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Sammanfattning 

 

Vid en tillbakablick, visas det tydliga förändringar i svensk lagstiftning om sexualbrott mot 

barn. Det förekom till exempel länge att även barnen kunde straffas med döden om det blivit 

utsatt för våldtäkt. En stor del i lagändringarna är just ändringar i samhällsvärderingarna som 

ligger till grund för det vi tror på. Just dessa värderingar är grunden till att Sverige ratificerade 

barnkonventionen 1990. Detta undertecknande medförde i sin tur att Sverige måste anpassa 

sina lagar, till det som föreskrivs i barnkonventionens artiklar för att öka skyddet för barn, 

samt för att harmonisera med konventionen i sin lagstiftning. Men det finns även fler 

rambeslut som vi har skrivit under, speciellt under 2000-talet. Och lagstiftningen går stadigt 

framåt. 

 

För att ytterligare förbättra och anpassa våra lagar, skedde därför den stora sexualbrottsreform 

år 2005 av 6 kap. (1962:700) Brottsbalken, angående sexualbrottslagstiftningen mot barn. 

Denna reform ändrade uppbyggnaden av lagstiftningen och definitionerna. Exempelvis 

utökade man 6 kap. med några paragrafer som helt riktade in sig på sexualbrott mot barn, 

andra ändringar var att definitionen av sexuellt umgänge ändrades till sexuell handling, för att 

göra det tydligare vad som omfattas av detta lagrum. Men kanske den ändring som har störst 

betydelse för ett ökat skydd för barn, är den förlängning av preskriptionstiden som infördes, 

och som nu börjar löpa från det att barnet fyllt 18 år. Vidare för att bättre anpassa lagen till 

dagens samhälle har det även tillkommit fler definitioner där rekvisiten har ändrats, delvis för 

att skärpa till lagen. Många av ändringarna hade sina grunder i barnkonventionen men även 

ifrån andra rambeslut som vi ratificerat. 

 

Sexualbrottsreformen (tillägg av 6 kap. 10 a § BrB) som skedde år 2009 har även den sina 

spår i barnkonventionen.  Kompletteringarna man gjorde här kommer att refereras till som 

den s k kontaktlagen (som är ett uttryck som används i detta arbete), som syftar till att 

förebygga och kriminalisera kontakttagandet mellan en vuxen och en minderårig. Om man 

inte kan få ett stopp på sexuella övergrepp på barn, så har man i det här lagrummet försökt att 

ytterligare försvåra för gärningsmän att utföra övergrepp. I nu gällande rätt är det sanktionerat 

att försöka ta kontakt med barn i sexuellt syfte, d v s redan kontaktförsöket är en brottslig 

handling. Lagrummet är därför av en förebyggande karaktär.  

 

Regeringen anser dock fortfarande att Sveriges lagstiftning på området är begränsat och nya 

lagregler kommer att bifogas år 2009, men även året därpå är målet att göra en 

grundlagsändring. En ändring som är otroligt viktig är, att det blir straffbart att ens försöka få 

tillgång eller söka material som är barnpornografiskt. Kan remissinstanserna få fram en bra 
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utformning för detta lagrum, torde det verka avskräckande för den som redan innehar och 

söker mer material men även för dem som kanske söker för första gången. 

 

Som sagt, lagstiftningen utvecklas hela tiden för att anpassas till samhället och för att göra 

den mer lättillgängligt och förstålig för alla. Vad som kan sägas om de ändringar som 

genomfördes i sexualbrottslagstiftningen under år 2005 och år 2009 mot barn, är att de lett till 

ett ökat skydd för barnen. Rättssäkerheten har tydligt ökat och lagarna har fått ett större 

tillämpningsområde. Visserligen finns det fortfarande vissa problem med tillämpningen, då 

speciellt med gränsdragningen och delvis med legalitetsprincipen. Gränsdragningsproblemen 

uppstår igenom att det nu finns så många olika lagdefinitioner som brottet kan klassas som, 

men här kan det påstås att det är att föredra att ha för många än att ha för få. 

Legalitetsprincipen sammanflyter något med gränsdragningsproblemet, då det inte konstant är 

avgörbart vilket brott som avses, vilket dock är avgörande enligt legalitetsprincipen. Dessa två 

problem jämnas dock ut av de framsteg och den ökade rättssäkerheten de nya formuleringarna 

har medfört. Dock bör vidare utveckling av lagarna ske för att nå en perfekt lagstiftning. 
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1. Inledning och bakgrund 

1.1 Inledning till ämnet 

Detta arbete kommer att ta upp lagstiftningen om sexualbrott mot barn. Det kommer också att 

behandla om de sexualbrottsreformer som skett i lagstiftningen de senaste åren har blivit 

lämpligt utformade. Utgångspunkten för arbetet kommer därför att bli 6 kap. BrB.  

Den aktuella lagstiftningen på detta område bygger på barnkonventionen, vilken Sverige 

ratificerade år 1990. När det gäller barns rättigheter har de inte varit särskilt förankrade i 

lagstiftningen. Under sent 80-tal och tidigt 90-tal har dock en ökad uppmärksamhet skett på 

området. De senaste fem åren har man dessutom utökat arbetet på detta område, vilket kan 

förklaras med ratificeringen av barnkonventionen.  

Sverige har åtagit sig att följa flera olika rambeslut som är kopplade till internationell rätt som 

behandlar lagstiftning mot sexuella övergrepp på barn. Den 25 oktober år 2007 undertecknade 

t ex Sverige en av Europarådet utarbetad konvention, om skydd för barn mot sexuell 

exploatering och sexuella övergrepp
1
. Sverige har även ratificerat flera andra konventioner 

och rambeslut för att Sverige skall nå en lagharmonisering både nationellt och internationellt. 

Ovanstående rambeslut är bara ett av flera rambeslut som varit till grund för de två 

sexualbrottsreformer som genomfördes under år 2005 och år 2009.  

 

1.1.1 2005-års sexualbrottsreform 

I 2005-års sexualbrottsreform infördes ett antal paragrafer som var inriktade på barn. Det 

genomfördes även en del begreppsförändringar. Ett begrepp som fanns i tidigare lagstiftning 

var sexuellt umgänge som nu ändrades till sexuell handling. Syftet med detta var att öka 

skyddet för barn som blivit sexuellt kränkta på något sätt. Begreppet sexuellt umgänge ansågs 

kunna misstolkas på så sätt att handlingen skulle kunna vara att anse som ömsesidig.  

Genom begreppsändringen försvårade man på detta sätt för gärningsmannen att hävda att 

barnet inte gjort motstånd eller varit avvisande.  

Det specifika målet med begreppsändringarna grundar sig i att varje människa, vuxen som 

barn, skall ha ett absolut skydd mot sexuella kränkningar. Dessutom ville man modernisera 

språket i lagtexten. Den största ändringen som gjordes, var införandet av ett nytt kapitel i 

brottsbalken (6 kap.). Ändringarna som genomfördes i 6 kap. var att 1-3 §§ rör sexuella 

övergrepp generellt, medan 4-10 §§ riktar in sig på sexuella övergrepp mot barn. Med dessa 

ändringar, hoppas man kunna öka barnets skydd, på det sättet att handlingar som tidigare 

ansågs var sexuellt ofredande, kunde få rubriceringen våldtäkt istället.  

                                                 
1
 Council of Europé Convention on the Protection of children against sexual exploitation and sexual abuse. 
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En annan viktig ändring som genomfördes var att preskriptionstiden förlängdes för vissa 

sexualbrott. Tanken bakom denna lagändring var att öka skyddet för barn som blivit utsatta. 

Preskriptionstiden kommer efter lagändringen att börja löpa från det att barnet fyllt 18 år. 

Orsaken till denna förlängning är det psykiska trauma som de har utsatts för, och många barn 

kanske inte kan eller orkar tala om att det blivit utsatta förrän senare i livet. 

 

1.1.2 2009-års sexualbrottsreform 

De kompletteringar som gjordes under år 2009 beror på den snabba tekniska utveckling som 

skett via internet. Lagstiftaren vill begränsa de som avser att genomföra sexualbrott mot barn. 

Internet har öppnat fler dörrar för pedofila nätverk och för förövare som vill komma i kontakt 

med barn i sexuellt syfte, därför kommer just den senare lagändringen vara av vikt att 

granska, för att analysera remissinstansernas mål och om lagändringen leder till 

tolkningsproblem. Men även för att analysera om den är tekniskt möjlig att följa. Vad som 

införts i brottsbalken är ”kontakt med barn i sexuellt syfte” (denna kommer att refereras till 

som ”kontaktlagen” i uppsatsen). Paragrafen återfinns i 6 kap. 10 a §, BrB, vilken gör det 

straffbart att ta kontakt med barn under 15 år, för att träffa en överenskommelse i syfte att 

utföra en handling som i sig är straffbar enligt 6 kap. 4-6, 8 och 10 §§ BrB.  

”Kontaktlagen” har redan blivit praktiserad i tingsrätt med ett fåtal domar som följd, men inga 

mål har hunnit nå högre instanser ännu. Under år 2009 har 100 personer blivit åtalade för 

brottet ”kontakt med barn i sexuellt syfte”
2
 

 

1.1.3 Ny lagstiftning mot barnpornografibrott 

En stor del av arbetet mot sexuella övergrepp mot barn är att i möjligaste mån försvåra och 

begränsa förekomsten av barnpornografiskt material. Och vad beträffande materialet som 

visar på dessa övergrepp som figurerar på internet så är det omöjligt att göra en uppskattning, 

men i Interpols bilddatabas fanns i april år 2007, 500 000 barnpornografiska bilder,
3
 (år 2004 

fanns där 200 000 barnpornografiska bilder).
4
 Antalet barn som finns på dessa bilder 

uppskattas var mellan 10 000 och 20 000. År 2007 hade man identifierat 538 barn från 30 

olika medlemsländer, av dessa barn var 82 svenska.
5
  

Många av de bilder som fortfarande cirkulerar på internet framställdes redan på 1980-talet.
6
 

På universitetet i Cork har man utfört ett forskningsprojekt, COPINE, där man kommit fram 

till att det tillkommer barnpornografiska bilder på 4-5 nya barn varje dag på internet som visar 

                                                 
2
 Brottförebygganderådet, Anmälda brott, preliminär statistik för år 2009 s.7. 

3
 SOU 2007:54 s 80ff. 

4
 Åström, P-E, Bortom all tolerans, art nr.3089, Stockholm 2004. 

5
 SOU 2007:54 s.80ff. 

6
 SOU 2007:54 s.90ff. 
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på sexuella övergrepp.
7
 Sedan 2000 har ett 80-tal domar avkunnats i Sverige, vad gäller 

innehav av barnpornografiskt material. Detta mycket tack vare den lagändring som skedde år 

1999 då innehav kriminaliserades.
8
 Inom detta område kommer lagändringar att genomföras 

under år 2010 och år 2011. 

 

1.2 Problemformulering och frågeställning  

Som framgått av inledningen har omfattande förändringar skett i sexualbrottslagstiftningen 

när det gäller barn. Förändringarna har syftat till att öka skyddet för barn. Våra 

frågeställningar kan sammanställas enligt nedan 

 

 Hur ser de nya kompletteringarna ut i lagstiftningen? 

 

 Vad är syftet med dessa ändringar? 

 

 Har lagändringarna lett till ett ökad skydd för barns rättigheter? 

 

 

1.3 Syfte  

Syftet med uppsatsarbetet är att besvara frågeställningarna i problemformuleringen och därvid 

 redogöra för FN:s barnkonvention, övriga EU-rättsliga regler och de lagändringar som 

skett i svensk rätt under senare år 

 visa på hur lagändringarna genom bl.a. ändrade definitioner kan öka skyddet för barn 

och 

 ge en bild över hur ifrågavarande lagstiftning fungerar genom att belysa några 

relevanta rättsfall  

 

För ökad förståelse av sexualbrottslagstiftningen och de problem som är förknippade denna 

har uppsatsen också som syfte att belysa sexualbrottslagstiftningens framväxt.  

 

Men det uppdagades även en annan intressant aspekt som kommit att bli en del av syftet med 

arbetet. Och det är det sena lagstiftningsarbete som förekommit mot sexualbrott som riktar sig 

mot barn. Doktrin som vi studerat, har visat på att barn fram till 1700-talet kunde dömas till 

döden om de varit utsatta för incest eller sexuella övergrepp och så sent som på 1930-talet, 

                                                 
7
 Åström, P-E, Bortom all tolerans, art nr.3089, Stockholm 2004. 

8
 Ibid. 
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kunde de fortfarande dömas till ett strafföreläggande om de vid tiden för övergreppet nått 

straffmyndig ålder. Därför ville vi studera hur lagstiftningsarbetet har vuxit fram, vilket kom 

att bli ett delsyfte. 

 

1.4 Material och metod 

För att nå vårt syfte kommer vi att använda oss av den rättsdogmatiska metoden.  

Med rättsdogmatisk metod undersöker man gällande rätt med hjälp av olika rättskällor. I den 

här uppsatsen kommer vi att använda oss av internationellrätt så som barnkonventionen, 

lagtext, lagförarbeten så som SOU och vi kommer också att använda oss av doktrin samt av 

artiklar på berörda område, men även en del rättsfall har granskats för att kontrollera relevanta 

lagrum. 

 

1.4.1 Skall, bör och får 

Enligt rättskälleläran finns vissa delar som måste beaktas när man gör utredningar speciellt i 

rättsdogmatiska metoder. Det föreligger delar som skall, bör eller får användas inom 

rättsvetenskaplig forskning. Vad som skall beaktas är, lagar och andra föreskrifter i 

forskningen m fl., vad som bör beaktas är, prejudikat, förarbeten och internationella 

konventioner som ratificerats, men även sedvänjor. Vad som skett i högre instanser såsom 

Högsta domstolen och Regeringsrätten m fl. är delar som bör analyseras när mål är likvärdiga 

i sina omständigheter. Vad gäller lägre instanser, faller de under begreppet får. Metod och 

material kommet därför att härledas till samtliga delar om skall, bör och får. 

Urvalen har gjorts för att få en så bred kunskap om lagstiftningsarbetet som möjligt, samt för 

att få insikt i förfarandet, men även om den problematik som föreligger. Arbetet grundar sig 

till stor del på den sexualbrottsreform som genomfördes år 2005, därför har det sökts domar 

som kan kopplas till just de tillämpningarna som blev möjliga efter reformen. Här ligger 

tyngden i att förklara hur de nya bestämmelserna kan tillämpas. För att analysera ändringarna 

som har gjorts i lagarna undersöktes först propositionerna, för att se i vilket syfte ändringarna 

gjordes. Här granskas hela ändringsprocessen med vikt på vilka ändringar som gjorts, syftet 

med dessa och vad de olika remissinstanserna har yttrat. Utöver de vanliga rättsvetenskapliga 

källorna används även statistik för att kunna påvisa eventuella förändringar som kan härröra 

från lagändringarna.  

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer inte ingående belysa de sexuella övergrepp som skett i de mål som kort 

kommer att beskrivas. Orsaken till detta är att det är åtalspunkten som är av intresse inte en 

detaljerad beskrivning av händelseförloppet. Det är brottsrubriceringen som kommer att 

analyseras, i förhållande till de lagändringar som genomförts. 
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Vidare bör även beaktas att sexuella övergrepp mot barn är ett globalt förekommande 

problem, men detta arbete kommer endast att ta upp den svenska lagstiftningen och den 

internationella lagstiftningen som påverkar de svenska lagarna. Denna avgränsning görs 

främst, för att de olika länderna och nationerna har väldigt olika lagstiftningar för att lösa 

problemen. Samtidigt sker även en avgränsning angående trafficking av barn och liknande 

företeelser, då detta för det första är tätt sammankopplat med andra brott, och för det andra är 

det gränsöverskridande, vilket skulle utöka arbetets omfång orimligt. 

En avgränsning kommer även att göras gällande det psykologiska trauma som barnen utsätts 

för, främst därför att detta är en rättsvetenskaplig uppsats och inte en psykologisk.   

 

1.6 Disposition 

Arbetet inleds med ett kapitel om den historiska utveckling som skett på området och en 

tillbakablick på vilken status barn haft i lagstiftningen genom historien. Den presentationen 

görs för att visa på hur sent i modern tid barn fick sina rättigheter fastställda. Sedan följer ett 

kort definitionsavsnitt som följs av de artiklar som finns i FN:s barnkonvention mot sexuella 

övergrepp (fortsättningsvis kallad enbart barnkonventionen) och de artiklar som är av vikt för 

detta arbete.   

Efter det följer den del av arbetet som visar på de ändringar som gjordes vid 

sexualbrottsreformen år 2005, där de viktigaste punkterna och paragraferna tas upp som rör 

sexuella övergrepp på barn. Det görs en djupare analys och beskrivning av lagrummen samt 

vad syftet var med ändringarna. Här speglas även den diskussionen som har förts vid 

införandet av lagen om vilka för- och nackdelar det finns. Efter det följer en del om 

regeringens utvärdering av nämnda reform eller rättare sagt beställningen om en utredning 

som pågår i skrivande stund vilken skall vara klar i oktober år 2010.   

Den senaste ändringen, som trädde i kraft sommaren år 2009, har bearbetats separat då de är 

komplement till (SFS 2005:90) och skall beskrivas enskilt för full förståelse för syftet med 

tilläggen. För att sedan koppla ihop delarna och se på om lagändringarna fyller sina syften har 

ett kapitel om statistik arbetats fram. 

De två sista delarna av uppsatsen är ett kapitel med slutsatser som dragits av inhämtat material 

och ett kapitel med egna kommentarer och tankar.  
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2. Sexualbrottslagstiftningens framväxt 

På medeltiden införde Sverige dödsstraff för blodskamsbrott (incest). Detta var främst för att 

förhindra inavel. Brottet ansågs mest vara ett brott mot kyrkan och inte mot barnet, och just på 

grund av det, ansågs det att alla inblandade var skyldiga till brottet och kunde således dömas 

för det. Brottet var belagt med dödsstraff för förövaren fram till år 1864 och för offret fanns 

risken att dömas till det samma som förövaren, dödsstraff, fram till 1700-talet.
9
 Brasch 

(Östgöta Correspondenten, år 1986) gör en tolkning av ett rättsligt dokument från Löts socken 

(år 1689): 

 

”Den 7 mars 1689 hölls extra ting i Löts socken utanför Norrköping. Det var den 

då 10-åriga flickan Eva Jönsdotter som berättade att hon fem gånger blivit utsatt 

för sexuella övergrepp av styvfadern torparen Trulls. Men flickans moder 

förklarade att hon inte varit blodig. Hon ansåg att flickan hittat på alltsammans. 

Torparen nekade. Nu pressades flickan mycket hårt och psykiskt brutalt av rätten. 

Detta fick henne att ta tillbaka sin anklagelse mot styvfadern. Domen blev 

frikännande. Vid denna tid ansåg man, att barn alltid talade sanning, när det 

gällde häxprocesser. Däremot var de fullt kapabla att fantisera om mycket 

avancerade förlopp i incestuösa gärningar. Tilläggas kan att en fällande dom 

ovillkorligen hade inneburit dödstraff. Detta viste torparens hustru.”
10

 

 

Från 1500-talet och fram till 1930-talet riskerade även barnet att dömas till ett 

strafföreläggande om barnet hade nått straffmyndig ålder inom svensk lagstiftning. Inte förrän 

under 1930-talet tillsatte regeringen en utredning, som skulle se över om det behövdes en 

lagändring. Man hade nu börjat uppmärksamma problemet, men främst kopplat det till 

familjeproblem. Först i ”incestutredningen” (SOU 1935:68) gjordes en redovisning om hur 

147 män och 7 kvinnor, mellan åren 1931-1933 dömdes för blodskamsbrott.
11

 

Utredningen visade att majoriteten av männen som utsatt sina döttrar för sexuella övergrepp 

(otukt), var gifta och ostraffade. Straffet i de flesta fallen blev 8 - 12 års fängelse. Fokus vid 

den här tiden lades på fäderna och inte på döttrarna som nästan helt utlämnades i 

utredningen.
12

 På grund av detta kunde därför offren fortfarande dömas för delaktighet fram 

till år 1937, då en ny lagstiftning trädde i kraft.  

                                                 
9
 Banck, L, Svedin, C,G, Sexuella övergrepp mot flickor och pojkar, Lund, 2002. s.17. 

10
 Citat hämtad från: Banck, L, Svedin, C,G, Sexuella övergrepp mot flickor och pojkar, Lund, 2002. s17f. 

11
 Banck, L, Svedin, C,G, Sexuella övergrepp mot flickor och pojkar, Lund, 2002. s.18. 

12
 Banck, L, Svedin, C,G, Sexuella övergrepp mot flickor och pojkar, Lund, 2002. s.18f. 
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Genom de ändringarna som genomfördes blev barnen nu straffriförklarade om de var under 

18 år och blivit utsatta för incest, man höjde även gränsen för otukt med barn från 12 år till 15 

år.
13

 

Det gick nästan 30 år innan barnen kom i direkt fokus i lagstiftningen och inte förrän år 1965, 

lade man till i brottsbalken ”att bredda straffrättsligt skydd för barn och ungdom mot sexuella 

kränkningar, samt i övrigt värna om individens integritet i sexuellt hänseende”.
14

 Under 1970-

talet och 1980-talet fortsatte lagstiftningsarbetet men det fick delvis kritik.
15

 Vid den här 

tidpunkten hade ny kunskap och forskning om sexuella övergrepp tillkommit. Man hade nu 

fått upp ögonen för att det var ett problem, som inte bara existerade i lägre stående 

samhällsklasser, utan att det även var ett problem i hela samhället. 

År 1984 utvecklades lagstiftningen ytterligare, vilken kom att ge ett ökat skydd för barn och 

ungdomar som utsatts för sexuella övergrepp. Tre principer blev grunden för det fortsatta 

arbetet. För det första skulle alla former av sexuella handlingar som riktades mot barn och 

ungdomar inom familjen bli straffbart. För det andra skulle även sexuella övergrepp mot barn 

som skedde utanför familjen straffläggas. Till sist skulle även sexuellt umgänge mellan 

ungdomar bli straffbart om det fanns risk att ett övergrepp skett.
16

 

Det var inte förrän i mitten av 1980-talet som man verkligen började granska problemen med 

sexuella övergrepp på barn och ungdomar. Medierna började intressera sig för det hela och 

lyfte fram det i ljuset. En start är enligt Martens, år 1989,
17

 den incestdebatt som inleddes 

under 1970-talet och som kom att ligga till grund för det lagstiftningsarbete som gjordes år 

1984.  Han lyfter fram några specifika områden, ”utveckling av myndigheternas rutiner för 

handläggning av ärenden av sexuella övergrepp mot barn (samrådsrutiner), en ökad 

anmälningsbenägenhet samt krav på en ökad systematiserad kunskap på området.”
18

 

År 1990 fick begreppen en helt ny innebörd för samhället. Det var då de uppmärksammade 

barnpornografihärvorna i Huddinge och Norrköping uppdagades. Faktum är, att inte förrän nu 

började man titta på att det inför varje dokumenterat barnpornografiskt material som 

florerade, fanns ett barn som blivit utsatt.  

Det blev stora debatter på området om vad som ansågs skulle kriminaliseras, och om det 

påverkade tryckfriheten. Genom Barnpornografiutredningen (SOU 1997:29) kunde till slut 

innehav av barnpornografi kriminaliseras år 1999.
19

  

                                                 
13

 Banck, L, Svedin, C,G, Sexuella övergrepp mot flickor och pojkar, Lund, 2002. s.18. 
14

 Ibid. 
15

 Betänkandet som fick skarpast kritik var SOU 1976:9, samt SOU 1982:61 som var en utredning som gjordes 

av sexualbrottskommittén, vilken tillsattes år 1977. 
16

 Banck, L, Svedin, C,G, Sexuella övergrepp mot flickor och pojkar, Lund, 2002. s.18f. 
17

 Martens, P L, Apropå, Brottsförebyggande rådets tidskrift, 3,1989. 

   Peter L Martens, docent som forskat om pedofili och sexuella övergrepp på barn. 
18

 Banck, L, Svedin, C,G, Sexuella övergrepp mot flickor och pojkar, Lund, 2002. s.19. 
19

 Ibid. 
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Efter flera uppmärksammade övergrepp på barn på daghem, främst i Karlstad och Örebro
20

, så 

utarbetade man en ny lagstiftning som krävde att fritidsledare och lärare som jobbar inom 

barnomsorg och skola, skall uppvisa utdrag ur kriminalregistret. Speciella intyg skall visa på 

att de inte är dömda sexualbrottslingar. Under hela 1990-talet fortsatte dock anmälningar om 

fall av grova övergrepp på barn att strömma in, vilket resulterade i ytterligare en 

sexualbrottskommitté.
21

  

I SOU 2001:14 lämnades bland annat förslag på att nya paragrafer skulle införas i 

brottsbalken om sexualbrott mot barn och ungdomar. Vidare ville man se en harmonisering av 

den svenska lagstiftningen med den europeiska, gällande kommersiell sexuell exploatering av 

barn. Denna hade redan kommit att bli explosionsartad på grund av internets framväxt. Vad 

man ville koppla in i lagstiftningen på ett klarare sätt var barnpornografi, prostitution och 

trafficking av barn och ungdomar.
22

 

                                                 
20

Åström, P-E, Bortom all tolerans, s 12, i husrannsakan fann polisen 47 000 bilder samt filmer som visade vad 

”Örebro-pedofilen” ägnat sig åt. Han hade även förgripigt sig på ett antal barn på den barnstuga där han 

arbetade. 12 barn kunde senare identifieras. 
21

 Banck, L, Svedin, C,G, Sexuella övergrepp mot flickor och pojkar, Lund, 2002. s.20. 
22

 Ibid. 
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3. Definitioner och förklaringar 

3.1. Barn 

Enligt FN:s barnkonventions första artikel definieras barn som, ” varje människa under 18 år, 

om inte barnet blir myndig tidigare enligt den lag som gäller barnet”.
23

  

I rättsfallet RH 1996:87 behandlades frågan om definitionen av begreppet barn, visserligen 

rör sig detta rättsfall om 16 kap 10 a § brottsbalken, men definition av begreppet barn lär vara 

allmänt för alla berörda lagrum.
24

 I propositionen 1978/79:179 anges att barn bör definieras 

som ”unga människor vilkas könsmognadsprocess inte är avslutad”
25

. Utöver detta är det 

domstolarnas ansvar att avgränsa begreppet närmare. Domstolen hänvisar till FN-

konventionen om barnets rättigheter, närmare bestämt artikel 34 och anger, att genom 

Sveriges undertecknande av nämnda konvention skall denna följas. Därför anser domstolen 

att konventionens lydelse om 18-årsregeln skall följas, särskilt i de fall då det med den 

svenska lagens lydelse kan vara otydligt om könsmognadsprocessen är avslutad eller inte.
26

  

 

3.2 Förövare 

Vem utsätter barn för övergrepp?  

Det finns ingen legal definition på förövare, utan alla har nog sin speciella uppfattning om 

vilka kriterier man anser beskriver förövaren. Många tror felaktigt att det är ”fula gubben”. 

Rättsfall visar dock att det kan vara vem som helst oavsett social status.  Förövarna finns i alla 

samhällsskikt. Det kan vidare sägas att barnet oftast är bekant med den som utför 

övergreppen. De övergrepp som sker av okända, är oftast överfallsvåldtäkter. Det vanligaste 

är att förövaren är pedofil, men även här finns en del begrepp och termer att ta hänsyn till och 

det skall tilläggas att alla pedofiler inte begår övergrepp.
27

  

Benämningen pedofil beskrivs som en sexuell avvikelse vilket innebär att personen har eller 

känner en sexuell attraktion till barn. En ren översättning av ordet pedofil (grek.) är 

”barnaälskare”. Pedofiler kan sedan grovt sett, delas in i två grupper, dels situationsbetingade 

pedofiler och dels avvikande pedofiler d v s fixerade, för den senare gruppen innebär det att 

de alltid känner sexuell lust till barn.
28

  

 

                                                 
23

 Barnkonventionen Art. 1. 
24

 RH 1996:87. 
25

 Prop. 1978/79:179 s.9. 
26

 RH 1996:87. 
27

 Akselsdotter, K, Små barns signaler om sexuella övergrepp, Falun, 1993, s.117f. 
28

 Akselsdotter, K, Små barns signaler om sexuella övergrepp, Falun, 1993, s.119f. 
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Pederasti (grek.) ”pojkälskare” innebär att intresset är riktat mot pojkar som ännu inte nått in i 

puberteten.
29

 Har barnet nått en ålder som rör sig runt pubertetsgränsen blir benämningen för 

personen ”hebefil”.
30

Vidare förekommer även andra begrepp så som efebofili, vilket betyder 

att intresset är riktat mot barn av samma kön, s k ”ynglingakärlek” även detta kommer från 

grekiskan. Det gemensamma för samtliga, ovan nämnda läggningar, är att de står under ett 

gemensamt begrepp som kallas parafili, vilket betyder att personen har en avvikande sexuell 

läggning.
31

  

Det vanligaste är att övergrepp på barn sker när förövaren är ensam med barnet, vid de fall 

som förövaren är obekant med barnet, så är det oftast en engångshändelse. Den här typen av 

pedofil kontaktar ofta ensamma barn som inte är upptagen med att umgås med sina 

lekkamrater. Fysiskt våld är ovanligt vid övergreppen men en uppskattning visar på att vart 

tredje barn har varit utsatt för tvång. Blir barnet rädd och skriker avbryts oftast övergreppet 

och pedofilen flyr. Barnen i de här fallen är vanligen skolbarn i de lägre åldrarna och en 

övervägande del av de utsatta är pojkar.
32

 

I de fall där förövaren är bekant med barnet är övergreppen ofta grövre och pågår under en 

längre period. Drygt 65 procent är upprepade övergrepp som pågått i snitt ett år innan de 

anmälts, barnen är i skolåldern och 75 procent av offren är flickor. Vad gäller sexuella 

övergrepp som sker inom familjen, är det en överhängande del som riktas mot flickor i 

förskoleåldern. Brotten här är ofta grövre och barnen blir ofta tvingade till avancerade 

sexuella handlingar. Våldtäkt på barn sker främst inom familjen.
33

 

 

3.2.1 När förövaren är kvinna 

Något som inte ofta tas upp i debatten är, att det även förekommer att förövaren ibland är 

kvinna. Forskningen på detta område är begränsad medan det finns relativt mycket forskning 

på området när förövaren är av manligt kön.  

Mellan åren 1990 och 1994 anmäldes 110 kvinnor i Sverige för sexualbrott mot minderåriga. 

Endas 17 av dessa kvinnor fick fällande domar. Övergreppen hade oftast genomförts mot 

kvinnornas biologiska barn. Vad man dock kunde utläsa av domarna, var att kvinnorna 

dömdes mildare än de manliga förövarna. Av antalet förövare som utför sexualbrott 

uppskattar man att kvinnor står för en tredjedel av övergreppen.
34

 

 

                                                 
29

 Banck, L, Svedin, C,G, Sexuella övergrepp mot flickor och pojkar, Lund, 2002. s.60. 
30

 Martens, P L, Apropå, Brottsförebyggande rådets tidskrift, 3,1998. 
31

 Banck, L, Svedin, C,G, Sexuella övergrepp mot flickor och pojkar, Lund, 2002. s.60. 
32

Martens, P L, Apropå, Brottsförebyggande rådets tidskrift, 3,1998. 
33

Martens, P L, Apropå, Brottsförebyggande rådets tidskrift, 3,1998. 
34

 Banck, L, Svedin, C,G, Sexuella övergrepp mot flickor och pojkar, Lund, 2002. s.97. 
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4. Internationell rätt 

4.1 Barnkonventionens betydelse för svensk rätt 

Den 20 november år 1989 antogs FN:s konvention om barns rättigheter, ”barnkonventionen” 

av FN:s generalförsamling. Sverige ratificerade barnkonventionen år 1990 och med det 

förbundit sig att följa konventionens bestämmelser i all lagstiftning som rör barn. När ett land 

ratificerar en konvention, innebär det att landet har bundit sig folkrättsligt att fullfölja den. 

Det medför att det sker en rättsharmonisering mellan länderna som ratificerad, vilket innebär 

en anpassning av de olika ländernas lagar. Konventionen handlar om det enskilda barnets 

rättigheter.
35

 

Om en stat utför handlingar som inte är förenliga med konventionen, förs de inte upp i 

internationell domstol, utan kritik och påtryckningar är de sanktioner som används för att få 

staten att ändra inställning. Som kontrollinstrument finns i Genève en barnrättskommitté som 

skall undersöka om att staterna följer konventionen. De stater som ratificerat konventionen 

skall med jämna mellanrum lämna in rapporter till barnrättskommittén. Sverige har hittills 

lämnat in fyra sådana rapporter.
36

 

Konventionen innehåller även flera bestämmelser om materiell straffrätt, domsrätt, 

brottsutredning, åtal och processrätt. Konventionen bygger främst på EU:s rambeslut om 

bekämpning av sexuell exploatering av barn, både vad gäller sexuellt utnyttjande som av 

barnpornografibrott när det kommer till straffrättsbestämmelserna.
37

 

 

4.2 Artiklar i barnkonventionen 

Konventionen består av 54 artiklar varav 41 artiklar fastslår vilka rättigheter varje barn skall 

ha. De resterande artiklarna reglerar hur staterna skall arbeta med konventionen. Upplägget 

för de 41 sakartiklarna, är att de skall läsas i en helhet och inte var för sig. Konventionen är 

”hel och odelbar”.
38

 

Art. 2, 3, 6 och 12 är huvudprinciper och anses vägledande. När man tolkar de andra 

artiklarna skall man läsa dem med dessa fyra huvudprinciper som utgångspunkt.
39

 

Artiklarna kan beskrivas som grundläggande riktlinjer om barns rättigheter om lika värde och 

frihet från diskriminering, samt att det skall och måste avgöras i varje enskilt fall.  

Rätten att överleva och att leva och utvecklas på tillfredsställande sätt är av vikt, här räknas 

även den andliga, moraliska, psykiska och sociala utveckling in. Barn skall även ges rätt att 

                                                 
35

 Prop. 2005/06:68, bilaga 1, s.49. 
36

 www.barnombudsmannen.se, Om barnkonventionen 2009-09-18.  
37

 Dir. 2008:94.  
38

 www.barnombudsmannen.se, Om barnkonventionen. 2009-09-18. 
39

 www.barnombudsmannen.se, Om barnkonventionen. 2009-09-18. 

http://www.barnombudsmannen.se/
http://www.barnombudsmannen.se/
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uttrycka sina åsikter i frågor som rör det enskilda barnet samt att hänsyn skall tas till barnets 

ålder och mognad.
40

 Detta är utgångspunkter som är grunden för barnkonventionen. 

 

4.3 Artiklar av betydelse för sexualbrottslagstiftningen 

 

Följande artiklar från barnkonventionen är av vikt för denna uppsats då de anses påverka 

lagstiftningens utformning, (art. 1, 10, 19, 34, 35 och 36).  

 

Art. 1 definierar vad som avses med barn, d v s varje människa under 18 år, om inte barnet 

genom lag blir myndigförklarad tidigare enligt den lag som gäller barnet.
41

 De resterande 

artiklarna uttalar regler och skyddsåtgärder som staterna skall vidta för att skyddet för barn 

skall bli så övergripande som möjligt.  

 

Art. 10.1 påvisar vikten av att konventionsstaterna skall ta till alla nödvändiga åtgärder för att 

främja det internationella samarbetet, framförallt gällande förebyggande, upptäckt, utredning, 

åtal och bestraffning, av de som är att anse som ansvariga för handlingar som klassas som 

sexuella övergrepp mot barn. Detta omfattar trafficking, barnprostitution, barnpornografi och 

barnsexturism. Detta omfattar även samverkan nationellt mellan sina egna myndigheter, både 

mellan nationella och internationella icke-statliga organisationer samt internationella 

organisationer.  

Art. 10.2 tar upp samarbetet mellan staterna och att det är av vikt att främja det mellanstatliga 

samarbetet samt att bistå de barn som råkat illa ut, med att återhämta sin fysiska och psykiska 

hälsa på ett bra sätt.  

Vidare i art. 10.3 påpekas det att staterna gemensamt ska samarbeta för att angripa de 

grundorsaker som är av bidragande orsak till att barn hamnar i trångmål, d v s fattigdom och 

underutveckling.
42

 

Skydd mot övergrepp tas upp i två punkter i art. 19, punkt 1 beskriver vad barnet skall 

skyddas mot, medan man i punkt två beskriver skyddsåtgärder.  

 

 Konventionsstaterna uppmanas att vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa 

och sociala åtgärder för att skydda barnet mot alla former av fysiskt och psykiskt 

våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller 

utnyttjande även sexuella övergrepp medan barnet befinner sig i vård av förälder 

eller närstående. 

                                                 
40

 www.barnombudsmannen.se, 2008-11-19. 
41

 Barnkonventionen, artikel 1, definition av barn. 
42

 Prop. 2005/06:68 s.12f. 
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 Skyddsåtgärder skall på ett lämpligt sätt innefatta, effektiva förfaranden för 

upprättande av sociala program. Dessa syftar till att ge både barn och 

vårdnadshavare adekvat stöd, samt andra former av förebyggande och 

identifiering, rapportering, remittering, undersökning, behandling och uppföljning 

av fall som beskrivs i punkt 1 och om så är fallet, skall rättsliga ingripande kunna 

ske.
43

 

 

I art. 34 föreskrivs att konventionsländerna skall vidta alla lämpliga nationella, bilaterala och 

multilaterala åtgärder som går att vidta. Artikeln innehåller 3 punkter som preciserar närmare 

vilka handlingar barn skall skyddas från. Där ingår förbudet att få ett barn att delta eller nödga 

det till någon form av sexuell handling. Även utnyttjandet för prostitution och/eller annan 

olaglig sexuell verksamhet. Till sist återges förbudet att använda barn i pornografiska 

föreställningar och/eller i pornografiskt material.
44

 

Art. 35 påvisar att konventionsstaterna skall vidta alla möjliga åtgärder som finns att tillgå 

mellan staterna för att förhindra bortförande, försäljning av eller handel med barn för varje 

ändamål eller varje form. I art. 36 gör man en formulering som täcker in alla andra former av 

utnyttjande som kan skada ett barn i något som helst avseende.
45

  

 

4.4 EU:s rambeslut och Europarådets konvention 

EU:s rambeslut om bekämpande av sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi, lades 

fram den 22 januari år 2001 och i oktober år 2002 uppnåddes det en överenskommelse om 

vad rambeslutet skulle innehålla. Beslutet hade som krav att medlemsländerna skulle få två år 

på sig att implementera dess innehåll efter antagandet. I rambeslutet ingår flera viktiga 

definitioner bl.a. art. 1, gällande brott som avser sexuellt utnyttjande av barn samt art. 2, som 

rör barnpornografibrott. Detta rambeslut skall dock inte blandas ihop med barnkonventionen 

som är en annan del av internationell rätt.
46

  

Europarådet utarbetade mellan åren 2006 - 2007 en konvention om skydd för barn mot sexuell 

exploatering och sexuella övergrepp
47

, vilken Sverige undertecknade den 25 oktober år 2007. 

Syftet med konventionen är att förebygga och bekämpa sexuell exploatering av och sexuella 

övergrepp mot barn, samt att nå en lagharmonisering nationellt och internationellt, för att 

främja barns rättigheter.
48

  

 

                                                 
43

 Barnkonventionen, artikel 19, skydd mot övergrepp. 
44

 Barnkonventionen, artikel 34, skydd mot sexuellt utnyttjande. 
45 Barnkonventionen, artikel 35, förhindrande av handel med barn, art.36, skydd mot annat utnyttjande. 
46

 Prop. 2003/04:12 s.7. 
47

 Council of Europé Convention on the Protection of children against sexual exploitation and sexual abuse. 
48

 Dir. 2008:94. 
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4.5 Europadomstolens dom i mål M.C. mot Bulgarien och dess betydelse för 

svensk rätt. 

Europadomstolens uppgift är att pröva om rättssystemen och rättstillämpningarna i 

medlemsstaterna överensstämmer, med de åtaganden som staterna ratificerat enligt 

Europakonventionen.
49

 Åtagandena kan ske på olika sätt, d v s rättsreglerna måste inte vara 

lika i alla medlemsstater. Det som är av vikt, är att medlemsstaterna uppfyller sina enskilda 

åtaganden och har ett rättssystem som speglar enskildas rättigheter och skydd enligt 

konventionen inte hur varje land genomför implementeringen. En dom som fått stor betydelse 

för detta resonemang är ”Bulgariendomen”.
50

  

Målet rör i grunden, en anmälan om en våldtäkt i Bulgarien, där en 14-årig flicka rapporterade 

att hon blivit våldtagen av två män, 20 och 21 år gamla.  

En förundersökning inleddes, men lades sedan ned. Det ansågs att varken hot eller tvång 

förelegat. Man hade inte kunnat visa att flickan gjort motstånd eller försökt kalla på hjälp. 

Under förhandlingarna vid Europadomstolen vidmakthöll flickan att det bulgariska 

rättssystemet inte kunde anses ge tillräckligt skydd mot våldtäkt och andra sexuella 

övergrepp, då åtal endast kunde göras gällande när målsägande gjort aktivt motstånd. Flickan 

ville även påvisa gällande brister i myndigheternas sätt att utreda hennes ärende och 

åberopade som grund för sin talan, förbudet mot omänsklig eller förnedrande behandling i art. 

3 i konventionen och om rätten till respekt för privatliv i art. 8.  

Europadomstolen framhöll i domen att varje enskild stat, enligt nämnda artiklar, har en 

skyldighet att dels på ett bra sätt införliva lagstiftningen, dels att bestraffningen för våldtäkt 

och tillämpningen sker på ett förtjäntfullt sätt samt att utredningen leder till ett åtal. Vad 

domstolen lade vikt vid, var inte om olika länders lagstiftning frångåtts eller ej gällande 

målsägandes motstånd, utan vikten lades vid bristande samtycke som grundläggande 

kriterium för våldtäkt. Mot den bakgrunden att vissa länder krävde tvångsrekvisitet i sin 

lagstiftning och de länder som gick efter bristande samtycke, menade domstolen att det var 

varje medlemsstats skyldighet, att enligt konventionen kriminalisera och effektivt lagföra 

sexuella handlingar som utförts utan samtycke, även om målsägande inte gjort fysiskt 

motstånd.  

När Europadomstolen prövade målet, fann man att den bulgariska regeringen inte hade 

redovisat någon rättspraxis eller doktrin som motbevisade målsägandes påstående. Domstolen 

ansåg att detta tillvägagångssätt var att anse som väl snävt för att införliva de krav som 

Europakonventionen ställer på medlemsstaterna, när det kommer till en effektiv lagföring av 

våldtäkt. Detta visade på brister i den bulgariska rättstillämpningen när det kommer till 

våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. På grund av detta fann domstolen att en kränkning av 

konventionen förelåg.  
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Efter utfallet i Bulgariendomen valde Sverige att se över sin lagstiftning gällande sexualbrott, 

för att kontrollera om vi lever upp till konventionens krav. Det var inte domen i sig som 

Sverige tog ställning till, utan tillämpningen av lagstiftningen när det gäller frågor om våld 

eller hotrekvisiten. Det som är av vikt i frågan, är hur begreppet våld eller hot definieras i 

våldtäktsbestämmelser. Vad som även hör till saken, är när gärningsmannen genomför en 

sexuell handling, (act of force) d v s utan samtycke eller genom kroppsstyrka påverkar offret 

att genomföra en sexuell handling.
51

  

Huvudfrågan i Bulgarienfallet var enligt domstolen inte frågan om fysiskt motstånd, utan det 

var saken i sig att göra en allsidig bedömning av alla föreliggande omständigheter. Sveriges 

ståndpunkt i frågan, är att varje människas önskan om att inte ha samlag eller annat sexuellt 

umgänge är absolut och skall respekteras. I NJA 2004 s. 231 slog Högsta domstolen fast att 

förelåg en brist på samtycke. Detta är en grundläggande utgångspunkt när frågan om våldtäkt 

och sexuellt tvång prövas.
52

 

Även europeisk rättspraxis har betydelse för den svenska lagstiftningen och att man tar hjälp 

av liknande mål för att finna luckor i det egna systemet.  Ett begrepp som framkommit efter 

detta är ”hjälplöst tillstånd” och hur det skall definieras. Ett barn som utsätts för övergrepp 

kan uppfattas som paralyserad och förövaren anser att de inte gjort motstånd.
53
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5. 2005-års sexualbrottsreform  

5.1 Definitioner 

Internationellt har definitionen av sexuella övergrepp mot barn funnits sedan år 1976 och 

formulerades av Schechter och Roberge: 

”Sexuellt övergrepp definieras som indragandet av beroende och utvecklingsmässigt omogna 

barn i sexuella handlingar som de inte riktigt förstår, som de omöjligen med insikt kan ge 

samtycke till eller som är ett brott mot de sociala normerna för rollrelationerna inom 

familjen.”
54

 

Schechter och Roberges definition är allmänt vedertagen i litteraturen och den används flitigt i 

doktrinen. Det finns många definitioner på området och de har oftast en eller flera delar 

gemensamt: 

 

 Den vuxne utnyttjar barnets beroendeställning 

 Handlingen kränker barnets integritet 

  En handling som barnet inte kan förstå och inte är moget för, och inte kan ge 

informerat samtycke till 

 Handlingen utgår från den vuxnes behov.
55

 

 

5.2 Syfte och bakgrund till ändringarna 

Den 22 december år 2003 lade EU:s råd fram ett rambeslut om bekämpande av sexuellt 

utnyttjande av barn och barnpornografi.
56

 Den 1 april år 2005
57

 började den nya 

sexualbrottslagstiftningen gälla. Syftet med lagen är bl.a. att på olika sätt lyfta fram och 

förstärka skyddet för barn och ungdomar mot att utsättas för sexuella kränkningar.
58

  

Bakgrunden till ändringar i lagen om övergrepp som riktar sig mot barn är lite annorlunda än 

den av ändringarna i våldtäktsbestämmelserna som riktar sig mot vuxna. För vuxna bygger 

straffbestämmelserna huvudsakligen på förmågan till viljeuttryck. Dock kan inte samma 

grunder anses vara bakgrunden till bestämmelserna som angår barn. Skälen för detta är att den 
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sexuella självbestämmande rätten i Sverige inträder vid 15 års ålder. Innan dess är det inte 

frågan om frivilighet eller samtycke.
59

  

Vad som är av vikt, i nu gällande lagstiftning, är att varje människa i varje situation har 

självbestämmande över sin egen kropp och sexualitet. Varje persons önskan om att inte ha 

samlag eller annat umgänge av sexuell innebörd skall ovillkorligt följas. Vad gäller barn 

under 15 år skall det finnas ett absolut skydd mot sexuella handlingar. Barn mellan 15 och 18 

år har visserligen sexuell självbestämmande rätt, men ett behov av särskilt straffrättsligt skydd 

mot vissa sexuella handlingar, anses fortfarande föreligga.  Det primära skyddsintresset 

bakom lagstiftningen är varje persons personliga och sexuella okränkbarhet.
60

  

Intentionerna med 2005-års sexualbrottsreform av 6 kap. BrB, är att skapa klara och 

välavgränsade föreskrifter. Man har även velat modernisera språket i lagtexten och ändra 

begrepp som framstått som olämpliga eller föråldrade. Grundtanken med kriminalisering är 

naturligtvis att motverka förekomsten av brott, men man vill även få in en attitydförändring, 

samt påverka människors värderingar och på så sätt uppmuntra den allmänt vidsträckta 

insikten att sexuella övergrepp och andra kränkande gärningar skall bekämpas.
61

 

Den huvudsakliga och största ändringen är att det har införts ett nytt kapitel i brottsbalken (6 

kap.). Efter ändringen ingår olika bestämmelser om sexualbrott som dels, härleds till generella 

regler, men även lagrum, specifikt riktade mot sexuella övergrepp mot barn. Kapitlet inleds 

med 1 § om våldtäkt, 2 § om sexuellt tvång och 3 § sexuellt utnyttjande av person i 

beroendeställning.
62

Sedan följer paragraferna om sexualbrott mot barn, våldtäkt mot barn, 

grov våldtäkt mot barn (4 §), sexuellt utnyttjande av barn (5 §), sexuellt övergrepp mot barn, 

grovt sexuellt övergrepp mot barn (6 §), utnyttjande av barn för sexuell posering, grovt 

utnyttjande av barn för sexuell posering (8 §), köp av sexuell handling av barn (9 §) och 

sexuellt ofredande (10 §).
63

 Dessa är fristående till de inledande paragraferna (1-3 §§) och inte 

subsidiära. Om ett brott som skett, skulle kunna falla under antingen 1 § eller 4 § skall det 

endast behandlas efter 4 § kriterier. Detsamma gäller för alla paragraferna i 6 kap. BrB som 

vid förstå åsynen skulle kunna handla om samma eller liknande brott.
64
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5.3 Lagändringarna i 6 kap. BrB 

En genomgående ändring i 6 kap. BrB, är att sexuellt umgänge har ersatts med sexuell 

handling.  

Innan lagen år 2005, hade begreppet könsligt umgänge samma betydelse som begreppet 

sexuellt umgänge. I båda fallen avses samlag och andra sexuella handlingar oberoende av om 

de är av heterosexuell eller homosexuell natur. Syftet med dessa handlingar brukar innebära 

att framkalla eller tillfredställa den enas eller bådas sexuella drifter.
65

 

Ett exempel på detta är när gärningsmannen berör offrets kropp med sitt könsorgan. Som 

regel bör ses att det krävs en direkt kroppslig beröring, där ett av kraven oftast är att denna 

beröring skall ha varit av viss varaktighet. Det måste inte alltid förekomma direkt kroppslig 

beröring, det kan räcka att gärningsmannen onanerar på sig själv framför sitt offer eller får 

offret att onanera på sig själv framför gärningsmannen. En sådan situation skildras i mål RH 

1994:2 där gärningsmannen förmått ett barn att onanera åt vederböranden. Den åtalade har vid 

flera tillfällen, förmått två flickor att vidröra hans könsorgan, i syfte för onanering. Den ena 

flickan var nio år när övergreppen började och de skedde vid flera tillfällen. Den andra flickan 

blev utsatt under två år, och var vid första tillfället sju år gammal. Samtliga övergrepp har 

varit likartade på båda flickorna. Domen i tingsrätten blev 8 månaders fängelse men i 

hovrätten skärpte man straffet till ett års fängelse. Inget skadestånd utgick till flickorna.
66

   

Vad som också anses som sexuellt umgänge, är när gärningsmannen på något sätt berör 

offrets könsorgan med sin tunga eller om denne förmår offret att företa samma handling. Ett 

undantag som inte tas med i denna definition är om gärningsmannen på något sätt berör 

offrets könsorgan med sina fingrar, detta skall dock vara av flyktig karaktär och skulle högst 

sannolikt rubriceras som sexuellt ofredande.
67

  

Inför den nya lagen, föreslogs det att ändra sexuellt umgänge till sexuell handling, då detta 

begrepp anses ha en något vidare innebörd. Det skall beaktas att ändringarna genomfördes 

genomgående i hela 6 kap, och inte endast i de delar som berörde sexuella övergrepp mot 

barn.
68

  

Det påpekades dock att definitionen sexuell handling var alldeles för vag för att godtas enligt 

legalitetsprincipen.
69

 Det påpekades att begreppet borde omfatta fler handlingar än vad 

sexuellt umgänge gjorde. Ändringen skulle medföra att även när gärningsmannen släpper sin 

utlösning, tömmer tarmen eller urinerar på offret bör omfattas. Men det anses även att 

skillnaden mellan det gamla och det nya begreppet är för vag.
70
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En ändring av begreppet sexuellt umgänge hade redan tidigare diskuterats i föregående 

lagstiftningsärenden, men man hade inte kunnat komma överens om vilket begrepp sexuellt 

umgänge skulle ersättas med. Ett förslag var sexuellt utnyttjande, men det ansågs inte ha en 

sådan kraft att ändringen var berättigad med följd att regeringen inte godtog denna 

formulering. Ett starkt skäl för att behålla begreppet sexuellt umgänge är att detta var väl 

förankrad med praxis och förarbeten. Anledningen till att begreppet inte skall föras vidare är 

att det lätt kan det förknippas med frivillighet och ömsesidighet. Ett annat problem är att det 

genom domstolsavgöranden främst har blivit en teknisk fråga vad som omfattas av begreppet. 

Det avgörs vilken form av kontakt det är som har förekommit, och hur länge den har pågått. 

Här kan det röra sig om frågan av hur många sekunder handlingen har pågått, vilket 

förtydligar den tekniska karaktären i bedömningen. Det anses att detta inte främjar 

rättstillämpningen och det gamla begreppet bör därför ersättas. Därför antogs det nyaste 

förslaget, att ersätta begreppet sexuellt umgänge med sexuell handling.
71

  

Från grunden skall begreppet omfatta samma kriterier som innan, dock skall dessa utvidgas så 

att kravet på kroppslig kontakt uteblir. Den fysiska kontakten och varaktigheten som tidigare 

har varit så viktig skall inte längre vara avgörande. Det anses viktigare att handlingen bedöms 

utifrån om det finns en sexuell prägel och/ eller om den har varit avsedd för att kränka offrets 

sexuella integritet.
72

 Det finns en del gärningar som blev mycket omdiskuterad om det skulle 

omfattas av det nya begreppet sexuell handling eller inte. I dessa handlingar ingår att urinera 

på offret eller tömma tarmen på denne men även att släppa sin utlösning på offret. Dock 

ansågs det inte att dessa gärningar normalt skulle omfattas av det nya begreppet sexuell 

handling, men efter individuella utredningar skall det i speciella fall kunna ingå. Det bör tas 

hänsyn till att det i det ovannämnda fall finns subsidiära bestämmelser som blir tillämpliga. 

Det innebär att om en handling inte är tillräklig allvarlig för att omfattas av sexuellt ofredande 

så är det högst sannolikt att det omfattas av bestämmelsen sexuell handling. Ytterligare skall 

andra omständigheter, som att den sexuella handlingen har skett vid upprepade tillfällen, 

kunna vara av avgörande karaktär.
73

  

Dock har diskussionerna angående begreppens oklarhet inte kunnat tystas av ovanstående 

argument utan motargumenten kvarstår. Begreppet är alldeles för vagt, vilket försvårar 

tolkningen. Det kan i sin tur inte försvaras enligt legalitetsprincipen.
74

 Slutligen bestäms dock 

att ändringen skall genomföras på grund av att båda begreppen är väldigt vaga och svår 

försvarliga utifrån legalitetsprincipen, dock är den nya mer tydlig än den gamla. Under 

diskussionen klargörs det även att fastän de aktuella begreppen är otydliga och inte fyller 

syftet fullt ut är de ändå det bästa möjliga alternativet som kan åstadkommas för tillfället.  
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Anledningen till att det användas så vida begrepp är för att det bör anses omöjligt att ta med 

en uttömmande lista på straffbara handlingar vilket gör det nödvändigt att ha ett så vitt 

begrepp som möjligt.
75

 

 

5.3.1 Våldtäkt mot barn 

Tidigare omfattade 6 kap. 4 § BrB sexuellt utnyttjande av minderårig.
76

 Den nuvarande 6 kap. 

4 § BrB omfattar våldtäkt mot barn.  

Första stycket handlar om våldtäkt mot barn under femton år och de rekvisit som skall vara 

uppfyllda för att lagrummet ska bli tillämpligt. Våldtäkten skall vara att anse som samlag med 

ett barn, eller att få ett minderårigt barn att genomföra en annan sexuell handling, som med 

hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförligt med samlag”. 

Påföljden är mellan 2 och 6 år.  

Samma påföljd, som nämns i första stycket 6 kap. 4 § BrB, infaller för den som har blodsband 

eller annat närstående förhållande till barnet, om barnet har fyllt 15år men inte 18 år. Även 

förhållanden som liknar situationer, att barnet står under fostran av gärningsmannen innefattas 

här, därunder faller även att gärningsmannen har vård eller tillsyn över barnet, d v s att 

vårdnaden har beslutats av en myndighet (fosterföräldrar).  

Som visats tidigare i detta arbete uppkommer det pågående kritik angående otydligheten av de 

nya begreppen och bestämmelserna i 6 kap. BrB. Denna oklarhet kan leda till feltolkningar, 

vilket i sin tur kan leda till rubriceringsproblem.
77

 Det anses att formuleringen är alldeles för 

obestämd för att vara en straffbestämmelse för våldtäkt. Det stora problemet med detta, är att 

rättstillämpningen sker i domstolarna och därför inte är förenlig med den i svenskrätt hårt 

förankrade förutsebarheten.
78

 Liknande kritik är att förslaget inte använder några konkreta 

beskrivningar. Med det menas att det inte förekommer några traditionella rekvisit för vad som 

krävs för att bli dömd för en sådan gärning, utan att de begreppen som används är mer av ett 

normativt slag. Även här tas legalitetsprincipen upp och det sägs att bestämmelsen strider 

emot denna då det inte går att utläsa ur lagtexten vad som leder till straff, utan att detta blir en 

fråga som måste avgöras av domstol vid ett senare tillfälle.
79

  

Tyngdpunkten i denna bestämmelse (6 kap. 4 § BrB) ligger i att rekvisitet om tvång och hot 

har tagits bort. Här är det viktigt att belysa att det i tidigare lagstiftningen har förekommit ett 

hot och tvångsrekvisit som innebar att det för en fällande dom krävdes att gärningsmannen 

använde sig av våld i sina handlingar.  
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Detta kan ses i NJA 1993 s.616 där gärningsmannen höll fast offret vid midjan
80

 och i NJA 

1993 s.310 där gärningsmannen legat ovanpå offret och samtidigt hållit fast dennes händer.
81

 

Anledningen till kravet på ändringen av rekvisitet är att praxis och annan forskning har visat 

att gärningsmannen inte alltid använder sig av våld, utan att barnet i vissa fall blir paralyserat. 

Detta innebär inte att barnet var med frivilligt på den sexuella handlingen. Det inträffar även 

att barnet vänjer sig vid övergreppen, om dessa har pågått under en längre tid och på sätt och 

viss vänjer sig vid dessa. Hänsyn bör även tas till att vuxna personer oftast kan uppfattas som 

hotfulla av ett barn, då krävs inte samma form av hot eller tvång för att förmå barnet att företa 

handlingar det egentligen inte vill.
82

 Därför var en lagändring som uteslöt tvång eller hot, av 

stor betydelse, vilket innebar att endast den sexuella handlingen redan blivigt ett 

straffsanktionerat faktum. Här är det intressant att nämna att åsikterna gick isär angående 

borttagandet av att tvångs- och hotrekvisitet togs bort, men det är just denna avsaknad av 

tvångs- eller hotrekvisitet som avgör den huvudsakliga skillnaden, mellan våldtäkt av barn 

och av vuxna.
 83

 

Handlingens art och omständigheterna i övrigt skall avgöra i vilken utsträckning det rör sig 

om en kränkande sexuell handling, det skall samtidigt tas hänsyn till att även lättare 

handlingar kan anses som hårt kränkande, jämfört mot vad som skulle gälla vid en våldtäkt av 

en vuxen människa. Exempelvis anses det att en sexuell handling som görs av en närstående, 

alltid bör anses som allvarligt kränkande.  

I 6 kap. 4 § tredje stycket BrB anges ett totalförbud för personer i den angivna personkretsen 

som har ett speciellt vårdnadsförhållande till barnet, att företa sexuella handlingar med denne. 

Detta rör barn i åldern 15 till 17 år, alltså berör det de som fått självbestämmanderätt över sin 

sexualitet, men som ännu inte fyllt 18 år. I den beskrivna personkretsen ingår först och främst 

föräldrar, men det kan även gälla far- och morföräldrar och övrig släkt.
84

 I den tidigare 

gällande lagen föll visa närstående personer utanför denna personkrets, det var personer som 

inte hade vårdnaden eller hade deltagit i den faktiska uppfostran, men som heller inte innehar 

den rättsliga vårdnaden. Detta kan vara en ny man eller kvinna som en förälder bor med under 

sambo liknade former.
85

 Detta är en viktig ändring i lagen eftersom de nyligen nämnda 

personerna oftast intar en övergripande roll gentemot barnet, vilket medför att barnet kan ha 

svårigheter eller helt enkelt vara rädd för att påpeka eventuella övergrepp. I denna personkrets 

ingår även personer med andra vårdförhållanden till barnet som kan uppstå, t ex då barnet 

omhändertagits av en vårdnadshavare eller släkting. Vidare kan det även uppstå situationer 

där barn behöver omhändertas enligt andra lagrum, då ingår även övervakare och liknande 
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tillsynspersoner i denne personkrets som nämnts ovan.
86

 Om brottet är grovt, döms för grov 

våldtäkt mot barn, som definieras i tredje stycket 6 kap 4 § BrB och är ett utökande av 

våldtäkt mot barn, vilket innebär att det är en allvarligare form av det ovan nämnda brottet. 

Vad som här vägs in är användandet av våld eller hot om brottslig gärning mot barnet, men 

även om förövarna har varit flera, antingen vid utövandet av gärningen eller om dessa på 

annat sätt deltagit i gärningen. Syftet med lagrummet är att gärningar som utförts med särskild 

hänsynslöshet eller råhet med avseende till barnets låga ålder eller gärningens 

tillvägagångssätt, skall falla under en specifik paragraf. Målet är ett ökat skydd för barn.
87

  

Vid bedömningen av om våldtäkten är att anse som grov, skall det tas hänsyn till ovan anförda 

rekvisit, som innebär att exempelvis livsfarligt våld har använts eller om gärningsmannen har 

tillfogat barnet allvarlig skada eller allvarlig sjukdom. Även barnets låga ålder bidrar till om 

gärningen anses som grov eller att särskild hänsynslöshet eller råhet har förekommit. Här 

anses det bland annat att rekvisiten bör tolkas utifrån 6 kap. 1 § BrB, men att de bör användas 

snävare än i fallet med våldtäkt mot vuxen, vilket leder till att, en redan mindre allvarlig 

misshandel skall kunna leda till att man blir dömd för grov misshandel. Detta kan förklaras 

med att tvångs- och hotrekvisitet tagits bort, vilket innebär att även mindre våld gör att 

gärningen i dag får en hårdare bedömning. Regeringen anser att det redan har förekommit ett 

ökat straffansvar, genom att begreppen har utökats.
88

  

I ett rättsligt avgörande från år 2006, dömdes en gärningsman för grov våldtäkt för att 

gärningsmannen följde efter en 6-årig flicka till en toalett vid en badstrand, och hade oralt 

samlag med henne, samt vid detta tillfälle även berörde hennes könsorgan med fingrarna.
89

  

 

5.3.2 Sexuellt utnyttjande av barn 

6 kap. 5 § BrB innefattade tidigare sexuellt umgänge med barn.
90

 Den nu gällande lydelsen av 

paragrafen handlar om sexuellt utnyttjande av barn. Lagrummet blir tillämpligt då brottet kan 

ses som mindre allvarligt och man inte kan dömas till våldtäkt enligt 6 kap. 4 § BrB. Vid 

ändringen av paragrafen gick åsikterna isär. En stark kritik var att detta lagrum inte bör finnas 

överhuvudtaget, utan att en lindrigare form av våldtäkt borde kunna tillämpas under 6 kap. 4 § 

BrB. Påföljden för brottet kan bli upp till fyra år.  

Vid införandet av paragrafen diskuterades det om en sådan segregering av våldtäktsrekvisiten 

var onödig. Dels ansågs det att det redan fanns utrymme för att döma till mindre allvarlig 

våldtäkt i 6 kap. 4 § BrB och dels att möjligheten att döma till sexuellt utnyttjande av barn 
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borde utgå. Diskussionerna kring denna paragraf rörde främst behovet av ett sådant lagrum 

eller om det var tillräckligt med det som återges i 4 §.
91

  

Vid tillämpningen av denna paragraf bör det tas hänsyn till att 6 kap. 14 § BrB är tillämplig. 

Detta innebär att det finns en ansvarfrihet i vissa situationer. Paragrafen belyser situationer 

där det med tanke på bådas ringa skillnad i ålder, och/eller utveckling inte inneburit något 

övergrepp. Det kan göras gällande i fall där två ungdomar har samlag eller annat sexuellt 

umgänge frivilligt. Det kan till exempel röra sig om en 14-årig flicka och en 16-årig pojke 

som frivilligt har sex med varandra. I sådana fall, där båda parterna frivilligt deltar i den 

sexuella handlingen skall inte åtal väckas, det är obehövligt och har vid vissa tillfällen till och 

med ansetts skadligt.
92

  

 

5.3.3 Sexuellt övergrepp mot barn 

Rekvisiten som skall vara uppfyllda för att sexuellt övergrepp mot barn (6 kap. 6 § BrB) skall 

bli tillämplig är, genomförandet av en annan sexuell handling, än som avses i 6 kap. 4 - 5 §§ 

BrB och att offret är ett barn under 15 år eller ett barn som fyllt 15 år men inte 18 år. Här skall 

gärningsmannen inneha en fostrande ställning mot barnet eller likande som beskrivs i 6 kap. 4 

§ andra stycket BrB till barnet. Påföljden för detta brott är fängelse i högst två år.  

Diskussionen angående denna paragraf har främst handlat om ordalydelsen och formuleringen 

av de olika rekvisiten. Den kritiken som har framkommit här har varit att de föreslagna 

rekvisiten bör omformuleras, då de är alldeles för obestämda gentemot våldtäktsrekvisiten. 

Detta skulle kunna resultera i tolkningsproblem. Men det diskuterades även om påföljdens 

storlek var passande eller ej.
93

  

Det påpekades även att brottsbenämningen borde ändras då den kunde vara missvisande när 

det rör sig om nästan jämnåriga personer. Det ansågs att grova sexuella övergrepp mot barn 

bör inkluderas i våldtäktsbestämmelserna. Vidare ansågs det att, om definitionen skall finnas 

kvar, borde rekvisit som offrets beroendeställning till gärningsmannen och tidsperioden vara 

avgörande för att uppfylla kraven på att kvalificera brottet som grovt. Slutligen antyddes det 

att begreppet övergrepp kan tolkas som att det föresätter någon from av krav eller tvång. 
94

 

Syftet med införandet av en ny definition om sexuella övergrepp mot barn, är att inte samtliga 

handlingar av sexuell art mot barn är så pass allvarliga att de passar under rubriceringen 

våldtäkt mot barn. Men det påpekades att det kan vara svårt att avgöra gränsen mellan de 
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olika brotten. Andra synpunkter var att hänsyn bör tas till att gärningsmannen inte behöver ha 

haft ett speciellt tillvägagångssätt för att bestämmelsen skulle kunna göras gällande.
95

  

Vad som också är väsentligt är att 6 kap. 14 § BrB om ansvarsfrihet är tillämplig, vilket 

innebär att om det finns särskilda skäl skall det inte dömas till något ansvar. Dessa särskilda 

skäl kan vara att handlingen inte har betytt något övergrepp, då de inblandade parterna 

deltagit frivilliga samt att det skall tas hänsyn till de inblandades ålder och utveckling.
96

 

Om det sexuella övergreppet som begås, faller under 6 kap. 6 § BrB och anses som grovt, 

döms den åtalade till grovt sexuellt övergrepp mot barn. För denna rubricering beaktar man 

främst till antalet gärningsmän som förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i 

övergreppet mot barnet. Det är även av betydelse om gärningsmannen med hänsyn till barnets 

ålder eller genom handlingssättet, har betett sig särskilt hänsynslöst eller med särskild råhet. 

Rättsföljden för detta brott ligger mellan lägst 6 månader och högst 6 års fängelse. Regeringen 

anger exempel på vilka gärningar som kan falla under denna paragraf för att tydliggöra 

skillnaden till föregående paragrafer (6 kap. 4 och 5 §§ BrB). T ex skulle det anses som grovt 

brott om en vuxen person som har en familjerelation till offret under lång tid utnyttjar denne 

sexuellt, dock är skillnaden här, att det inte rör sig om sådana handlingar som beskrivs i 

bestämmelsen om våldtäkt mot barn.
97

 

Slutligen skall det tas hänsyn till att denna bestämmelse är subsidiär, då den endast tillämpas 

om inte straffansvar för våldtäkt mot barn eller sexuellt utnyttjande av barn uppfylls.
98

 

 

5.3.4 Utnyttjande av barn för sexuell posering 

I 6 kap. 8 § BrB handlar det om utnyttjande av barn för sexuell posering, vilket innebär att 

någon främjar eller utnyttjar ett barn under 15 år till att utföra eller medverka i sexuell 

posering. Detta brott kan ge böter eller fängelse i högst två år. 

För denna rubricering skall någon främja eller utnyttja ett barn under 15 år till att utföra eller 

medverka i sexuell posering, denna rubricering anses även föreligga om barnet fyllt 15 år men 

inte 18 år, och att gärningen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling.
 99

  

Ett exempel på detta är grooming, där gärningsmannen förmår genom att vilseleda och 

övertala barnet att sexuellt posera framför t ex en webbkamera. Om gärningsmannen bedriver 

verksamhet som i större omfattning medfört betydande vinst eller som betytt ett hänsynslöst 
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utnyttjande av barnet, kan denne dömas för grovt utnyttjande. Straffet för detta är fängelse 

lägst sex månader och sex år enligt 6 kap. 8 § tredje stycket.
100

 

När det gäller lagstiftning om posering så finns det klara kopplingar till barnkonventionen och 

då i synnerhet art. 10 och art. 34, som båda tar upp förbud mot sexuell exploatering, till 

exempel barnpornografi. Men även EU:s rambeslut om bekämpande av sexuellt utnyttjande 

av barn och barnpornografi ligger till stor grund för lagförlagen på detta område.
101

 

 

5.3.5 Köp av sexuell handling av barn 

Köp av sexuell handling av barn, är en brottstyp som inte uppmärksammats så mycket i 

Sverige tidigare. Lagrummet för dessa brott återfinns i 6 kap.5 § (sexuell exploatering av 

barn).
102

 Det första, som kanske de flesta tänker på vid den här typen av brott, är den s.k. 

sexturism som finns i världen och som oftast begås av män som ingår i organiserade grupper 

(pedofilnätverk). Kontakten sker på bordeller eller genom direkt kontakt med gatubarn. De 

skapar sig kontroll över barnen genom att kontakta dem och skaffa förtroende hos barnen. 

Övergreppen kommer sedan successivt och blandas med lek. Ibland dokumenteras 

övergreppen på bild eller film som sedan säljs via internet.
103

  

Mellan åren 2004 och 2007 fanns bara 4 dokumenterade fall där misstanke om sexuella 

övergrepp förelåg och där förövarna var av svensk härkomst. Detta är tyvärr inget bevis för att 

svenskar skulle genomföra färre sexuella övergrepp på barn utomlands. Det visar snarare på 

bevisproblematiken som föreligger och att förövarna sällan blir gripna på plats. En del av 

problemet ligger i bevisningen, då det sällan går att se någon utföra ett övergrepp, men även 

att offer och förövare ofta befinner sig i olika länder, t e x när bildbevis väl kommit fram. Det 

förekommer även att detta kan vara levebrödet för barnet eller barnets familj och att de då 

skulle anmäla det själva, torde vara osannolikt.
104

  

Enligt en rapport från UNODOC står 79 procent av den globala människohandeln för sexuella 

ändamål. Rapporten visar att flickor och kvinnor utgör klar majoritet bland offren för 

människohandel.
105

  

Sexturismen är som ovan sagt kanske det första man tänker på vid den här typen av brott. 

Men det finns även andra kriterier för köp av sexuell handling av barn som har ökat.  I prop. 

2004/05:45, för man en diskussion där man uppmärksammat en väg in i prostitutionen som 

man tidigare inte noterat. Problemet ligger i att fler och fler barn och tonåringar tar emot 
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kläder, smycken eller alkohol mot att utföra en sexuell tjänst. Problem är som störst när det 

gäller internetanvändning och webb kameror. Den bedömning som görs i prop. 2004/05:45 är 

att det behövs en ny reglering och ett särskilt skydd för barn och ungdomar mot att utnyttjas 

för köp av sexuella tjänster.
106

  

Ett exempel på en sådan dom är RH 2008:79, där en person dömts för just brottet köp av 

sexuell handling av barn. Den åtalade var en man, betydligt äldre än målsäganden men led av 

en utvecklingsstörning, som resulterade i att ålderskillnaden var mindre än den faktiska. 

Oavsett mannens handikapp har han förmått en flicka på 15 år att både företa och tåla flera 

sexuella handlingar bland annat samlag. Detta mot en ersättning i form av alkohol som flickan 

bett mannen att köpa ut till henne, innan de sexuella handlingarna kom på tal. Utredningen 

visade vidare på att målsäganden inte varit aktivt drivande i de sexuella handlingarna utan till 

största delen varit passiv och låtit dessa ske. Mannen uppmanade även flickan att flera gånger 

under de sexuella handlingarna säga saker som hon upplevde som kränkande.
 107

  

 

5.3.6 Sexuellt ofredande 

6 kap. 10 § BrB reglerar förekomsten av sexuellt ofredande. Paragrafen beskriver gärningar 

mot barn som innebär, förbud att sexuellt beröra ett barn under 15 år och få barnet att utföra 

eller delta i någon handling med sexuell innebörd. Straffansvaret gäller i detta fall sexuellt 

ofredande och påföljden är, från böter upp till högst två års fängelse. Under denna rubrik 

faller även när någon blottar sig för en annan på ett sätt som är menat att skapa obehag eller 

genom ord och/ eller handling ofredar en person på ett sådant sätt som är ägnat att kränka 

personens sexuella integritet. I andra stycket berörs samma brott angående sexuell posering 

och tredje stycket innehåller blottning, vilket flyttats till 8 § (se ovan).
108

  

Sexuellt ofredande definierades innan 2005 års ändring i 6 kap. 7 § första stycket BrB. Även 

denna rörde handlingar som föll utanför de föregående paragraferna i 6 kap. Ett exempel på 

detta är, att beröra ett barn eller få detta barn att medverka eller delta i en handling med 

sexuell innebörd.
109

 

Kommittén ansåg att paragrafen istället bör utformas i två paragrafer, sexuell kränkning och 

sexuell kränkning av barn, och föreslog en annorlunda formulering av lagen. Regeringen 

ansåg dock att detta inte borde beaktas. De flesta remissinstanserna uttalade dock inte någon 

invändning mot kommitténs förslag.  

Det påpekades av ett antal instanser (Stockholms tingsrätt, Malmö tingsrätt, Domstolsverket, 

Rikspolisstyrelsen, Brottsförebyggande rådet, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet samt 
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JämO) att rekvisitet, ett beteende som kan kränka personens sexuella integritet, är alldeles för 

vagt och kan ge svårigheter vid tillämpningen.
110

  

En annan kritik är att begreppet, sexuell kränkning, möjligtvis är olämplig med tanke på att 

alla företeelser i 6 kap. innehåller någon from av sexuella kränkningar.
111

 

För att förklara vilka gärningar som kan ingå i första stycket av paragrafen om sexuellt 

ofredande, kan det enkelt hänvisas till RH 1981:82. I detta fall vidrörde en man en 15 årig 

flickas bröst och försökte att dra ner hennes byxor, detta ansågs som anstötligt och han 

dömdes för sexuellt ofredande.
112

  

I en tidigare proposition (Prop. 1994/95:2) förtydligas syftet med bestämmelsen genom att ge 

ett exempel på vad som inte bör anses som sexuellt ofredande. Exemplet kan tolkas som en 

försäkring mot att varje händelse där barn innefattas inte tolkas som ett sexualbrott. Det 

förklarar att gärningen måste ha ett sexuellt syfte för att anses som brottsligt. Exemplet visar 

att om en vuxen rör vid ett barns könsdelar under en lek eller liknande, som inte har ett 

sexuellt syfte, då är det legitimt.
113

 Ett exempel annat på vad som inte gäller som sexuellt 

ofredande med tanke på den sexuella innebörden anges i mål B 10260-08. Ärendet handlar 

om en kille som onanerade mot en annan, men det sexuella syftet saknades i handlingen. 

Gärningen baserades på att försöka roa kompisarna och inte att tillfredställa eller reta den 

sexuella driften, vilket medförde att handlingen inte klassades som sexuellt ofredande.
114

  

I sexuellt ofredande ingår blottning (andra stycket), vilket innebär att gärningsmannen blottar 

sig för någon annan och där gärningen kan uppfattas som anstötlig. Det är här ovidkommande 

om offret ansåg handlingen som anstötligt, utan det skall avgöras ur en allmän synvinkel vad 

som typiskt kan anses som anstötligt.
115

 Blottning definierades redan i tidigare propositioner, 

där förklaras innebörden, att straffansvar skall inträda, om gärningens syfte är att reta eller 

tillfredställa gärningsmannens sexualdrift.
116

 

Slutligen skall det även här nämnas att bestämmelserna i denna paragraf (6 kap. 10 § BrB) 

skall vara subsidiär till följande straffbestämmelser som finns i 6 kap. BrB om våldtäkt, 

sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning, våldtäkt mot barn, sexuellt 

utnyttjande av barn, sexuellt övergrepp mot barn, samlag med avkomling, samlag med 

syskon, utnyttjande av barn för sexuell posering och köp av sexuell handling av barn.
117
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5.3.7 Barnpornografibrott 

Före år 2005 låg maxstraffet för grovt barnpornografibrott på fängelse i fyra år, det har nu 

höjts till sex år och detta skedde den 1 juli år 2006, (lagrummet återges i 16 kap. 10 a § BrB) . 

Intentionerna med straffskärpningen är att skapa utrymme för mer nyanserade straffmätningar 

av de mest allvarliga fallen av grovt barnpornografibrott.
118

 Ytterligare en översyn av 

lagstiftningen gjordes och resultatet av den redovisades den 31 augusti år 2007, vilken hade 

till syfte att förstärka barns ställning vid barnpornografibrott, samt ge en mer effektiv 

bekämpning av barnpornografi.
119

  

 
Barnpornografibrott omfattar att: 
 

 Skildra barn i pornografisk bild 

 Sprida, överlåta, upplåta, förevisa eller på annat sätt göra sådan bild tillgänglig för 

 annan 

 Förvärva eller bjuda ut sådan bild 

 Förmedla kontakter mellan köpare och säljare eller på annat sätt främja handel 

med sådan bild 

 Inneha sådan bild
120

 

 

För att brottet skall anses som grovt, skall hänsyn tas till om det: 

 

 Begåtts yrkesmässigt eller i vinstsyfte. 

 Utgjort ett led i brottslig verksamhet som utövats systematiskt eller i större 

omfattning. 

 Avsett en särskild stor mängd bilder eller avsett bilder där barnet utsätts för 

särskilt hänsynslös behandling.
121

 

 
Vad gäller tecknad eller animerad barnpornografi kommer även denna typ av skildring att 

anses som brottslig, om den som utför den, gör den tillgänglig för andra. Barnpornografiska 

texter är dock inte olagliga i dagsläget och således inte straffbara.
122

  

Lagrummet för de här brotten har inte reformerats sedan 1999 och den tekniska utvecklingen 

har ökat markant sedan dess och lett till att tillgängligheten för barnpornografiskt material 

underlättats. Anmälningarna har dessutom ökat inom området. En fråga som ställts, är om den 

lagstiftning som finns idag, verkligen speglar dagens tekniska möjligheter. Regeringen anser 
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därför att nuvarande lagstiftning är otillräcklig och har lämnat in förslag på ändringar.
 123

 

Exempelvis skall den som aktivt skaffar sig tillgång till barnpornografiska bilder kunna 

dömas för barnpornografibrott enbart på grund av att denne sökt materialet, inte pågrund av 

aktivt innehav. Ett förtydligande av de omständigheter ska kunna leda till att ett brott bedöms 

som grovt mm. Enligt förslaget ska de nya reglerna träda i kraft den 1 juli år 2010, och de 

delar som kräver grundlagsändring, den 1 januari år 2011.
124

 

Man vill även införa en åldersgräns på 18 år och inte som tidigare att man tittade på vilken 

kroppslig utveckling barnet befanns sig i vid tillfället för övergreppet. Då speciellt eftersom 

barn utvecklas i olika takt och det därför är svårt att avgöra i vilken ålder barnet befinner sig. I 

förslaget finns även en del om att flytta barnpornografibrotten från 16 kap BrB till 6 kap. 

BrB.
125

 

 

5.3.8 Avslutande diskussion om gränsdragningen mellan olika brott 

Det kan vara väldigt invecklat och komplicerat att skilja mellan de olika brotten som beskrivs 

i 6 kap BrB, då alla avser en sexuell handling. Svårigheten domstolarna ställs inför är att 

rubricera brotten rätt. Ett exempel är rättsfallet NJA 2006 s 221, där frågan är hur den sexuella 

gärningen skall rubriceras. Närmare bestämt är här frågan om rekvisitet ”som med ett sådant 

barn, genomför en annan sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens art och 

omständigheterna i övrigt är jämförligt med samlag”,(6 kap. 4 § BrB).  

Målet handlade om Y.F. som praktiserade på en förskola i Vendelsö. Åtalet gällde om han 

genomfört en sådan sexuell handling som omnämnts ovan eller inte. Handlingen bestod i att 

Y.F. förde in handen mellan en fyra årig pojkes skinkor för att beröra dennes analöppning 

samt att han berörde pojkens genitalier. Problematiken låg i att ta ställning till ifall nämnda 

rekvisit uppfylldes eller inte, för att kunna döma till våldtäkt.  

Tingsrätten i Handen dömde den åtalade för våldtäkt mot barn (enligt 6 kap. 4 § BrB) till två 

års fängelse. Svea hovrätt fastställde Tingsrättens dom i ansvarsdelen. Högsta Domstolen höll 

fast vid att det hade begåtts en sexuell handling, men ändrade hovrättens dom i fråga om 

brottsrubricering. HD dömde den åtalade till sex månaders fängelse enligt 6 kap 6 § första 

stycket BrB, som innebär sexuellt övergrepp mot barn.   

Detta är ett bra exempel på att det förekommer svårigheter i att bedöma av vilken grad en 

sexuell handling är. I detta fall förtydligar HD anledningen till ändringen av brottsrubricering 

som att domstolen inte skall göra en jämförelse mellan de sexuella handlingarna som sådana, 

utan av den sexuella kränkningens art. Det innebär att det skulle prövas om kränkningen som 
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uppstått vid det sexuella övergreppet, var jämförbar med kränkningen som uppstår vid ett 

påtvingat samlag.
126

  

För att ytterligare visa på problemen med brottsrubricering skall ett annat fall beskrivas. 

NJA 2006 s 79, åtalet gäller våldtäkt, men domen blir i slutändan sexuellt utnyttjande av barn. 

Här visas även vikten av att alla omständigheterna måste vägas in. Målet handlade om att en 

13-årig flicka och en 25-årig man har haft samlag vid ett tillfälle, samlaget skedde frivilligt 

och utan tvång. Med utgång från 6 kap. 4 § BrB är alla rekvisit uppfyllda för att kunna dömas 

till våldtäkt, dock togs hänsyn till alla omständigheterna i målet. Målsäganden sa att samlaget 

skedde frivilligt och det ansågs inte finnas behov att bestrida detta med hänsyn till hennes 

mognad och ålder. Omständigheterna medförde att den sexuella handlingen som skett, inte 

behövde anses som så allvarlig som våldtäkt mot barn, utan det dömdes istället för sexuellt 

utnyttjande.
127

  

Ibland förekommer även mål där två eller flera rubriceringar kan åberopas, ett mål av det 

slaget är NJA 2006 s.510. Målet gäller straffmätning vid upprepade fall av våldtäkt mot och 

sexuellt utnyttjande av barn. Lagrummen som åberopats är: 6 kap. 4 och 5 §§ samt 26 kap. 2 

§, 29 kap. 1 § BrB. Den åtalade var en 22-årig man, som tog kontakt med fyra flickor i 

åldrarna 12-14 år genom ett chattforum. Han bjöd hem flickorna till sin bostad vid olika 

tillfällen var för sig. Det hela inleddes med att de började titta på tv i mannens säng där han 

sedan tilltvingade sig till både regelrätt samlag samt orala samlag. Något frågetecken om 

flickornas ålder har inte förelegat då de talat om hur gamla de var samt vid vilken skola de 

gick. Betydande i detta mål är att det tydliggörs att barn aldrig kan samtycka till sexuella 

handlingar. Vem av parterna som tagit initiativet i det här fallet eller varit mest drivande 

saknar betydelse. Flickorna, anser man, har på grund av sin ringa ålder varit totalt dominerade 

av hans vilja och önskemål.  

Den ömsesidighet som den åtalade ville framhålla, ansåg man inte vara annat än ett 

”framtjatat” samtycke av en ung och osäker partner utan erfarenhet av kärleks- eller samliv. 

HD var enig med hovrättens dom då det stor klart att den åtalade hade haft samlag vid ett 

femtontal tillfällen eller i två fall utfört därmed jämförliga handlingar med de fyra flickorna. 

Med en av flickorna var det fråga om ett tiotal tillfällen och med två av dem vid två tillfällen 

vardera och med den fjärde flickan vid ett tillfälle. 
 
Den slutliga domen blev tre år och sex 

månader (HD utökade domen med ett år jämfört med domen i hovrätten).
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5.3.9 Preskriptionstid 

Preskriptionstiden för vissa sexualbrott kommer att förlängas för att stärka barns möjligheter 

till upprättelse. Tiden kommer börja löpa från den dag då barnet fyller eller skulle fyllt 18 år 

(innan förslaget var åldersgränsen 15 år). På detta sätt bör sannolikt preskriptionen inte 

inträda förrän barnet blivit vuxen. Tillämpningsområdet skulle enligt förslaget omfatta brotten 

i 6 kap. 1-6 §§, 8 § tredje stycket samt 12 § BrB. Bakgrunden till detta lagförslag grundar sig i 

den generella lagändring som sker med övriga paragrafer som berörs i reformen, d v s 

preskriptionstiden skall spegla straffet. Höjs straffen skall även preskriptionstiden höjas.
129

  

Vidare anförde regeringen att sexualbrott i sig intar en särställning, mycket på grund av att 

skadorna ofta inte är synliga utan rent psykiska. Men också att många barn som blivit utsatta 

inte förmår sig att berätta om det förrän, de kommit upp i tonåren och då kan brotten redan 

vara preskriberade. Ytterligare en positiv aspekt på saken är, att om preskriptionstiden 

förlängdes, skulle de som utsatts för övergrepp kunna få upprättelse och möjligheterna till 

skadestånd skulle öka, även om lång tid gått sedan övergreppen.
130

  

En annan del i förslaget ligger i att regelsystemet måste utformas för att överensstämma med 

barnkonventionens första artikel. På grund av ratificeringen av konventionen, har staterna 

påtagit sig att skydda barn mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp (art. 

34). Att förlänga preskriptionstiden för barn under 15 år är också av vikt för de äldre barnen 

som är mellan 15 och 18 år.
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6. Utvärdering av 2005- års sexualbrottsreform  
 

Den 17 juli år 2008 genomförde regeringen ett sammanträde där man diskuterade 

sexualbrottsreformen som skedde år 2005. På mötet bestämdes att en särskild utredare skulle 

utvärdera nämnda reform. Syftet var att undersöka om målen med reformen hade uppnåtts. Då 

reformen hade fokus på våldsbrott samt sexualbrott mot barn, ville man vid utvärderingen 

lägga extra fokus på dessa och hur tillämpningen av straffbestämmelserna utfallit.
132

 

Några viktiga punkter som speciellt skulle behandlas vid detta sammanträde var bl.a. att 

analysera frågan om Sveriges tillträde till Europarådets konvention, samt skydd för barn mot 

sexuell exploatering och sexuella övergrepp och om det i så fall behövdes göra några 

lagändringar. En annan del var att se över tvångsrekvisiter vid våldtäkt om detta inte borde 

ändras till ”bristande samtycke”. Oavsett vad utredaren kom fram till i denna fråga så skulle 

ett författningsförslag läggas fram. Redovisning av uppdraget skall göras den 29 oktober år 

2010.
133

 

Vidare analyserade man under mötet Europarådets arbete under år 2006 och år 2007 med att 

utarbeta en konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp, 

(Council of Europe Convention on the Protection of children against sexual exploitation and 

sexual abuse) vilken Sverige valde att underteckna den 25 oktober år 2007.
134

  

Arbetet går ut på att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn och sexuell 

exploatering av barn. Frågan är av mycket stor vikt för Sverige, både nationellt och 

internationellt. En analys av vilka lagändringar som behövs göras, för att följa konventionen, 

anser man därför behöva genomföras.
135

 

I förarbetena till SFS 2005:90 var man eniga om att en uppföljning skulle genomföras och att 

det fortsättningsvis skulle göras uppföljningar på sexualbrottsområdet, för att se att 

lagstiftningen hade nått sina syften.
136

  

Det har förts en allmän debatt i vilken det har uppfattats önskemål om en utvärdering av 

reformen, ofta i samband med domar som har uppmärksammats av media. Vad man nu ville 

diskutera var de frågor som dykt upp efter reformen, gällande tillämpningen och om fler 

kompletteringar behöver göras vid uppenbara brister som aktualiserats i olika sammanhang. 
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Några frågor som uppdagats, som lett till flera motioner, är tillämpningen av rekvisitet 

hjälplöst tillstånd.
137

 Lagrådet har vid den frågan anfört att man anser det vara allt för snävt 

och att man istället bör använda begreppet en särskilt utsatt situation, (motion 2007/08:Ju326 

samt motion 2007/08:Ju432). Vidare har gränsdragningen mellan straffbestämmelserna om 

våldtäkt mot barn och sexuellt utnyttjande av barn registrerats. Men efter hemställan från 

justitieutskottet har riksdagen hittills valt att avslå den på grund av den uppföljning som ändå 

skall göras.
138

 

Vidare har åklagarmyndigheten och utvecklingscentrum i Göteborg genomfört en 

undersökning av den nya reformen mellan åren 2006-2007. Dessa har skett i två delar
139

 dels 

gränsdragningen mellan vissa brott och dels en utforskning av domstolarnas bevisvärdering i 

sexualbrottsmål.
140

 Efter genomgång av rapporten, har man funnit skäl för att det finns ett 

behov av att utvärdera tillämpningen av nu gällande sexualbrottslagstiftning. Konstateras kan 

även, att man kom fram till att en analys av lagstiftningen, mot bakgrund att rapporten 

behöver göras för att se om ändringar är att föredra.
141

 

 

6.1 Tvång eller brist på samtycke 

Denna rubricering ansåg man vara väl genomgången inför den nya sexualbrottslagstiftningen. 

Men frågan påverkar fortfarande debatten och flera anser den vara icke utagerad. I riksdagen 

har frågan om samtyckesreglering tagits upp vid flera tillfällen. Som skäl för detta har man 

anfört bl.a. ”att lagstiftningen har normerande verkan och att fokus i rättsprocessen bör ändras 

från om gärningsmannen använt våld, till om denne har försäkrat sig om att ett samtycke 

förelegat.”
142

 Vad man vill belysa är om man gör den här ändringen, kommer handlingar som 

tidigare var straffria, till exempel om kvinnan/barnet är passivt på grund av paralysering, så 

blir det straffbart att fortsätta genomföra handlingen.
143

 Denna fråga har uppmärksammats i 

praxis, i Handens tingsrätt den 14 juli år 2005 samt i Svea hovrätts dom den 26 september år 

2005 i mål nr B 5763-05. 
144
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I domskälen framhöll man att det förmodligen var av betydelse, att en lagstiftning baserades 

på ett krav på bristande samtycke i förhållande till ansvarsfrågan.
145

Detta då den åtalade allt 

för ofta anser att målsägande varit med frivilligt i den sexuella handlingen. Med att lägga in 

den straffrättsliga grunden brist på samtycke, skulle straffansvaret ligga än mer på förövaren. 

Vid fråga om våldtäkt bör därför inte tvång krävas utan det skall räcka med att brist på 

samtycke finns.
146

 

Målet med regeringens utredning är att titta på om syftena med reformen har uppnåtts och om 

den nya lagstiftningen fungerar rent praktiskt. Utredningen skall bl.a. undersöka hur 

begreppet sexuell handling har tolkats och tillämpats i praktiken. Vad kommer en straffrättslig 

grund att leda till vid ett tillägg av brist på samtycke i brottsrubriceringen? Hur tolkar och 

tillämpar domstolarna begreppet hjälplöst tillstånd?
147

  

Den som utför utredningen skall lägga störst vikt vid att undersöka hur straffbestämmelserna 

om sexualbrott mot barn tillämpas och hur de fallit ut. En särskild praxisgenomgång skall 

göras för att se hur tillämpningen av den nya lagstiftningen fungerar. Utredningen skall vidare 

visa på om tolkningsproblem har uppkommit i den nya lagstiftningen eller om nya 

problemområden uppkommit där skydd saknas eller behöver kompletteras.
148
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7. 2009-års lagstiftning 

7.1 Bakgrund 

Som tidigare påpekats i kapitel 2 i detta arbete, som beskriver det historiska läget i 

lagstiftningen, är det inget nytt fenomen att vuxna människor tar kontakt med barn i sexuellt 

syfte, dock har tillvägagångssättet ändrats. Tidigare har sådana kontakter ofta etablerats på 

offentliga plaster eller vid olika sammankomster, bland annat inom familjen.  Idag finns det 

nya möjligheter som exempelvis internet. Användningen och utökningen av internet har 

öppnat helt nya möjligheter, i både positiv och negativ bemärkelse. Post- och telestyrelsen 

(PTS) har visat att hela 90 % av Sveriges befolkning, räknat bland personer mellan 16 - 75 år, 

använde internet i någon form under år 2008. Även internetanvändningen bland unga har ökat 

markant, då hela 86 % av de unga, mellan 9 - 12 år, och 97 % av de mellan 12 - 16 år, angav 

att de använder internet på sin fritid.
149

  

Utvecklingen av Internet har helt förändrat företeelsen där vuxna tar kontakt med barn i 

sexuellt syfte. Svensk forskning är begränsad på detta område och det finns inga konkreta 

resultat som förklarar hur en sådan kontakt kan se ut.
150

  

 

7.2 Kontakt med barn i sexuellt syfte 

Den senaste ändringen i 6 kap. BrB innebär att ett helt nytt brott har införts, det kallas kontakt 

med barn i sexuellt syfte. Ändamålet med denna lag är främst preventiv, det straffrättsliga 

skyddet som skall förhindra sexuella övergrepp mot barn. Bestämmelsen finns i 6 kap 10 a § 

BrB. Lagändringen leder till att det nu är en straffbar handling att ta kontakt med ett barn 

under femton år i syfte med att begå en gärning som leder till straff enligt 6 kap 4, 5, 6, 8 eller 

10 BrB. Påföljden för detta brott varierar mellan böter och fängelse i högst ett år.
151

 

 

7.2.1 Grooming 

Ett begrepp, man ibland talar om när det rör sig om ovan nämnda händelser är grooming. Där 

första kontakten ofta sker på något chattforum eller annan kontaktsajt. Baktanken är att skapa 

en relation med det tilltänkta offret som skall leda till sexuella handlingar. Detta skall uppnås 

genom att skapa en förtroende relation med offret. Det vanligaste är att förövaren är man och 

den utsatta en flicka.
152

 Tillvägagångssättet är ofta det samma, groomaren ljuger om sin 

identitet och utger sig för att vara någon annan än vad han/hon egentligen är.  
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Den fiktiva personen har oftast samma intressen som sina offer och det är inte sällan den utger 

sig för en jämnårig. Dom använder även många gånger lockbeten för att öka intresset hos den 

de ställer in sig hos. När förhållandet kommit dit han/hon vill föreslås ofta ett möte där 

han/hon kan genomföra sitt planerade övergrepp. Men övergreppen kan även ske tidigare, 

genom webbkamera. På detta sätt kan förövaren hota och övertala offret till att utföra sexuella 

tjänster och poseringar, vilket idag är straffbart.
153

 

 

7.3 Beskrivning av det nya lagrummets problematik 

Då bestämmelsen är ny finns det en hel del som måste definieras och förklaras, om hur 

tillämpningen skall ske. Det främsta syftet med lagen förklaras i propositionen, där målen och 

tolkningsätten beskrivs. 

Bestämmelsen om straffmyndiga personers kontakter med barn är teknikneutral, vilket 

innebär att den omfattar kontakter som etableras vid fritidsaktiviteter eller familjeumgänge, 

som kontakter, eller sker genom internet eller liknande. Rekvisitet för straffansvar är här, att 

kontakten innebär en överenskommelse om ett sammanträffande mellan de berörda parterna.  

Intressant är, att i detta fall är det ovidkommande på vilkens initiativ överenskommelsen har 

uppstått, även om det är barnet som har varit den aktivt handlande parten, så ligger 

straffansvaret vid den vuxne som överenskommelsen har slutits med.
154

 

Även begreppet överenskommelse bör inte missförstås, det är inte fråga om ett kontrakt eller 

avtal, utan det räcker att det gäller en gemensam viljeriktning. Det kan vara fråga om att 

mötas på en viss plats vid viss tid. Det är även tillräckligt att gärningsmannen får barnet att 

bekräfta att det är ensamt hemma vid en viss tid och att gärningsmannen då skulle hälsa på, 

det sista måste inte vara helt klart, utan det kan vara en underförstådd överenskommelse.
155

 

Gärningsmannens syfte med mötet med barnet, skall här vara att begå ett av brotten som 

nämns i paragrafen. Utan ett sådant uppsåt är lagen inte tillämpbar. I detta speciella fall kallas 

det för överskjutande uppsåt. Detta är en väldigt betydande del i paragrafen då det innebär en 

förutsättning av att brottet fullbordats, alltså att rekvisiterna är uppfyllda men att något 

sexualbrott mot barnet inte har förekommit. Om inte rekvisitet om uppsåt är uppfylld kan 

gärningsmannen inte dömas. För att kunna avgöra om syftet med mötet har varit av brottslig 

natur eller inte, måste det göras en helhetsbedömning. Här är faktorer som den avtalade 

mötesplatsen, ålderskillnaden, parternas relation och hur kontakten har uppstått samt dess 

innehåll avgörande.
156
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Utöver betydelsen av överenskommelse finns det ytterligare ett rekvisit, gärningsmannen 

”vidtar någon åtgärd som är ägnad att främja att ett sådant sammanträffande kommer till 

stånd”. Att detta rekvisit uppfylls är av betydelse för straffansvaret. Innebörden är att 

gärningsmannen genom en konkret handling måste bevisa att denne tänker fullfölja mötet, i 

syfte att begå ett sexuellt övergrepp. Detta benämns som en objektiv norm, vilket innebär att 

handlingen som företas måste vara typisk för att främja ett sådant möte.
157

 

En objektiv norm är när gärningsmannen förklarar för barnet hur det kommer till 

mötesplatsen, eller även utsätter barnet för påtryckningar för att fullfölja mötet.  Konkreta 

bevis skulle vara om gärningsmannen organiserar resan för barnet till mötesplatsen, hyra ett 

hotellrum som har till syfte att användas vid mötet, hyra en bil eller liknande företeelser som 

bevisar att förövaren tänker fullfölja mötet. Vid sådana tillfällen är den betalda biljetten för 

barnet, bevis. Mer direkta bevis är om gärningsmannen har påbörjat sin resa eller befinner sig 

vid mötesplatsen på angiven tid, även att han befinner sig hemma vid den angivna tiden, om 

hemmet var utsett som mötesplats, uppfylls rekvisitet. Den ytterligare handlingen eller 

åtgärden har i syfte att ge gärningsmannen en chans att avbryta sitt förehavande och därmed 

undgå straffansvar. Har åtgärden redan tagits, är detta dock inte möjligt längre.
158

 

För att lagen inte skall bli för snäv och extrem, tillämpas även här 6 kap. 14 § BrB om 

ansvarsfrihet. Det innebär att man inte skall dömas till straffansvar om kontakten har varit av 

sådan art att gärningen inte hade inneburit ett övergrepp mot barnet. Det gäller främst de 

situationer där de inblandade parterna inte skiljer sig mycket åt i ålder eller utveckling så att 

man i egentlig mening inte kan tala om övergrepp.
159

 

Det har inte förekommit stora diskussioner angående utökningen av 6 kap. BrB med 10 a §. 

Den enda kritiken som han kan utläsas ur propositionen är att det anses att det redan innan 

tillkomsten av bestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte har denna gärning varit 

straffbart med hjälp av andra lagar. I de fall det gäller övergrepp via internet, det vill säga 

övergrepp som utnyttjande av barn för sexuell posering och köp av sexuell handling av barn, 

anses de redan ha ett ganska allomfattande skydd. Gärningsmannen kan oftast göras 

straffansvarig på ett relativt tidigt plan vid denna typ av brott.
160

  

Det gäller dock inte sådana övergrepp som sker vid ett fysiskt sammanträffande. Här är 

skyddet otillräckligt på det sätt att ett tillgripande inte kan göras gällande innan gärningsman 

och offret faktiskt möts eller innan brottet har påbörjats. Därför bör även kontakttagning i 

syfte till sexualbrott mot barn kriminaliseras, vilket dock inte innebär att det förebyggande 

arbetet bör inskränkas.  
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Även lagrådet har ifrågasatt lagstiftningen. Lagrådet anser dock att det bör avvaktas till man 

kan se vad 2008-års sexualbrottutredning ger och inte till att det stiftas en ny lag.
161

  

Det ter sig svårt att avgöra när straffansvaret i detta specifika fall skall inträda. Det finns olika 

tidpunkter som skulle kunna vara betydande. Förslaget i promemorian vilken innebär att 

straffansvar skall inträda på ett mycket tidigt stadium, helst skall detta redan kunna ske på 

kontaktstadiet. Alltså den tidpunkten där gärningsmannen tar kontakt med barnet, i syfte att 

begå ett sexuellt brott. Ett flertal av remissinstanserna tycker att detta är alldeles för tidigt. 

Följderna av ett så tidigt ingripande straffansvar, skulle kunna vara ett flertal anmälningar 

som inte leder någonstans och som kan ge bevissvårigheter. Det kan visa sig vara mycket 

svårt att bevisa att kontakten har tagits i ett sexuellt syfte när detta sker på ett så tidigt 

stadium.
162

 

Det påpekas att ett senareläggande av straffansvaret skulle vara förmånligare. Anledningen till 

detta anförs vara att svårigheter i tolkningen om vilka specifika handlingar gärningsmannen 

skulle behöva företas för att lagen skall vara tillämplig. Men även bevissvårigheten i 

bestämmelsen påpekas vilket skulle kunna leda till ett antal anmälningar och utredningar som 

inte kommer leda till någon vidare påföljd. Följden av detta skulle då vara, att den 

avskräckande effekten som lagen skall medföra, uteblir då risken för straff blir väldigt liten.
163

  

Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet anser att förslaget av flera anledningar är 

ofördelaktigt, bedömningen av gärningsculpa kan ge problem och att det kan ge svårigheter i 

den preventionistiska straffrätten. I propositionen kan man se att flera av remissinstanserna 

har något emot lagutformningen och listan skulle kunna göras längre än vad som angetts 

ovan.
164

  

Regeringen utreder ovan angivna funderingar för att förklara syftet med lagen. Den största 

frågan verkar vara när straffansvaret skall inträda, här föredras ett tidigt stadium i 

kontakttagandet, men det ter sig svårt att upprätthålla denna önskan. Problemet i detta är 

bevisfrågan, då inte alla kontakter med barn sker i sexuellt syfte, utan det kan till exempel 

vara en mor- eller farförälder som tar kontakt med sitt barnbarn, kontaktförsöket kan vara helt 

oskyldigt och inget sexuellt uppsåt behöver föreligga. Det är just den punkten som är väldigt 

svårt att avgöra, vilket syfte kontakten har. Så länge inte kontakten bär en sexuell karaktär bör 

det vara svårt att avgöra om kontaktförsöket har ett bakomliggande sexuellt syfte.
165
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8. Statistik 

Statistiken som följer är gjord utifrån anmälda sexualbrott mot barn under år 2008 och år 

2009.
166

 

8.1  Våldtäkt och andra sexualbrott år 2008 

År 2008 anmäldes cirka 14 300 sexualbrott i Sverige (siffran gäller alla, både vuxna och 

barn), detta är en ökning med 14 procent jämfört med år 2007. Sexuellt ofredande var det 

brott som ökade mest, ökningen var 16 procent till cirka 7 230 brott samt brottet våldtäkt som 

ökade med 15 procent till cirka 5 450 brott. Våldtäkter som begicks mot barn under 15 år 

ökade med 17 procent till 2 416. Under de senaste åren har man valt att göra en 

särredovisning av ålder och kön på offren för sexualbrott och misshandel i sitt arbete med den 

här formen av statistik.
167

 

 
 

Figur 1. Anmälda våldtäkter mot barn 0–17 år i procent av det totala antalet anmälda 

våldtäkter mot barn, år 2008 (2 416 brott). 

 

8.1.1 Har den nya lagstiftningen påverkat statistiken? 

Vid en jämförelse mellan åren 2007 och 2008 vad gäller anmälda brott om sexuellt 

tvång/utnyttjande kan man se en ökning på 9 procent. Under år 2007 skedde en minskning av 

anmälda brott som gällde denna brottkategori samt sexuellt ofredande. Under de senaste tio 

åren har dock en ökning skett vad gäller anmälningar om våldtäkt. En tydlig brytpunkt kan 

man se efter den 1 april år 2005, då den nya sexualbrottslagstiftningen trädde i kraft. Vad som 

har påverkat dessa siffror är, att det efter den nya lagstiftningen vad gällande våldtäkt nu 

rymmer brott som tidigare bara rubricerats som sexuellt utnyttjande. Vilket även visas i som 

ovan sagts att vissa brott minskade.  
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Ett regelrätt likhetstecken går dock inte att göras då minskningen inte är lika kraftig som 

ökningen av antalet gjorda anmälningar om våldtäkt. Ibland förekommer även att en serie 

brott skett mot ett och samma brottsoffer vilket påverkar anmälningen och då tillika 

statistiken.
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Figur 2. I jämförelsen mellan åren 2007 och 2008 vad gäller våldtäkter har en liten ökning 

skett med 9 % och vad gäller sexuellt tvång/utnyttjande har en ökning av anmälningar skett 

med 700 fall eller 15 %. 

 

 

 

8.2  Våldtäkt och andra sexualbrott år 2009 

Ca 15 500 sexualbrott har anmälts under år 2009, detta är en ökning med 10 procent om man 

jämför med år 2008. . Vad gäller anmälda våldtäkter ökade även de med 9 procent till 5 880 

brott.
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 Vad gäller anmälda våldtäkter mot barn under 15 år skedde även där en ökning till ca 

1 910 anmälda brott, vilket motsvarar en ökning på 38 procent. I åldersgruppen, barn mellan 

15-17 år skedde en minskning av anmälda brott om våldtäkt med 6 procent (ca 940 brott).  
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Vid den särredovisning som man nu kompletterat statistiken med, visar den på följande siffror 

vad gäller de brott som är utförda mot barn. Totalt gjordes cirka 2 850 anmälningar om 

våldtäkt mot barn i åldern 0-17 år.
170

 

 

 
Figur 3. Anmälda våldtäkter mot barn 0–17 år i procent av det totala antalet anmälda 

våldtäkter mot barn år 2009 (2 847 brott). 

 

 

 

  
Figur 4. Siffror för år 2009 i jämförelse med år 2008:
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Vad det gäller våldtäkter år 2009 så har en ökning skett med 9 % till 5 879 anmälningar 

jämfört med år 2008. För brottet sexuellt tvång, utnyttjande har ingen större förändring skett 

under samma period. Anmälningarna för sexuellt tvång, utnyttjande var 1 309 st. år 2009 

vilket var en ökning med 18 st. anmälningar.
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8.3 Anmälda sexualvåldsbrott mellan åren 2000-2008  

173

 
Figur 5. 
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 9. Slutsatser och personliga kommentarer 

 

 9.1 Allmänna slutsatser 

Det har varit en lång väg från dödsstraffen till där samhället är idag, ett stort steg i 

utvecklingen är barnkonventionens påverkan på lagstiftningen. Barnkonventionen är en 

mycket viktig faktor, för att den påverkar lagstiftningen och arbetet kring denna. 

Barnkonventionen innehåller en del olika punkter angående skydda för barn, men i detta 

arbete låg fokusen på sexualbrott mot barn, därför kommer endast artiklarna som påverkar 

sexual- brott mot barn behandlas i detta arbete. Det kan iakttas att Sverige arbetar konstant 

med att inarbeta barnkonventionens bestämmelser i landets lagstiftning. Den största ändringen 

på detta område är 2005 års sexualbrottsreform, som har till syfte att öka barnens skydd och 

där Sverige har som mål att bättre anpassa sin lagstiftning till barnkonventionens 

bestämmelser.  

Genom reformen år 2005 ändrades nästan hela den dåvarande sexualbrottslagstiftningen i 6 

kap BrB för att öka skyddet för barn mot sexualbrott. Dock är detta ett väldigt komplicerat 

område som har mångfacetterade brott som inte alltid är enkla att bedöma. Det kan 

utkristalliseras en del betydande ändringar som har ökat skyddet för barnens rätt. Det krävdes 

mycket förarbete och omfattande diskussioner för att uppnå ändringar i detta lagrum. Dock 

kan det inte heller påstås att diskussionerna har upphört med den genomförda reformen år 

2005, utan det kan nästan påstås att dessa istället har ökat ännu mera, vilket möjligtvis kan 

tillbakaföras till att ämnet fick större uppmärksamhet.  

Målet med en ändrad sexualbrottslagstiftning var att öka skyddet och göra lagen mera 

tillämplig. Detta gällde både sexualbrotten mot vuxna samt sexualbrotten mot barn. 

Lagrummen skulle göras lättare att förstå och tillämpa, men syftet var även att finna 

definitioner som omfattar alla möjliga sexuella handlingar som kan begås mot barn. 

Ett annat mål i 2005 års sexualbrottsreform var att förenkla språket. Det är ganska vanligt att 

lagstiftning har ett invecklat och byråkratiskt språk, vilket medför svårigheter att tolka de 

olika rekvisiten. Det var delvis så i den gamla formuleringen, men det har ändrats till en bra 

och lättförståelig svenska. Lagstiftning skall vara förståelig och tillgänglig för alla och det är 

endast möjligt om den är skriven på lättbegriplig svenska.  

Den största skillnaden i den nya lagstiftningen, jämfört med den gamla, är att de olika brotten 

har uppdelats i olika delar samt att rubriceringarna har ändrats. I den aktuella lagen finns det 

nu tre betydande bestämmelser, den första gäller våldtäkt mot barn, sedan sexuellt utnyttjande 

av barn och sist sexuellt övergrepp mot barn. Dessa tre definitioner skall täcka sexuella 

handlingar som sker vid direkt kontakt med barnet. Utöver det finns det även definitioner 

som, utnyttjande av barn för sexuell posering, köp av sexuell handling och sexuellt ofredande 

som rör andra specifika händelser och som skall täcka de gärningar som inte omfattas av de 

första bestämmelserna. Alla definitioner rör sexualbrott mot barn, men de kan ändå delas upp 

i olika företeelser beroende av rättsföljd. 
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En annan betydande ändring i lagarna om sexualbrott mot barn är att rekvisitet om hot och 

tvång har tagits bort ur 6 kap. 4 § BrB om våldtäkt mot barn. Det är nu den största och 

förmodligen mest betydande skillnaden mellan lagen om våldtäkt mot en vuxen (1 §) och 

våldtäkt mot barn (4 §). Det är en väldigt viktigt ändring, vilken påverkar på vilket stadium 

straffansvaret infinner sig. Dessa två paragrafer har tidigare varit väldigt snarlika och det har 

förekommit svårigheter att avgöra skillnaden mellan dem. Vid tillämpningen av 

bestämmelsen av våldtäkt mot barn, var domarna tvungen att i någon form bevisa att barnet 

hade gjort motstånd eller visat att den inte varit införstådd med handlingen. Om inte detta har 

kunnat påvisas så fanns det oftast ingen möjlighet att döma till våldtäkt mot barn. Detsamma 

gällde i de fall då gärningsmannen inte behövde använda våld. Då uppfylldes inte de gällande 

rekvisiten och en fällande dom var inte möjlig. 

Det finns två huvudanledningar till varför det är viktigt att de båda paragraferna skiljer sig åt. 

Det första är att det anses att en vuxen har ökade möjligheter att hävda att den inte går med på 

handlingen. Detta bevisas ytterligare av den andra anledningen, nämligen att senare forskning 

har påvisat att barn inte alltid säger emot vid ett övergrepp. Det kan antingen röra sig om att 

barnet paralyseras, eller att vid ofta förekommande övergrepp att barnet vant sig vid 

övergreppen. Det händer även att ett barn helt enkelt inte har styrkan att säga emot. Det kan 

förekomma en hel del olika situationer som gör att barnet inte kan visa sin motvilja mot 

handlingen. Därför är det betydande att just detta rekvisit har tagits bort och att en 

gärningsman nu kan dömas till våldtäkt mot barn utan att ha använt egentligt våld.  

Denna problematik, med barnens oförmåga att tydliggöra sin motvilja, kan utökas ytterligare. 

Det kan till exempel förekomma att barnet kan känna sig hotad av den vuxna personen utan 

att den vuxna säger något hotfullt till barnet. Detta kan tros uppstå av olika anledningar, delvis 

kan den fysiska storleken vara hotande, men även den maktställning som den vuxne kan antas 

ha. I dessa fall kan barnet känna press och känna sig hotad utan att gärningsmannen uttalat ett 

faktiskt hot. Även i ett sådant exempel kunde gärningsmannen gå fri innan lagändringen år 

2005.  

Den största ändringen av sexualbrottslagstiftningen, som är en genomgående ändring i hela 6 

kap. BrB är att begreppet sexuellt umgänge har ändrats till sexuell handling. Denna ändring 

har medfört stora och betydande diskussioner. Innan bestämmelsen ändrades till den nya 

formuleringen, funderades det länge över vilka begrepp som var lämpliga och vilka som inte 

var det. Det förekom en del olika förslag som dock alla avvisades på olika anledningar. Det 

främsta problemet var att definitionerna inte var tillräckligt specialiserade och ofta kunde 

tolkas alldeles för brett. Till slut bestämdes det dock att det nya begreppet var bättre lämpat än 

det förra även om det inte var perfekt än.  
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9.2 Legalitetsprincipen 

En av de främsta av kritiseringarna mot de nya formuleringar som gjorts av bestämmelserna 

för sexualbrott mot barn, är att de strider mot legalitetsprincipen. Då i synnerhet den 

omdiskuterade delen av begreppet sexuell handling, men även andra delar kritiserades. 

Grunden till detta är att definitionerna är alldeles för vaga och att svenska rättsprinciper 

egentligen bygger på en förutsägbarhet i lagstiftningen. Det skall således vara tydligt vad som 

är straffbart och vad som inte är det, vilket innebär att vaga och obestämda formuleringar 

egentligen bryter mot denna princip. En klar definition ger inget utrymme till tolkning utan 

tydliggör precis vilka handlingar som omfattas, vilket inte är fallet här, då större delen av 

tolkningen lämnas till domstolarna.  

Det är dock inte alltid möjligt att fullt ut följa legalitetsprincipen.  Att ha breda begrepp syftar 

till att kunna innefatta många olika handlingar under en bestämmelse. Detta verkar speciellt 

viktigt i en sådan lagstiftning som sexualbrott mot barn, då det förekommer många olika 

sexuella handlingar som kan kränka ett barns sexuella integritet och psykiska utveckling. 

Vanligtvis tillämpas det någon form av uttömmande uträkning, men vid denna typ av mål 

skulle det vara näst intill omöjligt att ha en uttömmande uppräkning om vilka brott som 

omfattas och vilka som inte gör det. Speciellt då det finns möjligheter att det uppkommer nya 

former av brott eller att gamla brott utförs på ett annat sätt.  

Nackdelen är dock tydlig, att det i en del fall är rättstillämpningen som avgör vilka handlingar 

som omfattas och det försvårar, om inte helt tillintetgör förutsebarheten. Då det vid dessa 

tillfällen är omöjligt att veta om den specifika handlingen är brottslig eller ej, även om en 

domstol har bedömt den. Främsta anledningen till att dessa begrepp finns verkar vara att just 

en uttömmande uppräkning inte är ett godtagbart alternativ, vilket även de olika 

remissinstanserna och andra inblandade i lagstiftning inser.  En uttömmande uppräkning 

skulle medföra att lagen skulle bli onödig lång och svårläst, men även det nämnda problemet 

om de olika tillvägagångssätten skulle bli ett problem. Om en gärningsman begår ett ”nytt” 

brott eller begår det på ett annat sätt än vad som angivits i lagen, skulle det kunna bli möjligt 

att bli frikänd från detta brott. Det skulle öka möjligheterna att finna så kallade ”kryphål” i 

lagen för att kunna begå ett brott utan att bli straffad. Därför är en vag definition bättre 

lämpad för sexualbrotten mot barn, så att alla möjliga brott kan innefattas.  

Ett annat exempel är ”kontaktlagen”, här rör diskussionen dock vilka handlingar som skall 

leda till straffansvar. Med andra ord, vid vilken exakt tidpunkt gör sig gärningsmannen 

skyldig till brott? Så diskussionen avser främst vid vilken punkt av en handling straffansvaret 

inträder och inte vilka handlingar som ingår i straffansvaret, vilket är fallet i den ovanförda 

diskussionen om bl.a. våldtäkt mot barn. I ”kontaktlagen” finns inga exakta tidpunkter och 

handlingar definierade i lagen, utan det är främst upp till domstolarna att bedöma vilka 

handlingar som kommer att omfattas. Visserligen beskrivs det ganska noggrant i 

propositionen vilka handlingar som skall omfattas, men det står ändå inte i lagtexten. För även 

om förarbeten har en stor betydelse i det svenska rättssystemet så skall det egentligen finns en 

beskrivning i lagen om vad som omfattas av lagen och vad inte, alltså vilka handlingar som är 
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straffbara eller ej. Men även i detta exempel hade en uttömmande uppräkning inte varit av 

fördel, utan det hade endast begränsat lagens tillämplighet och potential. Det kan finnas 

många olika handlingar som kan leda till straffansvar och att räkna upp alla och beskriva dem, 

faller sig nästan vara omöjligt. Här tillkommer även samma problem som nämnts i den 

tidigare diskussionen, om det begås ett ”nytt” brott skulle lagen möjligtvis inte vara tillämplig 

för just denna och gärningsmannen skulle kunna slippa undan.  

Det förekommer en stor bredd av olika brott och det är inte säkert att den berörda gärningen 

liknar något som har utförts förut. Eller så skulle det innebära en uppdatering av lagen varje 

gång en sådan ”ny” händelse förekommer och detta vore inte tänkbart då det skulle bli både 

ekonomiskt och tidsenligt ohållbart.  Därför verkar det bästa alternativet vara ett brett begrepp 

som omfattar många olika handlingar och där ”nya” handlingar kan tolkas in. Detta verkar 

speciellt viktigt i en sådan lagstiftning som sexualbrott mot barn, då det förekommer många 

olika sexuella handlingar som kan kränka ett barns sexuella integritet och psykiska 

utveckling. Här skulle det vara näst intill omöjligt att ha en uttömmande uppräkning om vilka 

brott som omfattas och vilka som inte gör det. Speciellt då det finns möjligheter att det 

uppkommer nya former av brott eller att gamla brott utförs på ett annat sätt.  

Nackdelen med en avsaknad av en uttömmande uppräkning är dock tydlig, i en del fall är det 

rättstillämpningen som avgör vilka handlingar som omfattas och det försvårar, om inte helt 

tillintetgör förutsebarheten. Då det vid dessa tillfällen är omöjligt att veta om den specifika 

handlingen är brottslig eller ej, även om en domstol gjort en tolkning av lagrummet ifråga. 

 

 9.3 Gränsdragningar 

I samband med diskussionen angående legalitetsprincipen, uppstår även diskussioner 

angående gränsdragningen, där det under lagutformningens gång pekats på problematiken 

med att särskilja de olika bestämmelserna. Det vill säga att det kan uppstå problem med att 

dra gränsen mellan de olika bestämmelserna då denna kan vara hårfin. Det som är det 

avgörande grundtaken här är att inte handlingens art skall vara avgörande för brottsrubricering 

utom kränkningens art. Ett exempel som klart visar att detta är betydande, är om 

gärningsmannen stod barnet nära, detta innebär inte bara en kränkning av barnets integritet, 

utan den vuxne har även utnyttjat sin beroende- och förtroendeställning till barnet. Denne kan 

dömas till våldtäkt medan en okänd person, endast döms till sexuellt övergrepp mot barn.  

Detta för att kränkningen kan anses vara större, om brottet begåtts av en närstående person 

som barnet förmodligen hade förtroende för. I detta är det förståeligt att brottet anses som 

grövre, då kränkningens art bör kunna anses som allvarligare i en sådan situation. Det kan 

dock i andra fall, då inte så betydande rekvisit skiljer sig åt, vara svårare att avgöra 

kränkningens art. Definitionen som rör våldtäkt är till exempel att gärningen skall vara samlag 

eller med hänsyn till kränkningens art jämförbart med samlag. Just det sist nämnda rekvisitet 

kan tolkas ganska brett, då det inte är en konkret formulering utan många olika handlingar kan 

omfattas av den. Problemet liknar det som diskuterats ovan angående legalitetsprincipen, då 
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med tanke på att bestämmelserna är väldigt vida och kan leda till att de kan uppkomma 

tolkningsproblem. Detta kan vidare leda till rubriceringsproblem, för paragraferna är 

subsidiära till varandra, vilket innebär att inte våldtäktsrekvisitet kan tillämpas och faller till 

en rubricering en paragraf neråt.  

Även fast lagarna angående sexualbrott mot barn har reformerats mycket och fortfarande 

ändras vid behov, kan den aktuella lagstiftningen i viss mån kritiseras. Detta är ingen ny kritik 

utan diskussionerna har funnits förut, där brister har påpekats. Det största problemet må vara 

brottsrubriceringen, då det förekommer så många olika former av brott. Det finns otaliga 

sexuella handlingar som kan kränka ett barns integritet. Problemet ligger i att bedöma 

kränkningens art, då detta är avgörande för tillämpningen av någon av bestämmelserna. För 

att göra gränsdragningen tydligare skulle det kunna skapas ännu flera lagrum, möjligt vore att 

skapa ett lagrum för varje enskild handling, för att göra det lättare att dra gränserna mellan de 

olika handlingarna. Men det skulle förmodligen innebära så många olika lagar att det blir 

omöjligt att faktiskt genomföra det. Det skulle i princip leda till samma sak som i fallet av en 

uttömmande uppräkning. Ett annat problem med detta, vore att många av handlingarna är så 

snarlika men ändå olika, att det alltid kommer förekomma gränsdragningsproblem, det 

kommer alltid behöva eftertanke om vilka paragraf som är tillämplig.  

 

9.4 Kontakt med barn i sexuellt syfte 

I reformen som genomfördes år 2009 och som vi refererar till som ”kontaktlagen” tas 

diskussionen upp om vilka handlingar som skall leda till straffansvar. Det vill säga vid vilken 

”exakt” tidpunkt gör sig gärningsmannen skyldig till brott? En del av denna diskussion har 

tagits upp ovan under legalitetsprincipen. Så frågan om begreppets vaghet och det därmed 

följande problemet med legalitetsprincipen avhandlas under detta avsnitt. 

Förutom de vanliga överläggningarna angående om lagen är förenligt med de svenska 

rättsprinciperna och passar in i det svenska rättssystemet, var en av debatterna, när 

straffansvaret skulle inträda enligt lagen. Problemet här är att lagen delvis har ett 

preventionistisk syfte, vilket innebär att den skall förebygga att det begås brott. Dock är 

frågan hur långt innan man kan ingripa, utan att inskränka på någon individs rättigheter eller 

göra intrång på dess privata sfär.  

Bakgrunden till denna lag är att skyddet mot sexuella övergrepp mot barn vid fysisk kontakt 

inte har varit godtyckligt, då ett ingripande oftast inte var möjligt förrän gärningsmannen och 

offret möttes, eller när gärningen var påbörjad. Det innebar att det inte var straffbart att 

stämma möte med ett potentiellt offer, utan att man teoretiskt sett var tvungen att vänta tills 

gärningsmannen påbörjade en straffbar handlig med offret. Det är uppenbarligen inte optimalt 

med tanke på vilka skador, både psykiskt och fysiskt som barnen kan komma att få efter en 

sådan händelse.  

Därför var det av stor betydelse att kontakten med barn i sexuellt syfte kriminaliserades. Här 

kan dock nämnas att skapandet av en sådan paragraf inte bara har tagits emot med glädje utan 
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det hävdades att lagen var onödig då man redan innan har kunnat döma till förberedelse till 

brott. I 23 kap. BrB definieras det i vilka fall detta är möjligt, dock är formuleringarna väldigt 

vagt hållna för att passa så många brott som möjligt, vilket medför tillämpningsproblem. Vid 

de tillfällen lagtexten är vag skall domstolarna avgöra vilka precisa rekvisit som krävs och det 

främjar inte legalitetsprincipen. Därför beslöts det slutligen att en ny lag bör utformas, vilket 

resulterar i 6 kap. 10 a § BrB.  

Ett av problemen vid utformningen av denna paragraf är vid vilken ”exakt” tidpunkt 

straffansvaret skall inträda. Syftet var att kunna ingripa innan ett sexualbrott har begåtts men 

att inte intränga på en persons integritet. Det kan även vara möjligt att en gärningsman ångrar 

sig innan han begår ett brott, eller helt enkelt inte vågar och därför avbryter handlingen. Till 

slut beslöts att handlingar som t.ex. att boka en bussbiljett åt sitt offer, eller stämma träff med 

denna kan vara tillräckligt för att göra sig straffbar. Viktigt vid detta är dock det sexuella 

syftet med gärningen. Vilken kan vara mycket svårt att avgöra. 

Ett annat syfte med lagen, eller snarare en bieffekt som har blivit betydande är att lagen skall 

vara både preventivt och samtidigt avskräckande. Det skall vara möjligt att ta gärningsmannen 

tidigt, men det skall även avskräcka denna från att begå en gärning eller ens tänka på detta då 

risken för att åka fast har blivit större. Om just den sista aspekten har det dock diskuterats 

mycket. Det befarades bland annat att just det tidiga straffansvaret kommer bli ett problem. 

Detta med tanke på svårigheterna i bevisföringen, då den subjektiva gärningsbeskrivningen, 

alltså gärningsmannen syfte är avgörande. Det kan dock vara väldigt svårt att avgöra någons 

syfte, det kan ju finnas flera legitima syften för att ta kontakt med barn. En mor- eller 

farförälder eller annan vuxen släkting kanske söker kontakten med barnet via internet, utan att 

ha något sexuellt syfte bakom handlingen. I dessa situationer kan det vara svårt att åtskilja de 

olika formerna av kontakt. Just denna bevisvårighet sägs kunna leda till ett stort antal 

anmälningar och utredningar som sedan inte leder till anhållan eller straff. Detta skulle vidare 

medföra att avskräckningseffekten som lagen skall medföra uteblir, då chansen att faktiskt bli 

åtalad eller straffad minskar.    

Hur de riktiga effekterna kommer att bli kommer att visa sig i framtiden, med tanke på att 

lagen är så pass ny så har dessa inte kommit fram till fullo än. 

 

9.5 Barnpornografi 

En del i den nya lagstiftningen gäller barnpornografibrott, den tas inte upp i 

sexualbrottsreformen som genomfördes år 2009 (kontaktlagen) utan i reformen som 

genomfördes år 2005 men, den kan till vissa delar härledas till det sexuella syftet med ett 

kontakttagande. Med det vill vi göra kopplingen till just grooming och annan verksamhet som 

kan leda till att en dokumentation av ett övergrepp kan genomföras. Vilket i sin tur kan leda 

till att materialet kan vidarebefordras till andra. Just denna lagstiftning är dessutom under 

remiss, och gäller bland annat innehav av barnpornografiskt material. Lagen i sig har inte 

reformerats sedan år 1999 och sedan dess har den tekniska utvecklingen rasat iväg. Att man 
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väntat så här länge med en lagändring på området, visar på att man har missat att anpassa sig 

till samhället och den snabba tekniska utvecklingen.  

Men med de lagförslag som lagts, kan man se vissa likheter med ”kontaktlagen”, där man vill 

komma åt gärningsmännen innan ett faktiskt brott har skett, en s.k. förebyggande lagstiftning. 

En lagändring här är absolut nödvändig för att försöka minska förekomsten av 

barnpornografiskt material och försvåra hanteringen för de som söker den. En annan lag som 

kan tänkas ligga till grund för ändringarna, är ipredlagen om otillåten fildelning. 

 

9.6 Preskriptionstiden 

I lagändringen gällande preskriptionstiden, har man gjort mycket i förebyggande syfte för 

barn p.g.a. att det är en traumatisk händelse för de barn som blir utsatta för olika former av 

övergrepp. Många barn kanske inte vågar eller har förtroende för någon vuxen de känner att 

de kan tala med. Många gånger har kanske även ett hot om vedergällning uttalats av 

gärningsmannen. Att en förlängning då blir gällande, skulle öppna upp möjligheterna för barn 

att i vuxen ålder få upprättelse. Men även det att sanktionerna höjs för brotten så behöver även 

preskriptionstiden spegla rättsföljderna.  

Sveriges ratificering av barnkonventionen har på detta sätt spelat en stor roll för lagändringen 

om preskriptionstid. Utgångspunkten i detta är artikel 1 i konventionen där definitionen av 

barn görs gällande, (barn är alla individer under 18år) att preskriptionstiden skall börja löpa 

vid fyllda 18 år, torde varit självklart redan år 1990 när man gjorde ratificeringen. Men att den 

nu fått en lagfäst del i vår författning är en klar riktlinje för att vi är på väg mot en lagstiftning 

som är i harmonisering med barnkonventionen. Vilken är en av de viktigaste 

sammanslutningarna som Sverige ratificerat genom tiderna för barnsskydd, men även att barn 

som nått vuxen ålder har lite tid på sig att få sin röst hörd och en ansvarig att bli dömd. 
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9.7 Påföljder 

En viktig del som måste analyseras är vilka påföljder brottet kan ge. Tabellen nedan visar 

kortfattat vilka påföljder som kan göras gällande vid de berörda sexualbrotten mot barn.  

Paragraf  Beteckning minimum maximum 

4 § Våldtäkt mot barn 1st. 2 år* 6 år* 

 Våldtäkt mot barn 2st. 2 år* 6 år*  

5 § Grov våldtäkt mot barn 3.st 4 år* 10 år* 

6 § Sexuellt utnyttjande av barn  4 år* 

 Sexuellt övergrepp mot barn 1 st.  2 år* 

 Grovt sexuellt övergrepp mot barn 2 st. 6 mån* 6 år* 

8 § Utnyttjande av barn för sexuell posering  2 år* 

9 § Köp av sexuell handling av barn böter 2 år* 

10 § Sexuellt ofredande böter 2 år* 

*Innebär ett fängelsestraff 

 

Intressant är att grovt sexuellt övergrepp mot barn kan ge lika lång påföljd (högst sex år) som 

våldtäkt, enligt första eller andra stycket (mot vuxen). Med beaktning av de tidigare förda 

diskussionerna, om skillnaden mellan dessa brott och dess tillämpningsområden, kan det te 

sig intressant att se att påföljderna kan utsättas till lika lång tid. En vuxen kan ju som tidigare 

påtalats freda sig på ett helt annat sätt mot vad ett barn kan. Även graden av kränkningen 

borde vara grövre då ett barn är mer hjälplöst än en vuxen.  

I 4 och 5 §§ handlar det om brott som samlag eller handlingar som är jämförbara med samlag 

med hänsyn till kränkningens art. I 6 § däremot, handlar det om andra handlingar än just 

samlag eller därmed jämförbar handling. Dock kan man döma till högst sex år i både 4 och 6 

§§.  

Frågan är hur ett brott skulle bedömas som inte är en sexuell handling, som anges i 4 § men 

som i kränkningens art är så grov, att den skulle ge 6 års fängelse. Med tanke på att inte själva 

handlingen skall avgöra brottsrubriceringen, utan kränkningens art bestämmer vad som gäller. 

Även då rubriceringen här kan verka enkel och självklar, så visar olika rättsfall på att så inte 

är fallet.  
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Vid en jämförelse av påföljderna (ur Prop. 1994/95:2, se bilaga) ur tidigare lagstiftning och 

den aktuella lagstiftningen, kan man se att det inte har skett några större förändringar, med 

tanke på påföljdens storlek. Visserligen var det högsta straffet angående sexualbrott mot barn 

6 år men den är jämförbar med den nuvarande, våldtäkt mot barn (4 §).  

Straffet för våldtäkt enligt 6 kap. 1 § BrB är minimum 2 år till högst 6 år, detsamma gäller för 

våldtäkt mot barn. Även rekvisiten skall tolkas likartat, vilket innebär att straffansvaret är 

mycket lika mellan dessa två former av övergrepp. Visserligen skall rekvisiten i 4 § BrB 

tolkas snävare men det är ingen garanti för att straffen blir hårdare. Detta har diskuterats förut 

vilket bl.a. kan ses i propositionen. Huvudargumenten är att övergrepp mot barn är mer 

allvarligare än mot vuxna, vilket många anser som uppenbart. Den stora skillnaden är att en 

vuxen oftast har en speciell särställning gentemot ett barn, inte endast om den vuxna ingår i 

den i 4 § tredje stycket nämnda speciella personkretsen, utan allmänt. För de flesta barn är 

vuxna allmänt ställt över dem själva, vilket även är en del av samhällsvärderingarna.  
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10. Egna Åsikter 

Som det beskrevs i slutsatserna har Sveriges utveckling angående sexuella övergrepp mot 

barn har skett ganska sent. Barn har till och med kunnat dömas till dödsstraff för att de har 

blivit utsatta för sexuella övergrepp. Dock ändras åsikter och värderingar i samhället och det 

har medfört en tydlig utveckling i arbetet för barnens skydd. Idag är den främst vedertagna 

åsikten, att barn skall må bra och att deras psykiska och fysiska utveckling skall tillförsäkras. 

Det finns en hel del forskning på detta område som visar att barn far illa av sexuella 

övergrepp, vilket styrker dagens åsikt om att barn måste skyddas. För att försäkra att barn mår 

bra och att skyddet för deras rättigheter ökar finns det olika organisationer, dessa jobbar bl.a. 

för att förbättra samhällsvärderingarna och på så sätt medverka till att lagstiftningen 

uppdateras kontinuerligt. Det är av stor betydelse att det finns sådana organisationer, som inte 

har någon direkt koppling till något parti eller någon annan politisk rörelse men som ändå kan 

påverka lagstiftningen på ett indirekt sätt. 

En av de viktigaste och påverkande faktorerna i arbetet angående sexualbrott mot barn är 

barnkonventionen, som kan tolkas som den främst avgörande faktorn till Sveriges lagarbete 

på detta område. Dock kan det vara svårt att implementera alla krav som denna har. Detta i 

första hand för att den inte innehåller några specifika krav på hur lagen skall se ut, utan 

kraven är allmänt hållna för att kunna användas av olika länder. Dock skall det tilläggas att 

vår svenska lagstiftning i mångt och mycket är likartad eller ibland bättre än de rambeslut som 

läggs fram av t.ex. FN. Detta leder då inte till några lagändringar, men vid varje ratificering 

som vi skriver under så görs noggranna kontroller av vår gällande rätt. Detta är otroligt bra då 

lagstiftningen på detta sätt uppdateras för att täppa till luckor, vilket i sig leder till ett ökat 

skydd för barn.  

Just det faktum att barnkonventionens första artikel, om att ett barn är ett barn om han/hon är 

under 18 år, har haft och kommer att ha stor betydelse för barns rättigheter tillika deras skydd 

mot övergrepp inom alla områden som gäller sexuella övergrepp på barn. Att detta har tagits 

upp i lagstiftningen i förhållande till preskriptionstiden kommer att vara avgörande för barns 

upprättelse när de blivit utsatt för övergrepp. Att få en chans att göra sig hörd och trodd på, 

även när de kommit upp i myndig ålder är helt avgörande för deras kommande välbefinnande. 

Dock bör det påpekas att ändringen borde ha skett år 1990, då den ratificerades, och inte 15 år 

senare.  

När det kommer till den stora sexualbrottsreform som skedde år 2005 (6 kap. BrB) är kanske 

den största ändring av betydelse för barns rättigheter och skydd, att hot och tvångsrekvisitet 

har tagits bort. Detta på grund av att barn inte kan anses vilja ingå ett sexuellt umgänge och på 

så sätt läggs huvudansvaret på förövaren, som då inte kan skylla på att barnet inte gjorde 

motstånd. Men även att brott som tidigare ansågs var sexuellt utnyttjande nu fick 

rubriceringen våldtäkt, vilket borde få en något avskräckande effekt hos förövaren. 
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En pågående diskussion som redogjorts för i allmänna slutsatser, är frågan om 

legalitetsprincipen kränks eller inte. Rent teoretiskt kan det anses göra det. Då det inte direkt 

förekommer en förutsebarhet i bestämmelsen och det inte är självklart om hur rekvisiten skall 

tillämpas. Det är domstolarnas uppgift att avgöra vilka gärningar som skall omfattas av de 

olika bestämmelserna, vilket inte är den optimala lösningen. Dock kan denna försvaras med 

att en uttömmande uppräkning vore olämpligt och förmodligen även omöjligt. Således finns 

det både för- och nackdelar med ändringarna i 6 kap. BrB. I detta fall kan det påstås att en 

förbättring av sexualbrottslagen, även om den inte är perfekt, är en tillräkligt bra ursäkt för att 

genomföra denna ändring även om den möjligtvis strider mot legalitetsprincipen. Dock är 

detta endast möjligt då det inte är 100 % bekräftad att bestämmelsen strider mot denna, utan 

det finns endast vissa som anser det. Det verkar inte finnas en perfekt lösning, utan det enda 

som kan åstadkommas, är att anpassa lagstiftningen så bra som möjligt.  

Anledningen till varför det är så viktigt att lagstiftningen angående sexualbrott mot barn 

uppmärksammas är att barn har en mer utsatt ställning i samhället än vuxna har. De kan inte 

försvara sig på samma sätt och vet inte heller alltid varför eller om något är rätt eller fel. Men 

inte bara denna särställning bör beaktas, utan även den kunskapen en vuxen person bör ha om 

att handla rätt eller fel. Ett barn kan ha svårt att urskilja rätt eller fel om han/hon får en sned 

uppfattning av bland annat övergrepp. Det kan hända att barnet inte inser att övergreppet är 

fel, eller att det över huvud taget är ett övergrepp. Men en vuxen person bör veta att det är fel 

att sexuellt missbruka ett barn, inte endast på grund av att det är förbjudet enligt lag. 

Visserligen kan det sistnämnda även tillämpas på våldtäkter mot vuxna men det kan anses att 

företeelsen ändå är ännu grövre när det rör sig om ett barn. Regeringen anser att den 

behövliga straffökningen för våldtäkt mot barn, har åstadkommits genom att rekvisitet på 

tvång eller hot har tagits bort som nämnts ovan. Vilket visserligen är ett steg i rätt riktning 

men det kan nog inte anses vara tillräckligt. För dessa tolkningsändringar har endast medfört 

att straffansvaret inträffar tidigare, men påföljden blir genom det inte hårdare.  

Den mängd barnpornografiskt material som finns att tillgå på nätet är näst intill ofattbar att 

förstå, men det faktum att Interpols databas har ökat på detta område med 300 000 bilder, bara 

på tre år är väldigt oroväckande. Nu har det gått ytterligare tre år, vad är då antalet idag? 

800 000? Något måste göras och det snabbt, för det psykiska trauma de här barnen kommer 

att utsättas för är nästan olidlig. Att ha vetskap om att de finns på sådana bilder och de 

cirkulerar världen över, måste vara otroligt psykiskt påfrestande. Även det faktum att många 

av bilderna framställdes på 80-talet är inga förmildrande omständigheter, de här barnen är 

vuxna idag och kommer inte att få någon upprättelse p.g.a. att preskriptionstiden gått ut för 

dem. Att 4-5 barn tillkommer varje dag är 4-5 barn för mycket. Det är 1 460 – 1 825 barn/ år 

som kan få sina liv förstörda av pedofiler. Att ett barn har vetskap om, eller kommer att få 

vetskap om när det är äldre, att det finns dokumentation om den här formen av övergrepp, 

leder till ett livslångt lidande då bilderna cirkulerar år efter år. Att man gjort en hårdare 

lagstiftning på området och i nuläget även ser över gällande rätt är en upprättelse på sätt o vis, 

då det försvårar för framtida dokumentation och kommande barn som utsätts för liknande 
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brott. Barnkonventionens artikel 1 är av stor betydelse här eftersom åldern på barnet är i 

fokus. Detta har även påverkat den nya lagstiftningen om preskriptionstiden. 

 

10.1 Har skyddet ökat? 

Slutligen bör den största frågan angående om barnets skydd har ökat eller inte besvaras. Det 

är väldigt svårt och de olika diskussionerna inom området är svåra att särskilja och att 

besvara. De flesta punkter går in i varandra och berör delvis samma sak, vilket gör det svårt 

att föra en detaljerad diskussion. Ämnet är väldigt omfattande och alla faktorer som påverkar 

lagstiftningen bör beaktas. Diskussionerna angående gränsdragningen och legalitetsprincipen 

kan ge ett sken av att lagstiftningen endast har blivit krångligare, men i grunden är detta inte 

fallet. Den nya lagstiftningen är absolut mer omfattande än vad den var innan och därmed 

ökar skyddet. I den aktuella lagstiftningen har rättssäkerheten för barn ökat avsevärt jämfört 

med de tidigare förhållandena. Hänsyn bör dock tas till att lagstiftningen inte är perfekt än, då 

tillämpningen kan vara svår och krånglig.  

Vid en jämförelse av den gamla sexualbrottslagstiftningen mot barn och den nuvarande kan 

det ses att en ändring var mycket viktigt. Delvis för att lagstiftningen inte kunde tillämpas 

enligt behov, (se rekvisitet tvång och hot), men även för att den inte omfattade tillräckligt med 

brott. Det finns många olika former av sexualbrott mot barn och då lagstiftningen inte 

innehåller en uttömmande uppräkning, vilket kan anses omöjligt, måste det finnas en 

allomfattande formulering. Detta kan sägas ha uppnåtts i den nuvarande lagstiftningen. Det 

kan visserligen förekomma att man får en känsla av att ett och samma brott kan falla under 

flera rubriceringar, men hellre att det förekommer ett utökat möjliggörande till dem än ingen 

alls. Vad gäller de nya reglerna om att preskriptionstiden skall börja löpa vid fyllda 18 år, 

ökar skyddet för barn på det sätt att möjligheterna till upprättelse senare i livet ökar och 

möjligheterna till skadestånd ökar även det. 

Påföljdernas storlek, i jämförelse till hur den var förut är diskutabel och även påföljdernas 

storlek i jämförelse med andra brott. Ett lite udda men intressant exempel är stöld. För stöld är 

rättsföljden enligt 8 kap. 1 § BrB fängelse i högst två år. Det gör det jämförligt med 

utnyttjande av barn för sexuell posering, köp av sexuell handling av barn, sexuellt ofredande, 

vilka också har högst två år som påföljd. Här uppstår frågan om ett sexualbrott mot ett barn i 

kränkningens art, är jämförligt med stöld. Vilken gärning lär få större påföljder för offret och 

vilket är mer smärtsamt?  

Vidare kan det även jämföras att grov stöld enligt 8 kap. 4 § BrB. Rekvisiten för grov stöld 

återfinns i 8 kap. 1 § BrB, där det sägas att den som olovligen tager vad annan tillhör, här 

skall även uppsåts rekvisitet vara uppfyllt och tillgreppet skall innebära skada. Här måste det 

tas hänsyn till att rekvisiten för grov stöld är samma som för stöld, dock dömes för grov stöld 

om de bedöms som grova. Den avgörande delen här är att grov stöld kan ge en maximum 

påföljd av 6 år. Det är lika mycket som våldtäkt mot barn eller grova sexuella övergrepp mot 
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barn. Visserligen är brotten av olika natur, men om det tas hänsyn till kränkningens art, skulle 

nog ändå många säga att sexualbrotten mot barn är svårare brott än grov stöld. Detta är en 

svår fråga som förmodligen många skulle besvara olika. Efter de fakta som lagts fram i denna 

uppsats och de slutsatser som kan dras ur detta bör påföljderna ökas vad gäller sexuella 

övergrepp på barn.  

Denna slutsats har sitt ursprung, inte endast i det ovan anförda, utan det finns även andra 

saker som den kan grundas i. Det visades även med kontaktlagen att åtgärder måste göras för 

att förhindra att sexualbrott mot barn förekommer. Höjda påföljder skulle bidra till att 

avskräcka från dessa brott, då det blir ännu mer riskfyllt för gärningsmannen att bli straffad 

hårdare.  

Detta arbete hade lätt kunnat fortsätta till en D-uppsats eller avhandling, då materialet på 

området är stort och flera förarbeten och lagförslag ligger inne just nu hos regeringen. Men 

även flera delar som vi i det här arbetet var tvungna att avgränsa oss ifrån skulle behöva 

analyseras vidare. Förhoppningen är att denna uppsats skall skapa ett intresse för läsaren att 

fortsätta att ställa frågor och analysera gällande rätt vad gäller sexuella övergrepp på barn. Vi 

har i detta arbete bara skrapat lite lätt på ytan vad gäller den här typen av lagstiftning men 

mycket mer behöver göras. Vi har därför som nämnts, förhoppningar om att vi har skapat ett 

intresse för vidare och djupare analyser på området för någon som brinner för barnsrättigheter 

att föra arbetet vidare. 

 

Vi tackar för visat intresse! 

 

Madeleine Andersson  Karolin Kühn 
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Källförteckning 

 

Offentligt tryck 

Propositioner 

Prop. 1978/79:179  Om ändring i tryckfrihetsförordningen (barnpornografi). 

Prop. 1994/95:2 Ökat skydd för barn. Ytterligare åtgärder mot sexuella övergrepp 

mm. 

Prop. 2003/04:12 Sveriges antagande av rambeslut om åtgärder för att bekämpa 

sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografibrott 

Prop. 2004/05:45 En ny sexualbrottslagstiftning 

Prop. 2005/06:68 Försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi - 

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter 

Prop. 2008/09:149  Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften 

 

Utredningsbetänkande 

SOU 1935:68 Incestutredningen 

SOU 1976:9  Sexualbrottsutredningens betänkande om sexuella övergrepp 

SOU 1982:61 Sexualbrottskommitténs betänkande om våldtäkt och andra 

sexuella övergrepp 

SOU 1997:29 Barnpornografi utredningen 

SOU 2001:14 Utredningen om sexualbrott mot barn 

SOU 2007/54 Barnet i fokus. En skärpt lagstiftning mot barnpornografi. 
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Kommittédirektiv 

Dir. 2003:54  Utredningen för kunskap om sexuellt exploaterade barn i Sverige. 

Dir. 2005:89  Översyn av lagstiftningen mot barnpornografi 

Dir. 2008:94  Utvärdering av 2005 års sexualbrottsreform, mm. 

 

Övriga betänkanden 

Bet. 2004/05:JuU16 Behandling av regeringens proposition 2004/05:45 

Mot. 2007/08:Ju326 Översyn av sexualbrottslagen 

Mot. 2007/08:Ju432 Reformering av sexualbrottslagstiftningen 

RättsPM 2007:13 Undersökning av 2005 års reform gjord av åklagarmyndigheten, 

utvecklingscentrum Göteborg 

  

Remisser 

Hedberg, E, InfoTorgJuridik, Lagrådsremiss om effektivare bekämpning av barnporrbrott, 

2009-11-04 

 

Internationell rätt 

Barnkonventionen  

Art. 1   definition av begreppet barn. 

Art. 10 Främjande av internationella samarbeten för upptäckt och 

motarbete mot exploatering av barn i sexuellt syfte. 

Art. 19  Skydd för barn mot sexuella övergrepp samt exempel på åtgärder 

som skall vidtas vid misstanke mm. 

Art. 34 Riktlinjer för nationellt och internationellt samarbete för att skydda 

barn mot sexuella över grepp. 

Art. 35 åtgärdsprogram för konventionsstaterna att följa för att förhindra 

barnsexhandel mm. 
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Art. 36 formulering som täcker in alla tänkbara former av utnyttjande av 

barn som blir straffrättsliga. 

 

  

Svensk författningssamling 

1972:203  Lagen om kriminalvård i anstalt 

1990:52  Lagen om vård av unga 

1991:128  Lagen om psykiatrisk tvångsvård 

2005:90  Lag ändringarna i Brottsbalkens 6 kapitel 

 

Praxis 

Europadomstolen 

M.C. mot Bulgarien  (Bulgariendomen) 14-årig flicka uppger att hon blivit våldtagen av 

två män…. 

 

Högsta domstolen 

NJA 1993 s 310 Gärningsmannen använder sin bland annat sin kropp för att tynga 

ned offret…… 

NJA 1993 s 616 Frågan om beviskrav och bevisvärdering i mål om sexualbrott… 

NJA 2006 s 79 Frågor om den straffrättsliga bedömningen av samlag med barn 

under 15 år… 

NJA 2006 s 221 Sexuellt övergrepp på barn av en praktikant på en förskola.. 

NJA 2006 s.510 Straffmätning vid flera upprepade fall av våldtäkt mot och sexuellt 

utnyttjande av barn. 
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Kammarrätten 

RH 1981:82 Mål där vikten av det sexuella syftet påvisas, då den berörda 

handlingen inte hade ett sexuellt syfte utan skulle vara ett skämt 

RH 1994:2  Mål om ansvar för sexuellt umgänge med barn har som bevisning 

åberopats bl.a. video- och ljudinspelningar av förhör med barnen 

under förundersökningen 

RH 1996:87 Spridning av barnpornografiskt material, och vad begreppet barn 

har för betydelse i förhållande till barnkonventionen 

RH 2006:105 Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid 

sexualbrott…… 

RH 2008:79 Person har dömts för brottet köp av sexuell handling av barn 
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Bilagor  

Diagram tagen ur propositionen 1994/95:2 sidan 40 

 

 


