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103 33 Stockholm 
 

 

Dnr Ju2016/04647/L5 

Ett stärkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av 
barn genom köp av sexuell handling, m. m. SOU 2016:42 
Remissvar från Stiftelsen Allmänna Barnhuset 

Stiftelsen Allmänna Barnhuset begränsar sitt remissvar till några av de förslag som gäller barn.  

Sammanfattning 
Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker att straffskalan för köp av sexuell handling av barn 
skärps. En skärpning ska ske dels genom att böter tas bort i straffskalan och dels genom att 
straffmaximum för brottet höjs. Brottet köp av sexuell handling av barn ska även gradindelas så 
att ett grovt brott införs. Vid bedömande av om ett köp av sexuell handling av barn ska bedömas 
som grovt ska särskilt beaktas om barnet befunnit sig i en utsatt situation eller om gärningen 
annars varit av hänsynslös art. 

Gemensamt för bestämmelserna om sexualbrott mot barn är att målsäganden är under en viss 
ålder, vanligen 15 år men i vissa fall 18 år. Utredningen har i sin genomgång av domar kommit 
fram till att domstolar i många fall bedömer liknande omständigheter på olika sätt. Det kan 
handla om kraven på att gärningsmannen ska kontrollera målsägandens ålder eller om hur 
domstolarna resonerar kring målsägandens kroppsutveckling för att bedöma gärningsmannens 
skuld. Utredningen konstaterar att detta riskerar att allvarligt försämra skyddet för de barn som 
utsatts för sexuella övergrepp. Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstryker att ett nytt 
oaktsamhetskrav införs. Det innebär att en gärning som begås mot någon under en viss ålder ska 
dömas även den som varit oaktsam i förhållande till att den andra personen inte hade uppnått den 
åldern. Men vi skulle vilja gå längre och föreslår istället en strikt åldersgräns.  

4.7.4 Utformningen av straffskalan för köp av sexuell handling av barn 
Förslag: För att säkerställa att straffskalan för köp av sexuell handling av barn motsvarar brottets 
allvar ska straffskalan för brottet skärpas. En skärpning ska ske dels genom dels genom att böter 
tas bort i straffskalan och dels genom att straffmaximum för brottet höjs.  

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker förslaget.  

4.7.5 Brottet köp av sexuell handling av barn ska gradindelas 
Förslag: Brottet köp av sexuell handling av barn ska gradindelas så att ett grovt brott införs. För 
normalgraden av brottet ska straffet vara fängelse i högst två år. Är brottet grovt, ska straffet vara 
fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.  

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker förslaget.  
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4.7.6 Närmare om grovt köp av sexuell handling av barn 
Förslag: Vid bedömande av om ett köp av sexuell handling av barn ska bedömas som grovt ska 
särskilt beaktas om barnet befunnit sig i en utsatt situation eller om gärningen annars varit av 
hänsynslös art.  

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker.  

4.7.7. Brottet bör benämnas utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling 
Förslag: I stället för köp av sexuell handling av barn ska brottet benämnas utnyttjande av barn 
genom köp av sexuell handling. Om brottet är att bedöma som grovt ska dömas för grovt utnyttjande av 
barn genom köp av sexuell handling. 

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker förslaget.  

5.8.3. En ny utformning av oaktsamhetsbestämmelsen i 6 kap. 13 § BrB 
Förslag: Bestämmelsen i 6 kap. 13 § BrB ska utformas så att till ansvar som i 6 kap. BrB är 
föreskrivet för en gärning som begås mot någon under en viss ålder ska dömas även den som varit 
oaktsam i förhållande till att den andra personen inte hade uppnått den åldern. Stiftelsen Allmänna 
Barnhuset tillstyrker, men skulle vilja gå längre. Vi befarar att förslaget inte kommer .att vara 
tillräckligt för att stävja att domstolsförhandlingar fokuserar på barnets kroppsutveckling, 
beteende eller klädstil, något som är ytterst kränkande för målsägaren. En strikt åldersgräns skulle 
däremot göra sådana försök till bedömningar onödiga.  

Stiftelsen Allmänna Barnhuset föreslår därför att en strikt åldersgräns införs.  

 

Föredragande i ärendet har varit Åsa Landberg.   
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Ordförande   Generalsekreterare  
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