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 Justitiedepartementet 
Straffrättsenheten 
103 33 Stockholm 

 

Yttrande över delbetänkandet Ett stärkt straffrättsligt skydd 

mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp 

av sexuell handling, m.m. (SOU 2016:42) 

Ju2016/04647/L5

 

Sammanfattning 

Hovrätten ställer sig bakom de förslag som utredningen har lämnat, med un-

dantag för förslaget om en gradindelning av brottet köp av sexuell tjänst. En-

ligt hovrätten bör brottet köp av sexuell tjänst inte gradindelas. Hovrätten stäl-

ler sig dock bakom utredningens förslag att uttryckligen reglera att försvå-

rande omständigheter ska beaktas vid brottet samt ange exempel på vilken typ 

av omständigheter som avses.  

 

Köp av sexuell tjänst 

Hovrätten instämmer i utredningens slutsats att bedömningen av straffvärde 

och påföljdsval, trots 2011 års skärpning av straffskalan, tycks vara oföränd-

rad. Straffskärpningen verkar därmed inte, som utredningen har påtalat, ha 

fått det genomslag som var avsett.  

 

Hovrätten delar vidare utredningens slutsats att det inte räcker med informat-

ions- och utbildningsinsatser för att åstadkomma en mer nyanserad straffmät-

ning. Straffbestämmelsen bör därför ändras. Hovrätten ifrågasätter dock, lik-

som experterna i det särskilda yttrandet, om en gradindelning av brottet är en 

ändamålsenlig lösning på problemet. Hovrätten delar i viss utsträckning de 

invändningar mot förslaget som framgår av experternas särskilda yttrande,  

s. 307-310.  
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Utredningens förslag är inte avsett att åstadkomma någon generell höjning av 

straffvärdet för brottet. Syftet är i stället att säkerställa en mer nyanserad be-

dömning av straffvärdet vid allvarliga fall av köp av sexuell tjänst. För att 

uppnå det angivna syftet är det enligt hovrätten väsentligt, vilket också kon-

stateras i utredningen, att det tydliggörs att försvårande omständigheter ska 

beaktas vid straffvärdebedömningen. De försvårande omständigheter som ska 

ges betydelse bör därför anges tydligare i straffbestämmelsen. 

 

Mot den här bakgrunden anser hovrätten att den ordning som Lagrådet föror-

dade vid 2011 års lagändring, d.v.s. att utan en samtidig gradindelning kom-

plettera bestämmelsen med exempel på försvårande omständigheter, framstår 

som ett mer ändamålsenligt alternativ än en gradindelning av brottet. De lag-

tekniska invändningarna mot en sådan ordning framstår inte som särskilt 

tungt vägande. Under alla förhållanden är dessa mindre beaktansvärda än de 

som kan anföras mot utredningens förslag om gradindelning.  

 

Köp av sexuell handling av barn 

Hovrätten tillstyrker förslaget och anser att den föreslagna brottsrubriceringen 

är ändamålsenlig.  

 

Oaktsamhetskravet för gärningsmän beträffande brottsoffers ålder vid 

sexualbrott mot barn (6 kap. 13 § BrB) 

Hovrätten tillstyrker förslaget. 

 

___________ 

 

Denna remiss har handlagts av hovrättsråden Anna-Karin Karlbom och Mia  

Schenck Blomqvist samt tf. hovrättsassessorn Eva-Lena Wahlin, referent. 

 

På hovrättens vägnar, 

 

 

Anna-Karin Karlbom 

    Eva-Lena Wahlin 


