsnittet kommer även frivillighet och sam-

tycke i förhållande till 6 kap. 4-5 §§ BrB att redogöras för mer ingående eftersom dessa 

utgör en stor del av bedömningen av rubriceringsfrågan. Barns mognad är en viktig 

aspekt att beakta vid en eventuell frivillighet och där av är det också av vikt att förstå hur 

barns frivillighet behandlas i straffrättsliga sammanhang. 

 

2.1 Bakgrund och kort historik 
Sexuella övergrepp mot barn har under en stor del av 1900-talet betraktats som något 

sällsynt och innan 1937 ansågs barn vara medbrottslingar vid samlag som skedde mellan 

ett barn och en vuxen. Fram till slutet av 1970-talet var det ett ämne som sällan diskutera-

des öppet av allmänheten och inte heller uppmärksammade sjukvården och rättsväsendet 

problematiken.53 Denna inställning har dock förändrats då forskare inom olika områden 

intresserat sig för att bland annat mäta omfattningen av sexualbrotten mot barn. Med 

detta intresse har även den straffrättsliga hanteringen av sexualbrott mot barn ökat i skala, 

allmänheten är mer informerad och medveten om problematiken och allt fler brott anmäls 

till polisen.54 

 

Den 1 april 2005 genomfördes en stor sexualbrottsreform och nya bestämmelser tillkom i 

6 kap. BrB. Genom regleringen som då infördes ändrades den systematiska uppbygg-

naden av sexualbrotten vilket medförde väsentliga skillnader i hur de olika brotten skulle 

bedömas och kategoriseras. Inte minst gällde detta sexualbrott riktade mot barn under 15 

år. Bland annat slopades kravet på tvång i rekvisiten för våldtäkt mot barn samt sexuellt 

övergrepp mot barn. Enligt den reglering som tillkom 2005 har den berörda typen av sex-

                                                
53 Putnam (2003), s. 269 . 
54 Shannon & Törnqvist (2011), s.7 och Diesen & Diesen (2013), s. 141 och s. 146-149. 
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ualbrott mot barn brutits ut till särbehandling i förhållande till sexualbrott mot vuxna. Så-

dana brott som riktats mot ett barn under 15 år bedöms därför inte enligt de be-

stämmelser som återfinns i 6 kap. 1-3 §§ BrB längre.55 Det framkommer tydligt att lag-

stiftarens intention och syfte i samband med sexualbrottsreformen 2005 varit att lyfta 

fram och förstärka skyddet för barn och ungdomar som utsätts- eller riskerar att utsättas 

för sexualbrott. I förarbetena anges att barn under 15 år har behov av ett absolut skydd 

mot alla former av sexuella kränkningar och det tydliggörs att huvudregeln ska vara att 

barn aldrig kan samtycka till sexuella handlingar.56 

 

2.2 Våldtäkt mot barn 
6 kap. 4 § 1 st. BrB lyder: 

 
“Den som, med ett barn under femton år, genomför ett samlag eller en annan 

sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med 

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

Våldtäkt mot barn infördes som ett eget brott i BrB vid sexualbrottsreformen 2005. Sedan 

dess innehåller paragrafen inte något krav på hot, våld eller tvång, däremot är be-

stämmelsen tillämplig även i fall då hot, våld eller tvång förekommit.57 I förarbetena till 

2005 års sexualbrottslagstiftning framhölls att människors förmåga till viljeuttryck ligger 

till grund för våldtäktsparagrafen i 6 kap. 1 § BrB. Gällande barn ansågs dock detta vara 

orimligt då det framstår som främmande att laborera med begrepp som frivillighet och 

samtycke i förhållande till barn. Barns förmåga och utrymme till viljeuttryck i sexuella 

situationer med äldre personer anses nämligen vara mycket begränsad.58 I paragrafens 

tredje stycke anges att brottet bedöms som grov våldtäkt mot barn om gärningen ex-

empelvis varit särskilt hänsynslös. Paragrafen innehåller även ett andra stycke som anger 

att bestämmelsen omfattar barn upp till och med 18 års ålder i de fall då gärnings-

personen varit en närstående till barnet. Sedan 2005 har paragrafen i allt väsentligt varit 

oförändrad, dock förekom vissa redaktionella ändringar 2013 och en omformulering som 

innebar en utvidgning av brottet 2018.59 
 

                                                
55 2004/05:JUU16, s. 1.  
56 Ibid. s. 10 f. och 21 jfr. prop. 2004/05:45 s. 21. 
57 Prop. 2004/05:45 s. 67. 
58 Ibid. s. 67-68. 
59 Träskman & Wennberg (2019), kommentaren till 6:4. 
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Det första rekvisitet som ställs upp i bestämmelsen är att målsäganden ska vara ett barn 

under femton år. Alltså omfattas inte äldre barn eller vuxna av bestämmelsen i 6 kap. 4 §. 

Syftet som ligger bakom och som genomsyrar beslutet om att barn under 15 år ska ha ett 

absolut skydd mot sexuella övergrepp är att sexuella handlingar som företas mot eller 

med ett barn under denna ålder, alltid är att betrakta som en sexuell kränkning av barnet. 

Där av kan inte heller ett eventuellt frivilligt deltagande utesluta straffansvar för en sådan 

handling.60 Ansvar för sexualbrott mot barn förutsätter som huvudregel enligt 1 kap. 2 § 

BrB att gärningspersonen haft ett uppsåt i förhållande till att barnet varit underårigt vid 

gärningstillfället. 6 kap. 13 § BrB utgör dock ett undantag härtill och anger att även den 

som inte insåg men hade skälig anledning att anta att ett barn var underårigt ska dömas 

till ansvar. Angående bedömningen av gärningsmannens uppsåt eller oaktsamhet i för-

hållande till barnets ålder uttalas i förarbetena att samtliga omständigheter som förelegat 

vid gärningstillfället ska beaktas, inte enbart målsägandens kroppsliga utveckling.61 

 

Utöver att barnet ska vara under 15 år, ska ett samlag eller en annan sexuell handling som 

med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, ha skett. Begreppet samlag 

avser vaginala samlag, men samlag föreligger även då könsdelarna endast vidrört var-

andra. Det krävs alltså inte att samlaget fullbordats, vilket bland annat framgår av dom-

skälen i NJA 1981 s. 253.62 Vid sexualbrottsreformen 2018 ändrades lydelsen från ”har 

samlag med” till ”genomför ett samlag med” för att bestämmelsen skulle omfatta även de 

fall då barnet utför sexuella handlingar på sig själv eller med någon annan än gärnings-

mannen. Detta innebär exempelvis att fall då gärningsmannen förmår ett barn att utföra 

sexuella handlingar via internet också omfattas av bestämmelsen.63 

 

Gällande andra sexuella handlingar än samlag som med hänsyn till kränkningens art är 

jämförliga med samlag, kan några exempel ges. Anal- och oral penetration är typiskt sett 

sådana sexuella handlingar som omfattas av bestämmelsen. Även fingrar, händer eller 

föremål som förs in i en persons anal eller i en kvinnas vagina omfattas. Angående dessa 

sexuella handlingar görs ingen skillnad i den rättsliga bedömningen, oavsett om gärnings-

mannen tvingar offret att företa eller tåla sådan behandling.64 

                                                
60 Prop. 2004/05:45, s. 21 f. 
61 Prop. 2017/18:177, s. 57-58. 
62 Prop. 2004/05:45, s. 135 och s. 140. 
63 Prop. 2017/18:177, s. 45. 
64 Prop. 2004/05:45, s. 135-136. 
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Det krävs att det är fråga om en någorlunda varaktig fysisk beröring av någon av parter-

nas könsorgan med den andres kroppsdel. En sexuell handling som är jämförbar med 

samlag kan alltså vara för handen oberoende av vem av parterna som berör den andra el-

ler var på kroppen denna beröring sker. Även fall då fysisk beröring inte förekommit 

mellan parterna kan omfattas av bestämmelsen om handlingen haft en sexuell prägel och 

varit ägnad att kränka offrets sexuella integritet. En sådan sexuell handling kan exempel-

vis vara då målsäganden tvingats onanera på sig själv. Typiskt för en sexuell handling 

anses vara att den är ämnad att tillfredsställa gärningsmannens eller offrets sexualdrift. 

Men HD har i bland annat NJA 2013 s. 548 kommit fram till att en gärning som gått ut på 

att den tilltalade fört in sina fingrar i målsägandens underliv för att kontrollera om hon 

varit otrogen, var att bedöma som en sexuell handling i den mening som avses i 6 kap. 

BrB. Trots att den tilltalade inte hade något sexuellt syfte med gärningen och handlingen 

inte var ämnad att tillfredsställa någon parts sexualdrift bedömdes handlingen per auto-

matik ha haft en sexuell prägel. Den kränkning handlingen inneburit medförde därmed att 

HD ansåg att handlingen omfattades av 6 kap. 4 § BrB.65  

 

År 2013 ändrades lydelsen från ”kränkningens art och omständigheterna i övrigt” till 

”kränkningens allvar” för att stärka betydelsen av kränkningen vid avgörande av vilka 

handlingar som bör omfattas. I princip överensstämmer betydelsen av detta uttryck i 6 

kap. 4 § BrB med den som förekommer i 6 kap. 1 § BrB, men kränkningen kan bedömas 

olika beroende av om den är riktad mot en vuxen eller mot ett barn.66 

 

2.3 Sexuellt utnyttjande av barn 
6 kap. 5 § BrB lyder i sin helhet: 

“Är ett brott som avses i 4 § första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna vid brottet 

att anse som mindre grovt, döms för sexuellt utnyttjande av barn till fängelse i högst fyra år.” 

 

Till följd av bestämmelsen om våldtäkt mot barn som fördes in i 6 kap. 4 § BrB som ett 

eget brott 2005 utökades det straffbara området avsevärt då det inte längre fanns något 

krav på att hot eller våld använts mot barnet. Detta innebar dock, som många remiss-

instanser påpekade, att fall då en fjortonåring har samlag med en femtonåring och båda 

                                                
65 Ibid. s. 31-35 och s. 141. 
66 Ibid. s. 70 och prop. 2012/13:111, s. 40-43. 
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samtycker till detta, kriminaliserades. Det kunde också vara fråga om en tonåring mycket 

nära åldern för sexuellt självbestämmande som hade utvecklat sin sexualitet och som full-

ständigt frivilligt hade samlag med en person som var betydligt mycket äldre. Som typfall 

angavs att ett barn på 14 år och 11 månader frivilligt hade samlag med en 29-årig person 

på grund av en tidigt utvecklad sexualitet.67 

 

I förarbetena understryks därför att det fanns skäl att införa en möjlighet att döma för 

våldtäktsbrottet enligt en mindre sträng straffskala. Detta resonemang gällde både våld-

täkt mot vuxna och våldtäkt mot barn. Resultatet av detta var bland annat att brottet sexu-

ellt utnyttjande av barn infördes i 6 kap. 5 § BrB, vilket alltså motsvarar en mindre grov 

form av brottet våldtäkt mot barn. Även ansvarsfrihetsregeln i 6 kap. 14 § BrB infördes. 

Sexuella kränkningar av barn måste dock generellt bedömas strängare än kränkningar 

riktade mot vuxna personer. En central del av bestämmelsen är därför att den ska tilläm-

pas restriktivt.68 I 2018 års sexualbrottsreform ersattes formuleringen ”mindre allvarligt” 

med ”mindre grovt” utan någon avsedd saklig ändring.69 

 

Rekvisiten för sexuellt utnyttjande av barn är alltså desamma som för våldtäkt mot barn. 

Huvudregeln är, som för våldtäkt mot barn, att uppsåt ska föreligga, men enligt 6 kap. 13 

§ BrB räcker det att gärningsmannen haft skälig anledning att anta att det ifrågavarande 

barnet varit under 15 år. För att bestämmelsen ska kunna tillämpas krävs att de sexuella 

handlingarna präglats av fullständig frivillighet och ömsesidighet. När och om frivillig-

heten beaktas görs bedömningen utifrån barnets mognad och förmåga att inse samt förstå 

konsekvenserna av sitt agerande.70 Vad som är ägnat att beaktas när domstolen ska titta 

på “omständigheterna vid brottet” är samtliga omständigheter. Genom praxis har det bli-

vit klarare vilka omständigheter detta kan vara. Exempelvis ska beaktas om målsäganden 

frivilligt deltagit i den sexuella handlingen, hur parternas relation till varandra varit samt 

omständigheterna under vilka den sexuella handlingen företogs.71 

 

                                                
67 Prop. 2004/05:45, s. 71. 
68 Ibid. s. 77, se även s. 52-54. 
69 Prop. 2017/18:177, s. 68. 
70 Prop. 2004/05:45, s. 77 och s. 144. 
71 Ibid. s. 144. 
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2.4 Något om frivillighet och samtycke i förhållande 6 kap. 4-5§§ BrB 
En av förutsättningarna för att en gärning ska bedömas vara mindre grov är att de sexu-

ella handlingarna präglats av fullständig frivillighet och ömsesidighet. Dessa två om-

ständigheter är väldigt lika varandra och bedöms i princip alltid tillsammans. Föreligger 

ingen frivillighet, föreligger inte heller ömsesidighet och vice versa. Det finns dock ingen 

vägledning att hämta i förarbetena avseende hur dessa begrepp ska bedömas utan istället 

är det upp till rättstillämpningen att avgöra om frivillighet och ömsesidighet kan anses ha 

förelegat vid brottstillfället och vilka omständigheter som ska beaktas för att fastställa 

detta.72 

 

Stöd bör kunna hämtas från liknande straffrättsliga begrepp och då ligger samtycke 

närmast för handen. Ett barn under 15 år anses aldrig kunna samtycka till sexuella hand-

lingar och ett samtycke kan aldrig få en ansvarsbefriande verkan.73 Barnets eventuella 

samtycke och frivilliga deltagande kan dock få betydelse för gränsdragningen mellan 

våldtäkt mot barn och sexuellt utnyttjande av barn.74 Samtycke till en inte oförsvarlig 

gärning är en ansvarsfrihetsgrund enligt 24 kap. 7 § BrB som aktualiseras vid brott mot 

enskilda personer, främst brott mot person, dock inte på brott enligt 6 kap. 4-5 §§ BrB.75 

Samtycke kan lämnas genom muntliga yttringar, gester och kroppsspråk eller genom 

konkludent handlande. Poängteras ska att det viktiga i bedömningen är om ett faktiskt 

godtagande skett, inte på vilket sätt detta kommer till uttryck. Där av kan ett så kallat 

”inre samtycke” gälla, även om det medför en del bevissvårigheter samt svårigheter för 

den andra personen att veta exakt vad samtycket i sådana fall innebär.76 

 

Vidare krävs att den person som lämnar ett samtycke är behörig att göra det. Alla männi-

skor har rätt att bestämma över sin egen kropp och hälsa. Detta gäller även barn och tonå-

ringar, dock endast så länge det är skäligt med hänsyn till den unges ålder, utveckling och 

mognad.77 Den person som samtycker måste även förstå innebörden av ett lämnat sam-

tycke, vilket innebär att en viss grad av personlig mognad måste föreligga samt en nå-

gorlunda god verklighetsuppfattning måste innehas. Generellt kan sägas att ju grövre en 

                                                
72 Prop. 2004/05:45 s. 77. 
73 Johansson m.fl. (2019), kommentaren till 24:7. 
74 Se prop. 2004/05:45, s. 71, s. 99 och s. 156. 
75 Asp m.fl. (2013), s. 23 och s. 226. 
76 Ibid. s. 227f. 
77 Johansson m.fl. (2019), kommentaren till 24:7. 
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handling bedöms vara, desto högre krav ställs på mognadsnivå och verklighets-

uppfattning.78  

 

I förarbetena uttalas att det framstår som främmande att laborera med begrepp som frivil-

lighet och samtycke när det gäller övergrepp riktade mot barn under femton år.79 Detta 

uttalande har dock kommenterats av HD i NJA 2006 s. 79 I som menade att detta främst 

bör gälla mindre barn och att en eventuell frivillighet bör kunna beaktas gällande äldre 

barn, med hänsyn till barnets mognad och förmåga att inse innebörden av det sexuella 

umgänget.  

 

3 Beaktansvärda omständigheter enligt 6 kap. 5 § BrB 
 
Enligt 6 kap. 5 § BrB ska en bedömning av om gärningen är att anse som mindre grov 

göras och då ska ”omständigheterna vid brottet” beaktas. Vilka dessa omständigheter är 

har inte preciserats i förarbetena, utan de har istället kommit att utvecklas av praxis. I för-

arbetena anges dock att ålder, mognad och utveckling är exempel på sådana om-

ständigheter. I detta avsnitt behandlas samtliga av de omständigheter som utvecklats i 

praxis, men fokus i arbetet ligger på barnets mognad, varför mognaden kommer att be-

handlas mer ingående i ett eget efterföljande avsnitt.80 

 

3.1 Målsägandens beteende i anslutning till gärningstillfället 
Hur målsäganden uppträder innan och efter ett gärningstillfälle kan påverka bedömningen 

av om en gärning kan bedömas som mindre grov. Som exempel kan ges NJA 2007 s. 201 

där HD ansåg att det faktum att parternas relation till varandra inte nämnvärt förändrats 

efter det att gärningen inträffat, innebar att samlaget uppenbart inte inneburit ett över-

grepp mot barnet. HD har även i NJA 2006 s. 510 ansett att det faktum att målsäganden, 

ibland med sin mammas tillåtelse, övernattat hos den tilltalade, utgjorde skäl för att be-

döma de sexuella handlingarna som frivilliga, eller åtminstone uppfattade på så vis av 

den tilltalade. 

 

                                                
78 Asp m.fl. (2013) s. 229 f. 
79 Prop. 2004/05:45 s. 67. 
80 Ibid. s. 77 och s. 144. 
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3.2 Parternas relation till varandra 
Målsägandens och den tilltalades relation till varandra är en viktig omständighet som i 

princip alltid beaktas och som kan vara avgörande vid bedömningen av den målsägandes 

inställning till den sexuella handlingen. För att kunna utreda om en eventuell frivillighet 

förelegat vid det eller de tillfällen då sexuellt umgänge företagits mellan parterna kan 

vänskaps- och kärleksrelationer vara viktiga aspekter som framhålls i domsluten.81 I NJA 

2006 s. 79 I var åldersskillnaden markant mellan parterna och den målsägande flickan var 

relativt ung (13 år och 10 månader) samt det sexuella umgänget hade föregåtts av på-

tryckningar. Flickan stod även i en slags beroendeställning till den tilltalade mannen. 

Domstolen menade dock att gärningen skulle rubriceras som sexuellt utnyttjande av barn 

på grund av att parterna var överens om att de varit kära i varandra trots att den tilltalade 

mannen var gift och hade barn med sin fru. 

 

3.3 Utsatt situation  
Som exempel kan ges NJA 2006 s. 510 där samtliga målsägande flickor bedömdes ha 

befunnit sig i en utsatt situation eftersom de vistats i mannens bostad då de sexuella hand-

lingarna genomfördes. Samma situation i NJA 2006 s. 79 I bedömdes dock inte medföra 

att flickan befunnit sig i en utsatt situation. Skillnaden mellan fallen var främst hur väl 

parterna kände varandra och hur länge de haft kontakt med varandra. 

 

3.4 Beroendeställning 
NJA 2006 s. 79 I kan åter igen ges som exempel. I fallet hade den målsägande flickan sin 

häst inackorderad i den tilltalade mannens stall och hon arbetade även i ett av honom ägt 

café. Denna beroendeställning ansågs dock inte utgöra grund för att flickans frivillighet 

inte skulle beaktas. I Svea hovrätts mål nr. B 6759-11 ansågs den målsägande flickan ha 

kunnat bedöma och ta ställning till situationen trots att den tilltalade mannen varit 

hjälplärare på den skola hon gick på. Den tilltalade hade dock inte ansvar över flickan i 

rollen som hjälplärare.82 

 

 

                                                
81 Se prop. 2004/05:45 s. 152. 
82 Svea hovrätts mål nr. B 6759-11. 
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3.5 Tjat och påtryckningar 
I NJA 2006 s. 79 I bedömdes samlaget ha genomförts frivilligt från den målsägande 

flickans sida trots att det förekommit vissa påtryckningar från den tilltalade mannen. Han 

hade bland annat sagt att om flickan inte hade sex med honom så skulle han ha sex med 

sin fru istället. I NJA 2006 s. 510 ansågs flickornas frivillighet vara grundad på “till-

tjatade” samtycken, bland annat eftersom den tilltalade mannen haft kontakt med fler-

talet flickor under samma tid i syfte att genomföra samlag med dem. 

 

3.6 Berusning 
Påverkan av alkohol vid gärningstillfället är en omständighet som kan påverka rubrice-

ringen av brottet. I de allra flesta fall utgör berusning anledning att inte bedöma en gär-

ning som mindre grov eftersom den målsägande inte kan anses ha haft förutsättning att 

bedöma och ta ställning till situationen.83 Det finns dock praxis som talar för att berus-

ning i vissa fall inte påverkar den målsägandes förmåga att göra just detta. I NJA 2006 s. 

79 II klarlades att den målsägande flickan druckit alkohol i en inte obetydlig mängd, men 

hon ansågs ändå ha haft förutsättning att bedöma och ta ställning till situationen hon be-

fann sig i. 

 

3.7 De sexuella handlingarnas karaktär 
I Svea hovrätts mål nr. B 3921-13 ansågs de sexuella handlingarna som föregåtts mellan 

parterna vara för avancerade för att den 14-åriga flickan skulle kunna bedömas ha deltagit 

frivilligt. Flickan hade haft så kallat BDSM-inriktat sex och hon hade bland annat slickat 

en av de tilltalade männens pung och analöppning.84 

 
3.8 Barnets ålder 
I SOU 2010:71 har den utredande kommittén kommit fram till att den nedre åldersgrän-

sen för när ett barns frivillighet kan tas i beaktande är 13 år. Åtminstone utgör det något 

slags normalfall och baseras delvis på de vägledande avgörandena i NJA 2006 s. 79 I och 

II. Barn som är under 13 år anses inte ha uppnått tillräcklig utveckling och mognad för att 

ha möjlighet att bedöma och ta ställning till sexuella handlingar. 85 Som huvudregel kan 

även tilläggas att gärningsmannen i dessa fall bör vara någonstans i tjugoårsåldern. 

                                                
83 Se bl.a. RH 2006:105-132. 
84 Svea hovrätts mål nr. B 3921-13. 
85 Se även NJA 2006 s. 510 och NJA 2012 s. 564. 
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Kommittén fann dock i samma utredning exempel på fall då en HovR funnit att bestäm-

melsen om sexuellt utnyttjande av barn kan komma att aktualiseras i fall då barnet varit 

nyss fyllda tolv år. Fallet måste dock anses vara ett klart undantagsfall från övriga rätts-

fall.86 

 

4 Barnets mognad 
 
I avsnittet behandlas begreppet mognad mer ingående. Inledningsvis behandlas hur mog-

nadsbegreppets definieras i svenska- och engelska ordlexikon. Därefter presenteras kun-

skap från utomrättslig forskning på området kring barns mognad och mognadsprocess 

eftersom den juridiska forskningen inte är tillräcklig för att ge ett nog klart svar på detta. 

Nästkommande behandlas begreppet med utgångspunkt i hur annan nationell lag än BrB 

definierat begreppet mognad för att ge en bredare kunskapsbas och förståelse för be-

greppet, men även för att viss vägledning finns att hämta. I förarbetena till patientlagen 

(2014:821) (PL) samt i betänkandet Omhändertagen – Samhällets ansvar för utsatta barn 

och unga klargörs att en mognadsbedömning av ett barn bör göras av personal som är 

kunnig på området och som känner barnet mer än ytligt, vilket måste anses vara applicer-

bart även inom straffrätten. Det är dock viktigt att påpeka att dessa lagar behandlar barns 

mognad i förhållande till annat än sex. Därefter redovisas hur begreppet kommer till ut-

tryck i BrB med tillhörande förarbeten. 

 

Slutligen kommer avsnittet kortfattat att behandla mognadsbedömningar inom andra om-

råden än straffrätt. Trots att dessa mognadsbedömningar avser bedöma barns mognad i 

förhållande till andra frågor än sex-relaterade sådana, bör de anses vara vägledande till 

viss del eftersom det saknas annan vägledning. Denna del bygger främst på det kunskaps-

stöd som Socialstyrelsen gett ut, vilken ger en grundläggande förklaring till hur mog-

nadsbedömningar kan och bör utföras. Kunskapsstödet måste anses vara lämpligt att an-

vända sig av även då det kommer till straffrättsliga mognadsbedömningar, både på grund 

av att det handlar om samma typ av mentala mognad, men också för att de yrkes-

kategorier som kunskapsstödet vänder sig mot, ofta har att bedöma mognad i förhållande 

till andra känsliga frågor, om än inte sexrelaterade. 

 

                                                
86 SOU 2010:71, s. 317. Se även bl.a. NJA 2006 s. 79 I och II samt Hovrättens för Västra Sverige mål nr. B 
2134-10. 



43 
 

4.1 Mognadsbegreppets lexikaliska betydelse 
Mognad som begrepp känner de allra flesta av oss till. Det är däremot inte en självklarhet 

att alla människor tolkar begreppet mognad exakt likadant och begreppets innebörd kom-

pliceras ytterligare av att mognad samt mognadsprocessen är individuell. National-

encyklopedin definierar begreppet som följer: 

 
”Mognad, psykologiskt begrepp som innebär att egenskaper utvecklas till en nivå där de blir 

funktionsdugliga. Denna utveckling är resultatet av ett samspel mellan genetiska anlag och miljö-

faktorer. Mognaden öppnar möjligheter för nya beteenden och nya inlärningsformer som inte varit 

möjliga att utveckla innan mognaden inträtt”.87 

 

Cambridge Dictionary ger däremot olika svar på hur mognad (maturity) ska definieras, 

beroende på vilken typ av mognad som avses. I detta fall, kan sägas att det främst handlar 

om psykologisk mognad, men även i viss mån kroppslig mognad. I dessa två fall definie-

ras begreppet som följer: 

 
”The quality of behaving mentally and emotionally like an adult”, 

and/or”a very advanced or developed form or state”.88 

 

“The state of being completely grown physically.”89 

 

Definitionerna i ovanstående encyklopedier är endast exempel på hur mognad kan defi-

nieras. För att få en mer exakt och nyanserad definition, krävs bland annat att forskning 

inom psykologi och medicin beaktas. Man kan dock utläsa av ovanstående exempel att 

både den svenska och den engelska definitionen av mognad avser ett tillstånd av färdig-

utvecklade egenskaper eller fysiska attribut. Enligt Nationalencyklopedin är dock be-

greppet ”mognad” något psykologiskt. För fysisk mognad används istället begreppet 

”pubertet”. Detta ger en liten fingervisning om att man i straffrättsliga sammanhang 

också menar psykologisk mognad när man talar om mognad och mognadsprocess, men i 

en sexuell kontext är det dock svårt att helt förbise den fysiska mognaden, eller puberte-

ten om man så vill.  

 

                                                
87 Nationalencyklopedin, mognad. 
88 Maturity (Mental Development), Cambridge Dictionary. 
89 Maturity (Full Growth), Cambridge Dictionary. 
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4.2 Mognadsbegreppet inom medicin och psykologi 
4.2.1 Tonårshjärnan, risktagande och belöning 
Tonårsperioden kan vara en spännande och innehållsrik tid i livet, men perioden innebär 

också en förhöjd risk att bland annat utsättas för brott, utsätta andra för brott, skada sig, 

utveckla psykiska problem eller hamna i alkohol- eller drogmissbruk.90 Den innebär att 

barn börjar bli vuxna och att tonåringar på ett helt annat sätt än tidigare tänjer på gränser 

och testar olika saker, däribland sex. Riskfyllda beteenden verkar locka genom upp-

hetsning och en känsla av välbehag, trots, eller tack vare, farorna. Att förstå riskerna och 

konsekvenserna av ett visst agerande i teorin är en sak, men att handla utifrån denna för-

ståelse är en annan. Det är sällan under avspända former som en tonåring kommer att ta 

ställning till sexuella handlingar och riskerna med dessa. Troligtvis försämras ton-

åringens förmåga att göra kloka och genomtänkta val på grund av hög stressnivå och 

grupptryck i kombination med en för åldern icke färdigutvecklad hjärna och stundtals på-

verkan av alkohol eller droger.91 

 

4.2.2 Hjärnans mognad 
Inom forskningen tolkas den ökade benägenheten att söka spänning, belöningar, risker 

och nya erfarenheter som att viktig och nödvändig utveckling av hjärnan sker. Bland an-

nat utvecklas de delar av hjärnan som styr känslighet för belöning, uppmärksamhet, be-

slutsfattande, tankar, känslor och känsloreglering samt förutseende. Bedömningar görs 

och beslut fattas huvudsakligen i pannloberna i hjärnan, alltså i den främre delen av hjär-

nan.92 Hur personer uppfattar samt bedömer risker i samband med alkohol, droger, bil-

körning, spel, sexuell aktivitet med mera är därför avhängig pannloberna.93 Forskning har 

visat att åtminstone en del som tillhör pannloberna, nämligen frontalkortex94, utvecklas 

och mognar senare än andra delar av hjärnan vilket innebär att det tar längre tid för hjär-

nan att utveckla förmågan att göra bedömningar av olika utfall samt fatta beslut med 

grund i dessa bedömningar. Utveckling och mognad av frontalkortex pågår i hjärnan fram 

till åtminstone 20 års ålder.95 

 
                                                
90 Resnick, Bearman m.fl. (1997), s. 823-32. 
91 Pålshammar (2010), s. 354. 
92 Bechara, Damasio & Damasio (2000), s. 296-305. 
93 Steinberg (2004), s. 52-57. 
94 Frontalkortex är en stor del av den främre delen av hjärnan vilken innehåller områden i hjärnan som di-
rekt eller indirekt är involverade i- och styr kontrollen av nästan samtliga beteenden. Förklaring från Sci-
ence Direct. 
95 Giedd (2004), s. 77-85 och Bjork, Smith m.fl. (2007), s. 4841-4844. 
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4.2.3 Sårbarhet, kognitiv mognad och yttre påverkan 
Tonårshjärnan skiljer sig från både barns och vuxnas hjärnor på så vis att en stor för-

ändring och utveckling sker under en period. Detta innebär en förhöjd sårbarhet och käns-

lighet för yttre och inre påverkan. Teorier kring varför det är på detta vis innefattar för-

klaringar såsom att tonåringar plötsligt besitter en omtumlande intellektuell förmåga att 

tänka på ett mer abstrakt vis än förut, att den sociala och känslomässiga mognaden är tur-

bulent samt att puberteten bidrar till hjärnans sårbarhet.96 

 

Svårigheter att kontrollera känslor såsom ångest är vanliga under tonåren. Bristen på kon-

troll medför att en tonårings insikter och kunskaper om risker inte alltid får genomslag i 

deras sätt att handla. Alltså, i exempelvis en sexuell situation fylld av både åtrå, stress och 

rädsla för misslyckande, finns en stor risk att kunskaper om försiktighet så som använd-

ning av preventivmedel och insikter om konsekvenser såsom oönskade graviditeter och 

könssjukdomar, inte får genomslag. En tonåring i 15 till 16 års ålder anses kunna reso-

nera begåvat, rationellt och logiskt, likt en vuxen person, vilket visar på kognitiv mognad, 

men i situationer där stress eller andra känslor samt grupptryck föreligger, gäller inte 

detta. Trots välutvecklade kognitiva och intellektuella funktioner föreligger alltså en för-

höjd risk för att mänskliga drifter samt känslor tar överhanden och avgör beteendeutfallet 

i samband med yttre påfrestning, både social och emotionell.97 

 

4.3 Mognadsbegreppet i annan nationell lag än BrB 
I Sverige är huvudregeln att personer under 18 år inte får råda över egendom eller ingå 

avtal och andra rättsliga förbindelser. Från denna huvudregel finns dock undantag med 

olika åldersgränser. I vissa sammanhang får barn själva en rättshandlingsförmåga och kan 

föra sin talan. Barns samtycke ska dessutom ges avgörande betydelse i vissa fall. Det 

finns därför ett flertal nationella lagar som innehåller bestämmelser om barns olika rättig-

heter och ofta är dessa bestämmelser avhängiga barnets mognad, varför viss vägledning 

kan hämtas från dessa lagars förarbeten. Det är dock viktigt att poängtera att mognad i 

förhållande till andra rättigheter än sexuell självbestämmanderätt har ett något begränsat 

värde som vägledning och att den eventuella hjälpen som går att finna inom andra rätts-

                                                
96 Pålshammar (2010), s. 354-355. 
97 Steinberg (2007), s. 55 och 57-58. 
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områden än straffrätt också är relativt knapphändig, men ändock mer omfattande än vad 

den är inom straffrätten.98 

 

I 4 kap. 3 § PL återfinns en bestämmelse som säger att barnets inställning till den vård 

eller behandling som denne ska ta emot ska beaktas och tillmätas betydelse i förhållande 

till dennes ålder och mognad. I förarbetena anges att fasta åldersgränser skulle medföra 

en risk att vissa barn får bära ett större ansvar än vad de är mogna för, medan andra för-

vägras självbestämmande i frågor de vore kapabla nog att bestämma i. I förarbetena ex-

emplifieras ett fall under vilka omständigheter en mognadsbedömning kan komma att 

göras. Detta är då ett barn varit sjuk under en längre tid vilket innebär att hälso- och sjuk-

vårdspersonalen ofta känner barnet väl samt har fackmannamässig kunskap kring de akt-

uella åtgärderna som berör barnet, vilket bör innebära att denna personal kan bedöma 

barnets mognad för delaktighet.99 

 

I förarbetena till lagen (1990:52) om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

anges att det inte finns någon nedre åldersgräns för när ett barn har rätt att bli hörd och få 

sina åsikter beaktade.100 I betänkandet Omhändertagen – Samhällets ansvar för utsatta 

barn och unga uttalas bland annat att det kan finnas situationer då barnets eller den unges 

vilja inte är överensstämmande med dennes bästa och att det huvudsakliga ansvaret ligger 

på de vuxna som har kontakt med barnet eller ungdomen. I samma betänkande hänvisar 

man till SOU 2000:42 som utrett handläggningstider och arbetsmetoder hos polis och 

åklagare vid barnmisshandel. I detta betänkande framhålls att det krävs kunskap om barns 

utveckling, språkliga förmåga samt deras förmåga att förstå, minnas och tänka eftersom 

de individuella skillnaderna i barns mognadsnivå är stora och påverkar deras förmåga att 

bland annat uttrycka sig.101 

 

4.4 Mognadsbegreppet i straffrätten 
Som nämnts tidigare är möjligheten att tillämpa 6 kap. 5 § BrB, avhängigt om barnet kan 

anses ha deltagit i de sexuella handlingarna frivilligt. För detta krävs en viss nivå av 

mognad och utveckling för att barnet ska anses ha haft möjlighet att bedöma och ta ställ-

ning till de sexuella handlingarna. I förarbetena till bestämmelsen går det inte att finna 
                                                
98 Prop. 2017/18:105, s. 70. 
99 Prop. 2013/14:106, s. 67. 
100 Prop. 2002/03:53, s. 79. 
101 SOU 2000:77, s. 76 f. och prop. 2012/13:10, s. 39. 
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mycket vägledning kring hur begreppet mognad ska tolkas eller hur en mognads-

bedömning ska utföras. Det anges dock att det är upp till rättstillämpningen att utreda och 

bedöma om ett barn kan anses vara tillräckligt moget och därmed ha haft möjlighet att 

frivilligt delta i en sexuell handling.102 

 

En del uttalanden finns dock att hitta i förarbeten och offentliga utredningar. I prop. 

1994/95:2 anges att barn och ungdomar i de lägre tonåren vanligtvis saknar den nivå av 

mognad och auktoritet som erfordras för att en sexuell handling i egentlig mening ska 

anses frivillig från deras sida. Det framkommer också att utrymmet för att beakta en ev-

entuell frivillighet är i det närmaste obefintlig när det rör sig om mindre barn.103 
 

I statens betänkande av 2008 års sexualbrottsutredning framgår att barnets ålder och 

mognad har en viktig betydelse för rubriceringen av brottet. Det anges dock även att det 

inte bör komma i fråga att föra bevisning om barnets mognadsgrad, utan istället ska gene-

rellt sätt en schabloniserad bedömning utföras.104 I samma betänkande uttalar man sig om 

ansvarsfrihetsregeln i 6 kap. 14 § BrB som visserligen inte behandlas i detta arbete, men 

som också innebär att mognadsgraden ska bedömas och beaktas. I detta sammanhang ut-

talas att flickor vanligtvis hunnit längre i utveckling och mognad än vad pojkar i samma 

ålder har gjort. Återigen påpekas det dock att det inte vore lämpligt eller ens möjligt att 

föra bevisning om saken och att en schabloniserad bedömning därför bör tillåtas. Vidare 

framförs att i de fall då målsäganden är mycket nära 15-årsgränsen, bör en större ålders-

skillnad mellan parterna godtas, än om målsäganden är precis över 14 år.105 

 

4.5 Mognadsbedömningar inom andra områden än straffrätt 
Socialstyrelsen har gett ut; Bedöma barns mognad för delaktighet, som är ett kunskaps-

stöd avsett för socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt tandvården, men även för andra 

som i sitt dagliga arbete möter barn och bedömer deras mognad. Socialstyrelsen fram-

håller att mognadsbegreppet och påkallade mognadsbedömningar förekommer i många 

centrala lagar, men att det saknas vägledning kring hur begreppet ska tolkas och an-

vändas. Eftersom mognadsbegreppet är komplext och mognadsbedömningar likaså, är 

                                                
102 Prop. 2004/05:45, s. 144. 
103 Prop. 1994/95:2, s. 14. 
104 SOU 2010:71, s. 366. 
105 Ibid. s. 581. 
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kunskapsstödet dock endast avsett att vara en kunskapsbas och inte en rekommend-

ation.106 

 

Utöver vad som även återgetts ovan angående de olika lagarna och dess förarbeten redo-

visar kunskapsstödet för FN:s barnrättskommittés beskrivning av begreppet mognad.107 

Enligt kommittén innebär mognad att ett barn har kapacitet att uttrycka sina åsikter på ett 

rimligt och självständigt vis.108 Vidare menar socialstyrelsen att mognad kan beskrivas 

som i vilken grad barn har olika förmågor såsom att hålla flera perspektiv samtidigt, 

kunna tänka långsiktigt, kunna väga risker och möjliga utgångar av en handling mot var-

andra samt kunna väga fördelar och nackdelar mot varandra.109 Den otydlighet som be-

greppet för med sig innebär att bedömningen av det blir personbundet och varierar mellan 

person till person. Två olika yrkesutövare kan alltså finna samma barn olika moget. Av 

den anledningen är det viktigt att förklara och motivera varje bedömning så att barnet kan 

förstå och ifrågasätta bedömningen samt för att skapa praxis och vägledning inför kom-

mande mognadsbedömningar.110 

 

Forskning visar att information, erfarenheter, miljö, sociala- och kulturella förväntningar 

med mera bidrar till barns utveckling och förmåga att bilda egna åsikter. Mycket talar 

dessutom för att tidigare erfarenheter i ett barns liv ligger till grund för barnets mognads-

nivå. Viktigt att tillägga är dock att erfarenheter, särskilt sådana som varit svåra eller 

traumatiska, kan påverka ett barns mognadsgrad i båda riktningar. Det är alltså inte själv-

klart att ett barn är mer moget om denne gått igenom fler svåra livshändelser än vad ett 

barn är som inte gått igenom sådana händelser.111 

 

Som nämnts ovan krävs kunskap om barns utveckling, behov och förmåga för att kunna 

bedöma ett barns mognad.112 Det krävs också att man inhämtar kunskap om barnets mog-

nad från föräldrar och andra som har kontakt med barnet. Viktigast är det dock att sam-

tala med barnet själv för att skaffa sig kunskap om barnets egenskaper, intressen, dess 

identitet samt personliga relationer. Genom att göra detta kan en person bilda sig en upp-

                                                
106 Socialstyrelsen (2015), s. 7. 
107 Ibid. 
108 FN:s Barnrättskommittés allmänna kommentar nr. 12 (2014) s. 10. 
109 Socialstyrelsen (2015), s. 13. 
110 Ibid. s. 15. 
111 Ibid. s. 13. 
112 SOU 2000:77, s. 76 f. och prop. 2012/13:10, s. 39. 
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fattning om barnets koncentrationsförmåga, grad av medvetenhet, språkkunskap och sin-

nesstämning. Gemensamt utgör dessa faktorer det som bör ligga till grund för en mog-

nadsbedömning.113 

 

5 Praxis 
 
I kapitlet presenteras den empiriska genomgången av utvalda rättsfall som behandlar de 

straffrättsliga mognadsbedömningarna. Framställningen utgörs av domar från HD, men 

främst av domar från HovR:na. Rättsfallen presenteras genom referat och efterföljande 

kommentarer. Först presenteras tre prejudicerande rättsfall från HD eftersom kännedom 

om dessa krävs för vidare studier av underrättsinstansernas bedömningar. Därefter pres-

enteras rättsfall från HovR:na i kronologisk ordning som kategoriserats beroende av mål-

sägandens ålder, för att man på ett enkelt sätt ska kunna överblicka genomgången av 

rättsfallen. Slutligen presenteras fem domar som jag valt att skriva kortare referat av ef-

tersom endast vissa delar av domarna varit av intresse för arbetets syfte. 

 

5.1 Rättsfall från Högsta domstolen (blandade åldrar) 
 
5.1.1 NJA 2006 s. 79 I 
 
Bakgrund 

En flicka som var 13 år och 10 månader hade sin häst inackorderad på ett stall ägt av en 

25-årig man med fru och barn. Mannen hade vetskap om flickans låga ålder, men de hade 

trots det, enligt honom, ett intellektuellt utbyte med varandra och de samtalade om en 

framtid tillsammans, inklusive att ha en sexuell relation. Flickan hade dock uttryckt att 

hon var osäker på om hon ville ha samlag med mannen, varpå han sagt att han kunde 

vänta på henne men att han då kanske skulle ha samlag med sin fru istället, vilket flickan 

tyckte kändes jobbigt. De planerade att genomföra ett samlag, vilket också skedde en dag 

då flickan tagit med en jämnårig kompis hem till mannen för att se på film. Samlaget 

skedde i rummet intill tv-rummet där flickans kompis och mannens barn satt kvar och såg 

på film. 

 

 

                                                
113 Socialstyrelsen (2015), s. 16. 
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Bedömning 

Enligt TR:n utgjorde inte flickans ålder en anledning att bortse från ett eventuellt sam-

tycke. Dock framhöll TR:n i sina domskäl att det inte heller tedde sig troligt att ett samlag 

mellan en gift småbarnsförälder som nästan varit dubbelt så gammal som målsäganden 

kunde bygga på en fullständig frivillighet och ömsesidighet. Trots det bedömdes samlaget 

ha skett frivilligt, även om mannen sagt saker som troligtvis hade påverkat flickans be-

slut. TR:n dömde mannen för sexuellt utnyttjande av barn enligt 6 kap. 5 § BrB. 

 

HovR:n gjorde ingen annan bedömning än den som TR:n gjort och fastställde därför do-

men. 

 

HD instämde i TR:ns och HovR:ns bedömningar och framhöll att både den tilltalade 

mannen och den målsägande flickan uttryckt att de varit kära i varandra, att samlaget 

hade planerats av de båda i samråd samt att det präglats av frivillighet och ömsesidighet. 

HD menade också att det inte framkommit något angående målsägandens mognad som 

inneburit att frivilligheten från hennes sida inte skulle beaktas. 

 

Mognadsbedömning 

I HD:s domskäl nämns begreppet mognad. Där kan man läsa; ”av utredningen i målet 

framgår, med de reservationer som kan följa av målsägandens ålder och mognad, att sam-

laget varit helt frivilligt från målsägandens sida och att det präglats av ömsesidighet.” Vi-

dare menade HD att det inte framkommit något om målsägandens mognad som gav an-

ledning att bortse från frivilligheten och att flickans ålder i sig inte heller kunde anses ut-

göra ett hinder mot att beakta frivilligheten. 

 

Kommentar 

I detta fall, som kommit att bli ett viktigt prejudikat, skedde ingen uttalad mognadsbe-

dömning, men HD förde ändå en diskussion kring målsägandens ålder och mognad. In-

ledningsvis antydde HD att det var möjligt att det förelåg hinder mot att beakta frivillig-

heten. Detta hinder skulle i sådana fall vara målsägandens låga ålder och bristande mog-

nad. HD kom däremot fram till att några sådana hinder inte förelåg och att flickan haft en 

åldersadekvat mognadsgrad vilket i detta fall räckte för att hennes frivillighet skulle beak-

tas. I domskälen finner man följande uttalande: ”…med de reservationer som kan följa av 

målsägandens ålder och mognad”. Detta tyder på att en mognadsbedömning kommer att 
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utföras men ändock skedde ingen sådan, i vart fall inkluderades den inte i domslutet. Det 

bör vara rimligt att anta att HD, åtminstone till viss del, bildat sig en uppfattning om den 

målsägande flickan och hennes mognadsgrad. Det kan dock konstateras att det inte finns 

någon självklar vägledning att hämta i detta rättsfall gällande mognad och straffrättsliga 

mognadsbedömningar. 

  

5.1.2 NJA 2006 s. 79 II 
Bakgrund 

En flicka som var 14 år och 10 månader hade varit ute en kväll och druckit alkohol med 

vänner. Hon hade senare på kvällen träffat en 26-årig man som tidigare haft en sexuell re-

lation med hennes mamma och hon hade på morgonen därpå åkt bil hem till mannen. I 

mannens bostad genomfördes ett samlag. 

 

Bedömning 

TR:n gjorde bedömningen att mannen känt till att flickan var under 15 år. Vidare ansåg 

TR:n att åldersskillnaden på parterna varit avsevärd, att de endast känt till varandra på ett 

ytligt sätt sedan tidigare och att den sexuella kontakten inte kunde anses ha varit präglad 

av fri-villighet och ömsesidighet. TR:n dömde därför mannen för våldtäkt mot barn enligt 

6 kap. 4 § BrB. 

 

HovR:n bedömde likt TR:n att mannen känt till flickans ålder vid den aktuella tidpunk-

ten. HovR:n gjorde även samma bedömning som TR:n gällande åldersskillnaden och fri-

villig-heten från målsägandes sida. HovR:n bedömde utöver detta att mannen känt till att 

flickan druckit alkohol under kvällen och att hon inte var i ett tillstånd att fatta reella och 

välgrundade beslut. 

 

HD framhöll dock att flickan varit nära åldern för sexuellt självbestämmande och att det 

inte var klarlagt att den tilltalade mannen uppfattat samlaget som annat än frivilligt efter-

som det inte ansågs klarlagt att mannen uppfattat att flickan sagt nej. Detta medförde att 

domen ändrades från våldtäkt mot barn enligt 6 kap. 4 § BrB till sexuellt utnyttjande av 

barn enligt 6 kap. 5 §. 
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Mognadsbedömning 

Mognad som begrepp kommenterades inte av någon av instanserna och någon mognads-

bedömning redovisades inte. 

 

Kommentar 

Det kan konstateras att flickan befunnit sig i en sådan ställning att hon åtminstone haft 

svårt att fatta ett välgrundat beslut på grund av alkoholpåverkan samt sömnbrist. Möjlig-

heten för barnet att ta ett välgrundat beslut är en av förutsättningarna för att bestämm-

elsen i 6 kap. 5 § BrB ska aktualiseras. Utöver detta ska hänsyn tas till målsägandens ut-

veckling och mognad. Flickans mognad kommenterades inte i domen och det går inte att 

bestämt säga om en mognadsbedömning ändå utfördes eller inte. 

 

5.1.3 NJA 2006 s. 510 
Bakgrund 

Två av de målsägande flickorna var 13 år gamla, en var 14 år och en var 12 år. Den till-

talade mannen och flickorna hade inlett kontakt med varandra online och mannen hade 

varit drivande i frågan om de skulle träffas i verkligheten. De tre äldre flickorna uppgav 

att de varit förtjusta i mannen och samtliga flickor menade att mannen vetat om hur 

gamla de var. På mannens initiativ hade han haft samlag med flickorna vid olika tid-

punkter. Ingen av flickorna uppgav att hot eller våld förekommit och mannen menade att 

han uppfattat samtliga samlag som frivilliga. 

 

Bedömning 

TR:n konstaterade att den tilltalade mannen haft ett flertal flickkontakter samtidigt och att 

hans primära syfte med det hade varit att utföra sexuella handlingar med flickorna i sin 

bostad. TR:n fann att inga av de ifrågavarande kontakterna präglats av frivillighet och 

ömsesidighet samt att ingen av flickorna varit mycket nära gränsen för sexuellt självbe-

stämmande. TR:n ansåg istället att det varit fråga om tilltjatade samtycken från mycket 

unga flickor, som inte på något sätt hade kunnat formulera en egen vilja och inställning 

till samlag med en vuxen man. Där av dömde TR:n mannen för våldtäkt mot barn.  

 

HovR:n resonerade likt TR:n och menade att det varit stor skillnad i ålder på flickorna 

och den åtalade mannen samt att samlagen ensidigt skett på grund av mannens initiativ-

tagande. HovR:n framhöll att flickan som var 12 år och 10 månader inte uppnått sådan 
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ålder att en gärning mot henne kunde anses vara mindre grov. Vad gällde de två målsä-

gandena som var drygt ett år äldre, menade HovR:n att deras ålder inte utgjorde ett hinder 

för en sådan bedömning. Samlagen hade däremot inte planerats i förväg och flickorna 

hade dessutom befunnit sig i en utsatt situation i mannens bostad. I samtliga av dessa fall 

bedömde HovR:n att gärningarna skulle rubriceras som våldtäkt mot barn. Angående 

flickan som var 14 år handlade det om tio samlag vid cirka sju olika tillfällen. Flickan 

hade sovit över hos mannen vid några av dessa tillfällen, ibland med sin mammas tillå-

telse. På grund av dessa omständigheter samt flickans ålder bedömde HovR:n gärn-

ingarna mot henne som mindre grova.  

 

HD fastställde HovR:ns dom angående rubriceringen av gärningarna. 

 

Mognadsbedömning 

Mognad som begrepp kommenterades inte av någon av instanserna och någon mognads-

bedömning redovisades inte. 

 

Kommentar 

Detta fall har en del likheter men också skillnader med NJA 2006 s. 79 I. I båda fallen 

handlade det om flickor som haft kontakt med en man som varit mycket äldre än de 

själva. Hot eller våld förekom inte, men vissa påtryckningar skedde. Två av de målsä-

gande flickorna i detta fall var i samma ålder som flickan i NJA 2006 s. 79 I. Flickorna i 

detta fall hade dock inte uppgett att de varit förälskade i mannen, men att han var snäll 

och omtänksam. I detta fall, men även i NJA 2006 s. 79 I hade samlagen ägt rum i män-

nens bostäder och i detta fall ansåg domstolen att det var en omständighet som talade för 

att flickorna befunnit sig i mycket utsatta situationer, medan samma omständighet inte 

kommenterades av någon av instanserna i NJA 2006 s. 79 I. Det kan även påpekas att 

båda männen haft relationer med andra flickor eller kvinnor under tiden de haft kontakt 

med de målsägande flickorna och det var inte i något fall fråga om några exklusiva kär-

leksförhållanden. Domstolen bedömde ändock att gärningarna skulle rubriceras som våld-

täkt mot barn (i tre av fyra fall), medan man i NJA 2006 s. 79 I menade att gärningen var 

att anse som mindre grov. 

 

 



54 
 

5.1.4 NJA 2012 s. 564 
Bakgrund 

I detta fall var den målsägande flickan 11-12 år och den tilltalade pojken var 17 år. Poj-

ken hade under en längre period genomfört samlag och andra sexuella handlingar jäm-

förbara med samlag med flickan. 

 

Bedömning 

TR:n menade att parterna varit på ungefär samma mognadsnivå till följd av pojkens ned-

satta mentala förmåga, men påpekade att brottsligheten varit systematisk och att den skett 

vid ett flertal tillfällen. Pojken dömdes därav för våldtäkt mot barn. 

 

HovR:n menade att målsäganden vid tiden för gärningarna var 11-12 år och hade knapp-

ast förutsättningar att bedöma och ta ställning till situationen på grund av sin låga ålder. 

HovR:n fastslog därmed TR:ns dom gällande rubriceringen av brottet. 

 

I HD:s domskäl framgick att handlingarna varit frivilliga. HD menade dock att flickans 

låga ålder utgjorde hinder mot att bedöma gärningen som något annat än våldtäkt mot 

barn. I domskälen framgick även att pojken led av en allvarlig psykisk störning, vilket 

bland annat påverkade hans mentala mognad. Denna omständighet fick dock ingen betyd-

else för rubriceringsfrågan. 

 

Mognadsbedömning 

I målet framkom att den tilltalade pojken led av en allvarlig psykisk störning i form av 

autistiskt syndrom i kombination med en lindrig mental retardation. Enligt ett rätts-

psykiatriskt utlåtande var pojken mentalt omogen och bedömdes ligga på en 10 till 12-

årings mognadsnivå. Hans mamma hade även uppgivit att han inte kommit i puberteten 

förrän vid 19-års ålder.  

 

Kommentar 

Detta fall är viktigt eftersom det tydliggör att barn under 12 år inte kan anses ha deltagit 

frivilligt i sexuella handlingar. Det är relativt uppenbart att någon form av mognads-

bedömning skedde av den tilltalade pojken, men det framgick inte tydligt hur. Dock base-

rades bedömningarna, åtminstone delvis, på sakkunnigs- samt förälders utlåtande. Någon 

bedömning av den målsägande flickans mognad skedde däremot inte. Denna omständig-
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het var dock av mindre vikt i detta fall eftersom HD ansåg att flickans ålder i sig utgjorde 

hinder mot att beakta frivilligheten, varför det inte var nödvändigt att utreda om hon varit 

mogen nog att kunna delta frivilligt. 

 

5.1.5 NJA 2015 s. 948 
Bakgrund 

Mannen var i detta fall 19 år och den målsägande flickan var 14 år och sex månader. Un-

der sommaren hade parterna träffats genom gemensamma kompisar och därefter hade de 

börjat umgås mer. De hade genom chat online diskuterat bland annat sex och bestämt 

träff för att genomföra ett samlag. Mannen hade på bestämd dag och tid hämtat upp flick-

an i sin bil och kört till ett industriområde där han genomförde ett samlag med flickan. 

Flickan uppgav att hon ville vänta med att ha sex, men parterna pussades och kramades. 

När detta övergick till ett samlag var flickan passiv och mannen pådrivande. 

 

Bedömning 

TR:n menade att samlaget får anses ha varit frivilligt, eller i vart fall uppfattat som sådant 

av den tilltalade mannen. Det präglades dock inte av ömsesidighet eller företogs inom ett 

kärleksförhållande. Dock framhöll TR:n att flickan var nära åldern för sexuellt själv-

bestämmande och menade därför att gärningen var att bedöma som mindre grov. 

 

HovR:n framhöll i domskälen att den målsägande flickan hade relativt lång tid kvar till 

åldern för sexuellt självbestämmande, mer specifikt ett halvår och att hon inte kunde be-

dömas vara mer mogen än vad som anses vara åldersadekvat. HovR:n konstaterade även 

att flickan inte hade någon tidigare sexuell erfarenhet och att hon uppgett att hon var 

oskuld vid gärningstillfället. På grund av detta och det faktum att någon kärleksrelation 

inte förelåg mellan parterna samt att flickan varit passiv vid gärningstillfället, menade 

HovR:n att det inte varit fråga om fullständig frivillighet och ömsesidighet. Därav dömde 

HovR:n mannen för våldtäkt mot barn. 

 

HD resonerade likt TR:n och konstaterade att samlaget inte hade byggt på fullständig fri-

villighet och ömsesidighet samt att mycket talade för att flickan inte ville genomföra ett 

samlag. Däremot menade HD att mannen måste ha uppfattat samlaget som frivilligt från 

flickans sida. På grund av detta samt med hänsyn till parternas åldrar, menade HD att gär-

ningen var att bedöma som mindre grov. 
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Mognadsbedömning 

HovR:n konstaterade att den målsägande flickan hade en åldersadekvat mognadsgrad och 

att något annat kring mognaden inte hade framkommit. Någon mognadsbedömning redo-

visades inte. 

 

Kommentar 

Fallet är ett exempel på att NJA 2006 s. 79 I och II fått ett stort genomslag som pre-

judikat. I det ifrågavarande fallet lades mycket vikt vid huruvida handlingen uppfattats 

som frivillig eller inte från den tilltalades sida, fast att samtliga instanser funnit att hand-

lingen inte präglats av fullständig frivillighet och ömsesidighet samt att HD funnit att det 

fanns mycket som talade för att flickan inte ville genomföra ett samlag. I fallet skedde 

ingen uttalad mognadsbedömning av någon av parterna i någon av instanserna, men inte 

heller framkom några särskilda omständigheter som jag menar bör få en avgörande roll 

för mognaden. 

 

5.2 Rättsfall från hovrätterna 
 
5.2.1 Målsäganden 14 år 
  
5.2.1.1 Svea hovrätts dom 2009-04-16 i mål nr. B 3681-09 
Bakgrund 

Den målsägande flickan var nyss fyllda 14 år och den tilltalade mannen var 26 år. Parter-

na hade haft kontakt med varandra via MSN samt Bilddagboken. Mannen hade använt sig 

av olika identiteter för att tala gott om sig själv från andra konton som han låtsades var 

vänner till honom samt uppgett olika åldrar på sig själv, men som mest sagt att han var 23 

år. Parterna bestämde träff och hade samlag i mannens bostad. 
  

Bedömning 

TR:n fann att mannen kände till flickans ålder och att det inte framkommit något annat än 

att samlaget skett frivilligt. Det ansågs inte bevisat att flickan inte skulle ha haft ett fri-

villigt samlag med mannen om hon vetat om hans verkliga ålder. Därutöver hade parterna 

haft kontakt med varandra på internet under en längre tid. TR:n framhöll även att måls-

äganden berättat att hon tidigare haft samlag med en person. TR:n fann gärningen mindre 

grov. 
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I HovR:ns domskäl framgick att den tilltalade mannen inte bara vilselett målsäganden om 

sin ålder genom användande av flera identiteter, men även att han ”bombarderat henne 

med sexförslag” och att han varit medveten om att hon mått dåligt under perioden då de 

träffades. Dock hade samlaget skett frivilligt och inte föregåtts av några påtryckningar 

enligt flickan varför även HovR:n bedömde gärningen som mindre grov. 
  

Mognadsbedömning 

TR:n nämnde att det inte framkom något om målsägandens mognad som gav anledning 

att bortse från frivilligheten. 
  

Kommentar 

Det framkom i HovR:ns domskäl att flickan mått dåligt under den period då flickan och 

mannen haft kontakt och senare även haft samlag med varandra. Mannen kände dessutom 

till denna omständighet. HovR:n kommenterade inte detta utförligt, utan det nämndes 

bara. Det kan inte anses orimligt att det åtminstone vore värt att utreda i vilken om-

fattning flickans mående påverkat henne och vad hennes mående berodde på eftersom det 

bör kunna vara en omständighet som är direkt relaterad till frågan om mognad.  

  

5.2.1.2 Svea hovrätts dom 2011-07-22 i mål nr. B 6759-11 
Bakgrund 

En man som var 27 år och som arbetade som elevassistent på en skola kom i kontakt med 

en kvinnlig elev som var 14 år och tre månader på grund av att hon mådde psykiskt dåligt 

och behövde tala med skolkuratorn. De började prata med varandra och blev sedan ett 

par. De utförde sexuella handlingar som var jämförbara med samlag på varandra och en 

gång genomförde de ett fullbordat samlag som enligt flickan var ofrivilligt, men som en-

ligt mannen var frivilligt. 
  

Bedömning 

TR:n fann att det inte var ställt utom rimligt tvivel att det förekommit våld i samband 

med samlaget. Dock påpekades det att våld inte är ett rekvisit i bestämmelsen om våld-

täkt mot barn, men att det kan påverka gradindelningen. TR:n menade vidare att den sex-

uella samvaron mellan parterna inte kunde anses ha varit präglad av ömsesidighet trots att 

flickan deltagit frivilligt då det förelåg en beroende- och förtroenderelation mellan par-
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terna. Den tilltalade mannen hade dessutom vetskap om flickans mående och åldersskill-

naden dem emellan var betydande. TR:n dömde därför mannen för våldtäkt mot barn. 
  

HovR:n menade att samtliga sexuella handlingar varit frivilliga och präglade av ömse-

sidighet. Den tilltalade mannen hade uppgett att han var förälskad i flickan och HovR:n 

fann att flickan hade uppnått sådan ålder och mognad att det inte kunde anses utgöra ett 

hinder mot att beakta frivilligheten. HovR:n menade också att det skulle kunna finnas en 

viss beroende- och förtroendeställning mellan parterna, men att det även framgått att den 

målsägande flickan inte tillhört den grupp av elever som mannen hade ansvar för. 

HovR:n fann vid en samlad bedömning att mannen skulle dömas för sexuellt utnyttjande 

av barn. 
  

Mognadsbedömning 

HovR:n framhöll i sina domskäl att flickan uppnått tillräckligt hög ålder för att en ev-

entuell frivillighet skulle kunna beaktas och därtill att det inte framkommit något om 

hennes mognad som gav anledning att bortse från frivilligheten. 
  

Kommentar 

Det kan påpekas att det inte skedde någon mognadsbedömning i någon av instanserna, i 

vart fall inte som redovisades i domskälen. Det förekom inte heller någon vidare utred-

ning kring flickans mående, vilket man bör kunna anta vara av vikt i ett fall som detta. En 

utförlig och noggrann mognadsbedömning samt därtill en bedömning av flickans psy-

kiska mående, skulle troligtvis kunna bidra till en klarare bedömning av rubriceringsfrå-

gan. 

 

5.2.1.3 Göta hovrätts dom 2013-05-06 i mål nr. B 51-13 
Bakgrund 

I detta rättsfall var den tilltalade mannen 47 år och den målsägande flickan var 14 år och 

nio månader. De började chatta online med varandra och även tala via webbkamera där 

bland annat flickan visade sitt könsorgan för mannen. Så småningom träffades parterna 

för att utföra sexuella handlingar med varandra. Det var enbart när de skulle ha samlag 

som de träffades i verkligheten eftersom den tilltalade mannen hade flickvän vid tillfället. 

Det var mannen som påtalade sex och som även skrev om detta ämne till flickan. Han er-

bjöd även målsäganden pengar i utbyte mot samlag vid något tillfälle, men han menade 
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att detta endast var för att se om målsäganden verkligen ville ha sex med honom. När de 

väl hade samlag med varandra var detta frivilligt och inget tvång förekom. 
  

Bedömning 

TR:n fann att den tilltalade mannen känt till målsägandens ålder. Enligt TR:n framkom 

det i målet att parternas kontakt med varandra i allt väsentligt handlade om sex och att 

den tilltalade mannen ”tjatat” om att träffas för att ha sex. De hade dock träffats enbart 

vid två tillfällen och då hade de sexuella handlingarna varit frivilliga från målsägandens 

sida. TR:n framhöll att det var väldigt stor skillnad i ålder mellan parterna och att gär-

ningarna därför inte kunde rubriceras som sexuellt utnyttjande av barn. Mannen dömdes 

därför för våldtäkt mot barn. 
  

HovR:n framhöll att flickan var nära åldern för sexuellt självbestämmande, att parterna 

haft sexuellt umgänge både hemma hos henne och hemma hos den tilltalade mannen samt 

att flickans samtycke inte kunde betraktas som annat är genuint. HovR:n menade vidare 

att det inte krävs att parterna haft ett kärleksförhållande eller träffats flera gånger för att 

en gärning ska kunna vara att betrakta som mindre grov, inte heller krävs det att gärnings-

mannen varit under en viss ålder. Där av dömde HovR:n mannen för sexuellt utnyttjande 

av barn och inte för våldtäkt mot barn. 
  

Mognadsbedömning 

Mognad som begrepp kommenterades inte av någon av instanserna och någon mognads-

bedömning redovisades inte. 
  

Kommentar 

Detta fall är mycket likt fallet i hovrätten för Västra Sveriges mål nr. 4700-12 som pres-

enteras nedan. Gärningsmännen var båda 47 år gamla och de två målsägande parterna var 

14 år och åtta månader respektive 14 år och nio månader. Det handlade inte om några 

kärleksrelationer, utan endast kontakter i sexuellt syfte och i båda fallen hade parterna 

påbörjat chattkonversationer online. Samtliga samlag hade skett med barnens samtycke. 

Det som däremot skiljer fallen åt är främst det som framkom om pojkens psykiska må-

ende och det faktum att pojken fortsatte att träffa mannen även efter det att han fyllt 15 

år, medan flickan i detta fall endast träffade mannen vid två tillfällen. I föregående fall 
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framgick det även att pojken varit långt ifrån den tilltalade mannens mognadsnivå, medan 

mognad som begrepp inte omnämndes i det ifrågavarande fallet. 

 

5.2.1.4 Hovrätten för Västra Sveriges dom 2013-09-17 i mål nr. B 4700-12 
Bakgrund 

En man och en pojke började chatta med varandra online och började ett tag därefter att 

träffas för sexuella kontakter. Mannen var 47 år och pojken var 14 år och åtta månader 

när de började träffas. Pojken mådde för tillfället inte bra psykiskt, var deprimerad och 

hade självskadebeteenden bland annat eftersom hans mamma var missbrukare. Han hade 

skurit sig på armarna, vilket mannen såg då de träffades. Enligt pojken mådde han inte 

sämre av de sexuella kontakterna med mannen, men i förhör beskrev pojken att han träff-

ade mannen för att han kände sig ensam men att han egentligen inte ville träffa honom. 

De sexuella handlingarna (anala- och orala samlag) som utfördes var frivilliga från pojk-

ens sida och fria från inslag av tvång eller våld. 
  

Bedömning 

TR:n menade först och främst att mannen varit väl medveten om att den målsägande poj-

ken var under 15 år. Vidare framhölls att mannen känt till pojkens självskadebeteende 

och det faktum att han inte mådde bra vid tillfällena då de träffades. TR:n menade att det 

som talade för att gärningarna var att bedöma som mindre grova var att pojken samtyckt 

till handlingarna, att de träffats flera gånger, att de bibehållet kontakten med varandra ti-

den där emellan samt att pojken var nära åldern för sexuellt självbestämmande. Det som 

talade emot att gärningarna var att bedöma som mindre grova var att den tilltalade pojken 

var en skör person, vilket den tilltalade mannen måste ha insett, att mannen bjudit på al-

kohol, att pojken i förhör uppgett att han inte riktigt visste om han ville träffa mannen 

egentligen samt att pojkens pappa vittnat om att han kom hem drogad efter en träff med 

mannen. TR:n bedömde därmed gärningarna som våldtäkt mot barn och menade att poj-

ken visserligen deltagit frivilligt i de sexuella handlingarna, men att denna frivillighet 

kunde ifrågasättas med tanke på den stora åldersskillnaden och att det inte heller varit 

fråga om en kärleksrelation. 
  

HovR:n meddelade att TR:ns dom skulle fastställas. 
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Mognadsbedömning 

Någon mognadsbedömning redovisades inte, men TR:n påpekade att det inte heller var 

fråga om ”två personer som stod nära varandra i mognad”. 
  

Kommentar 

I detta fall, som är ett av de fall där de sexuella gärningarna inte ansetts vara mindre 

grova, går det inte att undvika att påpeka det faktum att det målsägande barnet är en 

pojke. I fallet finns det likheter med många andra rättsfall där ungefär samma om-

ständigheter varit för handen, men där gärningarna i de fallen ändå bedömts vara mindre 

grova. Det har då handlat om kvinnliga målsägande. I detta fall påpekade TR:n att per-

sonerna inte stod varandra nära i mognad och det framhölls även att pojken inte mått bra 

psykiskt under perioden för gärningarna. Någon mognadsbedömning redovisades inte, 

men TR:ns uttalande talar ändock för att en sådan utförts. 

 

5.2.1.5 Svea hovrätts dom 2013-09-17 i mål nr. B 3921-13 
Bakgrund 

I detta mål var den målsägande flickan 14 år och nio månader och de två tilltalade män-

nen var 25 respektive 28 år gamla. I båda fallen hade parterna fått kontakt via internet, 

pratat ett tag om att ha sex och vad de hade för sexuella preferenser och sedan träffats en 

gång hemma hos var och en av männen för att genomföra samlag. Med den 25-årige 

mannen utfördes oskyddat oralt- vaginalt- och analt samlag. Målsäganden hade även haft 

med sig handklovar vilka de använde för att sätta fast hennes händer och mannen hade 

tillhandahållit en halsduk som användes som ögonbindel på flickan. Efter samlaget åkte 

flickan hem och mannen uttalade att han inte ville träffas igen. 

 

Med den 28-årige mannen utfördes ett oralt- och ett analt samlag. Flickan hade även 

slickat på mannens pung och runt hans analöppning vilket enligt henne föregåtts av att 

mannen styrt hennes huvud, vilket hon fann obehagligt. Flickan menade att de inte talat 

om detta innan de träffades. Den tilltalade mannen uppgav däremot att de pratat om att ha 

BDSM-inriktat sex och att han uppfattat att detta även var målsägandens sexuella pre-

ferens. Hon hade bland annat sagt att hon haft analsex tidigare och att hon gillade bes-

tämda killar. Utöver det hade han informerat flickan om att det var en lek och att hon 

skulle säga till så fort hon inte ville utföra en särskild handling. 
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Bedömning 

Gällande den 25-årige mannen menade TR:n att samlaget varit frivilligt från den måls-

ägande flickans sida, att parterna hade planerat det i samråd med varandra samt att flick-

an uppnått tillräcklig ålder för att hennes frivillighet skulle beaktas. Däremot menade 

TR:n att åldersskillnaden mellan parterna var betydande, att parterna inte träffats innan 

det att de träffades för att ha samlag med varandra eller hade ett känslomässigt förhål-

lande, att flickan befann sig i mannens bostad och att de sexuella handlingarna varit för-

hållandevis avancerade, vilket talade i försvårande riktning. Vid en samlad bedömning 

ansåg TR:n att gärningen var att anse som mindre grov. 
  

Angående den 28-årige mannen gjorde TR:n samma bedömning angående vad som talade 

för att gärningen var att anse som mindre grov. I försvårande riktning för rubriceringen 

pekade TR:n på samma omständigheter som gjorts i bedömningen av rubriceringen av 

den gärning som den yngre mannen gjort sig skyldig till. Därtill menade dock TR:n att de 

sexuella handlingarna som den 28-årige mannen utfört med den målsägande flickan var 

avancerade och enbart på hans villkor. TR:n uttalade även i detta sammanhang att måls-

äganden inte hade tillräcklig mognad och erfarenhet för att bedöma och ta ställning till 

det sexuella umgänget och att mannen som vuxen person borde ha förstått detta. Därav 

bedömde TR:n gärningen som våldtäkt mot barn. 
  

HovR:n fastställde TR:ns dom i fråga om rubriceringen av den gärning som den 28-årige 

mannen gjort sig skyldig till, men menade att även den gärning som den 25-årige mannen 

utfört var att betrakta som våldtäkt mot barn och inte som sexuellt utnyttjande av barn. 

Detta på grund av att även han måste ha förstått att de sexuella handlingarna inte byggde 

på någon fullständig frivillighet och ömsesidighet mellan honom och målsäganden. 
  

Mognadsbedömning 

Som nämnts hänvisade TR:n till den målsägande flickans mognad i förhållande till de 

sexuella handlingarna som den 28-årige mannen genomfört med målsäganden, vilka man 

fann var avancerade. Dock kommenterades inte detta uttalande vidare och ingen mog-

nadsbedömning redovisades. Det framkom inte heller på vilket sätt målsäganden inte var 

mogen nog eller vad det specifikt var hon inte ansågs mogen nog att ta ställning till. 
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Kommentar 

Detta fall särskiljer sig en del på grund av att HovR:n fann att båda i målet förekomma-

nde män skulle dömas för våldtäkt mot barn trots att den målsägande flickan varit nära 

åldern för sexuellt självbestämmande, deltagit frivilligt i de sexuella handlingarna samt 

varit medveten om på förhand, att hon skulle ha samlag med vederbörande och även vil-

ken typ av sex som skulle genomföras. Det som skiljer målet från andra mål är dock 

främst de sexuella handlingarnas karaktär. Det framkom att det förekommit sexuella 

handlingar som domstolarna menade var avancerade, men inte varför de ansågs vara det. 

Ingen diskussion kring vilka sexuella handlingar som kan betraktas vara avancerade för-

des och inte heller klargjordes det vad en sådan bedömning bör grundas på. Någon anled-

ning till att målsäganden inte ansågs vara mogen nog att ta ställning till dessa specifika 

sexuella handlingar framgick inte. Samtliga gärningar hade trots allt med största sanno-

likhet varit straffria om flickan varit tre månader äldre eftersom lagen då hade förutsatt att 

hon hade haft en tillräcklig grad av mognad för att kunna ta ställning till alla typer av 

sexuella handlingar. 

  

5.2.1.6 Göta hovrätts dom 2014-12-17 i mål nr. B 2087-14 
Bakgrund 

Den målsägande flickan var 14 år och sex månader och den tilltalade mannen var 23 år. 

Flickan bodde på behandlingshem sedan en längre tid tillbaka på grund av problem i re-

lationerna med sina föräldrar och sin styvfar. Den tilltalade mannen hade en lätt ut-

vecklingsstörning. Parterna träffades på en fest hos en gemensam bekant och hade då 

samlag och oralsex. De hade även samlag och utförde andra sexuella handlingar som med 

hänsyn till kränkningens allvar bedömdes vara jämförliga med samlag vid andra tillfällen 

efter festen. 

  

Bedömning 

TR:n framhöll i sina domskäl att den tilltalade mannen hade ett lättare förstånds-

handikapp och att han uppgett att han kände sig jämbördig med den målsägande flickan. 

Inget tvång eller våld hade förekommit vid de sexuella aktiviteterna. Vidare angav TR:n 

att flickan gav ett äldre intryck än sin biologiska ålder varför TR:n menade att gärning-

arna var av mindre grov karaktär. 

  

HovR:n fastställde TR:ns dom i fråga om brottsrubricering. 
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Mognadsbedömning 

Mognad som begrepp kommenterades inte av någon av instanserna och någon mognads-

bedömning redovisades inte. I detta fall påpekade dock TR:n att målsäganden ”ger ett 

äldre intryck än sin verkliga biologiska ålder”. Någon djupare kommentar kring detta 

gavs inte. 

  

Kommentar 

I fallet utfördes mest troligt en mognadsbedömning av den målsägande flickan, i vart fall 

i TR:n. Hur denna mognadsbedömning utfördes eller vad det var som TR:n menade ta-

lade för att flickan kunde uppfattas som äldre än vad hennes biologiska ålder angav, får 

man dock inget svar på. Möjligtvis påverkades bedömningen av att den tilltalade mannen 

uppgavs ha ett lättare förståndshandikapp, men en sådan omständighet bör även kunna 

tala för att den målsägande flickans mentala mognad är lägre än vad som annars är ål-

dersadekvat. 

  

5.2.1.7 Göta hovrätts dom 2016-09-09 i mål nr. B 277-16 
Bakgrund 

Den målsägande flickan var 14 år och sju månader och den tilltalade mannen var 24 år. 

Flickan bodde på ett behandlingshem och parterna hade fått kontakt med varandra via 

Facebook. Efter en tids kontakt hade de bestämt att flickan skulle komma på fest hos 

mannen i hans bostad och på denna fest befann sig även andra ungdomar och samtliga 

drack alkohol. Senare på kvällen var den målsägande flickan så pass berusad att en av de 

andra ungdomarna ringde det behandlingshem som flickan bodde på för att meddela om 

detta, varpå en från personalen hämtade upp flickan. 

  

Bedömning 

TR:n lade den tilltalade mannens uppgifter till grund för bedömningen eftersom åklagar-

en inte lyckats styrka vad målsäganden uppgett. Därav utgick TR:n från att samlaget som 

ägt rum skett frivilligt och ömsesidigt. TR:n framhöll att flickan var nära åldern för sex-

uellt självbestämmande och uttalade att hon ”inte givit intryck av annat än att vara så 

mogen, även sexuellt, som kan förväntas av en ungdom i den åldern och hon har själv 

redogjort för att hon haft tidigare sexuella erfarenheter”. TR:n bedömde gärningen som 

mindre grov. 
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HovR:n bedömde likt TR:n att inget annat var visat än att det sexuella umgänget byggde 

på såväl frivillighet som ömsesidighet. Däremot framhöll HovR:n att flickan varit be-

rusad och att mannen vetat om detta, att hon mådde psykiskt dåligt och bodde på be-

handlingshem samt att det var relativt stor åldersskillnad mellan parterna. Dessa om-

ständigheter förändrade dock inte bedömningen av rubriceringen utan snarare be-

dömningen av straffvärdet. 

  

Mognadsbedömning 

Flickans mognad kommenterades av TR:n som ovan angetts. Det framkom dock inte mer 

specifikt hur TR:n utfört mognadsbedömningen eller vad som exakt menades med utta-

landet om att flickan hade en åldersadekvat mognadsnivå och vad som menades med att 

denna mognad ansågs föreligga även sexuellt. HovR:n kommenterade inte heller detta 

uttalande. 

  

Kommentar 

Det är tydligt att TR:ns mognadsbedömning av flickan baserades på informationen om att 

flickan haft tidigare sexuella erfarenheter, vilket hon själv uppgett, men det framgick inte 

på vilket sätt dessa erfarenheter talade för sexuell mognad. Rimligtvis kan denna om-

ständighet även tala för det motsatta i fall då de sexuella erfarenheterna förebringats av 

exempelvis en önskan att få bekräftelse och uppmärksamhet eller rent av varit ett resultat 

av ett självskadebeteende, vilket måste anses vara svårt att utesluta om saken inte utreds. 

  

5.2.1.8 Göta hovrätts dom 2017-01-27 i mål nr. B 3194-16 
Bakgrund 

Den målsägande flickan var 14 år och den tilltalade mannen bedömdes vara över 19 år, 

mest troligt över 21 år. Den tilltalade mannen var inte svensk medborgare och det var 

oklart vilket hans riktiga födelsedatum var. Parterna fick kontakt med varandra via inter-

net och höll kontakten via Snapchat. De bestämde efter kort tid att träffas. Vid ett flertal 

tillfällen sov flickan över hos mannen på hans rum i ett asylboende och det var även där 

ett antal samlag ägde rum och även gemensamt brukande av hasch. 
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Bedömning 

TR:n framhöll att den målsägande flickans uppgifter varit klara och rediga. Flickan hade 

en lindrig utvecklingsstörning vilket en psykolog samt ett annat vittne förklarade innebar 

att flickan inte kunde ljuga ihop ett händelseförlopp och vidhålla den röda tråden i en så-

dan berättelse. TR:n menade även att det, på grund av flickans utvecklingsstörning, var 

svårt att bedöma hennes sätt att uppträda och lämna uppgifter. TR:n fann, genom flickans 

uppgifter tillsammans med den tekniska och muntliga bevisningen samt genom vad som i 

övrigt framkommit, att det var ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade mannen genom-

fört fyra stycken samlag med målsäganden. Vidare fann TR:n att mannen haft skälig an-

ledning att anta att målsäganden var under 15 år och han dömdes därför till våldtäkt mot 

barn. 

  

Angående rubriceringsfrågan framhöll HovR:n att den målsägande flickan framstått som 

yngre än hennes verkliga ålder och att hon dessutom hade en lindrig utvecklingsstörning. 

Av den anledningen menade HovR:n att den tilltalade mannen måste ha förstått att flick-

an saknade tillräcklig mognad, förmåga att inse innebörden av sitt handlande och till-

räcklig förmåga att värna sin sexuella integritet. HovR:n ansåg därmed att gärningarna 

inte kunde bedömas som mindre grova. 

  

Mognadsbedömning 

Det framkom inte mycket om mognadsaspekten i detta fall, men begreppet omnämndes i 

HovR:ns domskäl. Flickan bedömdes sakna sådan mognad som krävdes för att hon skulle 

kunna värna sin sexuella integritet. Det framkom dock på flera håll i domen, både i TR:n 

och i HovR:n att flickan led av en lindrig utvecklingsstörning och att detta medförde att 

hon hade svårt att förstå abstrakta begrepp och att hon var omogen såväl känslomässigt 

som i det sociala samspelet. Däremot framgick det även att det var svårt att utföra en 

mognadsbedömning av flickan på grund av hennes nedsatta mentala förmåga.  

  

Kommentar 

I detta fall framstod det som tydligt att det fanns en anledning att särskilt utreda flickans 

mognad och personlighet för att kunna avgöra hur hennes frivillighet skulle bedömas, 

men även för att bedöma om den tilltalade mannen haft anledning att anta att flickan var 

under 15 år. Det förekom ingen djupare förklaring kring begreppet mognad eller hur det 

ska tolkas men det framgick att domsluten grundats på annat än enbart spekulationer eller 



67 
 

schablonmässiga bedömningar. Domstolen tog nämligen fasta på de vittnesmål som fanns 

angående målsägandens person och hennes svårigheter, bland annat av en psykolog som 

haft kontakt med målsäganden efter de inträffade gärningarna. Det är ofrånkomligt att 

fundera över om domstolarna i detta fall menade att en lindrig utvecklingsstörning i sig 

innebär att en person inte heller kan vara mogen nog för att ta ställning till deltagande i 

sexuella handlingar och i sådana fall vid vilken ålder en sådan person kan anses vara det. 

  

5.2.1.9 Göta hovrätts dom 2017-12-19 i mål nr. B 3255-17 
Bakgrund 

I målet förekom en målsägande pojke som var 14 år och nio månader samt en tilltalad 

man som var 25 år. Mannen arbetade som hjälplärare och hade då kommit i kontakt med 

pojken och dennes kompisar. Pojkarna hade befunnit sig i mannens bostad vid några till-

fällen och hade då lagat mat och tittat på film. På kvällen för gärningen bjöds den måls-

ägande pojken på stora mängder öl och han samt den tilltalade mannen gav sig ut på cy-

keltur och stannade till vid en idrottsplats där de sexuella handlingarna företogs. 

  

Bedömning 

TR:n menade att de sexuella handlingar som den tilltalade mannen utfört var att bedöma 

som ett och samma brott samt att dessa var jämförliga med samlag. TR:n påpekade den 

restriktivitet som gäller för bestämmelsen om sexuellt utnyttjande av barn och framhöll 

att ett eventuellt frivilligt deltagande från det målsägande barnet ska bedömas i för-

hållande till dennes mognad och förmåga att inse innebörden av sitt handlade. TR:n me-

nade att den målsägande pojken i detta fall varit berusad efter att ha blivit bjuden på öl av 

den tilltalade mannen, att parterna inte hade ett kärleksförhållande och att det var en icke 

obetydlig åldersskillnad mellan dem. Vidare framförde TR:n att det framkommit omstän-

digheter som talade för att pojkens mognad inte stämde överens med hans fysiska ålder 

och att pojken, utifrån vad som kommit fram om hans person, inte kunde ha uppnått en 

sådan mognad att han haft förutsättningar för att fullt ut bedöma och ta ställning till den 

sexuella situationen. De sexuella handlingarna bedömdes inte ha byggt på frivillighet och 

ömsesidighet bland annat på grund av att den tilltalade mannen var fysiskt större än mål-

säganden, att det förelegat en förtroendesituation samt att målsägande pojken hade sagt 

nej till samlag. 
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HovR:n menade däremot att den tilltalade mannen måste ha uppfattat de sexuella hand-

lingarna som frivilliga från pojkens sida eftersom pojken inte vågat säga nej till alla delar 

av det som utspelade sig och på grund av hur pojken hade förhållit sig till frågan från 

mannen om att motta oralsex istället för att själv ge oralsex. HovR:n menade även att 

pojken var nära åldern för sexuellt självbestämmande och att gärningen därför skulle ru-

briceras som sexuellt utnyttjande av barn, men påpekade att gärningen ändock var av all-

varligt slag. 

  

Mognadsbedömning 

Som beskrivits ovan framhöll TR:n att det framkommit omständigheter som talade för att 

pojkens mognad inte stämde överens med hans fysiska ålder och att pojken, utifrån vad 

som framkommit om hans person, inte kunde anses ha uppnått sådan mognad att måls-

äganden haft förutsättningar att fullt ut bedöma och ta ställning till den sexuella situation-

en som den tilltalade mannen försatt målsäganden i. Det redovisades inte varför TR:n 

menade att pojken inte var åldersadekvat mogen eller vad denna bedömning grundades 

på. HovR:n kommenterade inte målsägandens mognad. 

  

Kommentar 

I detta fall skedde en mognadsbedömning av pojken, åtminstone i TR:n, men förmodligen 

även i HovR:n, dock utan att en sådan redovisades i domskälen. Det är svårt att bilda sig 

en uppfattning om, eller dra några slutsatser kring hur denna mognadsbedömning utför-

des eller vilka exakta omständigheter det är som låg till grund för bedömningen. Påpekas 

kan även att TR:n i sina domskäl framhöll att pojkens mognadsgrad inte varit fullt ålders-

adekvat, medan HovR:n framhöll att pojken var nära åldern för sexuellt själv-

bestämmande. 
  

5.2.2 Målsäganden 13 år 
  
5.2.2.1 RH 2010:12 
Bakgrund 

En drygt 40-årig man och en 13-årig flicka hade kommit i kontakt med varandra genom 

ett gemensamt intresse för bilar och hästar. Mannen hade förstått att flickan inte mådde så 

bra. Mannen hade arbetat som yrkeslärare och visste att flickor i 13-årsåldern pratade om 

sex och ibland hade varit sexuellt aktiva redan. Efter en längre tids kontakt via internet 
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började parterna diskutera sex med varandra och flickan berättade bland annat att hon 

nyligen blivit våldtagen. Den tilltalade mannen uppgav att han var förälskad i flickan som 

såg äldre ut än vad hon var samt att hon ”betedde sig vuxet”. Parterna hade mycket kon-

takt med varandra, även på flickans initiativ och de bytte bilder av sexuell karaktär med 

varandra. 
  

Bedömning 

TR:n menade att omständigheterna i målet samt att den målsägande flickan samtyckt till 

de sexuella handlingarna innebar att gärningen skulle bedömas som mindre grov. Mannen 

dömdes därför för sexuellt utnyttjande av barn. 
  

HovR:n anförde att det varit stor åldersskillnad mellan parterna och att flickan hade rela-

tivt lång tid kvar till åldern för sexuellt självbestämmande. Vidare kände mannen till att 

flickan inte mådde bra samt att hon hade problem med sina föräldrar och i skolan. Han 

hade även utnyttjat anonymiteten på internet genom att inledningsvis inte säga hur gam-

mal han var samt satt flickan i en slags tacksamhetsskuld till honom genom att han fyllt 

på hennes mobil med pengar, köpt kläder till henne, köpt en mobil till henne och gett 

henne kontanter. Mötena som skett mellan parterna var dessutom korta och hade mest-

adels handlat om sexuell samvaro vilket innebar att en sådan kärleksrelation som det varit 

fråga om i NJA 2006 s. 79 I inte förelåg. På grund av detta bedömde HovR:n att gärning-

arna inte var att anse som mindre grova och ändrade därför brottsrubriceringen till våld-

täkt mot barn. 
  

Mognadsbedömning 

Mognad som begrepp kommenterades inte av någon av instanserna och någon mognads-

bedömning redovisades inte. 
  

Kommentar 

Även i detta fall var det fråga om en flicka som mått dåligt vid tidpunkten för kontakterna 

med den äldre mannen. Anledningarna till detta eller det faktum att flickan sökt sig till en 

så pass mycket äldre man utreddes dock inte närmare av domstolarna. Mest troligt vore 

det användbart för bedömningen av brottet att utföra en mognadsbedömning av flickan i 

detta fall. Det kan det sägas vara alltid, men i fall då omständigheterna utmärker sig mer, 
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exempelvis genom en väldigt stor åldersskillnad eller dåligt psykiskt mående hos barnet, 

torde det vara av ännu större vikt för bedömningen av brottet. 
  

5.2.2.2 Svea hovrätts dom 2010-11-25 i mål nr. B 10168-10 
Bakgrund 

En pojke och en man inledde ett sexuellt förhållande med varandra då pojken var 13 år 

och nio månader och mannen var 20 år och åtta månader. De hade då umgåtts i cirka nio 

månader. Både den målsägande pojken och den tilltalade mannen, samt vittnen, menade 

att det sexuella umgänget mellan parterna varit frivilligt och att det aldrig utövats hot el-

ler våld mot målsäganden. Den målsägande pojken menade dock i ett nytt förhör under 

en fortsatt förundersökning att han känt sig pressad till sexuellt umgänge med den till-

talade mannen som bland annat berättat osanningar om sitt hälsotillstånd. Mannen i det 

aktuella fallet hade en personlighetsrelaterad störning som innebar att han var känslo-

mässigt omogen och i behov av bekräftelse. 
  

Bedömning 

TR:n fann att den tilltalade mannen visserligen hade överdrivit uppgifter om personliga 

kvalifikationer och gett gåvor till den målsägande pojken, men inte enbart i syfte att få till 

stånd sexuella aktiviteter, varvid pojken måste ha ansetts frivillig till inledande av- och 

fortsatta sexuella kontakter med mannen. TR:n bedömde gärningarna som sexuellt ut-

nyttjande av barn. 
  

HovR:n framhöll att den målsägande pojken hade relativt lång tid kvar till åldern för sex-

uellt självbestämmande och att han gett ett omoget intryck. Det framkom även i HovR:ns 

domskäl att pojken hade en flickvän och att han hade debuterat sexuellt innan det att han 

började träffa den tilltalade mannen, men att denna omständighet inte innebar ett starkt 

ifrågasättande av pojkens mognadsnivå. Vidare framhölls att mannen gett dyrbara gåvor 

till pojken och att han ljugit om sitt hälsotillstånd, vilket HovR:n, likt TR:n, menade inte 

enbart berodde på att den tilltalade mannen ville få till stånd ett sexuellt förhållande med 

pojken, men som ändock påverkat pojken som knutit an till honom på ett känslomässigt 

plan och placerats i ett slags beroendeförhållande till mannen. Vidare menade HovR:n att 

trots mannens psykiska status så borde han ha varit medveten om pojkens bristande mog-

nad. Därav bedömde HovR:n gärningarna som våldtäkt mot barn. 
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Mognadsbedömning 

I HovR:ns domskäl framkom att den målsägande pojken i polisförhör och i de film-

sekvenser som visats under rättegången gav ett mycket omoget intryck. HovR:n menade 

vidare att detta bekräftades av vad som framkom i målet angående hur pojken agerat 

gentemot den tilltalade mannen i deras förhållande samt hur han reagerade på mannens 

historier om sitt hälsotillstånd, vilket enligt HovR:n var naivt. Dessutom hade den tillta-

lade mannen uppgett att han trodde att pojken var yngre än vad han faktiskt var. 

 

Kommentar 

I fallet skedde en mognadsbedömning i HovR:n. Det framkom uppgifter angående pojk-

ens mognadsgrad som HovR:n tog ställning till, dock framgick det inte särskilt tydligt hur 

HovR:n bedömt dessa uppgifter eller vad de baserade sina slutsatser på. Det enda som 

uppgavs var att pojken ”gett ett mycket omoget intryck” i polisförhör samt i förhållande 

till hur han agerat mot den tilltalade mannen och bemött uppgifterna om dennes hälso-

tillstånd. HovR:n inhämtade inte kunskap från någon sakkunnig inom området, men det 

är tydligt att mognadsbedömningen som HovR:n utförde lades till grund för den be-

dömning de sedan gjorde av de ifrågavarande gärningarna. Det ter sig därför troligt att 

det är mognadsbedömningen som utgör den stora skillnaden mellan TR:ns och HovR:ns 

olika bedömningar och slutsatser. 
  

5.2.2.3 Svea hovrätts dom 2015-03-24 i mål nr. B 10214-14 
Bakgrund 

Den målsägande flickan var 13 år, men skulle inom kort fylla 14 år och den tilltalade 

mannen var 41 år. Flickan och mannen träffades online på en dejtingsida och träffades en 

gång innan det att de hade samlag. De hade därefter kontakt via internet och bestämde 

träff för att tillsammans åka till, och bo på, Scandic hotell, vilket de också gjorde. Där 

genomfördes ett samlag. 

  

Bedömning 

TR:n fann att mannen haft skälig anledning att anta att den målsägande flickan varit un-

der 15 år även om hon uppgett en annan ålder till honom. TR:n framhöll i sina domskäl 

att det inte varit fråga om något kärleksförhållande och att flickan uppgett att hon träffat 

den tilltalade mannen för att hon ville ha pengar till en hundvalp. Hon hade även fått 500 
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kronor av mannen efter det att de haft samlag med varandra. TR:n bedömde gärningen 

som våldtäkt mot barn. 

  

HovR:N gjorde ingen annan bedömning än den TR:n redan gjort i fråga om brotts-

rubriceringen. 

  

Mognadsbedömning 

TR:n menade att den målsägande flickan framstått som mycket omogen i sitt sätt att be-

rätta och resonera. Bland annat gav TR:n ett exempel då flickan efter att ha fått långa och 

välformulerade meddelanden från mannen, svarat med ”kiss o piss o kram o valpar” eller 

”kiss o bajs o kram o kattungar”. 

  

Kommentar 

TR:n fann i detta mål den målsägande flickan vara omogen och det framkom även till 

viss del varför. TR:n baserade denna bedömning på flickans sätt att uttrycka sig, både i 

tal och i skrift och anmärkte särskilt på sättet hon svarat den tilltalade mannen på då han 

skrivit långa och välformulerade meddelanden till henne. Det är tydligt att TR:n bildat sig 

en egen uppfattning om den målsägande flickan och att det är denna som utgjort mog-

nadsbedömningen av henne. Det är mindre tydligt hur denna bedömning gått till, men det 

framgår ändock att den baserades på flickans sätt att uttrycka sig på. 
  

5.2.3 Målsäganden 12 år 
  
5.2.3.1 Hovrätten för Västra Sveriges dom 2013-05-06 i mål nr. B 4370-12 
Bakgrund 

En 23-årig man och en flicka på 12 år och 10 månader kom i kontakt med varandra via 

Bilddagboken. De började träffas, först utomhus och sedan även hemma hos mannen som 

bodde med sina föräldrar. Vid träffarna utomhus satt de bland annat på en parkbänk och 

pratade samt pussades och kramades. När flickan var hemma hos mannen åt de middag 

och kollade på Idol tillsammans. Innan de skulle sova genomfördes ett oralt samlag vilket 

bestod av att flickan sög av mannen. Dagen därpå åt de frukost tillsammans och mannens 

pappa skjutsade hem flickan. 
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Bedömning 

TR:n framhöll att förhållandet mellan parterna pågått under en relativt kort tid och att de 

inte på förväg bestämt att de skulle utföra sexuella handlingar med varandra. Det förekom 

ingen uttalad frivillighet från målsägandens sida. Vidare framhöll TR:n att målsäganden 

var långt ifrån åldern för sexuellt självbestämmande och att det varit en betydande skill-

nad i ålder mellan den målsägande flickan och den tilltalade mannen. Där av bedömde 

TR:n att gärningen skulle rubriceras som våldtäkt mot barn. 
  

Även HovR:n fann att mannen känt till målsägandens låga ålder. Vidare framhöll HovR:n 

flickans låga ålder samt det faktum att hon inte sedan tidigare hade någon sexuell er-

farenhet. Domstolen menade att det inte förelåg någon ömsesidighet eller uttalad frivillig-

het från målsägandens sida och att hon uppgett i förhör att hon tyckt att situationen var 

obehaglig samt att hon tagit bort den tilltalade mannens händer vid två tillfällen då han 

tagit på hennes trosor. HovR:n fastställde därmed TR:ns dom. 
  

Mognadsbedömning 

I målet framgick att mannens mognadsnivå var lägre än den annars åldersadekvata mog-

nadsnivån, men denna aspekt blev snarare en fråga som påverkade bedömningen av man-

nens uppsåt och inte en beaktansvärd aspekt i förhållande till den målsägande flickans 

mognad. Någon mognadsbedömning av flickan redovisades inte. 
  

Kommentar 

Flickan i detta fall var endast 12 år och båda instanser framhöll att hon var väldigt ung. 

Påpekas bör dock att den omständighet att flickan endast var 12 år, inte ensidigt innebar 

att hon inte ansågs ha kunnat medverka frivilligt i samlaget av någon av instanserna. Det 

var alltså andra omständigheter än denna som påverkade bedömningen. 
  

5.2.3.2 Hovrätten för Västra Sveriges dom 2013-10-21 i mål nr. B 4041-13 
Bakgrund 

I detta mål förekom två män och en flicka. De tilltalade männen var båda 22 år gamla och 

den målsägande flickan var under största delen av tiden då de sexuella handlingarna ut-

fördes 12 år. Flickan och männen hade fått kontakt med varandra via Instagram och så 

småningom hade de träffats var för sig och haft samlag med varandra. Vid ett tillfälle 

hade en av männen filmat samlagen med den målsägande flickan. Parterna hade chattat 
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med varandra via KIK, mestadels om sexuella saker, samt skickat bilder med sexuellt in-

nehåll till varandra. Enligt flickan hade hon haft sex med två jämnåriga pojkar innan hon 

träffade de tilltalade männen.  
  

Bedömning 

I TR:n bedömdes de två tilltalade männens gärningar på olika sätt. Angående den första 

mannen menade TR:n att han känt till att målsäganden var under 15 år. Det framhölls 

dock att flickan var tidigt utvecklad fysiskt men att det saknades utredning kring hennes 

mentala mognad. Konversationen mellan den första mannen och målsäganden hade hand-

lat om sex och det framgick av vad som skrivits att mannen inte varit intresserad av att 

lära känna flickan som person. Även om flickan var intresserad av mannen, framkom det 

inget som talade för att samlagen inte varit frivilliga från flickans sida och TR:n be-

dömde därför att de gärningar som den första mannen begått var mindre grova. 
  

Angående den andra mannen menade TR:n att även han känt till flickans låga ålder och 

att det framkommit att mannen tjatat till sig sex från flickan. Trots att flickan deltagit fri-

villigt i samlag även med honom menade TR:n att mannens agerande framstod som ma-

nipulativt och hänsynslöst i förhållande till flickans låga ålder. Han kände dessutom till 

att flickan inte mådde bra psykiskt vid tillfällena då de genomförde samlag med varandra.  
  

HovR:n gjorde samma bedömning som TR:n och fastställde TR:ns dom i fråga om rubri-

ceringen av gärningarna. 
  

Mognadsbedömning 

I TR:n uttalade man att det saknades tillförlitlig utredning kring flickans mentala mog-

nad. Det framgick även att den andra mannen, han som dömdes för våldtäkt mot barn, 

hamnat i ett levnadsmönster som hämmade hans sociala utveckling och mognad. Sist-

nämnda var dock inget som påverkade brottsrubriceringen utan istället påföljden för brot-

tet. 
  

Kommentar 

Detta fall, anser jag, är ett av flera exempel på att det i praxis utvecklats en uppfattning 

om att barn så unga som 12 år kan vara att anse som frivilligt deltagande i sexuella hand-

lingar. I förhållande till den första mannen ansågs flickans frivillighet vara allvarligt me-
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nad trots att det underliggande motivet till att flickan haft samlag med mannen var att hon 

var intresserad av honom, vilket inte var besvarat från hans sida. I domen framkom även 

att flickan mått psykiskt dåligt under perioden då hon träffade de båda männen. Med ett 

sådant utgångsläge för bedömningen måste det anses vara påkallat att utföra och redo-

visa en mognadsbedömning.  
  

5.2.3.3 Hovrätten för Nedre Norrlands dom 2014-10-15 i mål nr. B 165-14 
Bakgrund 

I detta fall var den målsägande flickan 12 år och 11 månader och den tilltalade mannen 

var 18 år. Parterna hade via olika sociala medier talat med varandra i cirka två månader 

och bestämde sedan träff hemma hos flickan. I flickans bostad skedde ett intimt umgänge 

som i vart fall utgjordes av att den tilltalade mannen haft sina fingrar i flickans underliv, 

vilket bedömdes vara en sådan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar 

var jämförlig med samlag. 

  

Bedömning 

TR:n menade att den tilltalade mannen haft skälig anledning att anta att flickan var under 

15 år även om han inte kände till hennes specifika ålder. TR:n konstaterade i sina doms-

käl att gärningen skett utan inslag av hot, våld eller tvång. Vidare uttalades att om barnet 

är yngre, alltså inte nära åldern för sexuellt självbestämmande ska ett eventuellt frivilligt 

deltagande bedömas med hänsyn till barnets mognad och förmåga att inse innebörden av 

sitt handlande. TR:n framhöll att parternas textmeddelanden innehöll sexuella inviter från 

båda sidor och att den målsägande flickans meddelanden gav anledning att anta att hon 

hade viss erfarenhet på området sedan tidigare varför hon bedömdes ha haft förmågan att 

förstå innebörden av att hon bjöd hem mannen till sitt hem för intimt umgänge. TR:n me-

nade därför att gärningen var att bedöma som mindre grov. 

  

Vad gäller rubriceringen anslöt sig HovR:n till TR:ns bedömning och fastställde TR:ns 

dom. 

  

Mognadsbedömning 

Mognad som begrepp kommenterades inte av någon av instanserna och någon mognads-

bedömning redovisades inte. TR:n menade dock att flickan, trots sin låga ålder, måste 
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anses ha haft viss sexuell erfarenhet sedan tidigare, grundat på innehållet i de text-

meddelanden hon skickat till mannen. 

  

Kommentar 

I detta mål var den målsägande flickan endast 12 år. Hon var visserligen 12 år och 11 

månader, men måste ändå betraktas som väldigt ung i sammanhanget. Det förekom ingen 

mognadsbedömning, men det torde vara rimligt att anta att det är en sådan TR:n utfört 

utan att uttryckligen redovisa den. TR:n menade att flickan haft förmåga att förstå inne-

börden av sitt handlande baserat på ett antagande om att hon haft tidigare sexuella er-

farenheter eller i vart fall kunskaper om sex eftersom hon uttryckt sig på ett visst sätt i 

textmeddelanden med den tilltalade mannen. Påpekas kan att man i NJA 2006 s. 510 ut-

tryckt att ett barn som var 12 år och 10 månader var för ungt för att dennes frivillighet 

skulle beaktas, varför det bör påpekas att man i detta fall inte ansåg att en ålder på 12 och 

11 månader också var för låg för att en frivillighet skulle kunna beaktas. 
  

5.2.3.4 Svea hovrätts dom 2015-05-27 i mål nr. B 11844-14  
Bakgrund 

I fallet förekom två tilltalade män som var 18- respektive 19 år samt två målsägande 

flickor som var 12- respektive 13 år. De fyra parterna hade träffats på sommaren några 

månader innan den aktuella kvällen och den 18-årige mannen och den 12-åriga flickan 

blev ett par, liksom den 19-årige mannen och den 13-åriga flickan blev. Alla fyra hade 

umgåtts i den 19-årige mannens lägenhet där de bland annat rökt hasch tillsammans. I ett 

av rummen hade den 19-årige mannen genomfört en sexuell handling som bedömdes vara 

jämförbar med samlag med den 13-åriga flickan. I ett annat rum hade den 18-årige man-

nen genomfört ett samlag med den 12-åriga flickan. Samlagen ägde dock rum efter det att 

parterna inte längre var tillsammans i kärlekspar. 

  

Bedömning 

Angående rubriceringen av den gärning TR:n fann att den 19-årige mannen gjort sig 

skyldig till uttalades att den person gärningen riktats mot måste ha haft förutsättningar att 

bedöma och ta ställning till situationen för att gärningen skulle kunna bedömas som 

mindre grov. Efter detta konstaterande från TR:n uttalades följande: ”även med beakta-

nde av att barn utvecklas olika fort, bör den schabloniserade bedömningen kunna göras 

att 13-åringar inte har sådana förutsättningar.” TR:n gjorde därefter samma bedömning av 
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den 12-åriga flickans förmåga att bedöma och ta ställning till den gärning hon utsatts för. 

Båda gärningarna rubricerades därmed som våldtäkt mot barn.  

  

HovR:n gjorde samma bedömning som TR:n gällande hur gärningarna skulle rubriceras. 

  

Mognadsbedömning 

Mognad som begrepp kommenterades inte av någon av instanserna och någon mognads-

bedömning redovisades inte. 

  

Kommentar 

Detta fall skiljer sig från samtliga av de fall jag studerat där den målsägande flickan varit 

13 år på så vis att åldern på den 13-åriga flickan är av sådan avgörande betydelse för be-

dömningen av hur gärningarna rubricerades. I andra fall har det förekommit liknande re-

sonemang då den målsägande flickan varit 12 år, alltså att åldern i sig utgjort hinder för 

att barnets frivillighet skulle kunna beaktas, men inte då barnet uppnått en ålder av 13 år. 

HovR:n kommenterade inte denna del av TR:ns bedömning på annat vis än att HovR:n 

meddelade att domstolen drog samma slutsatser som TR:n gjort angående rubriceringen. 

  

5.2.3.5 Hovrätten för Västra Sveriges dom 2016-03-16 i mål nr. B 5181-15 
Bakgrund 

I detta mål var den målsägande flickan 12 år, men skulle inom kort fylla 13 år och den 

tilltalade mannen var 25 år. Parterna fick kontakt via internet och hade till en början upp-

gett andra åldrar än deras riktiga. De bestämde träff på en tågstation och gick sedan hem 

till flickan då hennes föräldrar inte var hemma. I huset utförde flickan oralsex på mannen. 

Parterna hade viss kontakt via internet även efter händelsen, men de träffades inte igen. 

  

Bedömning 

TR:n bedömde gärningen som jämförbar med samlag och fann att de objektiva rekvisiten 

för våldtäkt mot barn var uppfyllda. TR:n menade att mannen förmått flickan att utföra 

oralsex på honom, även om det skett med milda medel och konstaterade även att flickan 

vägrat samlag. Angående åldersskillnaden menade TR:n att den var relativt stor men 

framhöll att utredningen gav bilden av den tilltalade mannen som inte fullt åldersadekvat 

i sina relationer till kvinnor. Vidare menade TR:n att de konversationer som skett via in-

ternet och som varade under drygt ett år mellan parterna gav intrycket av ömsesidighet 
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och önskan om sexuella kontakter. TR:n tillade att det i vart fall måste ha framstått så för 

den tilltalade mannen. TR:n dömde mannen för sexuellt utnyttjande av barn. 

  

HovR:n ändrade dock TR:ns dom och dömde mannen för våldtäkt mot barn och menade 

att det varit en betydande åldersskillnad mellan parterna, att det inte varit fråga om en 

kärleksrelation och att de inte känt varandra länge innan det att gärningen utfördes. 

HovR:n lade även vikt vid att parterna endast samtalat via internet och att chatt-

meddelandena som innehållit sexuella anspelningar från båda håll inte kunde anses vara 

förutsatta eller planerade. 

  

Mognadsbedömning 

Mognad som begrepp kommenterades inte av någon av instanserna och någon mognads-

bedömning redovisades inte. TR:n menade dock, som ovan nämnts, att den tilltalade 

mannen inte framstått som fullt åldersadekvat. Det framgick inte varför TR:n ansåg detta, 

förutom det faktum att mannen själv berättat att han aldrig haft någon relation med en 

kvinna i hans egen ålder och att han mest umgicks med yngre personer. Ordföranden var 

dock skiljaktig och framhöll att flickans sätt att uttrycka sig via internet snarare borde 

tolkas som ett resultat av bristande mognad och det extra mod som distansen kan före-

bringa, vilket mannen borde ha förstått. Inget av detta kommenterades av HovR:n, men 

domstolen påpekade att åldersskillnaden mellan parterna varit betydande. 

  

Kommentar 

Det faktum att HovR:n inte kommenterade mognaden av någon av parterna, men menade 

att åldersskillnaden var betydande mellan dem, antyder att HovR:n åtminstone inte fann 

att den tilltalade mannens mognad var av vikt för bedömningen av rubriceringsfrågan. 

HovR:n bedömde alltså att mannens mognad inte utgjorde ett hinder för honom att inse 

det felaktiga i sina handlingar. Poängteras kan att flickan ännu inte hade fyllt 13 år vid 

tillfället för gärningen, vilket inte påpekades vara en omständighet som medförde att gär-

ningen inte kunde vara att anses som mindre grov. 
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5.2.4 Målsäganden 11 år 
  
5.2.4.1 Göta hovrätts dom 2010-10-01 i mål nr. B 2869-10 
Bakgrund 

En flicka och en äldre pojke hade en sexuell relation med varandra som flickan beskrev 

som en kärleksrelation trots att de inte var tillsammans eller träffades vid andra tillfällen 

än då de genomförde samlag. Den målsägande flickan var 11 år och den tilltalade pojken 

var 16 år då de genomförde två av samlagen. Resterande tre samlag genomfördes då 

flickan var 12 år och pojken var 17 år. Flickan uppgav att samlagen varit frivilliga från 

hennes sida och att pojken varit snäll mot henne och aldrig tvingat henne till något. Den 

tilltalade pojken framförde att han tyckte att det kändes fel att ha samlag med flickan ef-

tersom hon var så ung, men att han låtit sig övertalas. Flickan uppgav också att hon kände 

sig som en tonåring i kroppen. 
  

Bedömning 

Enligt TR:n kunde gärningarna inte anses vara mindre grova med hänsyn till flickans låga 

ålder och den tilltalade pojken dömdes därför för våldtäkt mot barn. 
  

HovR:n menade dock att hänsyn skulle tas till samtliga omständigheter vid brottet med 

hänvisning till förarbetena och att den restriktivitet lagstiftaren pekat på vid tillämpning 

av brottsrubriceringen sexuellt utnyttjande av barn måste läsas mot bakgrund av att brot-

tet våldtäkt mot barn historiskt sett varit reserverat de allvarligaste brotten. HovR:n me-

nade att även fortsättningsvis bör så vara fallet, med hänvisning till NJA 2006 s. 79 I. 

HovR:n framhöll i sina domskäl att de sexuella handlingarna varit frivilliga och att de 

skett utan påverkan av den tilltalade. Den målsägande flickan hade varit aktiv och sökt 

kontakt med den tilltalade pojken som varit mer passiv och hon hade även uppgett att hon 

kände sig som en tonåring. Med hänsyn till detta menade HovR:n att gärningarna inte 

kunde anses ha varit ett övergrepp mot ett mindre barn. HovR:n ändrade TR:ns dom och 

rubricerade gärningarna som sexuellt utnyttjande av barn. 
  

Mognadsbedömning 

Mognad som begrepp kommenterades inte av någon av instanserna och någon mognads-

bedömning redovisades inte. 
  

 



80 
 

Kommentar 

I detta fall blev det åter igen tydligt att NJA 2006 s. 79 påverkat underrättsinstanserna 

väldigt mycket på så vis att lagstiftarens intention om restriktiv tillämpning av det mindre 

grova brottet sexuellt utnyttjande av barn, kom i skymundan. Det var istället stort fokus 

på omständigheterna vid gärningen som kunde bedömas påverka i den mindre grova rikt-

ningen som fick genomslag. I denna dom från HovR:n är det inte mycket vikt som läggs 

vid de omständigheter som talar emot att den målsägande flickan haft möjlighet att be-

döma och ta ställning till de sexuella handlingarna. Jag tänker främst på hennes låga ålder 

och vad denna inneburit i sammanhanget. Den målsägande flickan gick fortfarande i mel-

lanstadiet och den tilltalade pojken i gymnasiet, men ändå menade HovR:n att det inte 

skiljde så mycket avseende ålder och erfarenhet mellan parterna. Det bör kunna vara så 

att HovR:ns uppfattning i denna del stämmer, men det bör också kunna vara tvärtom. 

  

5.2.5 Kortare referat (blandade åldrar)  
5.2.5.1 Svea hovrätts dom 2013-11-18 i mål nr. B 4401-13 
Detta mål innefattade en tilltalad man på 20 år samt tre stycken målsägande flickor som 

var 13 år gamla. Det genomfördes en mognadsbedömning av den tilltalade mannen efter-

som det i målet framkom att han var omogen. Denna bedömning utgjordes av domstolens 

egna observationer av den tilltalade, men även andras uppfattning av honom. Två av de 

målsägande flickorna menade att mannen var omogen och hans båda föräldrar vittnade 

även om detta. Mannens pappa menade att han var snäll och kramig, men inte som andra 

20-åringar i sinnet. Han menade att han var mer som en 15-åring som inte hade något 

konsekvenstänk. Han meddelade även att mannen gått på Carema Hjärnhälsa och att lä-

karna där konstaterat att allt inte var riktigt bra. Även den tilltalade mannens mamma 

menade att mannen var långt ifrån åldersadekvat, att han var barnslig och mestadels hade 

yngre kompisar. Hon höll med om att han saknade konsekvenstänk och tillade även att 

mannen inte försörjde sig själv. Därtill menade mannen själv att han hade vissa svårig-

heter, bland annat i skolan när han fortfarande gick i skolan samt att han hade ADHD och 

kände sig yngre än vad han var, varför han också umgicks med yngre personer. 

  

Även en förälder till en av de målsägande flickorna framhöll att hennes dotter var mer 

omogen för sin ålder än vad hennes andra barn varit, men någon vidare utredning kring 

detta utfördes inte. De gärningar som mannen fanns ha gjort sig skyldig till bedömdes i 

ett fall som sexuellt utnyttjande av barn och i två fall som våldtäkt mot barn. 
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I detta fall bör påpekas det faktum att en av de målsägande flickornas förälder uppgett att 

hennes dotter inte var åldersadekvat mogen utan snarare omogen för sin ålder, men att 

denna uppgift inte utreddes närmare. De sexuella handlingarna som utfördes mot just 

henne bedömdes dessutom som sexuellt utnyttjande av barn, varför man bör kunna ifrå-

gasätta riktigheten av att noga utreda mannens mognadsgrad, men inte den ifrågavarande 

flickans, då omständigheter som talade för att de båda var mer omogna än vad som kan 

sägas vara åldersadekvat framkommit i målet på ungefär samma sätt. 

 

5.2.5.2 Hovrätten för Västra Sveriges dom 2012-12-21 i mål nr. B 4228-12 
I detta fall var den tilltalade mannen 27 år och den målsägande flickan 13 år och 11 må-

nader. I TR:ns domskäl framkom följande; ”trots att målsäganden fysiskt kan sägas ha 

uppnått en mognad har hennes mamma berättat att hon mentalt sett är omogen, en uppgift 

som tingsrätten inte ser någon anledning att betvivla riktigheten av. Deras förhållande 

kan därför inte sägas ha präglats av ömsesidighet och det kan ifrågasättas om måls-

äganden haft en sådan mognad att hon haft en förmåga att inse innebörden av sitt handla-

nde.” På grund av detta menade TR:n att gärningarna skulle rubriceras som våldtäkt mot 

barn. 

  

TR:n grundade alltså sin bedömning på det faktum att den målsägande flickan inte varit 

mogen nog för att kunna inse innebörden av sitt handlande och att gärningen därför inte 

kunde anses ha varit mindre grov. Mognadsbedömningen baserades på målsägandens 

mammas uppgift om att dottern var mentalt omogen. Mamman meddelade i sitt vittnes-

mål att hennes dotter genomgått en psykologisk utredning och att man då kommit fram 

till att hon låg på en 9- till 10 årings mognadsnivå. 

  

HovR:n gjorde en liknande bedömning som TR:n gjort i detta fall och kom fram till att 

gärningen var att bedöma som våldtäkt mot barn. I HovR:ns domskäl framkom ytterligare 

uttalanden om målsägandens mognad. Först och främst poängterade HovR:n att det kräv-

des en viss nivå av mognad för att den unge skulle kunna göra ett genomtänkt eget val, 

vilket krävs för att en tillämpning av undantagsregeln i 6 kap. 5 § BrB ska aktualiseras. 

Vidare anförde HovR:n att flickan varit kär i mannen och att hon tagit initiativ till samla-

gen, men att hon “... trots sin tidigare sexuella erfarenhet och handlingskraft, framstått 

som naiv och omogen. Hon kan därmed inte anses ha varit mogen nog att ta ställning till 

beslut om den egna sexualiteten.” 
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HovR:n antydde alltså att de själva gjort en form av mognadsbedömning av flickan och 

att hon då framstod som naiv och omogen. På vilket sätt hon framstod som naiv och 

omogen framgick inte av domen. I likhet med Svea hovrätts mål nr. B 4401-13, är detta 

ett fall då uppgifter om flickans mognad blir kända för rätten via flickans föräldrar. I detta 

fall valde domstolen därför att utföra en mer utförlig mognadsbedömning, vilket inte 

skedde i Svea hovrätts mål nr. B 4401-13. 

 

5.2.5.3 Göta hovrätts dom 2018-03-07 i mål nr. B 3054-17 
I detta fall förekom en målsägande flicka som var 14 år och en tilltalad man som var 20 

år. I TR:ns domskäl framhölls angående mognad och utveckling att den tilltalade mannen 

uppgett att han alltid umgåtts med yngre personer och att han varit ungdomsledare i kyr-

kan vilket TR:n fann tydde på att mannen i vart fall inte hade något emot yngre kamrater. 

TR:n menade också att det faktum att mannen skickat sms med innehåll som antydde av-

undsjuka pekade på en viss känslomässig omognad. Det framhölls även att målsäganden 

uppgett att hon inte upplevde någon större åldersskillnad mellan henne och mannen och 

att han enligt henne hade en mognadsgrad som ungefär en 17-åring. Även målsägandens 

far hade beskrivit mannen som omogen. TR:n menade därför att den tilltalade mannen 

kommit obetydligt längre i sin mognad än målsäganden. TR:n ogillade åtalet i sin helhet 

med stöd av ansvarsfrihetsregeln i 6 kap. 14 § BrB. 

  

HovR:n framhöll dock att mannen i och för sig beskrivits som blyg och ”kanske lite 

omogen för sin ålder” av den målsägande flickans far. Däremot menade HovR:n att det 

inte fanns något annat som framkommit kring mannens mognadsgrad som gav anledning 

att anta att den inte var normal för en 20-åring. De sms-meddelanden som han skickat till 

målsäganden, menade domstolen, inte kunde utgöra underlag för ett sådant påstående. 

HovR:n framhöll även att den målsägande flickan må ha kommit något längre i sin mog-

nad än vad som annars kan anses vara normalt för en 14-åring och att parterna därför må 

ha befunnit sig något närmare varandra i mognadsgrad än vad deras åldrar annars kan an-

ses ge uttryck för. Det var dock inte en så liten skillnad i ålder och utveckling att HovR:n 

fann att ansvarsfrihetsregeln var tillämplig och därför dömdes mannen för sexuellt utnytt-

jande av barn. 
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I fallet utfördes mognadsbedömningar av båda parterna, dock en mer utförlig sådan av 

den tilltalade mannen, åtminstone med hänvisning till vad som redovisas i domen. TR:n 

grundade mognadsbedömningen av den tilltalade mannen på uppgifter han själv lämnat, 

på uppgifter den målsägande flickans pappa lämnat, samt till stor del på vad domstolen 

själv funnit som möjliga indikatorer på att mannen icke var åldersadekvat mogen. 

HovR:n menade dock att uppgifterna som framkommit om mannen, inte var sådana att en 

lägre mognadsgrad än vad som var normalt för en 20-åring kunde antas föreligga. 

HovR:n bedömde dessutom de faktorer som TR:n menade talade för en lägre mognads-

grad som icke relevanta i sammanhanget. Hur mognadsbedömningen av den målsägande 

flickan utfördes i domstolarna är mer oklart. Rimligtvis kan man anta att de baserades på 

att flickan uppgett att hon inte tyckte att det var någon större skillnad mellan henne och 

den tilltalade mannen avseende mognad samt att mannen uppgett att han funnit den måls-

ägande flickan mogen för sin ålder. Även domstolarnas egna uppfattningar av flickan bör 

ha legat till grund för bedömningen. 

 

5.2.5.4 Svea hovrätts dom 2018-07-13 i mål nr. B 5080-18 
I detta fall var den målsägande flickan mellan 12- och 14 år när samlagen skedde, men 

många av samlagen skedde när flickan endast var 12 år. Den tilltalade mannen var mellan 

38- och 40 år. Angående rubriceringen av brotten menade HovR:n att det inte varit fråga 

om en kärleksrelation, i vart fall inte i den tilltalade mannens ögon, att samlagen pågått 

under en lång tid och att det förelegat en stor åldersskillnad mellan parterna. HovR:n ut-

talade därefter att ”även om målsäganden har visat intresse och nyfikenhet för sex och 

också uttryckt sig på ett sätt som kan uppfattas som att hon hade större sexuell erfarenhet 

och mognad, anser hovrätten att det inte finns någon utredning som ger stöd för att hon 

uppnått en sådan mognad i övriga avseenden att hon haft förmåga att inse konsekvens-

erna av att ha en sexuell relation med en man som var 26 år äldre. Det finns därför enligt 

hovrättens mening inte utrymme för att ta hänsyn till att hon frivilligt haft samlag med 

den tilltalade mannen.” 

 

Enligt HovR:ns domskäl var det faktum att en flicka uttryckt nyfikenhet för sex och ge-

nom meddelanden via internet kunnat uppfattas som sexuellt erfaren och mogen, inte en 

anledning att bedöma brottet riktat mot henne som mindre grovt. I vart fall inte om det 

även saknas stöd för att flickan uppnått en högre nivå av mognad, även inom andra om-
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råden än sexuell mognad, som motsvarar mer än vad som annars bedöms vara ålders-

adekvat. 

 

Fallet är ett exempel på när domstolarna i båda instanser funnit att den målsägande flick-

an troligtvis haft sexuella erfarenheter sedan tidigare och uttryckt sig på ett sexuellt vis, 

men att detta inte ansågs tala för att flickan även varit mogen på andra sätt än enbart sex-

uellt. Jämför man detta mål med Göta hovrätts mål nr. B 277-16, finner man att förut-

sättningarna för bedömningarna är relativt lika, men att omständigheten att den måls-

ägande flickan haft sexuella erfarenheter sedan tidigare och uttryckt sig på ett sexuellt 

sätt, kan bedömas vara ett tecken på en högre generell mognad än vad som annars be-

döms vara åldersadekvat, men en sådan omständighet kan också betraktas tvärtom. 

 

5.2.5.5 Hovrättens över Skåne och Blekinge dom 2019-04-08 i mål nr. B 
122-19 

I detta mål var den målsägande flickan 13 år och den tilltalade pojken var 17 år. Det var 

alltså enbart fyra års skillnad mellan parterna, men målet är av intresse för detta arbete 

ändå. I TR:ns domskäl uttalades att ”tingsrätten anser att en trettonåring oavsett personlig 

mognad inte kan ha kapaciteten att bedöma och ta ställning till att ha samlag. Det finns 

således inte något utrymme för att betrakta gärningen mot ett trettonårigt barn som 

mindre grov.” HovR:n kommenterade inte detta uttalande specifikt, men meddelade att 

man kommit fram till samma sak som TR:n angående rubriceringen av brottet. Fallet är 

därmed avvikande från majoriteten av de i detta arbete refererade rättsfallen eftersom det 

sällan förekommit i dessa att en domstol funnit att en ålder på 13 år, ensidigt kan utgöra 

ett hinder mot att beakta frivilligheten. Det har dock skett en gång tidigare i Svea hovrätts 

mål nr. B 11844-14. 

 

6 Diskussion 
 
I tidigare kapitel har jag behandlat gällande rätt i 6 kap. 4-5 §§ BrB, samt vilka de beakta-

nsvärda omständigheterna vid bedömningen av om en handling kan anses vara mindre 

grov enligt 6 kap. 5 § BrB är. Jag har även gått igenom begreppet mognad utifrån psyko-

logisk- och medicinsk forskning samt utifrån vad som går att finna kring begreppet, både 

inom straffrätten och inom andra rättsliga områden. Slutligen har en empirisk studie av 
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rättsfall redovisats, varvid 28 stycken rättsfall från HD, men främst från HovR:na, har 

refererats och kortfattat kommenterats.  

 

I föregående kapitel har uppsatsens första frågeställning besvarats genom den empiriska 

genomgången av rättsfall. I detta kapitel ligger fokus därför på att besvara uppsatsens 

andra och tredje frågeställning, vilka är: 

- Vad innebär mognadsbedömningarna och resultaten av dessa för barn som utsätts 

för sexualbrott ur ett barnrättsperspektiv med fokus på barnets bästa? 

- Är mognadsbedömningarna rättssäkra utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv med fo-

kus på förutsebarheten enligt legalitetsprincipen samt objektivitetsprincipen? 

 

Slutligen innehåller kapitlet en kortare avslutande kommentar som syftar till att samman-

fatta och kortfattat presentera samtliga slutsatser som dragits av arbetets innehåll. 

 
6.1 Mognadsbedömningar och avsaknaden därav 
Det är vanligt förekommande, i de refererade rättsfallen, att någon mognadsbedömning 

inte utförs, eller i vart fall att en sådan inte redovisas, trots att det förekommit om-

ständligheter i fallen som rimligtvis kan tolkas som talande för en lägre- eller en högre 

mognadsnivå än vad som annars kan anses vara åldersadekvat.114 Av de i arbetet ref-

ererade rättsfallen kan urskiljas en tendens att enbart utföra schabloniserade bedömningar 

av barns mognad. Bedömningen utgår från att utreda om frivillighet förelegat och om så 

är fallet konstateras att ”det heller inte framkommit något om målsägandens mognad eller 

omständigheterna i övrigt som ger anledning att bortse från frivilligheten”. Formulering-

en torde implicera att mognadsbedömningar inte är den typ av bedömning som dom-

stolarna i någon egentlig mening känner sig bekväma att utföra, eller i vart fall inte att 

redovisa.  

 

Att domstolarna inte känner sig bekväma att utföra mognadsbedömningar måste påpekas 

vara spekulativt. Till grund ligger dock det faktum att begreppet mognad visat sig vara ett 

omtvistat, oklart och subjektivt begrepp som präglas av individuella skillnader, både gäl-

lande olika barns nivå av mognad och bedömarens sätt att tolka begreppet. Barn i samma 

åldrar kan vara olika mogna och dessutom vara mogna inom olika områden. Det är inte 

                                                
114 Se NJA 2006 s. 79 I, Svea hovrätts mål nr. B 3681-09, Svea hovrätts mål nr. B 6759-11 och RH 
2010:12. 
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heller en självklarhet att barn som fysiskt sett kan anses vara mogna och välutvecklade, är 

mentalt mogna eller innehar möjligheten att fatta beslut om exempelvis den egna sexuali-

teten varför mognadsbedömningar tämligen inte kan sägas vara lätta att genomföra.115 

 

6.2 Sakkunnigas vittnesmål och ökad kunskap 
Mognad är per definition ett medicinskt och psykologiskt begrepp. Den person som ska 

bedöma ett barns mognad ser dessutom olika på vad som kan anses tala för en högre eller 

en lägre mognadsgrad och det är uppenbart att man inom många områden, om än inte det 

straffrättsliga, anser att den personal som ska utföra mognadsbedömningar ska vara väl 

insatt i ämnet och besitta kunskap utöver vad man kan anta att gemene man gör.  En be-

dömning av ett barns mognadsgrad kräver kunskap om barns sätt att tänka, uttrycka sig 

och agera. Det kräver rimligtvis också viss kunskap om psykologiska aspekter, såsom hur 

barn reagerar efter olika typer av upplevelser, och i vissa fall, efter trauman. Både i för-

arbetena till PL och i utredningar som föregått LVU, menar man att den som ska bedöma 

ett barns mognad bör vara väl bekant med barnet samt besitta fackmannamässig kunskap 

om den fråga barnet ska ta ställning till.116 Använder man detta som vägledande även för 

straffrättsliga mognadsbedömningar, torde det innebära krav på domstolen att ha särskild 

kunskap om barns mognad och beteende vid olika situationer samt kunskap kring sex och 

samlevnad. Det är dock uppenbart att domstolarna saknar sådan kunskap, eller åt-

minstone inte har tillräcklig kunskap, baserat på vad man under en juridisk utbildning, 

samt under sin utbildning på väg mot att bli domare, lära sig. Saknar den personal som 

ska utföra mognadsbedömningar av barn tillräcklig kunskap riskerar bedömningarna att 

bli godtyckliga och kanske rent av felaktiga, vilket i sin tur leder till att barn kan känna 

sig orättvist behandlade och i sin tur uppleva ett större obehag än vad som kan anses vara 

en nödvändig konsekvens vid en rättslig process. 

 

En tendens som uppenbarar sig i de refererade rättsfallen är att domstolarna ofta bedömer 

personer, målsägande och tilltalade, som omogna, om det framkommit att de lider av nå-

gon form av nedsatt mental förmåga eller utvecklingsstörning. Det kan exempelvis 

handla om autism eller lindrig utvecklingsstörning. Oavsett vilken typ av nedsättning det 

rör sig om landar domstolarnas bedömningar oftast i att personen ifråga är omogen, vilket 

kan få olika konsekvenser beroende av vem personen är och vad den rättsliga frågan där-

                                                
115 Se rubrik 4.1, 4.3 och 5.1. 
116 Se rubrik 5.1 och 4.3. 
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med blir. Det jag vill påpeka kring detta är att det framstår som ännu tydligare att dom-

stolarna saknar kunskap kring medicinska- och psykologiska faktorer samt att många 

olika typer av mentala funktionsnedsättningar riskerar att likställas med omognad, vilket 

inte kan anses stämma. Mognad, är som sagt väldigt individuellt och syftet med vår lag-

stiftning är inte att olika typer av personer ska erhålla olika starkt skydd beroende av de-

ras personliga förhållanden eller egenskaper. Jag menar inte att en mental funktions-

nedsättning inte också kan innebära en mental omognad, men jag är kritisk till tendensen 

i domstolarna att anta att så är fallet, även då det kommer till de tilltalade personerna som 

de facto befinner sig i en vuxen ålder.117 

 

Möjligheten som domstolarna har är dock att inhämta sakkunnigas vittnesmål och även 

information från exempelvis barnets föräldrar, vilket pekats ut som en möjlighet i ex-

empelvis förarbetena till PL. Av de refererade rättsfallen har detta skett vid några till-

fällen, varför det inte kan anses vara helt främmande för domstolarna att använda sig av 

sådana resurser. Även i fall då sakkunnigas vittnesmål använts som stöd i utredningen, 

har mognad som begrepp inte gåtts igenom på ett tydligt sätt och inte heller har mognads-

bedömningar som mest troligt baserats på detta vittnesmål redovisats på ett tydligt vis.118 

Gällande möjligheten att inhämta information kring barnets mognad från dennes för-

äldrar, måste det sägas riskera att bedömningen baseras på uppgifter som inte alla gånger 

är trovärdiga och objektiva. Att en förälder skulle finna sitt 13- eller 14-åriga barn som 

moget nog att ha sex är inte särskilt troligt, oavsett om barnet ifråga faktiskt är mogen för 

sin ålder. Har barnet sexuella erfarenheter sedan tidigare och på så vis kan bedömas ha 

utvecklat sin sexualitet tidigt, är det inte heller säkert att barnets föräldrar känner till 

detta.  

 

Det måste dock framhållas att man i SOU 2010:71 uttalat att det inte är självklart att det 

alla gånger är rimligt att föra bevisning om ett barns mognadsgrad på sätt som ett sak-

kunnigt vittnesmål skulle innebära. I betänkandet står det att sådan bevisning inte bör 

komma på fråga, utan att en schabloniserad bedömning istället ska användas, men någon 

anledning därtill ges inte. Får man lov att spekulera kring uttalandet, kan man tänka sig 

att det kan anses vara alltför resurskrävande att inhämta sakkunniga personer som får i 

                                                
117 Se bl.a. Göta hovrätts mål nr. B3194-16. 
118 Se b.la. NJA 2012 s. 564, Svea hovrätts mål nr. B 4401-13, Göta hovrätts mål nr. B3194-16, Göta hov-
rätts mål nr. B 3054-17 och Hovrättens för Västra Sverige mål nr. B 4228-12. 
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uppdrag att bedöma ett barns mognad, vilket dessutom skulle ta tid och vara svårt att ut-

föra i praktiken. I de fall då ett sakkunnigt vittne utnyttjats av domstolarna har det handlat 

om tilltalade personer som redan haft kontakt med exempelvis en psykolog och där-

igenom haft en kontaktperson som varit väl insatt i föreliggande omständigheter, som 

kunnat vittna om just dessa omständigheter.119 

 

Ett alternativ till att inhämta sakkunniga vittnen är att utbilda domstolarna inom be-

greppet mognad i allmänhet och inom mognadsbedömningar av barn som utsatts för brott 

i synnerhet. Jag kan inte uttala mig om vilka fortbildningar som genomgås inom dom-

stolsväsendet idag, men det är givet att även detta är en resursfråga och att det är upp-

enbart att det krävs fortbildning inom många områden, inte bara inom mognad. Det som 

kan sägas är dock att det inte framstår som att domstolarna har tillräckliga förutsättningar 

för att bedöma barns mognad och sedan redovisa en sådan bedömning, vilket medför att 

jag anser att man även kan dra slutsatsen att detta inte heller är något som domstolarna 

känner sig bekväma med att göra. Mer om vilka konsekvenser detta får anges under näst-

kommande rubrik. 

 

6.3 Fokusförskjutning och rättssäkerhet 
Baserat på de rättsfall som inkluderats i arbetet, hamnar fokus ofta på andra om-

ständigheter än barnets mognad, vilka inom den straffrättsliga bedömningen kan sägas 

vara mer självklara och lättare att bedöma. Omständigheter som jurister har en grundlig 

utbildning i, samt erfarenhet av att utreda och ta ställning till. Exempelvis är frivillighet 

och samtycke sådana omständigheter där vägledning från ett flertal traditionella rätts-

källor faktiskt går att finna, vilket verkar påverka domstolarna att fokusera på och utgå 

ifrån detta, istället för att utgå ifrån barnets mognad, trots att det är vad lagstiftaren menat 

ska göras.  

 

Denna fokusförskjutning medför en fortsatt avsaknad av vägledning och praxis på om-

rådet och det innebär dessutom att objektivitetsprincipen lyser med sin frånvaro i det 

svenska rättssystemet. Inte i en enda av domstolarnas domskäl har det, av de domar jag 

refererat, men även av de domar jag baserade mitt urval på, förekommit en utförlig för-

klaring till hur begreppet mognad ska tolkas, hur en mognadsbedömning bör utföras eller 

                                                
119 Se rubrik 4.4 och NJA 2012 s. 564. 
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vad som mer specifikt beaktats eller lagts till grund för en bedömning som resulterat i att 

ett målsägande barn ansetts vara mogen för sin ålder, eller för den delen, omogen för sin 

ålder.  

 

Motiveringsskyldigheten är en viktig del av objektivitetsprincipen och det är främst en 

avsaknad uppfyllelse av denna skyldighet som blir följden av att domstolarna inte redo-

visar sina bedömningar. Konsekvenserna härav är inte enbart att en fortsatt brist på väg-

ledning råder, utan även att det blir svårare för enskilda personer att tillvarata sin rätt. 

Med detta menas att det kan bli svårt att förstå vad beslutet grundar sig på och därmed 

om man vill överklaga eller inte. Det är dessutom vanligt att beslut som framstår som 

svårförståeliga och bristfälligt motiverade, oftare än andra överklagas, vilket innebär mer 

arbete för domstolarna och som kräver ytterligare resurser. Allmänhetens syn på rätts-

väsendet och därmed legitimiteten, kan också skadas.120 Sammantaget måste detta sägas 

påverka hela rättssäkerheten och därmed även den demokratiska rättsordningen.  

 

6.4 Domstolarnas uppfattning och begränsad tid för bedömning 
Det måste framhållas att det i de flesta fall verkar som att domstolen har skapats sig en 

uppfattning om det målsägande barnets mognadsgrad, även om detta inte uttryckligen re-

dovisats i domskälen. Det torde vara så att en sådan uppfattning baseras på hur barnet fört 

sig under processen, alltså både under polisförhör och under rättegången, vilket kan sägas 

vara något olämpligt eftersom det inte bör vara möjligt att bedöma ett barns mognad un-

der en så pass kort tidsperiod. Som nämnts rekommenderas det bland annat att den person 

som ska bedöma ett barns mognad också känner barnet relativt väl och har haft kontakt 

med barnet under en i vart fall något längre tid än endast någon timme. Anledningen till 

detta måste vara att mognad är ett så pass subjektivt begrepp som dessutom skiljer sig 

mycket åt mellan olika individer, vilket till att börja med påkallar en grundlig observat-

ion. Bedömaren ska dessutom ha tid att prata med barnet för att kunna bilda sig en upp-

fattning om bland annat dess person, intressen, egenskaper och åsikter, men även ha tid 

att i vissa fall samtala med närstående personer till barnet.121 

 

Det är uppenbart att sådana förutsättningar inte föreligger i de fall som i arbetet har be-

handlats. Processen i brottmål pågår under en begränsad tid och det är enbart under denna 

                                                
120 Se rubrik 1.6.2.2 och 5.1. 
121 Se rubrik 4.1, 4.3, 4.5 och 5.1. 
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tid och dag som domstolen kommer i kontakt med barnet i fråga. Det torde sällan finnas 

verkliga möjligheter att fråga barnet om andra omständigheter än de som specifikt rör det 

enskilda fallet och det kan inte heller påstås vara under avslappnade former som ett måls-

ägande barn ska svara på dessa frågor samt berätta om den gärning som denne blivit ut-

satt för. En brottmålsprocess måste sägas innebära ett visst mått av stress och obehag, inte 

minst för ett barn under 15 år. Enligt psykologisk forskning är det just sådana om-

ständligheter som kan innebära komplikationer för barn när det kommer till att berätta om 

något de upplevt som de kanske dessutom känner en stor skam och skuld inför.122 Med 

tanke på detta måste det vara svårt, om inte näst intill omöjligt för domstolen att kunna 

utföra en rättvis mognadsbedömning av barnet. Med hänsyn tagen härtill framstår det inte 

som lika märkligt att domstolarna tenderar att enbart utföra schabloniserade mognads-

bedömningar baserade på ålder. Tilläggas kan även att det i vissa fall inte ens sker ett 

verkligt möte mellan domstolen och det målsägande barnet, utan istället får domstolen ta 

del av exempelvis inspelade polisförhör, vilket komplicerar en utförlig mognads-

bedömning ännu mer. Komplikationen består av att domstolen inte kommer i personlig 

kontakt med barnet och kan därmed inte ställa nödvändiga frågor till barnet om dennes 

åsikter och tankar.123 

 

6.5 Beaktansvärda omständigheter 
Trots att det i princip inte finns någon vägledning att finna kring hur mognadsbe-

dömningar bör utföras och vad som ska beaktas vid en sådan bedömning finns vissa om-

ständigheter som är vanligare förekommande än andra, som framträtt i de rättsfall som 

presenterats i arbetet. Dessa är bland annat att parterna fått kontakt via internet och inte 

känt varandra särskilt väl innan det att de sexuella handlingarna ägt rum124, att den måls-

ägande mannen varit det målsägande barnets lärare eller annan person som haft en viss 

maktposition125 och att det målsägande barnet lidit av någon form av psykisk ohälsa eller 

bott på behandlingshem vid tillfället för gärningen eller gärningarna126. Det går inte att 

med säkerhet säga att det är dessa omständigheter som domstolarna även ansett har talat 

för en högre eller en lägre mognadsgrad eftersom detta inte uttryckligen skrivits ut i dom-

                                                
122 Se rubrik 4.2. 
123 Se Svea hovrätts mål nr. B 10168-10. 
124 Se NJA 2006 s. 510, Svea hovrätts mål nr. B 3681-09, Hovrätten för Västra Sveriges mål nr. B 4700-12, 
Göta hovrätts mål nr. B 51-13, RH 2010:12, Hovrätten för Västra Sveriges mål nr. B 4041-13. 
125 Se NJA 2006 s. 79 I, Svea hovrätts mål nr. B 6759-11, Göta hovrätts mål nr. B 3255-17. 
126 Se Svea hovrätts mål nr. B 3681-09, Hovrätten för Västra Sveriges mål nr. B 4700-12, Göta hovrätts mål 
nr. B 51-13, Göta hovrätts mål nr. B 2087-14, Göta hovrätts mål nr. B 277-16, RH 2010:12. 
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skälen, men det bör åtminstone vara så att de påverkar bedömningen, även av mognaden. 

Med det menar jag att dessa omständigheter onekligen framstår som sådana att de åt-

minstone spelar en viss roll för ett barns mognad och ett barns sätt att vara på. Ex-

empelvis kan det faktum att ett barn väljer att träffa en betydligt mycket äldre person som 

denne enbart pratat med online och egentligen inte känner, rimligtvis anses tala för en 

lägre mognadsgrad eller i vart fall ett bristande konsekvenstänk. Men en omständighet 

som denna kan även anses tala för en högre mognadsgrad om man bedömer att barnet 

haft tid på sig att noga överväga om denne skulle träffa den äldre personen samt i förväg 

har kunnat ta ställning till om eventuella sexuella handlingar skulle företas mellan part-

erna, i de fall detta på förväg diskuterats. 
 

6.6 Frivillighet, mognad och ålder 
Parternas relation till varandra är en omständighet som ska beaktas vid bedömningen av 

om frivillighet kan anses ha förelegat. I NJA 2006 s. 79 menade domstolen att gärningen 

skulle rubriceras som sexuellt utnyttjande av barn, bland annat på grund av att parterna 

var överens om att de varit kära i varandra, även om den tilltalade mannen var gift och 

hade barn med sin fru. En omständighet som denna kan mycket väl ha en avgörande be-

tydelse för att utröna om frivillighet kan ha förelegat. Men det jag anser glöms bort är att 

en viss grad av mognad krävs för att ett barn över huvud taget ska kunna anses ha deltagit 

frivilligt i sexuella handlingar. Detta innebär att mognaden alltid bör behandlas först. An-

gående NJA 2006 s. 79 och denna omständighet kan inte annat sägas än att det faktum att 

den 13-åriga flickan är kär i en nästan dubbelt så gammal man som bor tillsammans med 

sin fru och sina små barn, samt att hon tror att de kan ha en framtid tillsammans, inte kan 

anses tala för annat än att flickan är omogen och inte har en tillräckligt god verklig-

hetsuppfattning för att kunna resonera rationellt i förhållande till kärlek och sexuella re-

lationer. 

 

Det är problematiskt att den föreliggande relationen som bedöms vara en typ av kärleks-

relation får en så stor och avgörande vikt för bedömningen av om flickan i fallet deltagit 

frivilligt i samlaget. Frågan är hur stor vikt en sådan relation i realiteten bör få när det 

handlar om ett barn och en relativt mycket äldre, vuxen person. Av de i arbetet refererade 

rättsfallen återfinns inga fall då åldersskillnaden varit mindre än fem år eftersom detta 

varit ett av kriterierna vid mitt urval. Man kan därför påpeka att de relationer, även kär-

leksrelationer, som eventuellt förekommer i fallen så som i NJA 2006 s. 79, inte kan an-
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ses vara jämställda relationer. I det omnämnda rättsfallet var det dessutom väldigt tydligt 

att flickan befann sig i en beroendesituation samt att hon blivit pressad till att gå med på 

att ha sex med mannen, men dessa omständigheter fick ett mindre genomslag i frivillig-

hetsbedömningen. Det går inte att förneka att barnen, oavsett relation till sin förövare, 

befunnit sig i en mer eller mindre utsatt situation på grund av den maktobalans en så pass 

stor åldersskillnad som fem, eller fler år, faktiskt medför. Av den anledningen är jag 

starkt kritisk till att en sådan omständighet får ett så stort genomslag och att domstolen 

väljer att först fastslå att en frivillighet föreligger och sedan uttala att det målsägande bar-

net besitter en åldersadekvat mognad utan att utreda saken närmare.127 

 

I SOU 2010:71 uttalas att det måste betraktas som ett klart undantagsfall att man i en 

HovR bedömt att ett 12-årigt barn varit frivillig i förhållande till sexuella handlingar. Det 

uttalas att huvudregeln är att det målsägande barnet ska vara minst 13 år och att den till-

talade i normalfallet är runt 20 år. Jag menar dock att detta inte stämmer särskilt väl över-

ens med verkligenheten, i vart fall inte baserat på de i arbetet refererade domarna. Som 

nämnts förut bedömde man, i tre av nio fall, att 12-åriga barn hade deltagit frivilligt i sex-

uella handlingar. Poängteras särskilt ska även det faktum att det är ovanligt att det i dom-

skälen anges att barnet haft en så pass låg ålder att detta i sig utgör hinder för att beakta 

en eventuell frivillighet. Det har istället varit andra omständigheter i de tre fall då gärn-

ingarna mot 12-åriga barn bedömts vara mindre grova, som resulterat i ett brott av nor-

malgraden. Endast i två av nio fall menade domstolen att barnets ålder i sig utgjorde hin-

der mot att bedöma en eventuell frivillighet.128  

 

Jag menar därför att det inte alls är uteslutet att barn så unga som 12 år kan komma att 

bedömas ha varit frivilligt deltagande i sexuella handlingar med vuxna personer. Däremot 

måste det anses vara ett undantag att barn så unga som 11 år bedöms kunna delta fri-

villigt, men ändock förekommer sådana fall. I sammanhangen kan även påpekas att det 

inte kan anses vara rimligt eller ens nödvändigt att föra en diskussion om ett 11-årigt 

barns mognadsgrad i förhållande till ställningstagande kring sexuella handlingar med 

vuxna personer, då detta inte kan anses vara annat än opassande. Jag drar slutsatsen att 

det i svensk rättspraxis skapats en 13-års norm och att den lagstadgade åldern för sexuellt 

                                                
127 Utöver NJA 2006 s. 79, se bl.a. Göta hovrätts mål nr. B 2869-10, Svea hovrätts mål nr. B6759-11. Jfr. 
RH 2010:12. 
128 Se NJA 2012 s. 564 och Svea hovrätts mål nr. B 11844-14. 
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självbestämmande frångås ganska rejält. Detta är anmärkningsvärt av många anledningar, 

men en kan sägas vara det faktum att man i Sverige redan har en lagstadgad låg ålder för 

sexuellt självbestämmande i jämförelse med andra länder där åldersgränsen ligger på 

mellan 16 till 18 år.129 

 

Barn under 15 år anses inte vara mogna nog för att kunna samtycka till sexuella hand-

lingar i Sverige. Däremot beaktas deras eventuella frivillighet. Barn under 15 år, eller i 

vart fall barn mellan 11- och 13 år kan inte anses vara mogna nog att varken samtycka 

eller frivilligt delta i sexuella handlingar. Barn i den åldern har i vissa fall inte ens på-

börjat högstadiet och det kan inte påstås att dessa barn har god kännedom om sex eller 

vad sex innebär. Att vara mogen nog för att frivilligt kunna delta i samlag och andra sex-

uella handlingar, bör rimligtvis ställa krav på att man har en relativt god kännedom om 

vad det faktiskt är man deltar i. Sex innebär en del risker såsom smittspridning av köns-

sjukdomar, oönskade graviditeter samt risken för att upplevelsen på andra sätt inte blir så 

trevlig som man föreställt sig. Som psykologisk forskning visat, är det dessutom just så-

dana risker i kombination med en pressad situation präglad av förväntningar och rädsla 

för att misslyckas samt en icke färdigutvecklad hjärna som leder till att det blir nästintill 

omöjligt för så pass unga barn att fatta väl avvägda och rationella beslut. Det är visat att 

tonåringar som är mellan 15- och 16 år är kapabla att resonera logiskt och rationellt, men 

inte i situationer där stress och andra svårhanterliga känslor förekommit. Av den an-

ledningen kan knappast barn mellan 11- och 13 år anses kunna fatta rationella beslut, vil-

ket lagen uppställer som krav för att bestämmelsen i 6 kap. 5 § BrB ska kunna tillämpas. 

En del barn i denna ålder har dessutom inte påbörjat sin pubertet och även i fall då de 

gjort det så påverkar inte den fysiska mognaden den mentala mognaden. Barn som kom-

mit i puberteten tidigare än andra jämnåriga kan alltså inte heller antas vara mer mogna 

mentalt än vad som annars anses vara åldersadekvat, vilket bör kunna sägas vara en 

risk.130 

 

Jag är kritisk till att frivilligheten beaktas över huvud taget i fall då barnet varit under 15 

år, eller i vart fall när barnet varit under 14 år, vilket stämmer överens med lagstiftarens 

intention. En viss flexibilitet måste dock finnas i all lagstiftning och det är av vikt att upp-

rätthålla objektivitetsprincipen och behandla varje enskilt fall för sig. Det måste dock sät-

                                                
129 Mer om detta se rubrik 6.8. 
130 Se rubrik 2.2 och 4.2. 
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tas gränser och dessa gränser kan inte naggas i kanten alltför mycket. Att beakta ett barns 

frivillighet som befunnit sig nära åldern för sexuellt självbestämmande är rimligt, men att 

beakta en frivillighet av ett barn på 12 år, som mest troligt inte förstår hela innebörden av 

handlingen som denne deltagit i, är inte lika rimligt.131 

 

6.7 Barn i utsatta situationer och barns beslutsförmåga 
Som tidigare nämnts är det vanligt förekommande att de barn som utsätts för en våldtäkt 

alternativt sexuellt utnyttjande, ofta befinner sig i någon slags komplicerad situation. Re-

lativt ofta bor barnen på behandlingshem, lider av psykisk ohälsa, har befunnit sig i en 

utsatt situation, eller i en beroendeställning vid tillfället för gärningen, varit påverkade av 

alkohol, eller fått betalt av sin förövare för att delta i de sexuella handlingarna. Annat kan 

inte påpekas än att det framstår som ovanligt att det typfall som lagstiftaren givit som ex-

empel till när bestämmelsen om sexuellt utnyttjande av barn kan tillämpas, inte är särskilt 

vanligt. Att det skulle röra sig om ett barn nära åldern för sexuellt självbestämmande, 

som besitter en mognadsgrad jämförbar med en 15-årings, som fullt frivilligt väljer att ha 

sexuellt umgänge med en 29-årig person på grund av en utvecklad sexualitet, stämmer 

inte särskilt väl överens med omständigheterna i de fall som i arbetet refererats.132 An-

ledningen till att detta typfall inte uppfattas som vanligt förekommande är bland annat för 

att barnen i de refererade rättsfallen sällan befunnit sig så pass nära 15-årsgränsen som ut-

talats vara ett krav för tillämpning av 6 kap. 5 § BrB i förarbetena. I en del fall är dess-

utom den tilltalade personen äldre än 29 år och det saknas motiveringar kring barnets 

mognad och om denne i så fall kan anses vara lika mogen som en 15-åring. Även fall då 

det handlat om ömsesidiga kärleksrelationer mellan någon som är strax under 15 år och 

någon som är strax över 15 år, är ovanligt att stöta på.  Det skulle dock kunna förklaras 

med att dessa fall istället behandlas i förhållande till ansvarsfrihetsregeln i 6 kap. 14 § 

BrB, alternativt att det måste kunna sägas vara sällan som dessa fall faktiskt anmäls till 

polisen. 

 

Enligt psykologisk forskning och enligt de rättsfall som refererats i detta arbete, är det 

sällan under avspända former som ett barn eller en tonåring tar ställning till om de ska 

delta i sexuella handlingar och vad det i så fall finns för risker med att göra det. Med hän-

visning till vad som ovan diskuterats angående barn och ungas förmåga att fatta beslut 

                                                
131 Mer om detta se rubrik 6.8. 
132 Se rubrik 1.1 och 2.3. 
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under sådana situationer är det därmed mycket sällan ett barn under 15 år kan bedömas 

ha haft möjlighet att fatta ett klokt och välgrundat beslut när det kommer till sexuella 

handlingar. Barn är inte vuxna och det måste rättstillämparen också ta hänsyn till. Samma 

omständighet som för en vuxen person inte skulle innebära något som helst hinder för att 

kunna fatta ett rationellt beslut, kan definitivt utgöra ett hinder för att ett barn ska kunna 

göra det. En vuxen person har en fullt utvecklad hjärna och därmed kapacitet att fatta ge-

nomtänkta och rationella beslut även under press samt besitter mer erfarenhet av olika 

situationer än vad barn gör. Det framstår som tydligt att lagstiftarens intention varit att 

skydda barn samt markera det ansvar vuxna personer har i förhållande till barn, som i de-

ras umgänge inte tar ansvar över sig själva och värnar sin integritet.133 

 

Såsom praxis utvecklats innebär det att barn som bedöms vara mogna erhåller ett sämre 

rättsligt skydd än barn som bedöms vara omogna. Detta är problematiskt eftersom även 

mogna barn kan i pressade situationer fatta omogna beslut, vilket har redovisats för ovan. 

Det måste även sägas att det föreligger en stor risk att barn som redan befinner sig i en 

problematisk, eller på annat sätt, utsatt situation, erhåller ett sämre rättsligt skydd efter-

som deras beteende istället kan tolkas vara tecken på mognad och medvetenhet. Ett ex-

empel på detta är barn som tidigt börjar festa, dricka alkohol, ta droger eller experiment-

era med sex. Det kan inte anses vara självklart att dessa erfarenheter varit positiva för 

barnet eller företagits på grund av ett medvetet beslut att barnet ifråga känner sig mogen 

nog och redo för att ta detta kliv mot ett vuxnare levnadssätt. Det torde lika väl kunna 

vara föranlett av grupptryck, fel umgängeskrets, påverkan från äldre kompisar, jobbiga 

situationer i hemmet som man vill fly ifrån, vilja att agera ut för att få uppmärksamhet 

eller ett självdestruktivt beteende. I fall då liknande omständigheter föreligger måste det 

anses krävas en mer noggrann utredning kring barnets person och levnadsvanor för att på 

ett rättvist sätt kunna bedöma barnets mognad och fastställa vad den bakomliggande an-

ledningen till barnets beteende faktiskt är. 

 

En noggrann utredning kring barnets mognad krävs av flera olika anledningar. Bland an-

nat ställer lagstiftningen ett krav på att mognaden ska beaktas varför det är tvunget att 

mognaden fastställs. Det har också visat sig att mognaden är svårbedömd och individuell 

varför noggrannhet förutsätts. Det torde också krävas för att barn och unga ska känna att 

                                                
133 Se rubrik 4.2. 
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deras röst blir hörd samt att deras självbestämmanderätt faktiskt regleras utifrån deras 

mognad för att undvika att barn behöver ta ett större ansvar än vad de faktiskt kan antas 

klara av respektive att barn som kan antas klara av ett självbestämmande över en viss sak 

inte ska förnekas detta. Sammantaget krävs noggrannhet för att barnets bästa ska kunna 

sägas ha beaktats och låtits vara vägledande för besluten som följer efter att en mognads-

bedömning utförts. Det måste även påpekas vara nödvändigt för att rättssäkerheten ska 

upprätthållas. Rättssäkerhet kan mycket enkelt uttryckas som rättvisa och åsyfta enskilda 

medborgares rätt att skyddas mot statens godtyckliga bedömningar och ingrepp. Nog-

granna mognadsbedömningar kan därför sägas vara ett första steg i den rättsliga be-

dömningen av om en gärning är att anse som mindre grov för att minska godtyckligheten, 

men även för att fortsatt kunna bibehålla den grad av flexibilitet som krävs i lag-

stiftningen.  

 

6.8 Schabloniserade bedömningar och 13-års normen 
På grund av vad som ovan sagts kan det inte anses vara för barnets bästa att dennes mog-

nad utgör en grundläggande faktor vid bedömningen av om en gärning är att bedöma som 

mindre grov. Mognadsbegreppet är som nämnts oklart och subjektivt. Även mognadsbe-

dömningarna saknar tydliga ramar och riktlinjer. Av denna anledning är det också vanligt 

att schabloniserade bedömningar utförs. Fördelen med det är att bedömningarna blir 

mindre godtyckliga och mer homogena, men problemet är att barns mognad i allra högsta 

grad är individuell och väldigt varierande. I förarbetena till PL anges att fasta åldersgrän-

ser skulle medföra en risk för att vissa barn får bära ett större ansvar är vad de är mogna 

för, medan andra förvägras självbestämmande som de egentligen är mogna nog att er-

hålla. En schabloniserad bedömning är det närmsta man kommer till lagstiftade fasta ål-

dersgränser, varför man kan säga att den nämnda risken är densamma vid brukande av 

schabloner.134 

 

Objektivitetsprincipen uppställer ett krav på att varje enskilt fall ska bedömas för sig och 

6 kap. 5 § BrB samt förarbetena därtill säger att barns frivillighet ska bedömas i för-

hållande till dennes mognad och utveckling. Följs inte objektivitetsprincipen och därmed 

kravet på att varje enskilt fall ska behandlas för sig, riskerar tillämpningen av lagen att bli 

alltför byråkratisk, generell och oflexibel. För att lagen ska kunna tillämpas på ett så rätt-

                                                
134 Se rubrik 4.3. 
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vist sätt som möjligt krävs att de faktiska omständigheterna i varje enskilt fall är de som 

läggs till grund för en bedömning och inte omständigheter som hypotetiskt sett kan före-

ligga. Skulle detta ske innebär det bland annat att folkets förtroende för rättsväsendet 

skadas, legitimiteten likaså och därmed även rättssäkerheten som sådan. 

 

Vidare skulle en schabloniserad bedömning vara ett rimligare verktyg att använda om det 

vore så att den lagstadgade 15-årsgränsen följdes och användes som den schabloniserade 

åldern då barns ålder inte längre i sig kan anses utgöra ett hinder mot att beakta frivillig-

heten. I praktiken är det dock inte denna ålder som utgör huvudregeln för när ett barn an-

ses vara tillräckligt gammalt för att kunna bedömas vara frivillig i förhållande till sex-

uella handlingar, utan den åldern har istället kommit att bli 13 år. Det kan inte anses vara 

för barnets bästa, att man som 12-, och till och med 11-åring, riskerar att bedömas vara 

mogen nog för att frivilligt kunna delta i sexuella handlingar.  

 

En sådan utgångspunkt och det faktum att det skapats en 13-års norm genom praxis kan 

inte anses överensstämma med lagstiftarens intention. Det kan inte heller anses vara för-

svarbart utifrån behovet av flexibilitet i lagstiftningen. Det innebär även att lagstiftningen 

urholkas och att den blir tandlös. Konsekvenserna av detta blir främst att väldigt unga 

barn förlorar det rättsliga skydd de är i behov av och att barn riskerar att i högre ut-

sträckning utnyttjas av vuxna personer för sexuella syften, vilket i sin tur kan leda till ne-

gativa konsekvenser för barnet. Det kan därför inte anses vara barnets bästa att syftet med 

lagen, vilket är att barn ska erhålla ett starkare rättsligt skydd, inte upprätthålls. Om lagen 

urholkas alltför mycket framstår det som onödigt att ens ha en rättsregel som stadgar att 

barn under 15 år inte kan samtycka till sexuella handlingar med äldre personer. Att inte 

ha en sådan rättsregel eller att sänka åldern för sexuellt självbestämmande till 13 år kan 

knappast anses vara rimligt utifrån hur allmänheten ser på sexualbrott mot barn eller den 

preventiva effekt man vill att en lagstiftning ska ha. Det allra viktigaste anser jag dock 

vara barns behov av skydd och även deras rättighet att åtnjuta skydd mot sexuella över-

grepp med hänvisning till att forskningen visar att barn i denna åldern oftast inte är ka-

pabla att skydda sig själva och dessutom riskerar att genomlida allvarliga psykiska kon-

sekvenser av sexuella övergrepp.135 

 

                                                
135 Se rubrik 3.8. 
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För så unga barn som det i sammanhanget handlar om måste det dessutom anses vara 

mycket kränkande att bedömas vara “så mogen, även sexuellt”136, i förhållande till vuxna 

personer, som på ett eller annat sätt, förmått en att delta i sexuella handlingar. Även i fall 

då barn bedömts vara sexuellt erfarna på grund av att det framkommit att barnet i fråga 

tidigare haft sexuella erfarenheter, måste antas kunna upplevas som kränkande med sär-

skild hänsyn till att det definitivt inte kan sägas vara en självklarhet att tidigare sexuella 

erfarenheter varit frivilliga.137 För ett barn som ännu inte blivit tonåring, eller för ett barn 

som just blivit det, kan inte annat sägas än att de är mer sårbara och känsliga för yttre på-

verkan samt för omgivningens åsikter, än vad vuxna personer är. Konsekvenserna av 

detta är att barn tar till sig positiva, men också negativa beskrivningar av hur de är och 

uppfattas som personer. I sammanhanget är det även ofrånkomligt att påpeka den skuld 

och skam som barn ofta upplever kring sex och det faktum att de deltagit i samlag eller 

andra sexuella handlingar.138 Att av rättssystemet bli behandlad som en vuxen person som 

borde ha tagit ansvar för att skydda sig själv och för att värna den egna integriteten, kan 

inte anses bidra med annat än en känsla av hopplöshet och förstörd tillit, vilket inte kan 

anses vara för ett barns bästa. Det kan inte heller anses vara positivt i förhållande till att 

dessa barn en dag ska vara rättighetsbärare och skyldighetstagare som vuxna medborgare 

i samhället. Om deras uppväxt kantats av en känsla av orättvisa inför det rättsystem som 

de senare ska upprätthålla och vara en del av, kan deras bidrag till detta inte heller antas 

bli effektivt. 

 

6.9 Förutsebarhet eller flexibilitet 
Som redan nämnts vid några tillfällen finns det ett antal saker att anmärka på när det gäl-

ler straffrättsliga mognadsbedömningar i förhållande till rättssäkerhet. Till att börja med 

måste konstateras att det, utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv, inte är optimalt med en av-

saknad av vägledning vad gäller rekvisit i en bestämmelse. Legalitetsprincipen medför ett 

krav på förutsebarhet samt ett förbud mot godtyckliga bedömningar. Mognadsbe-

dömningarna som ska utföras i anslutning till rubriceringsbedömningen av en gärning 

som uppfyller rekvisiten i 6 kap. 4 § BrB är inte förutsebara och kan inte heller påstås 

sakna inslag av godtyckliga bedömningar. 

 

                                                
136 Göta hovrätts mål nr. B 277-16. 
137 Se bl.a. Göta hovrätts mål nr. B 277-16 och Hovrätten för Nedre Norrlands mål nr. B 165-14. 
138 Se rubrik 4.1, 4.3 och 5.1. 
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Ofta är mognadsbedömningarna väldigt spretiga och domstolarna har inte någon väg-

ledning i just denna del. Mognadsbedömningarna skiljer sig mycket åt och lika om-

ständligheter kan bedömas tala både för och emot en viss mognadsnivå. Det blir därför 

väldigt svårt att bilda sig en uppfattning om hur ett fall kommer att behandlas i domstol 

och vad som troligtvis kommer att bli utfallet av en mognadsbedömning. Framhållas ska 

dock även det faktum att vissa avsteg från förutsebarheten kan behöva göras, exempelvis 

för att andra principer såsom att varje enskilt fall ska behandlas för sig också måste efter-

strävas för att undvika en alltför stelbent lagstiftning, vilket i sin tur annars kan leda till 

beslut som grundas på annat än de faktiska föreliggande omständigheterna. I detta fall har 

man i 6 kap. 5 § BrB valt att använda sig av formuleringen “omständigheterna vid brot-

tet”, som är ett subjektivt rekvisit, vilket i sig innebär att förutsebarheten inskränks och 

blir svåruppnådd, vilket riskerar att rättssäkerheten försämras och enskildas rättigheter 

inskränks genom att de inte på förväg kan veta vilka handlingar som är brottsliga. Formu-

leringen “omständigheterna vid brottet” har inte en direkt koppling till bedömningen av 

ett barns mognad, men den måste ändå sägas spela stor roll även för mognaden eftersom 

de omständigheter som genom praxis utvecklats, är av sådan natur att det vore ologiskt 

att inte koppla mognaden till dessa. 

 

Det kan vara fullt godtagbart att överlåta delar av en lagstiftning till rättstillämpningen 

eftersom det trots allt är domstolarna som ska arbeta med lagstiftningen och som känner 

lagen allra bäst i förhållande till hur den på ett så praktiskt sett som möjligt bör tillämpas. 

Det finns alltså fördelar med att det inte på förväg finns någon direkt vägledning att finna, 

utan att denna vägledning ska utarbetas genom praxis. På så vis säkrar man att lagen för-

blir flexibel och möjlig att tillämpa på flera olika fall som innehåller skilda omständig-

heter. Jag är dock kritisk mot är att man i detta fall överlåtit till rättstillämpningen att av-

göra hur mognadsbedömningar ska utföras och vad som ska beaktas, vilket sedan inte har 

skett. Hela konceptet faller eftersom domstolarna inte i ett enda av de fall jag läst eller 

refererat i arbetet, har redovisat hur de utför mognadsbedömningarna, vilket innebär att 

det man lämnat åt rättstillämparen att avgöra, istället förblir en sorts lucka i lagen. Med 

det sagt kan konstateras att min slutsats är att nackdelarna i detta fall väger tyngre än vad 

fördelarna gör. 
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6.10  Legalitet och objektivitet 
Enligt legalitetsprincipen ska den offentliga makten utövas under lagarna, vilket innebär 

att beslut som fattas ska vara väl förankrade i gällande rätt. Jag menar att de straffrättsliga 

mognadsbedömningarna utgör ett avsteg från denna princip eftersom de är illa överens-

stämmande med motiven som pekat på restriktivitet och noggrannhet. Återigen medför 

det att lagen urholkas och det rättsliga skyddet för barn skalas bort. Legalitetsprincipen är 

en av de mest grundläggande principerna och om för stora avsteg från denna princip görs 

riskerar hela rättssäkerheten i ett land att skadas.139 

 

Enligt objektivitetsprincipen ska alla vara lika inför lagen och lika fall ska behandlas lika. 

Det innebär bland annat att vad som får beaktas, ska beaktas och inget därutöver. Detta är 

svåruppnåeligt vid en avsaknad av vägledning kring vad som ska eller bör beaktas. Åter-

igen leder detta till en risk för alltför godtyckliga bedömningar, vilket i längden skadar 

rättssäkerheten. Även om varje enskilt fall ska bedömas för sig, är det viktigt att vissa 

grundläggande omständigheter, om de föreligger tas i beaktande. Görs inte detta riskerar 

bedömningen av ett barns mognad och frivillighet att bli en ren gissning som påverkas av 

vem bedömaren är.  Av naturliga skäl blir det dessutom nästintill omöjligt att behandla 

alla som lika inför lagen samt att bedöma lika fall lika på grund av detta godtycke och 

brist på prejudikat.140 

 

Vidare ska varje fall bedömas för sig och samtliga omständigheter ska beaktas. Detta är 

särskilt problematiskt när det kommer till schabloniserade bedömningar av något så kom-

plext som mognad. Dels är schabloniserade bedömningar i sig ett sätt att undvika att be-

höva bedöma varje barns mognadsnivå, dels innebär det per definition, att barns mog-

nadsnivå bedöms vara precis lika med en jämnårig persons, trots den problematik som 

mognadsbegreppet omgärdas av. Med detta menas bland annat att två olika yrkesutövare 

kan finna samma barn olika moget eftersom mognaden är subjektiv och svårbedömd. Av 

den anledningen är det viktigt att förklara och motivera varje bedömning så att barnet kan 

förstå och ifrågasätta bedömningen samt för att skapa praxis och vägledning inför kom-

mande mognadsbedömningar. Motiveringsskyldigheten är en del av objektivitetsprinci-

pen och innebär ett viktigt verktyg för både privatpersoner och yrkesutövare som i sin tur 

ska behandla ärenden med liknande utgångspunkter och omständligheter som ett föregå-

                                                
139 Se rubrik 1.6.2.1. 
140 Se rubrik 1.6.2.2. 
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ende ärende haft. Denna skyldighet har dock inte fullgjorts i något av de rättsfall jag läst 

eller refererat, vilket innebär en risk för att fler beslut överklagas vilket i sin tur är en re-

sursfråga, samt en risk att enskilda som träffas av beslutet upplever en bristande förstå-

else för beslutet. Det kan i sin tur skada den legitimitet som man vill upprätthålla. Med 

tanke på ovan nämnda diskussion kan man fråga sig hur pass rimligt det är egentligen att 

bedöma barns mognad och dessutom införa bestämmelser som är avhängiga barns mog-

nad.141 

 

6.11  Sammanfattning och avslutande kommentar 
Till att börja med måste det mest uppenbara resultaten av detta arbete framhållas. Mog-

nadsbedömningarna redovisas inte av domstolarna, vilket innebär att motiverings-

skyldigheten inte upprätthålls och en fortsatt avsaknad av vägledning råder, trots att det 

överlämnats åt rättstillämparen att skapa praxis på området. Behovet av flexibilitet i lag-

stiftningen kan inte heller anses legitimera den totala avsaknaden av motiveringar.  

 

Avsaknaden av utredningar och motiveringar kring barns mognad beror mest troligt på en 

bristande kunskap inom området och för domstolarna blir det en resursfråga att fortbilda. 

Det finns även en möjlighet att inhämta sakkunnigas vittnesmål samt höra barnens för-

äldrar under rättegången, men detta är inte alltid lämpligt eftersom det är svårt att bedöma 

ett barns mognad under en begränsad tid och föräldrars vittnesmål kan inte alltid anses 

vara objektiva. Istället har schabloniserade mognadsbedömningar utförts flitigt, vilket 

visserligen skapar mer homogena beslut, men som är problematiskt på så vis att ålder inte 

kan likställas med en viss mognadsnivå. Inte heller stämmer en sådan schablon för samt-

liga barn och objektivitetsprincipens krav på att varje enskilt fall ska behandlas för sig, 

uppfylls inte i den delen. 

 

Själva mognadsbegreppet är också omtvistat, oklart och subjektivt. Barn i samma åldrar 

kan ha en väldigt varierad mognadsgrad och två olika personer kan bedöma samma barns 

mognadsnivå på olika sätt. Fysisk mognad är inte heller tecken på mental mognad. Sam-

mantaget är mognad ett värde som är svårbedömt inom samtliga vetenskapliga områden 

som i arbetet studerats och det innebär att vägledningen är knapphändig. Det kan även 

sägas att kravet på förutsebarhet inte uppfylls och det är svårt för enskilda, men också för 

                                                
141 Se rubrik 1.6.2.2. 
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jurister, att bilda sig en uppfattning om vilka typer av gärningar som egentligen kan 

komma att omfattas av bestämmelsen i 6 kap. 5 § BrB. 

 

I domarna sker ofta en fokusförskjutning från mognaden till frivilligheten, eftersom 

denna är lättare att bedöma och ”mäta”, trots att utgångspunkten, enligt lagstiftaren, ska 

vara barnets mognad. Barn så unga som 12 år bedöms därför indirekt vara mogna nog att 

delta i samlag och andra sexuella handlingar, om de också bedöms ha deltagit frivilligt, 

vilket är ett kraftigt avsteg från vad som kan anses vara lagstiftarens intention med lagen 

och tillämpningen därav. Jag menar att en tydlig 13-års norm har skapats genom praxis, 

trots att den lagstadgade åldern för sexuellt självbestämmande är 15 år. Barn under 15 år 

har inte ansetts kunna samtycka till sexuella handlingar och inte heller anses de ha en till-

räckligt hög mognadsgrad för att kunna delta frivilligt i sexuella handlingar med äldre 

personer. Psykologisk- och medicinsk forskning på området ger stöd för att barn under 15 

år är i behov av ett absolut skydd mot sexuella kränkningar, bland annat eftersom de är 

mer sårbara och påverkansbara än vad äldre personer är. På grund av att deras hjärnor 

inte är färdigutvecklade är det dessutom svårare för dem att fatta rationella beslut i press-

ade situationer. 

 

Av den empiriska rättsutredningen i arbetet kan slutsatsen dras att de ifrågavarande bar-

nen sällan har tagit ställning till de sexuella handlingarna under avspända former. Det är 

inte ovanligt att omständigheter såsom alkohol, självskadebeteenden eller beroende-

ställningar har kantat utredningarna av om gärningarna är att bedöma vara mindre grova. 

Sammantaget kan utvecklingen i praxis som går mot en 13-års norm inte anses vara för 

barnets bästa. Det rättsliga skydd som lagen ger barn under 15 år upprätthålls inte och 

vad lagstiftaren utpekat som ett grundläggande syfte vid sexualbrottsreformen 2005, 

nämligen att barn skulle erhålla ett starkare skydd mot sexuella övergrepp, kommer i 

skymundan.  

 

Sammanfattningsvis kan man ifrågasätta att barns mognadsnivå över huvud taget ska be-

aktas enligt lagstiftningen. Med tanke på att mognaden är så pass svårbedömd och indivi-

duell samt det faktum att domstolarna har begränsade resurser till sitt förfogande och där-

till ännu mer begränsad tid på sig att bedöma ett barns mognad, framstår det som kontra-

produktivt att ett sådant värde ska utgöra en utgångspunkt för en straffrättslig be-

dömning. Mognadsbedömningarna, så som de utförs idag, är problematiska, både utifrån 
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ett rättssäkerhetsperspektiv och utifrån ett barnrättsperspektiv. Förutsebarhet, motiv-

eringsskyldighet samt barnets bästa, är principer som samtliga fattas i det nuvarande sy-

stemet, vilket jag hoppas kommer att ändras i framtiden.  
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