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Summary 

Article 34 in the United Nations Convention on the Rights of the Child 

stipulates that the State Parties undertake to protect children from all forms 

of sexual exploitation and sexual abuse. The purpose of this essay is to 

examine what the requirements of protection means. Furthermore, it will be 

examined if there is anything Sweden, as a State Party, can do to improve its 

compliance with the requirements of protection from all forms of sexual 

exploitation and sexual abuse of children between the ages 15 and 18. Finally 

it will also be examined if the proposed changes presented in the committee 

report Ett starkare skydd för den sexuella integriteten (A stronger protection 

for the sexual integrity) concerning the 6:th chapter in the Swedish Penal 

Code, if they are implemented, strengthens the protection from all forms of 

sexual exploitation and sexual abuse of children between the ages 15 and 18. 

When answering the essay’s questions from a children’s rights perspective a 

legal dogmatic method and an international law method has been used.  

 

The first question examined in the essay concerns the meaning of the 

requirements of protection from sexual exploitation and sexual abuse. First, 

it is stated that the protection covers all children until they reach the age 18 

or the age of majority. Which acts that are regarded as a form of sexual 

exploitation or sexual abuse and how children should be protected from these 

acts is not clarified in the Convention on the Rights of the Child, the 

legislative history or the handbooks issued by UNICEF. What is clear is that 

there are many ways to implement the protection. Through its concluding 

observations to the State Parties the United Nations Committee on the Rights 

of the Child recommends different actions depending on how the Committee 

considers that the protection is best implemented in an individual State Party. 

The requirements of protection from sexual exploitation and sexual abuse are 

therefore not only about the compliance with the Convention text but also the 

compliance with the Committee’s recommendations. These 

recommendations vary not only between State Parties but also over time, as 



 2 

knowledge about how children are best protected increases. This means that 

compliance with the Convention on the Rights of the Child is a constant 

ongoing work and the Convention should therefore be seen as a tool for 

gradually improving children’s conditions.  

 

When responding to the essay’s second question, whether there is anything 

Sweden, as a State Party, can do to improve its level of compliance with the 

requirements of protection from all forms of sexual exploitation and sexual 

abuse for children between the ages 15 and 18, the balance between the 

child’s right to sexual self-determination and the child’s right to protection 

against sexual exploitation and sexual abuse has been central. Children 

between the ages 15 and 18 are, according to the Convention on the Rights of 

the Child, considered to be children but are in the Swedish Penal Code 

considered as adults. Only when they are in a state of dependency of the 

perpetrator they have an increased protection compared with adults. To 

examine where the line between compliance with the requirements of 

protection and non-compliance is and on which side of the line Sweden is, is 

not considered of interest in this essay. What is considered interesting is what 

Sweden can do to improve its level of compliance with the requirements of 

protection from all forms of sexual exploitation and sexual abuse for children 

between the ages 15 and 18. Regarding this matter Sweden has received 

extensive criticism and there are many actions that Sweden could take to 

implement and to improve its level of compliance with the requirements of 

protection. 

 

The essay’s third and last question relates to the proposed changes presented 

in the committee report Ett starkare skydd för den sexuella integriteten (A 

stronger protection for the sexual integrity) concerning the 6:th chapter in the 

Swedish Penal Code. If these changes are implemented, will the protection 

from all forms of sexual exploitation and sexual abuse of children between 

the ages 15 and 18 be strengthened? It is found that the protection will be 

somewhat strengthened through these changes. This is mostly due to the 

proposal of using a consent-based regulation, the liability for negligence for 
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some sexual offences and that a special consideration shall be taken when and 

if an offence has been aimed at a child under the age of 18 when classifying 

an offence. In practice the effects will probably be small and therefore there 

are presumably many actions that Sweden could take to implement and to 

improve the protection from all forms of sexual exploitation and sexual abuse 

for children between the ages 15 and 18. To further protection for children in 

this age group, future official reports should keep specific attention to them 

as this has barely been the case in the previous reports on sexual offences.  
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Sammanfattning 

I barnkonventionens artikel 34 stadgas ett krav på att konventionsstaterna ska 

skydda barn mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. 

Uppsatsens syfte är att utreda vad detta krav på skydd innebär. Till uppsatsens 

syfte hör också att utreda om det finns någonting Sverige, som 

konventionsstat, kan göra för att i större grad anses leva upp till kravet på 

skydd för barn mellan 15 och 18 år samt om de förslag till ändringar i 6 kap. 

BrB som föreslås i betänkandet Ett starkare skydd för den sexuella 

integriteten, om de blir verklighet, innebär ett starkare skydd för barn mellan 

15 och 18 år. Vid besvarandet, utifrån ett barnrättsperspektiv, av uppsatsens 

frågeställningar har både en folkrättslig och en rättsdogmatisk metod använts.  

 

Uppsatsens första frågeställning handlar om vad kravet på skydd mot sexuellt 

utnyttjande och sexuella övergrepp innebär. Först konstateras att skyddet 

omfattar alla barn till dess de fyller 18 år eller blir myndiga. Vilka handlingar 

som är att anse som sexuellt utnyttjande eller sexuella övergrepp samt på 

vilket sätt barn ska skyddas mot dessa handlingar framgår varken av 

barnkonventionen, dess förarbeten eller de handböcker som utgivits av 

UNICEF. Det står klart att det finns flera sätt att genomföra skyddet på och 

att barnrättskommittén, genom sina sammanfattande slutsatser till 

konventionsstaterna, rekommenderar olika åtgärder beroende på hur 

kommittén anser att skyddet bäst genomförs i en enskild konventionsstat. Att 

leva upp till kravet på skydd mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp 

handlar således inte bara om att följa konventionstexten utan också om att 

följa de rekommendationer som barnrättskommittén lämnar. Dessa 

rekommendationer är olika och specifika för enskilda konventionsstater och   

uppdateras också över tid, allt eftersom kunskapen om hur barn bäst skyddas 

ökar. Detta innebär att efterlevnaden av barnkonventionen är ett konstant 

pågående arbete och barnkonventionen ska därför ses som ett verktyg för att 

gradvis förbättra barns villkor. 
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Vid besvarandet av uppsatsens andra frågeställning, om huruvida det finns 

någonting Sverige, som konventionsstat, kan göra för att i större utsträckning 

leva upp till kravet på skydd mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp 

mot barn mellan 15 och 18 år, har avvägningen mellan barnets rätt till sexuellt 

självbestämmande och barnets rätt till skydd mot sexuellt utnyttjande och 

sexuella övergrepp varit central. Barn mellan 15 och 18 år befinner sig i ett 

gränsland eftersom de, enligt barnkonventionen, är att anse som barn men 

enligt den svenska strafflagstiftningen i princip räknas som vuxna. Endast i 

de fall de står i en särskild relation till förövaren har de ett utökat skydd 

jämfört med vuxna. Att utreda exakt var gränsen mellan att anses leva upp till 

kravet på skydd och inte göra det samt på vilken sida om denna gräns Sverige 

befinner sig har inte ansetts intressant i denna uppsats. Vad som däremot är 

intressant att utreda är vad Sverige kan göra för att i större utsträckning anses 

leva upp till kravet på skydd mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp 

mot barn mellan 15 och 18 år. På detta område har Sverige fått omfattande 

kritik och det finns därför mycket Sverige skulle kunna göra för att i större 

grad anses leva upp till kravet på skydd.  

 

Vad gäller uppsatsens tredje och sista frågeställning, om huruvida de förslag 

till ändringar i 6 kap. BrB som föreslås i betänkandet Ett starkare skydd för 

den sexuella integriteten, om de blir verklighet, innebär ett starkare skydd för 

barn mellan 15 och 18 år, har konstaterats att skyddet troligen kommer att 

stärkas något. Detta främst genom förslagen om samtyckeskrav, 

oaktsamhetsansvar samt att det vid brottsrubriceringen ska beaktas om brottet 

har riktats mot ett barn under 18 år. Skillnaderna kommer troligen, i 

praktiken, att bli små och det bör därför finnas mycket kvar att göra för att 

Sverige i större grad ska anses leva upp till kravet på skydd mot sexuellt 

utnyttjande och sexuella övergrepp mot barn mellan 15 och 18 år. En 

förutsättning för att skyddet för denna målgrupp ska kunna stärkas ytterligare 

är att de riktas särskild uppmärksamhet utifrån ett barnrättsperspektiv i 

framtida sexualbrottsutredningar, något som de knappt gjorts i tidigare 

sexualbrottsutredningar. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

I november 1989 antogs Förenta nationernas konvention om barnets 

rättigheter (hädanefter barnkonventionen).1 Sverige undertecknade 

barnkonventionen i januari 1990 och ratificerade den i juni samma år.2 Till 

barnkonventionen finns också tre fakultativa protokoll.3 Två av protokollen 

antogs i maj 2000, fakultativt protokoll till barnkonventionen angående barns 

inblandning i väpnad konflikt (hädanefter protokollet angående barn i 

väpnade konflikter) och fakultativt protokoll till barnkonventionen angående 

handel med barn, barnprostitution och barnpornografi (hädanefter protokollet 

om handel med barn, barnprostitution och barnpornografi).4 Dessa protokoll 

undertecknade Sverige i juni respektive september 2000 samt ratificerade i 

februari 2003 respektive januari 2007.5 Det sista fakultativa protokollet, 

Optional Protocol of the Convention on the Rights of the Child on a 

communications procedure (hädanefter protokollet angående 

klagomålsförfarandet), antogs i november 2011.6 Detta protokoll har Sverige 

varken undertecknat eller ratificerat.7 

 

Enligt artikel 1 i barnkonventionen anses man vara barn till dess att man fyller 

18 år, om man enligt lag inte blir myndig tidigare. I Sverige blir man, enligt 

9:1 FB, myndig när man fyller 18 år. Detta innebär att alla under 18 år i 

Sverige är att anse som barn och därför har rätt till det skydd som föreskrivs 

i barnkonventionen.8 Ett sådant föreskrivet krav på skydd återfinns i artikel 

34 i barnkonventionen. Enligt denna bestämmelse ska konventionsstaterna 

skydda barn från alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp 

                                                 
1 Handbok om barnkonventionen, s. 13.  
2 Ratification Status for Sweden. 
3 UNICEF:s hemsida – Tilläggsprotokoll till barnkonventionen. 
4 Handbok om barnkonventionen, s. 452 och 458. 
5 Ratification Status for Sweden. 
6 UNICEF:s hemsida – Tilläggsprotokoll till barnkonventionen.  
7 Ratification Status for Sweden. 
8 Handbok om barnkonventionen, s. 24.  
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samt vidta alla lämpliga nationella, bilaterala och multilaterala åtgärder för 

att förhindra att ett barn förmås eller tvingas delta i en olaglig sexuell 

handling, att barn utnyttjas för prostitution eller annan olaglig sexuell 

verksamhet samt att ett barn utnyttjas i pornografiska föreställningar och i 

pornografiskt material. Vad som, i artikel 34, menas med kravet på skydd mot 

”alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp” kan till en början 

låta självklart, men vad menas egentligen med ”alla former av sexuellt 

utnyttjande och sexuella övergrepp” och på vilket sätt ska 

konventionsstaterna skydda barn från dessa handlingar?  

 

Trots att man, enligt barnkonventionen, är att anse som barn och därför har 

rätt till det krav på skydd som föreskrivs där till dess att man fyller 18 år, 

räknas man, i den svenska straffrätten, i princip som vuxen från det att man 

fyller 15 år. Man kan straffas för de brott man begår enligt 1:6 BrB, man är 

processbehörig i brottmål och man omfattas inte längre, med vissa undantag, 

av de särskilda bestämmelserna om sexualbrott mot barn som återfinns i 6 

kap. BrB. Dessa gäller nämligen främst barn under 15 år.9 Barn under 15 år 

anses inte kunna samtycka till att delta i sexuella handlingar.10 Barn som har 

fyllt 15 år anses däremot ha rätt till sexuell självbestämmanderätt.11 Här måste 

alltså göras en avvägning mellan å enda sidan kravet på skydd och å andra 

sidan rätten till sexuell självbestämmanderätt. Frågan är om den reglering av 

sexualbrott mot barn mellan 15 och 18 år som gäller idag innebär att Sverige 

lever upp till kravet på skydd eller inte. 

 

2016 presenterade 2014 års sexualbrottskommitté betänkandet Ett starkare 

skydd för den sexuella integriteten.12 I betänkandet föreslås flera ändringar av 

6 kap. BrB. Bland annat föreslås en skärpt syn på sexualbrott mot barn som 

har fyllt 15 men inte 18 år13, en samtyckesreglering14 och ett 

                                                 
9 SOU 1997:116, s. 63.  
10 Prop. 1997/98:182, s. 45; SOU 2016:60, s. 237.  
11 SOU 2016:60, s. 104.  
12 Ibid, s. 13. 
13 Ibid, s. 23 f. 
14 Ibid, s. 17 ff. 
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oaktsamhetsbrott15. Vad förslagen skulle innebära om de blev verklighet har 

utretts i betänkandet, men inte i förhållande till de särskilda avväganden som 

är för handen när det gäller sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp mot 

barn mellan 15 och 18 år. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda vad kravet på skydd mot sexuellt 

utnyttjande och sexuella övergreppmot barn, som stadgas i artikel 34 i 

barnkonventionen, innebär. Till syftet hör också att utreda om det finns 

någonting Sverige, som konventionsstat, kan göra för att i större grad leva 

upp till kravet på skydd mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp mot 

barn mellan 15 och 18 år samt om de förslag till ändringar som lämnats i 

betänkandet Ett starkare skydd för den sexuella integriteten16 innebär ett ökat 

skydd mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp mot barn mellan 15 

och 18 år. 

1.3 Frågeställningar 

För att uppnå syftet med uppsatsen ska följande frågeställningar besvaras: 

• Vad innebär det krav på skydd mot sexuellt utnyttjande och sexuella 

övergrepp mot barn som fastslås i artikel 34 i barnkonventionen? 

• Finns det någonting Sverige, som konventionsstat, kan göra för att i 

större grad leva upp till kravet på skydd mot sexuellt utnyttjande och 

sexuella övergrepp mot barn mellan 15 och 18 år?  

• Skulle skyddet mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp mot 

barn mellan 15 och 18 år stärkas om de förslag till ändring i 6 kap. 

BrB, som lämnas i betänkandet Ett starkare skydd för den sexuella 

integriteten17, blir verklighet? 

                                                 
15 SOU 2016:60, s. 24 f. 
16 SOU 2016:60. 
17 SOU 2016:60. 
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1.4 Avgränsningar 

Sexuella utnyttjanden och sexuella övergrepp mot barn aktualiserar många 

viktiga och känsloladdade frågor. En del avgränsningar har dock varit 

nödvändiga för att uppsatsen inte ska bli alltför omfattande. 

 

För det första behandlas endast sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp 

mot barn mellan 15 och 18 år. Enligt artikel 1 i barnkonventionen är man att 

anse som barn till dess att man fyller 18 år och har därför rätt till skydd mot 

sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. I den svenska straffrätten 

däremot är man i princip att anse som vuxen från det att man fyller 15 år. Man 

kan, enligt 1:6 BrB, dömas till straff för de brott man begår och man är 

processbehörig i brottmål. Man omfattas heller inte längre, med vissa 

undantag, av de särskilda bestämmelserna om sexualbrott mot barn.18 När 

man fyller 15 år anses man, som nämnts ovan, kunna samtycka till att delta i 

sexuella handlingar. Alla sexuella handlingar begångna med eller mot ett barn 

under 15 år är därför att anse som brottsliga medan sexuella handlingar 

begångna med eller mot ett barn över 15 år måste har kommit till stånd genom 

någon form av medel eller utnyttjande av barnets särskilt utsatta situation. 

Sexualbrott begångna mot barn mellan 15 och 18 år medför därför andra 

avvägningar än sexualbrott begångna mot barn under 15 år. För barn över 15 

år anses sexualiteten i grunden vara någonting positivt och det anses inte 

önskvärt att förmå barn över 15 år att helt avhålla sig från sexuella handlingar. 

Barn under 15 år anses dock behöva skyddas från alla sexuella handlingar.19 

Det är således avvägningen mellan kravet på skydd mot sexuellt utnyttjanden 

och sexuella övergrepp samt barns sexuella självbestämmanderätt som är 

intressant i denna uppsats och därför behandlas endast sexuellt utnyttjande 

och sexuella övergrepp mot barn mellan 15 och 18 år.  

 

För det andra har en avgränsning vad gäller de sexuella handlingarna också 

gjorts. Syftet med barnkonventionen är inte att reglera barns sexualitet utan 

                                                 
18 SOU 1997:116, s. 63.  
19 SOU 2016:60, s. 237.  
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att skydda dem från sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp.20 Det är 

denna avvägning som är intressant för uppsatsen och därför är det endast de 

sexuella handlingar som barn över 15 år faktiskt skulle kunna samtycka till 

som kommer att belysas. Detta innebär att de sexuella utnyttjanden eller 

sexuella övergrepp som regleras i protokollet om handel med barn, 

barnprostitution och barnpornografi inte kommer att beröras. De handlingar 

som regleras i protokollet, enligt artikel 1 i protokollet, är försäljning av barn, 

barnprostitution och barnpornografi. Med försäljning av barn menas, enligt 

artikel 2 a i protokollet, ”varje handling eller transaktion genom vilken ett 

barn överförs av en person eller grupp av personer till annan mot betalning 

eller någon annan form av ersättning”. Med barnprostitution menas, enligt 

artikel 2 b i protokollet, ”användning av ett barn i sexuella handlingar mot 

betalning eller någon annan form av ersättning”. Med barnpornografi menas, 

enligt artikel 2 c i protokollet, ”framställning av vilket som helst slag, av ett 

barn som deltar i verkliga eller simulerade oförblommerade sexuella 

handlingar eller varje framställning av ett barns könsorgan för huvudsakligen 

sexuella syften”. Något undantag för det fall att barnet samtycker till 

handlingarna finns dock inte. Detta återspeglas också i den svenska 

lagstiftningen där varken människorov (4:1 BrB), människohandel (4:1 a 

BrB), köp av sexuell handling av barn (6:9 BrB), koppleri (6:12 BrB), 

barnpornografibrott (16:10 a BrB) eller utnyttjande av barn för sexuell 

posering (6:8 BrB) innehåller något undantag för det fall att barnet samtycker. 

Vad gäller barnpornografibrott finns ett undantag från straffansvar för det fall 

att skillnaden i ålder och utveckling mellan barnet och den som framställer 

bilden är ringa och omständigheterna i övrigt inte påkallar att ansvar döms ut, 

om bilden framställs hantverksmässigt och bilden inte är avsedd att göras 

tillgänglig för andra samt om gärningen med hänsyn till omständigheterna är 

försvarlig (16:10 b BrB). Detta undantag syftar således inte främst till om 

barnet har samtyck eller inte utan till andra omständigheter. Vad gäller 

utnyttjande av barn för sexuell posering när barnet är mellan 15 och 18 år 

stadgas att endast sådan gärning som är ägnad att skada barnets hälsa eller 

                                                 
20 E/CN.4/1987/25, punkt 88. 
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utveckling är brottslig (6:8 2 st. BrB). Inte heller här är således barnets 

samtycke det avgörande.  

 

För det tredje kommer endast straffrättsliga åtgärder att beröras. Straffrätten 

innehåller bestämmelser om vad som är ett brott, vilka straff eller påföljder 

som ska utdömas för dessa brott samt verkställande av straff och andra 

påföljder.21 Vilka åtgärder som hör till straffrätten skulle det kunna skrivas en 

hel uppsats om. I denna uppsats kommer dock endast att beröras vilka 

handlingar som ska kriminaliseras samt hur kriminaliseringen ska utformas. 

I vissa fall kommer även andra åtgärder att föreslås, men då endast som del 

av en fördjupad analys.  

 

För det fjärde kommer inte straffrättens internationella dimension att beröras. 

Tillämpningsområdet för kravet på att skydda barn från sexuellt utnyttjande 

och sexuella övergrepp i barnkonventionen inskränks varken vad gäller 

offrets eller förövarens nationalitet eller gärningsorten. Inte heller i den 

svenska sexualbrottslagstiftningen finns någon sådan inskränkning. Den 

internationella dimensionen aktualiserar dock frågeställningar, så som till 

exempel svenska domstolars jurisdiktion, och dessa frågeställningar hör inte 

till avvägningen mellan kravet på skydd och barnets sexuella 

självbestämmanderätt. 

1.5 Perspektiv 

Det perspektiv som används i denna uppsats är ett barnrättsperspektiv. Med 

detta menas att barnets rättigheter enligt barnkonventionen ska säkerställas.22 

Utgångspunkten för detta är respekten för barnets fulla människovärde och 

integritet samt skydd mot övergrepp och kränkande behandling. Det är också 

mycket viktigt att principen om barnets bästa (som återfinns i artikel 3.1 i 

barnkonventionen) beaktas i alla beslut som rör barn.23 Vad som är bäst för 

barnet ska avgöras både på kort och lång sikt och det är både barn som grupp 

                                                 
21 Asp & Ulväng (2014), s. 9. 
22 Prop. 2009/10:232, s. 11.  
23 SOU 2005:43 s. 105 f. 
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och enskilda barns bästa som ska beaktas.24 Av förklarliga skäl kommer dock 

endast barn som grupp att beaktas i denna uppsats. Tolkningen av vad som är 

barnets bästa måste också stämma överens med hela barnkonventionen. Detta 

innebär att både kravet på att skydda barn mot alla former av utnyttjande och 

övergrepp samt kravet på att beakta barnets åsikter ska beaktas.25 Till detta 

kommer barnets rätt till sexuell självbestämmanderätt. Syftet med artikel 34 

är, som nämnts ovan, inte att reglera barns sexualitet utan att skydda dem från 

sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp.26 Det är denna avvägning, 

mellan kravet på skydd och den sexuella självbestämmanderätten, som 

kommer att vara utgångspunkten i denna uppsats.  

1.6 Metod och material 

Vid fastställandet av vad som är gällande rätt enligt barnkonventionen har en 

folkrättslig metod använts. De rättskällor som hör till folkrätten är de 

internationella överenskommelser, traktater, som sluts mellan stater och, i 

vissa fall, mellan stater och internationella organisationer.27 Utöver 

barnkonventionen som sådan, har främst förarbeten till barnkonventionen, 

allmänna kommentarer från barnrättskommittén, sammanfattande slutsatser 

till Sverige från barnrättskommittén, en svensk handbok (Handbok om 

barnkonventionen) och en engelsk handbok (Implementation Handbook for 

the Convention on the Rights of the Child) om barnkonventionen utgivna av 

UNICEF samt en handbok om protokollet om handel med barn, 

barnprostitution och barnpornografi (Handbook on the Optional Protocol on 

the sale of children, child prostitution and child pornography), också utgiven 

av UNICEF, använts. När en svensk översättning av ett dokument har funnits 

har detta använts och i annat fall har de engelska dokumenten använts. För 

både barnkonventionen och protokollet om barn i väpnade konflikter samt 

protokollet om handel med barn, barnprostitution och barnpornografi finns 

svenska översättningar, bland annat i den svenska handboken. För protokollet 

                                                 
24 Handbok om barnkonventionen, s. 48 f.  
25 CRC/C/GC/8, punkt 26.  
26 E/CN.4/1987/25, punkt 88. 
27 Svanberg (2015), s. 13.  
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om klagomålsförfarandet däremot finns inte någon svensk översättning och 

därför har den engelska konventionstexten använts. Den svenska handboken 

om barnkonventionen, vilken till stora delar är en översättning av den 

engelska med tillägg om tillämpningen av barnkonventionen i Sverige, har 

använts mer flitigt än den engelska handboken. Vid något fall har dock den 

engelska handboken varit mer utförlig än den svenska och i dessa fall har den 

engelska handboken använts. 

 

De förarbeten till barnkonventionen som har använts i uppsatsen hittades 

ursprungligen i Legislative History of the Convention on the Rights of the 

Child28. Denna sammanställning av barnkonventionens förarbeten, som är 

utgiven av FN, innehåller dock endast utdrag och sammanfattningar från 

förarbetena. På grund av detta har de ursprungliga dokumenten tagits fram 

och använts istället och därför hänvisas endast till de ursprungliga 

dokumenten i fotnoterna.  

 

För att fastställa gällande rätt i Sverige har en rättsdogmatisk metod använts. 

Utgångspunkten för denna är rättskälleläran, läran om de allmänt accepterade 

rättskällorna så som lagstiftning, förarbeten till lag, praxis och doktrin.29 

Enligt rättskälleläran ska lagstiftning beaktas medan förarbeten till lag och 

praxis bör beaktas. Vad gäller doktrin får denna beaktas. Även källor som 

inte traditionellt sett hör till rättskälleläran får enligt vissa beaktas inom 

ramen för den rättsvetenskapliga metoden.30 Även en viss form av analys 

faller inom den rättsdogmatiska metoden.31  

 

Utöver lagtext har, i enlighet med vad som nämnts ovan, både förarbeten, 

praxis och doktrin använts för att fastställa gällande rätt i Sverige. Förarbetena 

som har använts har behandlat Sveriges åtaganden enligt barnkonventionen 

och/eller sexualbrottslagstiftningen. Förarbetena på dessa områden är både 

                                                 
28 Legislative History of the Convention on the Rights of the Child (Volume II), s. 713–

722. 
29 Kleineman (2013), s. 21; Sandgren (2015), s. 40.  
30 Peczenik (1995), s. 35 f.  
31 Sandgren (2015), s. 656.  



 16 

många och utförliga och doktrin har därför endast behövts användas till viss 

del. Det förarbete som har använts mest flitigt är, av förklarliga skäl, 

betänkandet Ett starkare skydd för den sexuella integriteten32. Den doktrin 

som har använts är skriven av bland annat Petter Asp, Magnus Ulväng, Nils 

Jareborg, Christian Diesen och Eva Diesen, vilka alla är välkända författare 

inom inom den juridiska doktrinen.  

 

Vid arbetet med avsnittet om barns sexualitet har varken en rättsdogmatisk 

eller en folkrättslig metod använts. Avsnittet syftar till att ytterligare belysa 

avvägningen mellan skydd mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp 

samt sexuell självbestämmanderätt. Det material som använts i avsnittet om 

barns sexualitet är dels litteratur inom ämnet sexologi och dels rapporter. 

Bland författarna till den litteratur som har använts kan nämnas Maria 

Eriksson, professor i socialt arbete vid Mälardalens högskola, Margareta 

Forsberg, fil.dr. i socialt arbete som har arbetat med barn- och ungdomsfrågor 

sedan 1980-talet, Elisabet Häggström-Nordin, legitimerad barnmorska, 

universitetslektor och docent i vårdvetenskap vid Akademin för hälsa, vård 

och välfärd i Mälardalens högskola, Chris Magnusson, leg. psykolog och 

fil.dr. i psykologi samt Magdalena Mattebo, barnmorska och med.dr.33 De 

rapporter som använts är Det handlar om 1 av 5, framtagen av Stiftelsen 

Allmänna Barnhuset, samt Brottsförebyggande rådets nationella 

trygghetsundersökningar från 2015 och 2016.  

1.7 Tidigare forskning 

Huruvida Sverige lever upp till sina åtaganden enligt barnkonventionen har 

behandlats i flera förarbeten. Nämnas kan framförallt propositionerna Om 

godkännande av FN-konventionen om barnets rättigheter34, Strategi för att 

förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige35 och Strategi 

för att stärka barnets rättigheter i Sverige36. Också i betänkandena Barnets 

                                                 
32 SOU 2016:60, s. 13. 
33 Häggström-Nordin & Magnusson (2016), s. 16 ff. 
34 Prop. 1989/90:107. 
35 Prop. 1997/98:182. 
36 Prop. 2009/10:232.  
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Bästa i främsta rummet - FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige37  

och Hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med rättigheterna i 

barnkonventionen – en kartläggning38 utreds huruvida Sverige lever upp till 

sina åtaganden enligt barnkonventionen. Kravet på skydd mot sexuellt 

utnyttjande och sexuella övergrepp mot barn mellan 15 och 18 år har dock 

riktats ytterst liten särskild uppmärksamhet i dessa framställningar.  

 

Genomförandet av barnkonventionen har också behandlats utförligt i de 

rapporter som Sverige har lämnat till barnrättskommittén. Sverige har lämnat 

fem sådana rapporter (samt ett om genomförandet av protokollet om barn i 

väpnade konflikter och ett om handel med barn, barnprostitution och 

barnpornografi).39 Eftersom dessa rapporter sammanställs för att ligga till 

grund för barnrättskommitténs sammanfattande slutsatser enligt artikel 44 i 

barnkonventionen (detta redogörs för i avsnitt 2.4), får det dock antas att de 

främst syftar till att övertyga barnrättskommittén om att Sverige redan lever 

upp till sina åtaganden enligt barnkonventionen. Brister i den svenska 

regleringen har därför tagits upp i mycket begränsad utsträckning i dessa 

rapporter.  

 

Sexualbrottslagstiftningen har de senaste decennierna utretts grundligt i 

svenska förarbeten och under de senaste tjugo åren har inte mindre än tre stora 

utredningar gjorts. Först ut var 1998 års sexualbrottskommitté, som 

resulterade i betänkandet Sexualbrotten – Ett ökat skydd för den sexuella 

integriteten och angränsande frågor40 samt propositionen En ny 

sexualbrottslagstiftning41. Ändringarna som genomfördes efter denna 

utredning trädde i kraft 2005 och har kommit att kallas 2005 års 

                                                 
37 SOU 1997:116. 
38 Ds 2011:37. 
39 Reporting Status for Sweden; Första rapport om konventionen om barnets rättigheter; 

Sveriges andra rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter; Sveriges tredje rapport till 

FN:s kommitté för barnets rättigheter; Sveriges fjärde rapport till FN:s barnrättskommitté; 

Sveriges femte rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter om barnkonventionens 

genomförande under 2007–2012.  
40 SOU 2001:14. 
41 Prop. 2004/05:45.  
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sexualbrottsreform.42 Bara tre år efter reformen tillsattes 2008 års 

sexualbrottsutredning.43 Utredningens förslag presenterades i betänkandet 

Sexualbrottslagstiftningen – utvärdering och reformförslag44. 2014 tillsattes 

en ny utredning som senare ombildades till en kommitté, 2014 års 

sexualbrottskommitté.45 2016 presenterade kommittén betänkandet Ett 

starkare skydd för den sexuella integriteten46. I dessa förarbeten har 

visserligen en grundlig utredning av den svenska sexualbrottslagstiftningen 

gjorts, men inte heller här har speciellt mycket uppmärksamhet riktats mot 

skyddet för barn mellan 15 och 18 år. Det gäller också de förarbeten som 

behandlat frågor om sexualbrott mot barn, vilka främst har behandlat 

sexualbrott mot barn under 15 år. Nämnas kan propositionerna Sexuella 

övergrepp mot barn47, Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften48 och 

Stärkt skydd för barn mot sexuella övergrepp49. 

 

Vad gäller forskningen om sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp är 

denna främst inriktad på yngre barn och kvinnor. Särskilt mycket forskning 

om sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp mot barn mellan 15 och 18 år 

finns däremot inte. I Övergrepp mot kvinnor och barn – den rättsliga 

hanteringen finns dock större avsnitt om sexuella övergrepp mot tonåringar.  

1.8 Disposition 

Uppsatsens disposition följer huvudsakligen de tre frågeställningar som 

ställts upp ovan. Efter detta inledningskapitel redogörs därför, i uppsatsens 

andra kapitel för barnkonventionen. Inledningsvis redogörs för bakgrunden 

till antagandet av barnkonventionen, vad som gäller för undertecknande, 

anslutning och ratificering av barnkonventionen, barnkonventionens 

fakultativa protokoll samt barnrättskommitténs och konventionsstaternas 

                                                 
42 SOU 2016:60, s. 104 f. 
43 Ibid, s. 115 f.  
44 SOU 2010:71.  
45 SOU 2016:60, s. 13. 
46 SOU 2016:60. 
47 Prop. 1991/92:35. 
48 Prop. 2008/09:149. 
49 Prop. 2012/13:194. 
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rapporter. Eftersom konventionen ska ses som en helhet och de bestämmelser 

som stadgar detta krav på skydd är beroende av andra bestämmelser i 

barnkonventionen presenteras sedan barnkonventionens inledande 

bestämmelse, artikel 1, och grundläggande principer, vilka återfinns i 

artiklarna 2, 3.1, 6 och 12. Först efter detta presenteras det krav på skydd mot 

sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp som stadgas i artikel 34. I 

kapitlets näst sista del redogörs för genomförandet av artikel 34 i 

konventionsstaterna. I analysen i kapitlets sista avsnitt görs ett försök att 

besvara uppsatsens första frågeställning om vad kravet på skydd mot sexuellt 

utnyttjande och sexuella övergrepp innebär. Fokus ligger då på vem det är 

som omfattas av kravet på skydd, vilka handlingar som är att anse som 

sexuella utnyttjande eller sexuella övergrepp samt hur personerna ska 

skyddas mot dessa handlingar. 

 

I uppsatsens tredje kapitel redogörs för Sveriges anslutning till 

barnkonventionen och dess protokoll samt den kritik som Sverige har fått av 

barnrättskommittén. I analysen i kapitlets sista avsnitt diskuteras uppsatsens 

andra frågeställning, om huruvida Sverige kan anses leva upp till kravet på 

skydd av barn mellan 15 och 18 år mot sexuellt utnyttjande och sexuella 

övergrepp eller inte, med utgångspunkt i kritiken.  

 

För att ytterligare kunna fördjupa analysen av uppsatsens andra frågeställning 

redogörs i uppsatsens fjärde kapitel för regleringen av sexualbrott i Sverige. 

De sexualbrott som berörs i uppsatsen har delats upp i tre olika grupper, 

sexualbrott som inte har någon föreskriven åldersgräns vad gäller brottsoffret, 

sexualbrott mot barn under 15 år och sexualbrott mot barn mellan 15 och 18 

år. Denna del syftar också till att ligga till grund för analysen av uppsatsens 

tredje frågeställning, om förslagen som lagts fram i betänkandet Ett starkare 

skydd för den sexuella integriteten50 kommer att innebära ett starkare eller 

svagare skydd mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp mot barn 

mellan 15 och 18 år, om de blir verklighet. Denna analys förs dock inte förrän 

                                                 
50 SOU 2016:60. 
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i uppsatsens sjätte kapitel. I analysen i kapitel fyras sista del diskuteras 

således endast uppsatsens andra frågeställning.  

 

I uppsatsens femte kapitel redogörs för barns sexualitet. Som nämnts ovan 

syftar detta kapitel främst till att belysa avvägningen mellan skydd mot 

sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp samt den sexuella 

självbestämmanderätten. Framställningen är, precis som framställningen i 

föregående kapitel, menad att ligga till grund för analysen av både uppsatsens 

andra och tredje frågeställning. Precis som i föregående kapitel analyseras 

dock endast uppsatsens andra frågeställning i kapitlets sista avsnitt.  

 

För att kunna analysera uppsatsens sista frågeställning redogörs, i uppsatsens 

sjätte kapitel, för de förslag om ändring i 6 kap. BrB som lämnats i 

betänkandet Ett starkare skydd för den sexuella integriteten51. I analysen i 

kapitlets sista avsnitt diskuteras förslagen med utgångspunkt i dagens 

reglering av sexualbrott, vilket redogjorts för i uppsatsens fjärde kapitel, samt 

avvägningen mellan skyddet mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp 

samt sexuell självbestämmanderätt, vilket har redogjorts för i uppsatsens 

femte kapitel.  

 

I uppsatsens sjunde och sista kapitel förs en sammanfattande analys för att 

knyta ihop säcken.  

                                                 
51 SOU 2016:60. 
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2 Barnkonventionen 

2.1 Bakgrund 

För snart 30 år sedan antogs barnkonventionen av FN:s eniga 

generalförsamling.52 Det var dock inte det första internationella instrumentet 

om barns rättigheter. En första deklaration om barnets rättigheter antogs för 

snart 100 år sedan. Deklarationen erkände barnet som en individ med egna 

ekonomiska och sociala rättigheter och antogs av Rädda barnen 1923, bara 

fyra år efter organisationens grundande i London, och av NF 1924. En andra 

deklaration om barnets rättigheter, vilken utöver ekonomiska och sociala 

rättigheter också innehöll medborgerliga och politiska rättigheter, antogs av 

FN 1959.53  

 

1978 lade Polens regering fram en resolution hos FN:s kommission för de 

mänskliga rättigheterna om antagandet av en konvention om barnets 

rättigheter. Flera västländer var tveksamma till resolutionen eftersom de 

menade att barn omfattades av de mänskliga rättigheter som redan var 

formulerade och därför inte behövde en egen konvention. Eftersom många 

barn i utvecklingsländerna levde under mycket svåra förhållanden fick den 

polska regeringens resolution dock stöd hos många andra regeringar och en 

arbetsgrupp tillsattes. Trots att många i arbetsgruppen var optimistiska om att 

en konvention skulle kunna antas redan året därpå skulle det ta arbetsgruppen 

hela tio år att utforma konventionen.54 Först i november 1989 antogs 

barnkonventionen.55  

                                                 
52 Handbok om barnkonventionen, s. 13. 
53 Ek (2009), s. 18 ff 
54 Ibid, s. 16 ff.  
55 Handbok om barnkonventionen, s. 13. 
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2.2 Undertecknande, anslutning och 
ratificering 

Barnkonventionen var öppen för undertecknande av alla stater och ska förbli 

öppen för anslutning för vilken stat som helst. Detta framgår av artikel 46 och 

artikel 48 i konventionen. Även stater som inte var med och förhandlade fram 

barnkonventionen kan således ansluta sig till konventionen.56 Idag, snart 30 

år efter antagandet, har de flesta länder i världen anslutit sig till 

barnkonventionen.57  

 

Det krävs vidare, enligt artikel 47 i konventionen, att en stat ratificerar 

barnkonventionen genom deponering av ratifikationsinstrument hos FN:s 

generalsekreterare. Undertecknandet av barnkonventionen är således bara en 

viljeförklaring om att statens styrande organ kommer att verka för en 

ratificering.58 I ett monistiskt rättssystem räcker en sådan här ratificering för 

att barnkonventionen ska bli en del av den nationella rätten. I ett dualistiskt 

rättssystem däremot krävs det ytterligare åtgärder, inkorporering eller 

transformering, för att barnkonventionen ska bli en del av den nationella 

rätten. Med inkorporering menas att en nationell lag antas om att 

barnkonventionen ska gälla som nationell rätt. Med transformering menas att 

delar av den nationella rätten ändras, kompletteras eller upphävs så att den 

nationella rätten fullt ut motsvarar barnkonventionen.59  

 

En stat som ratificerar barnkonventionen åtar sig i enlighet med internationell 

rätt en skyldighet att genomföra barnkonventionens bestämmelser.60 

Barnkonventionen, med undantag av dess inledning, blir således folkrättsligt 

bindande för alla stater som har ratificerat den.61 

                                                 
56 Linderfalk (2012), s. 82.  
57 Handbok om barnkonventionen, s. 13. 
58 Ek (2009), s. 176.  
59 Nilsson (2012), s. 175.  
60 CRC/GC/2003/5, punkt 1. 
61 Ek (2009), s. 25.  
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2.3 Fakultativa protokoll 

Till barnkonventionen finns det idag tre fakultativa protokoll.62 De första två, 

angående barn i väpnade konflikter respektive handel med barn, 

barnprostitution och barnpornografi antogs av FN:s generalförsamling i maj 

2000.63 Det sista fakultativa protokollet, angående klagomålsförfarandet, ger 

barn möjlighet att lämna in klagomål till barnrättskommittén om deras 

rättigheter kränkts och de inte har haft möjlighet att få upprättelse i hemlandet. 

Detta protokoll antogs av FN:s generalförsamling i november 2011.64  

 

Samtliga tre protokoll ska vara öppna för anslutning av varje stat som är part 

till barnkonventionen eller som har undertecknat den och, precis som 

barnkonventionen, ska de tre fakultativa protokollen ratificeras. Detta 

framgår av artikel 9 i protokollet om barn i väpnade konflikter, artikel 13 i 

protokollet om handel med barn, barnprostitution och barnpornografi samt 

artikel 18 i protokollet om klagomålsförfarandet. Att protokollen är 

fakultativa innebär att det är frivilligt för stater att ratificera dem och det är 

således inte någon skyldighet för stater som har ratificerat barnkonventionen 

att också ratificera de fakultativa protokollen. De fakultativa protokollen är 

vidare, precis som barnkonventionen, folkrättsligt bindande för de stater som 

har ratificerat dem.65  

2.4 Barnrättskommittén och 
konventionsstaternas rapporter 

Framsteg i fråga om förverkligandet av de skyldigheter som stadgas i 

barnkonventionen ska, enligt artikel 43 i barnkonventionen, granskas av 

barnrättskommittén. Denna kommitté består av 18 oberoende och sakkunniga 

experter, vilka föreslås av konventionsstaterna och väljs på två år av FN:s 

generalförsamlings tredje utskott.66 

                                                 
62 UNICEF:s hemsida – Tilläggsprotokoll till barnkonventionen. 
63 Handbok om barnkonventionen, s. 452 och 458. 
64 UNICEF:s hemsida – Tilläggsprotokoll till barnkonventionen.  
65 Handbok om barnkonventionen, s. 452 och 458.   
66 Ek (2009), s. 26 f. 
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För att barnrättskommittén ska kunna genomföra granskningen ska 

konventionsstaterna enligt artikel 44.1, första gången två år efter 

barnkonventionens ikraftträdande för den berörda staten och sedan vart femte 

år, lämna en rapport till kommittén. Dessa rapporter ska, enligt artikel 44.2, 

redogöra för sådana förhållanden och svårigheter som påverkar i vilken 

utsträckning åtagandena enligt barnkonventionen har uppfyllts. De ska 

innehålla tillräckligt mycket information för att barnrättskommittén ska få en 

god uppfattning om genomförandet av barnkonventionen i konventionsstaten. 

Om det behövs kan barnrättskommittén, enligt artikel 44.4, begära ytterligare 

information av konventionsstaten.  

 

Motsvarande bestämmelser om att konventionsstaterna regelbundet ska 

lämna rapporter finns också i de första två protokollen. Dessa rapporter ska 

lämnas första gången två år efter det att ett protokoll har trätt i kraft i en stat 

och sedan i samband med rapporterna som lämnas till barnrättskommittén i 

enlighet med artikel 44 i barnkonventionen, eller annars vart femte år. Detta 

framgår av artikel 8 i protokollet om barn i väpnade konflikter och artikel 12 

i protokollet om handel, prostitution och pornografi. 

 

När rapporteringsprocessen är avslutad samlar barnrättskommittén sina 

sammanfattade slutsatser och rekommendationer i en rapport som tillställs 

den berörda staten (hädanefter sammanfattande slutsatser).67 Också andra 

organ inom FN kan lämna slutsatser och rekommendationer avseende en 

konventionsstats rapporter, till exempel UNICEF.68 

 

Det är således genom dessa sammanfattande slutsatser som 

barnrättskommittén kontrollerar efterlevnaden av de åtaganden 

konventionsstaterna har förbundit sig till. Någon domstol eller några andra 

                                                 
67 Handbok om barnkonventionen, s. 13.  
68 Ek (2009), s. 26.  
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sanktionsmekanismer finns inte att vidta om en konventionsstat inte följer 

barnkonventionen.69  

 

Protokollet om klagomålsförfarandet ger enskilda barn, grupper av barn och 

representanter för barn möjlighet att lämna in framställningar till 

barnrättskommittén om de anser att rättigheterna i barnkonventionen eller de 

första två protokollen har kränkts. Om förutsättningarna i artikel 7 i 

protokollet är uppfyllda kan barnrättskommittén ta upp framställan samt efter 

en utredning lämna rekommendationer till den berörda staten. 

Barnrättskommittén kan också ta upp en framställan som en stat har skickat 

in samt genomföra undersökningar på eget initiativ.70 

2.5 Barnkonventionen som en helhet 

Barnkonventionen och dess protokoll ska ses som en helhet och artiklarna är 

beroende av varandra. Ingen bestämmelse i barnkonventionen ska därför läsas 

separat.71 En viktig bestämmelse är artikel 1, i vilken det fastslås vad som 

menas med barn i barnkonventionen.  Enligt denna bestämmelse avses med 

barn alla människor under 18 år som inte, enligt lag, blir myndiga tidigare. 

Detta innebär att alla barn, till dess att de fyller 18 år, har rätt till det skydd 

som föreskrivs i barnkonventionen om de inte enligt lag blir myndiga 

tidigare.72  

 

Det finns också fyra grundläggande principer i barnkonventionen, vilka 

återfinns i artiklarna 2, 3.1, 6 och 12. Dessa principer har inte företräde 

framför någon annan enskild rättighet i konventionen, men de får särskild 

betydelse i situationer då andra, mer specifika, artiklar i konventionen inte 

kan tillämpas.73 

 

                                                 
69 UNICEF:s hemsida – Vad händer om ett land inte följer barnkonventionen? 
70 SOU 2016:19, s. 114.  
71 Handbok om barnkonventionen, s. 368 och 459.  
72 Ibid, s. 24.  
73 Ibid, s. 47.  
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Enligt artikel 2.1 ska konventionsstaterna respektera och tillförsäkra alla barn, 

utan någon åtskillnad, inom deras jurisdiktion de rättigheter som fastslås i 

barnkonventionen. Inget barn får, enligt artikel 2, diskrimineras på grund av 

”barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, 

religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala 

ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt”. Enligt artikel 

2.2. ska konventionsstaterna vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda barn 

från all form av diskriminering eller bestraffning till följd av föräldrars, 

vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta 

åsikter eller tro. Principen om icke-diskriminering innebär dock inte ett krav 

på identisk likabehandling.74 Tvärt om krävs ibland, med utgångspunkt i 

principen om icke-diskriminering, att differentiering görs med anledning av 

olika skyddsbehov, till exempel på grund av kön eller ålder.75 

 

Enligt artikel 3.1 ska, vid alla åtgärder som rör barn, oavsett om de vidtas av 

offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa 

myndigheter eller lagstiftande åtgärder, barnets bästa komma i främsta 

rummet. Vad som menas med barnets bästa är inte klart definierat men det är 

däremot klart att principen kräver systematiska överväganden av de 

konsekvenser som alla beslut får för barn, både på lång och kort sikt. Ledning 

kan också tas i konventionens övriga bestämmelser, främst de övriga 

grundläggande principerna.76 

 

Enligt artikel 6.1 har alla barn en inneboende rätt till livet och enligt artikel 

6.2. ska konventionsstaterna till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets 

överlevnad och utveckling. Detta är, som nämnts ovan, en av de 

grundläggande principerna i barnkonventionen. Principen är till och med 

avgörande för genomförandet av hela barnkonventionen. Med detta menas att 

principen inte kan genomföras utan ett holistiskt förhållningssätt. Alla andra 

                                                 
74 CRC/GC/2003/5, punkt 12.  
75 CRC/GC/2005/6, punkt 18. 
76 Handbok om barnkonventionen, s. 48 f. 
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bestämmelser i barnkonventionen ska således tillämpas för att denna princip 

ska anses genomförd.77  

 

Den sista av barnkonventionens grundläggande principer återfinns i artikel 

12. Enligt artikel 12.1 ska konventionsstaterna ”tillförsäkra det barn som är i 

stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör 

barnet”. Åsikterna ska vidare ”tillmätas betydelse i förhållande till barnets 

ålder och mognad”. För detta ändamål ska, enligt artikel 12.2, barnet beredas 

möjlighet att höras i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör 

barnet. Det handlar dock inte om en rätt till självbestämmande, utan om en 

rätt att delta i de beslut som rör barnet.78 

2.6 Sexuellt utnyttjande och sexuella 
övergrepp 

Under arbetet med att utforma barnkonventionen fanns till en början inte 

något förslag på skydd mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. 

Under det pågående utformandet arbetades dock ett sådant förslag fram, med 

utgångspunkt i förslaget till det som idag är artikel 19 (en kort beskrivning av 

denna artikel kommer i avsnitt 2.7).79 I artikel 34 stadgas att: 

 

”Konventionsstaterna åtar sig att skydda barnet mot alla former 

av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. För detta 

ändamål skall konventionsstaterna särskilt vidta alla lämpliga 

nationella, bilaterala och multilaterala åtgärder för att förhindra 

(a) att ett barn förmås eller tvingas att delta i en olaglig sexuell 

handling; 

(b) att barn utnyttjas för prostitution eller annan olaglig sexuell 

verksamhet; 

(c) att barn utnyttjas i pornografiska föreställningar och i 

pornografiskt material.” 

                                                 
77 Handbok om barnkonventionen, s. 81 f. 
78 Ibid, s. 123.  
79 Ek (2009), s. 112 ff. 
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Vad som menas med ett sexuellt utnyttjande eller ett sexuellt övergrepp 

fastslås varken i barnkonventionen eller i något annat internationellt 

instrument.80 Det framgår dock av förarbetena att bestämmelsen inte syftar 

till att reglera barns sexualliv utan till att beskydda dem från sexuellt 

utnyttjande och sexuella övergrepp.81 Det poängterades också att 

”utnyttjande” och ”olaglig” var viktiga formuleringar i bestämmelsen 

eftersom kravet på skydd omfattar alla barn upp till 18 år och eftersom inte 

alla sexuella handlingar som barn deltar i därför ska vara att anse som 

olagliga.82 

 

Med hänvisning till att vad som menas med sexuellt utnyttjande och sexuella 

övergrepp inte definierats i något internationellt instrument kan dock nämnas 

vad barnrättskommittén uttalade i sin åttonde allmänna kommentar om våld 

och övergrepp i allmänhet. Där skrevs nämligen att det inte torde vara några 

egentliga svårigheter att avgöra vad som är en fysisk åtgärd eller ingripande 

för att skydda barn och vad som är en avsiktlig och repressiv användning av 

våld för att tillfoga ett visst mått av smärta, obehag eller förödmjukelse. Som 

vuxna kan vi avgöra skillnaden om handlingarna utförs mot oss och det bör 

inte vara svårt att göra samma åtskillnad när handlingarna riktats mot ett 

barn.83  

 

Trots att syftet med bestämmelsen inte är att reglera barns sexualliv 

rekommenderar barnrättskommittén konventionsstater som inte har någon 

minimiålder för när ett barn kan samtycka till att delta i sexuella handlingar 

att införa en sådan minimiålder.84 I de flesta konventionsstater är sexuellt 

umgänge utan samtycke eller genom någon form av tvång förbjudet. 

Införandet av en sådan minimiålder innebär att sexuella handlingar begångna 

med eller mot ett barn under minimiåldern är förbjudna, även om barnet i 

                                                 
80 Handbook on the Optional Protocol on the sale of children, child prostitution and child 

pornography, s. 10.  
81 E/CN.4/1987/25, punkt 88. 
82 Ibid, punkt 86. 
83 CRC/C/GC/8, punkt 14.  
84 Handbok om barnkonventionen, s. 357.  
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fråga har samtyckt till handlingen.85 Vad denna minimiålder ska fastställas 

till har barnrättskommittén inte uttalat sig om men kommittén har kritiserat 

stater som har fastställt minimiåldern till 12 år för att de har ansett att detta 

har varit alldeles för lågt.86 Generellt sett gäller att minimiåldrar som syftar 

till att skydda barnet bör vara så höga som möjligt medan minimiåldrar som 

gör barnet självständigt och tvingar staten att respektera barnets 

medborgerliga rättigheter och barnets fortlöpande utveckling kräver mer 

flexibla system och i vissa fall lägre åldersgränser.87 Någonting som 

barnrättskommittén är oroad över är att vissa stater tillämpar olika 

minimiåldrar beroende på om barnet står i förtroendeställning till förövaren 

eller inte. Även om vissa sådana här skillnader mellan förövare kan göras 

menar barnrättskommittén att det ofta går emot kravet på icke-diskriminering 

i artikel 2.88 

2.7 Genomförandet av artikel 34 

Det finns inte en bestämd modell för hur barnkonventionen ska genomföras i 

de enskilda konventionsstaterna. Beroende på hur barnrättskommittén anser 

att barnkonventionen bäst genomförs i en viss konventionsstat 

rekommenderas olika strategier.89 Det är dock viktigt att all nationell 

lagstiftning är helt förenlig med barnkonventionen och de rättigheter som 

fastslås där. Både barnkonventionen och dess principer ska kunna tillämpas 

direkt. Det är också viktigt att konventionsstaten utvecklar vissa särskilda 

strukturer och tillsyn, utbildning och andra verksamheter inom 

statsförvaltningen, parlamentet och rättsväsendet på alla nivåer.90 

 

Enligt artikel 4 ska konventionsstaterna vidta alla lämpliga lagstiftnings-, 

administrativa och andra åtgärder för att genomföra de rättigheter som 

erkänns i barnkonventionen. I förhållande till ekonomiska, sociala och 

                                                 
85 Handbok om barnkonventionen, s. 25.  
86 Ibid, s. 360.  
87 Ibid, s. 25.  
88 Ibid, s. 360.  
89 Ibid, s. 57.  
90 CRC/GC/2003/5, punkt 1.  
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kulturella rättigheter ska dessa åtgärder vidtas med utnyttjande till det yttersta 

av sina tillgängliga resurser och, om det behövs, inom ramen för 

internationellt arbete. Detta innebär att det för dessa rättigheter, till skillnad 

från för de medborgerliga och politiska rättigheterna, finns en acceptans för 

att bristande resurser kan hindra ett fullständigt genomförande av 

rättigheterna. Det finns dock ingen enkel uppdelning mellan ekonomiska, 

sociala och kulturella rättigheter å ena sidan och medborgerliga och politiska 

rättigheter å andra sidan. Många rättigheter innehåller inslag av båda typerna 

av rättigheter.91 Anledningen till att detta förbehåll inte finns för de 

medborgerliga och politiska rättigheterna är att arbetsgruppen menade att 

dessa inte är beroende av tillgängliga resurser.92 Detta innebär att 

medborgerliga och politiska rättigheter ska genomföras fullt ut direkt medan 

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter endast behöver genomföras 

gradvis.93 Det krävs dock att konventionsstaten kan visa att man genomfört 

de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna med utnyttjande till det 

yttersta av sina tillgängliga resurser.94 

 

En viktig åtgärd som barnrättskommittén särskilt rekommenderar 

konventionsstater att vidta med anledning av kravet på skydd enligt artikel 34 

är att genomföra omfattande studier för att bedöma orsaker till samt 

karaktären och omfattningen av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp 

mot barn. För att förebygga och minska förekomsten av sexuellt utnyttjande 

och sexuella övergrepp rekommenderas konventionsstaterna bland annat att 

införa en nationell handlingsplan, att införa förebyggande arbete som 

obligatoriskt ämne i alla relevanta läroplaner samt att utbilda lärare och andra 

personer som arbetar med barn om riskerna med sexuellt utnyttjande och 

sexuella övergrepp mot barn.95 Det är också viktigt att konventionsstaternas 

lagstiftning skyddar barn mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp, 

främst genom att kriminalisera handlingar. Barn som utsätts för sexuellt 

                                                 
91 CRC/GC/2003/5, punkt 6 och 7. 
92 Handbok om barnkonventionen, s. 59. 
93 Ibid, s. 59 f. 
94 CRC/GC/2003/5, punkt 7. 
95 Handbok om barnkonventionen, s. 357 ff.  
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utnyttjande eller sexuella övergrepp ska tas på allvar. De ska få upprättelse 

genom rättsliga förfaranden och förövare ska ställas inför rätta i ett 

barnanpassat rättssystem.96 Även rehabilitering och återanpassning av de barn 

som utsätts för sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp är viktigt enligt 

barnkonventionen och därför rekommenderas också konventionsstaterna att 

vidta alla lämpliga sådana åtgärder.97  

 

I artikel 42 och 44.6 stadgas andra viktiga bestämmelser om genomförandet 

av barnkonventionen.98 I artikel 42 fastslås skyldigheten att göra 

barnkonventionens innehåll allmänt känt bland barn och vuxna och i artikel 

44.6 fastslås skyldigheten att göra rapporterna som staterna lämnar till 

barnrättskommittén tillgängliga för allmänheten inom respektive stat. 

 

Enligt artikel 41 ska ingenting i barnkonventionen inverka på bestämmelser 

som går längre vad gäller att förverkliga barnets rättigheter. Detta gäller 

oavsett om bestämmelsen finns i konventionsstatens lagstiftning eller i för 

den staten gällande internationell rätt. Bestämmelsen syftar till att inte 

underminera andra regler som sträcker sig längre.99 I vissa fall 

rekommenderar barnrättskommittén till och med konventionsstaterna att 

införa starkare rättigheter än de som finns i barnkonventionen.100 

Barnrättskommittén rekommenderar också konventionsstater att ratificera 

andra internationella instrument om mänskliga rättigheter. Detta mot 

bakgrund av att principerna om de mänskliga rättigheterna är odelbara och 

ömsesidigt beroende av varandra.101 

2.8 Analys 

Som framgått ovan innehåller barnkonventionen bestämmelser om barnets 

rättigheter. En av dessa rättigheter är att skyddas mot sexuellt utnyttjande och 

                                                 
96 Handbok om barnkonventionen, s. 359.  
97 Ibid, s. 361. 
98 Ibid, s. 58.  
99 Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, s. 625 f. 
100 Handbok om barnkonventionen, s. 429.  
101 CRC/GC/2003/5, punkt 17.  
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sexuella övergrepp, vilken fastslås i artikel 34. Uppsatsens första 

frågeställning handlar om vad detta krav på skydd innebär för 

konventionsstaterna. För att besvara denna frågeställning behöver tre mindre 

frågeställningar besvaras, nämligen vem det är som ska omfattas av skyddet, 

vilka handlingar som är att anse som sexuellt utnyttjande eller sexuella 

övergrepp samt hur personerna ska skyddas mot dessa handlingar. Vem som 

omfattas av kravet på skydd framgår redan av artikel 1. Enligt denna 

bestämmelse har alla barn rätt till det skydd som föreskrivs i 

barnkonventionen. Med barn avses, enligt samma bestämmelse, alla 

människor till dess de fyller 18 år eller blir myndiga.  

 

Vilka handlingar som är att anse som sexuellt utnyttjande eller sexuella 

övergrepp samt hur konventionsstaterna ska skydda barn mot dessa 

handlingar är dock inte lika klart. Vad som är ett sexuellt utnyttjande eller ett 

sexuellt övergrepp definieras, som nämnts ovan, varken i barnkonventionen 

eller i något annat internationellt instrument. Några exempel nämns 

visserligen i artikel 34 men dessa ger knappast någon tydlig vägledning. Vad 

som menas med ”prostitution eller annan olaglig sexuell verksamhet” samt 

”pornografiska föreställningar och pornografiskt material” tas inte upp i 

denna uppsats. Vad som menas med ”olaglig sexuell handling” är visserligen 

klart men det ger knappast någon vägledning kring vilka handlingar som i 

konventionsstaterna ska anses vara olagliga.  

 

Något som dock står klart är att vilka sexuella handlingar som barn ska 

skyddas mot beror på barnets ålder. Diskriminering är visserligen inte tillåtet, 

enligt artikel 2, men alla former av olikabehandling är inte att anse som 

diskriminering. Med hänsyn till att olika grupper av barn har olika 

skyddsbehov krävs det tvärtom differentiering i vissa fall för att minska risken 

för diskriminering. Som nämnts ovan rekommenderar barnrättskommittén 

konventionsstaterna att införa minimiåldrar för när ett barn ska kunna 

samtycka till att delta i sexuella handlingar. Alla sexuella handlingar 

begångna med eller mot barn under denna ålder ska vara olagliga, oberoende 

av om barnet samtycker till handlingarna eller inte. Det sägs dock i 
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förarbetena att inte alla sexuella handlingar begångna med eller mot barn ska 

vara olagliga eftersom kravet på skydd mot sexuellt utnyttjande och sexuella 

övergrepp gäller alla barn upp till 18 år (alternativt till dess de blir myndiga). 

Kravet på skydd syftar inte till att reglera barns sexualliv utan till att skydda 

dem mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Enligt artikel 12 ska 

barn dessutom ha rätt att uttrycka sina åsikter i förhållande till mognad och 

utveckling. Trots att denna bestämmelse inte handlar om någon egentlig 

självbestämmanderätt torde det, för barn som uppnått minimiåldern för att 

samtycka till att delta i sexuella handlingar, trots allt vara tal om en sexuell 

självbestämmanderätt. Vad denna minimiålder ska bestämmas till har dock 

inte fastslagits av barnrättskommittén. Det enda uttalande som gjorts är att 12 

år är en alltför lågt bestämd minimiålder. I det här fallet syftar ju minimiåldern 

visserligen till att skydda barnet mot sexuella handlingar, som det inte anses 

moget för, men den sexuella självbestämmanderätten torde som motpol 

innebära att minimiåldern heller inte får sättas för högt.  

 

Även när man har uppnått åldern för sexuell självbestämmanderätt har man 

dock rätt till skydd mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp, vilket 

alltså inte definieras närmare. Två viktiga anledningar kan ligga bakom 

faktumet att det inte finns någon definition av vad som menas med ”sexuellt 

utnyttjande och sexuella övergrepp”. För det första för att det skulle innebära 

stora svårigheter att ens försöka definiera dessa handlingar. Vad är ett 

utnyttjande? Var är ett övergrepp? Och när är ett utnyttjande eller ett 

övergrepp sexuellt? För det andra skulle en alltför tydlig definition innebära 

att skyddet antingen blir alltför snävt eller för omfattande. Vad som menas 

med sexuella utnyttjanden och sexuella övergrepp är också någonting som 

förändras över tid. Vad som idag är att anse som en våldtäkt är inte samma 

sak som vad man i mitten på 1900-talet ansåg vara en våldtäkt. Genom att 

inte definiera alltför tydligt vad som menas med sexuella utnyttjanden och 

sexuella övergrepp låser man sig heller inte vid denna definition.  

 

Någonting som inte heller är definierat i barnkonventionen är på vilket sätt 

barn ska skyddas mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Som 
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nämnts ovan ska konventionsstaterna, enligt artikel 4, vidta alla lämpliga 

lagstiftnings-, administrativa och andra åtgärder för att genomföra de 

rättigheter som erkänns i barnkonventionen. Vad gäller ekonomiska, sociala 

och kulturella rättigheter är det tillräckligt att konventionsstaterna vidtar 

åtgärderna med utnyttjande till det yttersta av sina tillgängliga resurser. De 

medborgerliga och politiska rättigheterna är inte beroende av tillgängliga 

resurser och därför finns inte detta förbehåll för dessa rättigheter. Det är dock 

inte självklart vilken typ av rättighet artikel 34 avser. De flesta rättigheter 

innehåller dessutom inslag av både ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheter samt medborgerliga och politiska rättigheter. En klassificering av 

rättigheten i artikel 34 innebär dock inte någon ledtråd till på vilket sätt barn 

ska skyddas mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Som framgått 

ovan ska konventionsstaterna dock vidta åtgärder inom många olika områden: 

förebyggande åtgärder, lagstiftande åtgärder, åtgärder rörande rättssystemet 

och åtgärder som syftar till att rehabilitera och återanpassa barn som har 

utsatts. Även inom straffsystemet ska således åtgärder vidtas, både vad gäller 

kriminalisering av vissa handlingar samt att förövare faktiskt åtalas och 

lagförs för de sexualbrott de begått mot barn.  

 

De oklarheter som framgått ovan kan till viss del rättas till genom 

barnrättskommitténs sammanfattande slutsatser till de enskilda 

konventionsstaterna. I dessa slutsatser utgår barnrättskommittén från 

förhållandena i en enskild konventionsstat när man lämnar rekommendationer 

till konventionsstaten i fråga. Detta torde innebära att varken avsaknaden av 

definition på vad som menas med sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp 

eller bristen på tydliga bestämmelser om på vilket sätt barn ska skyddas mot 

dessa handlingar är något stort problem. Inte heller att definitionerna 

förändras över tid bör vara något problematiskt. Detta borde 

barnrättskommittén kunna ta hänsyn till i sina rekommendationer. Eftersom 

de sammanfattande slutsatserna lämnas med jämna mellanrum som svar på 

konventionsstaternas rapporter kan barnrättskommittén främja att skyddet 

enligt artikel 34 gradvis utvecklas i konventionsstaterna. 

Barnrättskommitténs rekommendationer går i många fall, som nämnts ovan, 
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längre än vad barnkonventionen egentligen gör. Detta innebär att 

barnrättskommittén inte bara ser till att konventionsstaterna gradvis lever upp 

till kravet på skydd utan också att barnkonventionens innehåll faktiskt 

utvecklas över tid.  

 

Med bakgrund av detta bör det egentligen inte gå att säga att en 

konventionsstat lever upp till kravet på skydd. En konventionsstat kan 

visserligen ha vidtagit alla rekommenderade åtgärder i de sammanfattande 

slutsatserna men innebär detta att konventionsstaten lever upp till kravet på 

skydd? Barnkonventionen skulle nog kunna sägas beskriva en utopi i vilken 

inga barn utsätts för sexuellt utnyttjande eller sexuella övergrepp. Så länge 

det begås sådana handlingar mot barn finns det saker för konventionsstaterna 

att arbeta med, om inte på nationell basis så på internationell basis. Även om 

det skulle gå att säga att en konventionsstat just nu lever upp till kravet på 

skydd mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp torde det, med 

beaktande av att det troligtvis kommer att lämnas nya rekommendationer i 

framtiden, inte heller vara speciellt intressant att utreda huruvida en 

konventionsstat lever upp till kravet på skydd eller inte. Mer intressant är att 

utreda vad en konventionsstat kan göra för att i större grad leva upp till kravet 

på skydd mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp, även om 

konventionsstaten redan har kommit långt i utvecklandet av skyddet.   

 

Trots att barnrättskommitténs sammanfattande slutsatser innehåller 

rekommendationer till konventionsstaterna kan det antas att dessa är relativt 

diplomatiskt uttryckta. Barnrättskommittén bör föredra att kraven inte sätts 

så högt att stater väljer att inte ratificera barnkonventionen. Detta kan också 

vara en anledning till att det inte finns några sanktioner att vidta mot stater 

som inte lever upp till sina åtaganden enligt barnkonventionen (detta är ju 

dock ett återkommande problem inom folkrätten). Stater har egentligen 

ingenting annat än goodwill att vinna på att ratificera och genomföra 

barnkonventionen (vilket visserligen inte borde underskattas som drivkraft).  

På grund av detta skulle troligen inte sanktioner mot de stater som faktiskt 

ratificerar barnkonventionen, och som därmed har tagit ett steg i rätt riktning 
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men som ändå inte fullt ut lever upp till sina åtaganden, uppmuntra stater att 

ratificera barnkonventionen. 

 

Barnkonventionen borde kanske ses mer som ett levande verktyg för att 

gradvis förbättra barns villkor. Konventionstexten sätter ramarna och 

barnrättskommittén utvecklar innehållet. Att leva upp till de åtaganden som 

en ratificering av barnkonventionen innebär är således också att följa 

barnrättskommitténs rekommendationer. Detta gäller också artikel 34 och 

kravet på skydd mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Att leva upp 

till kravet på skydd bör inte innebära att konventionsstaterna ska vidta vissa 

bestämda handlingar eller att inte några sexuella utnyttjanden eller sexuella 

övergrepp mot barn inte längre begås i konventionsstaterna, även om detta 

torde vara det långsiktiga målet. Att leva upp till kravet på skydd borde istället 

handla om att hela tiden arbeta aktivt med att förbättra skyddet mot sexuellt 

utnyttjande och sexuella övergrepp mot barn, främst genom att följa de 

rekommendationer som barnrättskommittén lämnar i sina sammanfattande 

slutsatser. En bra utgångspunkt vid utredningen av vad som krävs i en 

konventionsstat för att i större grad leva upp till kravet på skydd är således de 

sammanfattande slutsatserna från barnrättskommittén. I takt med att 

samhället förändras utvecklas också dessa rekommendationer, vilket är en 

förutsättning för att skyddet av barn ska upprätthållas och stärkas.   



 37 

3 Barnkonventionen i Sverige 

3.1 Ratificering 

Sverige har både undertecknat och ratificerat barnkonventionen och de första 

två protokollen, protokollet om barn i väpnade konflikter och protokollet om 

handel med barn, barnprostitution och barnpornografi. Barnkonventionen 

ratificerades i juni 1990 och de två protokollen ratificerades 2003 respektive 

2006. Det sista protokollet har Sverige dock varken undertecknat eller 

ratificerat.102  

 

Sverige brukar räknas som ett dualistiskt rättssystem och för att 

barnkonventionen skulle bli en del av den nationella rätten krävdes därför 

inkorporering eller transformering.103 Den metod som valdes var 

transformering och barnkonventionen gäller därför inte som lag i Sverige.104 

Ett förslag om att göra barnkonventionen till svensk lag lades dock fram 2016 

genom betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag.105 Om detta förslag 

blir verklighet skulle domstolar och andra myndigheter kunna lägga 

barnkonventionen ensam till grund för ett beslut istället för att, som idag, 

tolka de svenska rättsreglerna fördragskonformt. Barnkonventionen skulle 

också ha företräde framför författningar av lägre valör vid eventuella 

konflikter.106 

3.2 Rapporter och sammanfattande 
slutsatser 

Sverige har totalt lämnat sju rapporter till barnrättskommittén om 

förverkligandet av barnkonventionen och dess protokoll. Två av rapporterna 

rör de två fakultativa protokoll som Sverige har ratificerat, protokollet om 

barn i väpnade konflikter och protokollet om handel med barn, 

                                                 
102 Ratification Status for Sweden. 
103 Nilsson (2012), s. 175.  
104 Handbok om barnkonventionen, s. 13.  
105 SOU 2016:19, s. 19.  
106 Ibid, s. 22. 
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barnprostitution och barnpornografi. De övriga fem rapporterna rör 

barnkonventionen. Den senaste rapporten, avseende barnkonventionen, 

lämnade Sverige 2012. Barnrättskommittén har samlat sina slutsatser och 

rekommendationer för de sju rapporterna i lika många sammanfattande 

slutsatser. De senaste sammanfattande slutsatserna lämnade 

barnrättskommittén 2015.107 Sverige ska, senast 2021, lämna den 

kombinerade sjätte och sjunde rapporten rörande barnkonventionen till 

barnrättskommittén.108 I den kommande framställningen kommer endast att 

redogöras för de fem sammanfattande slutsatserna som rör barnkonventionen.  

 

Sverige har i flera fall fått beröm i de sammanfattande slutsatserna. I de andra 

sammanfattande slutsatserna berömde barnrättskommittén Sverige för att ha 

vidtagit internationella åtgärder för att bekämpa kommersiellt utnyttjande av 

barn sexuellt samt för att man antagit en handlingsplan för att bekämpa 

kommersiellt utnyttjande av barn sexuellt.109 I de tredje sammanfattande 

slutsatserna fick Sverige beröm för att man vidtagit ytterligare 

lagstiftningsåtgärder för att skydda barn från sexuellt utnyttjande och sexuella 

övergrepp.110 Sverige fick, i de fjärde sammanfattande slutsatserna, beröm för 

de ändringar som gjorts i lagstiftningen om sexualbrott mot barn.111 Också i 

de femte sammanfattande slutsatserna fick Sverige beröm för sina framsteg 

inom detta område.112 

 

Sverige har dock också fått omfattande kritik rörande regleringen av 

sexualbrott mot barn, och framförallt mot barn mellan 15 och 18 år. Redan i 

de första sammanfattande slutsatserna fick Sverige kritik för bristen på data 

över barn som utsatts för sexuellt utnyttjande eller sexuella övergrepp.113 I de 

andra sammanfattande slutsatserna kritiserade barnrättskommittén för första 

gången Sverige för att skyddet mot sexuellt utnyttjande och sexuella 

                                                 
107 Reporting Status for Sweden.  
108 CRC/C/SWE/CO/5, punkt 65.  
109 CRC/C/15/Add.101, punkt 5. 
110 CRC/C/15/Add.248, punkt 3. 
111 CRC/C/SWE/CO/4, punkt 5. 
112 CRC/C/SWE/CO/5, punkt 3. 
113 CRC/C/15/Add.2, punkt 9. 
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övergrepp mot barn mellan 15 och 18 år var för svagt. Barnrättskommittén 

rekommenderade därför Sverige att stärka skyddet mot sexuellt utnyttjande 

och sexuella övergrepp för alla barn upp till 18 år.114 Barnrättskommittén 

upprepade också kritiken om bristen på data över barn som utsatts för sexuellt 

utnyttjande och sexuella övergrepp.115 I de tredje sammanfattande 

slutsatserna uttryckte barnrättskommittén kritik över förekomsten av flera 

former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp mot barn i Sverige, 

bland annat sådana brott som begås efter att förövaren fått kontakt med barnet 

på internet. Sverige rekommenderades därför att vidta flera åtgärder för att 

stärka skyddet på internet.116 Barnrättskommittén kritiserade också återigen 

Sverige för att statistiken över barn som utsatts för sexuellt utnyttjande och 

sexuella övergrepp inte var precis och framförallt för barn mellan 15 och 18 

år som utsattes för utnyttjanden och övergrepp. Barnrättskommittén 

rekommenderade Sverige att sammanställa denna data.117 I de fjärde 

sammanfattande slutsatserna fick Sverige skarp kritik för att de 

rekommenderade åtgärderna från de tredje sammanfattande slutsatserna 

gällande skyddet för barn mot sexuella utnyttjande och sexuella övergrepp 

samt bristen på statistik, framförallt rörande barn mellan 15 och 18 år, ännu 

inte åtgärdats. Sverige rekommenderades därför att vidta de rekommenderade 

åtgärderna snarast.118 Sverige rekommenderades vidare att fullt ut 

implementera den nationella handlingsplanen för sexuellt utnyttjande av barn, 

att stärka åtgärderna för att förebygga sexuellt utnyttjande och sexuella 

övergrepp mot barn, att stärka åtgärderna för att skydda barn som har blivit 

utsatta för sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp samt att åtala och 

lagföra förövare av dessa brott.119  

 

I de femte sammanfattande slutsatserna fick Sverige skarp kritik för att flera 

av de åtgärder som rekommenderades i de fjärde sammanfattande slutsatserna 

                                                 
114 CRC/C/15/Add.101, punkt 22.  
115 Ibid, punkt 21.  
116 CRC/C/15/Add.248, punkt 43 och 44. 
117 Ibid, punkt 10 och 11. 
118 CRC/C/SWE/CO/4, punkt 7, 8, 19 och 20.  
119 Ibid, punkt 66 och 67.  
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inte genomförts. 120 Det handlade då främst om flera åtgärder för att stärka 

skyddet samt för att förebygga sexuell exploatering av barn, så som att vidta 

rättsliga åtgärder mot förövare.121 Barnrättskommittén kritiserade också 

Sverige för att Sverige, i sin rättspraxis och lagstiftning, inte alltid ger 

brottsutsatta barn över 15 år tillräckligt skydd när det kommer till sexuella 

övergrepp.122 Barnrättskommittén uppmanade därför Sverige att vidta alla 

nödvändiga åtgärder för att se till att brottsbalken fullt ut överensstämmer 

med bestämmelserna i barnkonventionen genom att ge barn som utsatts för 

övergrepp, även barn över 15 år, ett fullgott rättsligt skydd.123 Sverige fick 

också kritik för att alla former av sexuella övergrepp inte var belagda med 

straff som stod i proportion till brottets svårighetsgrad.124 Sverige 

rekommenderades även att vidta ännu fler åtgärder för att eliminera 

förekomsten av sexuella övergrepp mot barn.125 

3.3 Analys 

Sverige har således ratificerat både barnkonventionen och två av de tre 

fakultativa protokollen till barnkonventionen. Detta innebär att Sverige är 

folkrättsligt bundet av både barnkonventionen och de två protokollen. Som 

konstaterats i föregående kapitels analys torde Sverige därför också vara 

bundet av de rekommendationer som barnrättskommittén lämnar i sina 

sammanfattande slutsatser till Sverige. I dessa sammanfattande slutsatser har 

barnrättskommittén visserligen berömt Sverige, men också kritiserat Sverige 

vad gäller kravet på skydd mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp 

mot barn mellan 15 och 18 år.  

 

Uppsatsens andra frågeställning handlar om huruvida det finns någonting som 

Sverige, som konventionsstat, kan göra för att i större grad leva upp till kravet 

på skydd mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp mot barn mellan 15 

                                                 
120 CRC/C/SWE/CO/5, punkt 6. 
121 CRC/C/SWE/CO/4, punkt 67.  
122 CRC/C/SWE/CO/5, punkt 55. 
123 Ibid, punkt 56. 
124 Ibid, punkt 55 och 56.  
125 Ibid, punkt 30.  
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och 18 år.  Först bör då utredas om ovanstående kritik innebär att Sverige inte 

anses leva upp till kravet på skydd? Det beror på vad som menas med att leva 

upp till kravet på skydd. Om man menar att en stat lever upp till kravet på 

skydd när det inte längre finns någonting mer att göra för att stärka skyddet 

mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp lever Sverige uppenbarligen 

inte upp till kravet på skydd enligt artikel 34. Denna frågeställning känns dock 

inte speciellt intressant eftersom barnkonventionens innehåll, som 

konstaterats i föregående kapitels analys, hela tiden utvecklas genom 

barnrättskommitténs sammanfattande slutsatser. Om man istället, med att 

leva upp till kravet på skydd, menar att Sverige just nu har vidtagit lämpliga 

åtgärder för att stärka skyddet mot sexuellt utnyttjande och sexuella 

övergrepp mot barn mellan 15 och 18 år skulle Sverige kunna anses leva upp 

till kravet på skydd, trots att det finns mycket mer att göra. Någon exakt gräns 

för när Sverige anses leva upp till kravet på skydd behöver i sådana fall inte 

dras. Istället kan fokus läggas på att analysera på vilka områden Sverige kan 

stärka skyddet mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp mot barn 

mellan 15 och 18 år.    

 

Vad gäller kritiken om bristen på statistik över barn som utsätts för sexuellt 

utnyttjande och sexuella övergrepp, och framförallt barn mellan 15 och 18 år, 

är det mycket anmärkningsvärt att Sverige inte har vidtagit några åtgärder för 

att samla in denna statistik. Speciellt med tanke på att kritiken har lämnats i 

barnrättskommitténs alla sammanfattande slutsatser till Sverige. Bristen på 

statistik gör att det är mycket svårt att dra några slutsatser om hur stort 

problemet med sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp mot barn mellan 

15 och 18 år är. Det bör heller inte krävas speciellt omfattande åtgärder för 

att samla statistiken på ett, enligt barnrättskommittén, tillfredsställande sätt.   

 

Även kritiken om att skyddet för barn mellan 15 och 18 år mot sexuellt 

utnyttjande och sexuella övergrepp brister har lämnats i flera sammanfattande 

slutsatser och även i de senaste sammanfattande slutsatserna. Kritiken och 

rekommendationerna har dock inte varit speciellt konkreta. Skyddet har 

ansetts bristfälligt och Sverige har rekommenderats att vidta fler åtgärder för 
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att förebygga sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp mot barn mellan 15 

och 18 år. De flesta rekommendationer är dock relativt allmänt hållna. 

Sverige ska vidta åtgärder för att se till att förövare i större grad åtalas och 

lagförs, rättsliga åtgärder ska vidtas mot förövare, lagstiftning och rättspraxis 

ska ge barn ett starkare skydd och straffen ska stå i proportion till brottens 

svårighetsgrad. I de senaste sammanfattande slutsatserna gick 

barnrättskommittén så långt som att rekommendera Sverige att vidta åtgärder 

för att eliminera sexuell exploatering av barn. Exakt vilka åtgärder som ska 

vidtas framgår dock inte. Det framgår endast att det handlar om både 

förebyggande åtgärder, kriminaliseringar, att se till att lagstiftningen fullt ut 

skyddar barn upp till 18 år, att vidta rättsliga åtgärder för att se till att förövare 

åtalas och lagförs, att se till att straffen motsvarar gärningarnas allvar samt att 

barn som redan har utsatts för sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp ska 

skyddas även efteråt.  

 

Vilka förebyggande åtgärder som krävs, vilka handlingar som 

barnrättskommittén menar inte är kriminaliserade, på vilket sätt lagstiftningen 

inte redan skyddar barn upp till 18 år, vilka rättsliga åtgärder som inte anses 

vidtagna, vilka gärningar som har en för låg straffskala och hur mycket högre 

den ska vara samt på vilket sätt barn som har utsatts ska skyddas, framgår 

inte. Det bör därför vara upp till Sverige att undersöka vilka åtgärder som 

skulle ha bäst effekt och sedan är det upp till barnrättskommittén att utvärdera 

dessa ändringar. Det finns, som tidigare nämnts, inte ett sätt att genomföra 

barnkonventionen på och vilka åtgärder som ger bäst effekt är svårt att säga i 

förväg. Det bör heller inte handla om att ha en viss lagstiftning utan att se till 

att barn så långt som möjligt slipper att utsättas, och i de fall de ändå utsätts, 

får upprättelse genom ett rättsligt förfarande som innebär att förövare åtalas 

och lagförs. Även den bäst formulerade strafflagstiftningen är ju helt 

meningslös om den inte verkar avskräckande samt innebär att förövare 

straffas.  

 

Det finns således flera brister i skyddet mot sexuellt utnyttjande och sexuella 

övergrepp mot barn mellan 15 och 18 år i Sverige. För att ytterligare kunna 
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analysera skyddet mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp i Sverige 

krävs dock en genomgång av regleringen av sexualbrott i Sverige. Detta 

kommer att göras i följande kapitel.  
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4 Regleringen i Sverige idag 

4.1 Sexualbrotten 

Sexualbrotten regleras i 6 kap. BrB. Sedan ikraftträdandet av BrB 1965 har 

brotten bytt namn från sedlighetsbrott till sexualbrott. Detta illustrerar också 

skiftet i skyddsintresset. Till en början syftade bestämmelserna främst till att 

stärka kyrkans syn på sexualmoral och synd och till de snäva gränser för 

sexuella förbindelser som rådde. Idag handlar det främst om att skydda den 

enskildes rätt till sexuellt självbestämmande. Brottstypen skiljer sig mycket 

från andra typer av brott mot person. Sexuella handlingar som alla parter 

deltar i frivilligt är dels nödvändiga för mänsklig fortplantning men är också 

för många en väsentlig del i ett gott liv. Sexuella handlingar som man inte har 

samtyckt till leder till en upplevelse av kränkning, förnedring, övergrepp och 

utnyttjande medan ett samtycke till deltagande i den sexuella handlingen 

innebär att någon kränkning inte har uppstått alls.126 

4.2 Brott utan åldersgräns 

De sexualbrott som inte särskilt gäller för barn och som är relevanta för denna 

framställning är våldtäkt enligt 6:1 BrB, sexuellt tvång enligt 6:2 BrB och 

sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning enligt 6:3 BrB. 

 

Enligt 6:1 1 st. BrB döms den som tvingar en person till samlag eller till att 

företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens 

allvar är att jämföra med samlag genom misshandel, våld eller hot om 

brottslig gärning för våldtäkt. Detta gäller också, enligt 6:1 2 st. BrB, om 

personen genomfört dessa sexuella handlingar genom att otillbörligt utnyttja 

att offret på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller 

annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning befinner 

sig i en särskilt utsatt situation. Om gärningen är att anse som grov döms 

personen för grov våldtäkt enligt 6:1 4 st. BrB.  

                                                 
126 Jareborg, Friberg, Asp & Ulväng (2015), s. 113 f.  
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Enligt 6:2 1 st. BrB döms den som, i annat fall än vad som avses i 6:1 1 st. 

BrB, genom olaga tvång förmår en person att tåla en sexuell handling för 

sexuellt tvång. Detta gäller också, enligt 6:2 2 st. BrB, om en person genomför 

annan sexuell handling än som avses i 6:1 2 st. BrB med en person som 

befinner sig i en sådan särskilt utsatt situation som anges i 6:1 2 st. BrB. Om 

brottet är att anse som grovt döms personen för grovt sexuellt tvång enligt 6:2 

3 st. BrB.  

 

Enligt 6:3 1 st. BrB döms den som förmår en person att företa eller tåla en 

sexuell handling genom att allvarligt missbruka att personen befinner sig i 

beroendeställning till förövaren för sexuellt utnyttjande av person i 

beroendeställning. Om brottet är att anse som grovt döms personen, enligt 6:3 

2 st. BrB för grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning. 

4.3 Brott mot barn under 15 år 

Barn under 15 år anses behöva skydd mot alla sexuella handlingar. Man anses 

därför heller inte kunna samtycka till sexuella handlingar och i stort sett alla 

sexuella handlingar begångna med eller mot ett barn under 15 år är därför 

straffbara.127 De särskilda brott mot barn under 15 år som är relevanta för 

denna framställning är våldtäkt mot barn enligt 6:4 BrB, sexuellt utnyttjande 

av barn enligt 6:5 BrB, sexuellt övergrepp mot barn enligt 6:6 BrB, sexuellt 

ofredande enligt 6:10 BrB och kontakt med barn i sexuellt syfte enligt 6:10 a 

BrB.   

 

Enligt 6:4 1 st. BrB döms den som har samlag eller genomför en annan sexuell 

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

med ett barn under 15 år för våldtäkt mot barn. Om brottet är att anse som 

grovt döms personen, enligt 6:4 3 st. BrB, för grov våldtäkt mot barn. Om 

brottet däremot är att anse som ringa döms personen, enligt 6:5 BrB, för 

sexuellt utnyttjande av barn.  

                                                 
127 Prop. 1997/98:182, s. 45; SOU 2016:60, s. 237. 
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Enligt 6:6 1 st. BrB döms den som genomför en annan sexuell handling än de 

som nämnts ovan med ett barn under 15 år för sexuellt övergrepp mot barn. 

Om brottet är att anses som grovt döms för grovt sexuellt övergrepp mot barn 

enligt 6:6 2 st. BrB. 

 

Enligt 6:10 1 st. BrB ska den som i annat fall än vad som avses i övrigt i 6 

kap. BrB, berör ett barn under 15 år eller förmår barnet att företa eller 

medverka i någon handling med sexuell innebörd dömas för sexuellt 

ofredande.  

 

Den som, i syfte att begå någon av ovanstående gärningar med ett barn under 

15 år, träffar en överenskommelse med barnet om ett sammanträffande samt 

därefter vidtar någon åtgärd som är ägnad att främja att ett sådant 

sammanträffande kommer till stånd, döms, enligt 6:10 a BrB, för kontakt med 

barn i sexuellt syfte.  

4.4 Brott mot barn mellan 15 och 18 år 

I Sverige blir man, enligt 9:1 FB, myndig när vid 18 års ålder. Inom 

straffrätten däremot räknas man i stort sett som vuxen redan när man fyller 

15. Man kan då, enligt 1:6 BrB, dömas till påföljd för de brott man begår och 

man är själv processbehörig i brottmål.128 Vid 15 års ålder förväntas man själv 

ta ansvar för sina sexuella handlingar. Detta trots att man, i förhållande till 

mognad och utveckling har ett behov av att skyddas.129 Det finns visserligen 

ett utökat skydd mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp även för 

barn upp till 18 år, men detta skydd gäller endast om barnet är en avkomling 

till förövaren eller om barnet står under förövarens fostran eller annars har ett 

liknande förhållande till denna eller står under vård och tillsyn av förövaren 

enligt myndighetsbeslut.130 När ett barn mellan 15 och 18 år begår ett brott 

finns en stegvis upptrappning vad gäller valet av påföljd. Även om man ska 

                                                 
128 SOU 1997:116, s. 63 f.  
129 Prop. 1997/98:182, s. 84. 
130 SOU 2016:60, s. 100. 
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dömas för de brott man begår vidtas, så långt det är möjligt, åtgärder inom 

socialtjänsten istället för straff och frihetsberövanden. Denna stegvisa 

upptrappning gäller således inte, med undantag för de fall barnet har ovan 

nämnda relation till förövaren, när barnet faller offer för brott.131 Detta trots 

att intresset för sexuell samvaro torde växa fram succesivt under tonåren. En 

total begränsning av ungdomars sexualitet till dess de fyller 18 år anses dock 

varken önskvärt eller möjligt enligt lagstiftaren.132 

 

De särskilda bestämmelser om brott mot barn mellan 15 och 18 år som är 

relevanta för denna framställning är våldtäkt mot barn enligt 6:4 BrB, sexuellt 

utnyttjande av barn enligt 6:5 BrB och sexuellt övergrepp mot barn enligt 6:6 

BrB, det vill säga delvis samma bestämmelser som för barn under 15 år.  

 

Enligt 6:4 2 st. BrB döms den som har samlag eller genomför en annan sexuell 

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

med ett barn mellan 15 och 18 år om barnet är avkomling till personen, står 

under fostran av eller har ett liknande förhållande till personen, eller för vars 

vård eller tillsyn personen ska svara för på grund av en myndighets beslut, för 

våldtäkt mot barn. Om brottet är att anses som grovt döms personen för grov 

våldtäkt mot barn enligt 6:4 3 st. BrB. Om brottet är att anses som ringa döms 

personen, enligt 6:5 BrB, för sexuellt utnyttjande av barn.  

 

Enligt 6:6 1 st. BrB döms den som genomför en annan sexuell handling än de 

som avses i ovan nämnda bestämmelser med ett barn mellan 15 och 18 år som 

personen står i ett sådant förhållande till som framgår i 6:4 2 st. BrB för 

sexuellt övergrepp mot barn. Om brottet är att anse som grovt döms personen, 

enligt 6:6 2 st. BrB för grovt sexuellt övergrepp mot barn. 

4.5 Samtyckets betydelse 

Som nämnts ovan anses inte barn under 15 år kunna samtycka till att delta i 

sexuella handlingar. Det spelar således ingen roll om barnet i fråga frivilligt 

                                                 
131 Diesen & F. Diesen (2013), s. 120.  
132 SOU 2016:60, s. 238.  
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har deltagit i handlingarna.133 HD har dock i två uppmärksammade fall från 

2006 beaktat att barnen i fråga hade medverkat frivilligt till samlaget. I det 

första fallet hade en 26-årig man haft samlag med en flicka. Flickan var vid 

gärningstillfället 13 år och 10 månader. På grund av att flickan ansågs ha 

medverkat frivilligt till samlaget ansågs brottet mindre allvarligt och mannen 

dömdes inte för våldtäkt mot barn (6:4 BrB) utan för sexuellt utnyttjande av 

barn (6:5 BrB).134 I det andra fallet hade en 25-årig man haft samlag med en 

flicka som vid gärningstillfället var 14 år och 10 månader. Även i detta fall 

dömdes mannen inte för våldtäkt mot barn (6:4 BrB) utan för sexuellt 

utnyttjande av barn (6:5 BrB). Anledningen var, precis som i föregående fall, 

att flickan ansågs ha medverkat frivilligt till samlaget och att brottet därför 

ansågs mindre allvarligt. Att flickan endast var två månader ifrån åldern för 

sexuellt självbestämmande hade också betydelse i bedömningen.135 

 

Det finns också en ansvarsfrihetsgrund i 6:14 BrB som delvis tar sikte på 

barnets samtycke. I denna bestämmelse stadgas att en person som begått en 

gärning enligt bestämmelsen om sexuellt utnyttjande av barn enligt 6:5 BrB 

eller sexuellt övergrepp mot barn enligt 6:6 BrB inte ska dömas till ansvar om 

åldersskillnaden eller skillnaden i mognad är liten och gärningen därför inte 

är att anse som ett övergrepp mot barnet. I förarbetena nämns att det måste 

vara uppenbart att något övergrepp mot den underårige inte har skett samt att 

det inte förekommit något otillbörligt medel. Det ska endast röra sig om 

obetydliga skillnader i ålder och mognad och endast när den sexuella 

handlingen är helt frivillig från båda parter. Om något samtycke inte finns kan 

denna ansvarsfrihetsgrund således inte tillämpas, även om åldersskillnaden 

och skillnaden i mognad är liten. Som exempel nämns en 16-årig pojke och 

en 14-årig flicka som deltar helt frivilligt i en sexuell handling. Denna 

handling faller ju formellt sett under bestämmelserna om sexuellt utnyttjande 

av barn enligt 6:5 BrB eller sexuellt övergrepp mot barn enligt 6:6 BrB. 

Förutsatt att det är uppenbart att gärningen inte är att anse som något 

                                                 
133 SOU 2016:60, s. 237. 
134 NJA 2006 s. 79 I. 
135 NJA 2006 s. 79 II.  
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övergrepp mot flickan ska straffansvar således inte dömas ut.136 I praxis har 

också uttalats att en något större åldersskillnad kan vara godtagbar när 

ansvarsfrihetsregeln tillämpas. I ett mål från 2007 friades en 17-årig pojke 

med hänvisning till 6:14 BrB eftersom den 14-åriga flickan deltagit helt 

frivilligt och eftersom åldersskillnaden och skillnaden i mognad ansågs 

ringa.137 I ett mål från 2012 uttalades att ett samlag och med samlag 

jämförliga handlingar mellan en 17-årig pojke med allvarlig psykisk störning 

och en 12-årig flicka, på grund av flickans låga ålder, inte kunde vara att anse 

som någonting annat än våldtäkt mot barn enligt 6:4 BrB. Detta innebar att 

ansvarsfrihetsgrunden inte var tillämplig.138 När åldersskillnaden är ännu 

större, men barnet bara är någon månad ifrån att fylla 15 år, är 

ansvarsfrihetsgrunden inte tillämplig, men istället för våldtäkt mot barn enligt 

6:4 BrB ska, om samlaget varit helt frivilligt och ömsesidigt, förövaren istället 

dömas för sexuellt utnyttjande av barn enligt 6:5 BrB, även om förövaren är 

närmare 30 år.139 

4.6 Uppsåt 

För samtliga de brott som nämnts ovan krävs uppsåt enligt 1:2 BrB. Detta 

innebär först och främst att handlingen har varit medveten och kontrollerad. 

Det innebär också att förövaren hade uppsåt till följderna av och 

omständigheter kring gärningen.140 Kravet på uppsåt gäller dock inte i 

förhållande till ett barns ålder. En person som inte förstod att ett barn var 

under 15 respektive 18 år (beroende på bestämmelse) vid gärningstillfället 

ska ändå dömas till ansvar om personen hade skälig anledning att anta att 

barnet var under 15 respektive 18 år. Detta framgår av 6:13 BrB. 

                                                 
136 Prop. 2004/05:45, s. 115 ff.  
137 NJA 2007 s. 201.  
138 NJA 2012 s. 564.  
139 Prop. 2004/05:45, s. 77. 
140 Asp, Ulväng & Jareborg (2013), s. 285 f. 
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4.7 Straffskala 

De brott som är föreskrivet strängast straff är grov våldtäkt enligt 6:1 4 st. 

BrB och grov våldtäkt mot barn enligt 6:4 3 st. BrB. För dessa brott är 

föreskrivet fängelse lägst 4 och högst 10 år. För våldtäkt enligt 6:1 1 och 2 st. 

BrB samt våldtäkt mot barn enligt 6:4 1 och 2 st. BrB är det föreskrivet 

fängelse lägst 2 och högst 6 år. För grovt sexuellt övergrepp mot barn enligt 

6:6 2 st. BrB är det föreskrivet fängelse lägst 1 och högst 6 år. För grovt 

sexuellt tvång enligt 6:2 3 st. BrB och grovt sexuellt utnyttjande av person i 

beroendeställning är det föreskrivet fängelse lägst 6 månader. För grovt 

sexuellt tvång är det föreskrivet högst fängelse 6 år och för grovt sexuellt 

utnyttjande av person i beroendeställning högst 4 år.  

 

För våldtäkt, vilken anses mindre grov, enligt 6:1 3 st. BrB och sexuellt 

utnyttjande av barn enligt 6:5 BrB är det föreskrivet fängelse högst 4 år. För 

sexuellt tvång enligt 6:2 1 och 2 st. BrB, sexuellt utnyttjande av person i 

beroendeställning enligt 6:3, 1 st. BrB och sexuellt utnyttjande av barn enligt 

6:6 1 st. BrB är det föreskrivet fängelse högst 2 år. För sexuellt ofredande 

enligt 6:10 1 st. BrB och kontakt med barn enligt 6:10 a BrB är det föreskrivet 

böter eller fängelse högst 2 respektive 1 år.  

4.8 Bevissvårigheter 

Bevisfrågor påverkar ofta utgången i sexualbrottsmål, mer än i många andra 

typer av brott, eftersom det inte alltid finns teknisk bevisning och eftersom 

brotten ofta begås i enskildhet utan vittnen.141 Det räcker inte, för en fällande 

dom, att målsägandens och den tilltalades berättelser vägs mot varandra och 

målsägandens berättelse anses vara mer trovärdig.142 Att sänka beviskravet i 

mål om sexualbrott skulle dock strida mot rättsstatens principer.143  

 

                                                 
141 Jareborg, Friberg, Asp & Ulväng (2015), s. 114.  
142 NJA 1992 s. 446. 
143 SOU 2016:60, s. 467.  
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En trovärdig utsaga från målsäganden, i förening med vad som i övrigt har 

framkommit i målet, kan dock vara tillräckligt för en fällande dom.144 Det är 

då viktigt att utsagan i avgörande delar är klar, lång, levande, logisk, rik på 

detaljer och att delar är påvisat sanningsenliga. Det är också viktigt att utsagan 

är fri från felaktigheter, motsägelser, överdrifter, svårförklarliga moment, 

konstansbrister, dåligt sammanhang och tvekan. Också icke-verbala faktorer 

påverkar, det vill säga det allmänna intryck som målsäganden ger i övrigt.145  

4.9 Analys 

I föregående kapitels analys konstaterades att det finns brister i skyddet av 

barn mellan 15 och 18 år mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp i 

Sverige. Som framgått i detta kapitel befinner sig barn mellan just 15 och 18 

år sig i ett gränsland. De är, enligt barnkonventionen, att anse som barn, men 

enligt den svenska strafflagstiftningen i princip att anse som vuxna. När de 

begår brott tas hänsyn till deras ringa ålder, men denna stegvisa upptrappning 

görs inte på samma sätt när det är barnet som utsätts för brott. Sexualbrott 

mot vuxna förutsätter någon form av medel. Det kan röra sig om misshandel, 

våld, hot om brottslig gärning, otillbörligt utnyttjande av brottsoffrets särskilt 

utsatta situation eller allvarligt missbrukande av att brottsoffret befinner sig i 

en beroendeställning. Eftersom barn under 15 år inte anses kunna samtycka 

till att delta i sexuella handlingar behöver inte något sådant här medel 

användas för att det ska röra sig om ett brott. Barn mellan 15 och 18 år 

skyddas, med vissa undantag, av samma regler som vuxna och det krävs 

därför någon form av medel också i dessa fall.  

 

Den kritik Sverige har fått om skyddet mot sexuellt utnyttjande och sexuella 

övergrepp mot barn mellan 15 och 18 år är dock inte speciellt konkret och det 

är svårt att veta på vilket område barnrättskommittén menar att skyddet 

brister. Barnrättskommittén har konstaterat att skyddet mot sexuellt 

utnyttjande och sexuella övergrepp mot barn mellan 15 och 18 år, i 

lagstiftning och rättspraxis, inte är tillräckligt, att förövare inte i tillräckligt 

                                                 
144 NJA 2009 s. 447 I och II.  
145 NJA 2010 s. 671.  



 52 

hög grad åtalas och lagförs, att tillräckliga rättsliga åtgärder i övrigt inte vidtas 

mot förövare samt att straffskalorna inte motsvarar brottens svårighetsgrad.  

 

Som nämnts ovan påverkas bedömningen av om ett sexualbrott har begåtts 

eller inte i större grad av bevisfrågor än vid många andra typer av brott. Detta 

är tyvärr någonting som är svårt att komma tillrätta med eftersom brotten ofta 

begås i avskildhet och utan vittnen. Att sänka beviskravet kan vara en lösning 

(som inte kommer att diskuteras mer utförligt i denna uppsats) men generellt 

sett har en sänkning av beviskravet ansetts strida mot rättsstatliga principer. 

Detta bör gälla också i de fall brottsoffret är ett barn.  

 

Att barn mellan 15 och 18 år inte skyddas på samma sätt som barn under 15 

år behöver inte i sig vara något problem. Som konstaterats i tidigare kapitel 

är diskriminering, enligt artikel 2, inte tillåtet. Det är dock tillåtet, och i vissa 

fall till och med nödvändigt, att behandla barn olika med hänvisning till olika 

skyddsbehov. Yngre barn borde generellt sett ha ett större behov av skydd 

mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp än äldre barn. Att 

minimiåldern för att samtycka till sexuella handlingar är bestämd till 15 år 

bör därför inte vara problematiskt. Det enda som uttalats om denna 

minimiålder är att 12 år är alldeles för lågt. Äldre barn har, som konstaterats 

tidigare, dessutom rätt till sexuell självbestämmanderätt och att höja 

minimiåldern bör därför inte vara önskvärt eftersom syftet med artikel 34 inte 

är att reglera barns sexualliv.  

 

Någonting som däremot skulle kunna vara diskriminering är det faktum att 

Sverige tillämpar olika minimiåldrar beroende på barnets relation till 

förövaren. Detta är dock ingenting som har nämnts direkt i de 

sammanfattande slutsatserna till Sverige. Det är heller inte orimligt att äldre 

barn som har en sådan relation till förövaren som nämnts ovan har ett större 

behov av skydd än barn som inte har denna relation till förövaren. Att kritiken 

inte har riktats direkt till Sverige kan, men behöver inte, bero på att 

barnrättskommittén inte tycker att denna differentiering är något problem i 

Sverige. Den lägre minimiåldern (15 år) är satt relativt högt och att höja den 
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bör alltså inte vara ett alternativ. Att sänka minimiåldern även i de fall barnet 

står i en sådan relation som nämnts ovan till den lägre minimiåldern bör dock 

inte heller behövas med hänvisning till den sexuella självbestämmanderätten. 

Även om en sådan reglering, med olika minimiåldrar, skulle kunna vara att 

anse som diskriminering bör det dock inte utgöra något stort problem i 

Sverige jämfört med de andra brister i skyddet som framkommit.  

 

Trots att barn över minimiåldern har rätt till sexuellt självbestämmande har 

de också rätt att skyddas mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. 

Detta innebär, som också konstaterats ovan, en svår avvägning, speciellt vad 

gäller strafflagstiftningen. Att skydda dessa barn utan att reglera deras 

sexualitet är svårt. Med tanke på att barnrättskommittén kritiserat just den 

svenska lagstiftningen, rättspraxisen och straffskalan borde det finnas en del 

att göra även vad gäller strafflagstiftningen.  

 

Vad gäller kritiken om att straffskalan inte motsvarar brottens svårighetsgrad 

kan sägas att bestämmelserna om sexualbrott mot barn mellan 15 och 18 år 

samt vuxna inte sägs någonting om brottsoffrets ålder. Det framgår inte i 

kritiken om problemet är att straffskalan inte motsvarar svårighetsgraden vad 

gäller sexualbrott i allmänhet eller om problemet är att straffskalan inte 

motsvarar svårighetsgraden vad gäller just sexualbrott mot barn. Räcker det 

om Sverige höjer straffskalan för samtliga sexualbrott eller krävs det att 

sexualbrott mot barn mellan 15 och 18 år leder till högre straff än sexualbrott 

mot vuxna?   

 

Eftersom några konkreta rekommendationer inte ges vad gäller hur skyddet 

mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp mot barn mellan 15 och 18 

år ska stärkas bör det vara upp till Sverige att utreda hur detta bäst kan göras. 

Inför nästa rapport till barnrättskommittén, vilken Sverige ska lämna först 

2021, bör Sverige således utreda vilka ändringar som behöver göras och, om 

möjligt, också göra dessa ändringar. Det är sedan upp till barnrättskommittén 

att, i sina sammanfattande slutsatser, värdera dessa ändringar. Som nämnts 

tidigare lämnades 2016, i betänkandet Ett starkare skydd för den sexuella 
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integriteten, flera förslag på ändringar i 6 kap. BrB. Dessa förslag på 

ändringar skulle, om de blir verklighet, kunna innebära att skyddet mot 

sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp mot barn mellan 15 och 18 år 

stärks. För att kunna diskutera detta måste dock ungdomars, det vill säga de 

äldre barnens, sexualitet belysas för att, med utgångspunkt i principen om 

barnets bästa, kunna väga behovet av skydd mot sexuellt utnyttjande och 

sexuella övergrepp mot behovet av sexuell självbestämmanderätt.  
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5 Sexualitet 

5.1 Utveckling och sexualitet 

Tonåren är den tid i livet då en människa utvecklas som allra mest, med 

undantag för spädbarnstiden. Det är under denna tid man ska utvecklas från 

barn till vuxen, både psykiskt och fysisk. Man ska också under denna tid 

frigöra sig från föräldrarna.146 Att det är svårt att befinna sig i detta gränsland, 

mellan att varken definieras som barn eller som vuxen, är allmänt vedertaget. 

Det är under denna period i livet som man för första gången förväntas fatta 

viktiga egna beslut. På grund av den bristande livserfarenheten är man dock 

mer mottaglig och känslig för omgivningens påtryckningar.147 Tonåren 

innebär många möjligheter men är också en mycket sårbar tid och det är 

viktigt att man under denna tid blir trygg med sig själv och lär sig att relatera 

till andra människor på ett sunt sätt.148 Omgivningens stöd är också mycket 

viktigt under tonåren. Med rätt stöd från omgivningen kan både positiva och 

negativa upplevelser leda till positiva lärdomar.149 

 

Det är också under tonåren som man ska utveckla den vuxna sexualiteten, 

någonting som anses vara en av livets viktigaste utvecklingsuppgifter.150 

Denna tid kan vara mycket omtumlande och trots detta är det då man ska 

knyta mening, känslor, normer, ideal och värderingar till sexualiteten.151 

Sexuell mognad är viktigt men med detta avses sällan en social eller 

medicinsk mognad, utan snarare en psykologisk mognad. Först när man kan 

tillåta sig upplevelser av sexualitet och finner positiv tillfredsställelse i detta 

är man mogen för dessa.152 Generellt sett verkar ungdomar skaffa sig sexuella 

erfarenheter i den takt de själva känner sig mogna för det. I en undersökning 

bland unga kvinnor ansåg två tredjedelar av kvinnorna i efterhand att de hade 

                                                 
146 Magnusson (2016), s. 91 f. 
147 Berg (2016), s. 43.  
148 Magnusson (2016), s. 95 f. 
149 Helmius (2010), s. 90. 
150 Magnusson (2016), s. 91 f. 
151 Helmius (2010), s. 87.  
152 Ibid, s. 90. 
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varit mogna för samlagsdebuten när de genomförde den. Detta innebär dock 

att så många som en tredjedel inte ansåg sig mogna när de genomförde 

samlagsdebuten.153  

 

Medelåldern för samlagsdebuten ligger i Sverige runt 16 år för båda könen.154 

Det är dock viktigt att skilja samlagsdebuten från den sexuella debuten. En 

person kan ha sexuella erfarenheter utan att ha haft penetrerande sex.155 Det 

har i undersökningar visats att runt 80 % av alla ungdomar har haft smeksex 

innan de genomför en samlagsdebut.156 

 

Trots att man i Sverige under relativt lång tid har haft en både positiv och 

tolerant inställning till ungdomars sexualitet har man i framställningar främst 

fokuserat på riskbeteenden och negativa konsekvenser som sexuella 

handlingar i unga år kan innebära.157 Någonting som länge har ansetts 

problematiskt är en för tidigt genomförd samlagsdebut.158 I flera studier har 

olika problembeteenden, så som sociala och personliga anpassningsproblem 

i tonåren, kopplats ihop med en tidig samlagsdebut.159 Ungdomar som 

samlagsdebuterar innan de fyllt 15 år använder till exempel tobak, alkohol 

och droger i större utsträckning än ungdomar som samlagsdebuterar senare.160 

 

Också antisociala beteenden såsom att vara våldsam, ljuga, stjäla och rymma 

hemifrån är vanligare bland ungdomar som samlagsdebuterat innan de fyllt 

15 år.161 Att utsättas för sexuella övergrepp är också vanligare bland 

ungdomar som samlagsdebuterar innan de fyllt 15 år.162 Det är dock inte 

klarlagt om det är problembeteendet eller den tidiga sexuella debuten som är 

den bakomliggande orsaken.163 Det kan också poängteras att undersökningar 

                                                 
153 Forsberg (2010), s. 50 ff. 
154 Häggström-Nordin & Mattebo (2016), s. 62 f. 
155 Ibid, s. 60. 
156 Forsberg (2010), s. 40. 
157 Häggström-Nordin, Magnusson & Berg (2016), s. 25 f. 
158 Forsberg (2010), s. 47. 
159 Magnusson (2016), s. 92 f. 
160 Häggström-Nordin & Magnusson (2016), s. 62 f. 
161 Häggström-Nordin & Mattebo (2016), s. 62 f. 
162 Forsberg (2010), s. 91. 
163 Magnusson (2016), s. 92 f. 
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bland flickor visar att om den tidiga samlagsdebuten hänger samman med 

tidig utveckling i övrigt, så som till exempel tidig menstruation, så 

samvarierar den tidiga samlagsdebuten i mycket mindre utsträckning med 

problembeteenden.164 

 

Det är dock viktigt att påpeka att sexualiteten är en betydande del av många 

ungdomars liv. Positiva sexuella erfarenheter i ungdomen är positivt både för 

hälsa, social kompetens och självkänsla.165 Många ungdomar har en positiv 

inställning till sex166 och är också nöjda med sina sexuella erfarenheter167. 

5.2 Skillnader mellan könen 

Det finns många skillnader mellan könen vad gäller ungdomars sexualitet. 

Generellt sett har sexualmoralen alltid varit strängare för flickor än för pojkar. 

Flickor har i större utsträckning skyddats och uppmärksammats på risker med 

sexuellt umgänge medan pojkar i större utsträckning har informerats om 

förmågan till lust, njutning och utlevelse.168 Pojkars sexualitet har varit 

normen. Han står för makt och överordning medan flickan befinner sig i en 

underordnad position.169 Detta hänger också ihop med de könsroller som 

finns i samhället och som är mycket tydliga bland heterosexuella ungdomar. 

Han är frustrerad, vill ha sex oftare än vad hon vill, förväntas vara bra i sängen 

och säger inte nej eftersom han alltid vill ha sex. Hon däremot är pressad, 

förväntas vara tillgänglig men är inte den som förväntas ta initiativet, bör 

främst ha sex med en pojkvän och ska undvika epitetet slampa men ändå säga 

ja oftare än nej.170  

 

Dessa stereotypa könsroller upprätthålls också genom den pornografi som 

ungdomar tittar på. Här har mannen en mycket dominerande roll medan 

kvinnan är mer underordnad. Det paradoxala är att många ungdomar tycker 

                                                 
164 Forsberg (2010), s. 49.  
165 Magnusson (2016), s. 91 f. 
166 Häggström-Nordin, Magnusson & Berg (2016), s. 30 ff. 
167 Häggström-Nordin & Mattebo (2016), s. 61. 
168 Helmius (2010), s. 89.  
169 Häggström-Nordin & Mattebo (2016), s. 56.  
170 Berg (2016), s. 39 f. 
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att pornografin bidrar till en diskriminerande bild både när det gäller 

kroppsideal, sexualitet och relationer samtidigt som pornografin anses vara 

källa till kunskap och inspiration.171 Budskapen i pornografin påverkar 

ungdomar olika. I en undersökning svarade nästan hälften av pojkarna att de 

tyckte att pornografin främst var en inspirationskälla till nya idéer. Bland 

flickorna var motsvarande siffra två femtedelar. Lika många flickor tyckte 

dock att pornografin ökade kravbilden och osäkerheten kring sex. 

Motsvarande siffra bland pojkarna var bara en knapp tiondel.172 De 

förväntningar som många pojkar har på flickor att utföra vissa sexuella 

handlingar verkar också vara hämtade från pornografin. Det kan då handla 

om hårdhänta inslag, om en objektifiering av flickan samt en nedvärdering av 

flickan. Till viss del är dessa föreställningar också ett problem för pojkar, men 

det är av förklarliga skäl flickorna som drabbas hårdast.173 

 

Vad gäller samlagsdebuten ligger den, som nämnts ovan, runt 16 år för båda 

könen.174 Det finns dock flera andra skillnader mellan könen vad gäller 

ungdomars sexualitet. Medan pojkar har jämnåriga eller yngre partners har 

flickor jämnåriga eller äldre partners.175 Bland flickorna har så många som en 

tredjedel en partner som är 2–4 år äldre än henne själv och en femtedel har en 

partner som är 5–11 år äldre än henne själv.176 Vid en undersökning av skälen 

bakom samlagsdebuten hos ungdomar svarade en stor del av pojkarna att de 

varit kåta medan en större andel av flickorna svarade att de, vid tidpunkten, 

kände att det förväntades av dem.177 Inställningen till pojkar som har sex med 

många partners var i en undersökning mycket mer positiv bland ungdomar än 

inställningen till flickor som har sex med många partners.178 Flickor känner 

ofta att de måste vara tillgängliga för pojkar men heller inte för tillgängliga. 

                                                 
171 Mattebo & Häggström-Nordin (2016), s. 81 ff. 
172 Ibid, s. 75 ff.  
173 Diesen & F. Diesen (2013), 124 f. 
174 Häggström-Nordin & Mattebo (2016), s. 62 f. 
175 Ibid, s. 59. 
176 Magnusson (2016), s. 99.  
177 Häggström-Nordin & Mattebo (2016), s. 62 f. 
178 Ibid, s. 66. 
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De går därför den smala balansgången mellan att klassas som allt för ”torra” 

eller att klassas som horor.179 

 

Självkänsla är någonting som anses innebära större välbefinnande och ett gott 

skydd mot de utmaningar och påfrestningar som livet kan innebära.180 Den 

sexuella självkänslan handlar om hur individen upplever sig själv sexuellt och 

sina känslor av sexuellt värde. För flickors sexuella självkänsla var det viktigt 

att kunna säga nej till oönskat sex. Bland pojkar handlade det mer om att 

kunna säga ja till sex.181 

 

Värt att nämna kan också vara att övervägande majoriteten av alla offer för 

sexuella övergrepp är flickor eller kvinnor och majoriteten av alla förövare är 

pojkar eller män. 182 I samkönade relationer utsätts dock pojkar och män oftare 

än flickor och kvinnor.183  

5.3 Sexuellt utnyttjande och sexuella 
övergrepp 

Ungdomars bild av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp är mycket 

snäv. I en undersökning framkom till exempel att ungdomar bara ansåg att 

allt som sker efter det att en flicka sagt nej var att betrakta som en våldtäkt 

om flickan sagt nej på rätt sätt, om hon inte var kär i pojken efteråt, om varken 

pojken eller flickan varit för fulla vid tillfället, om flickan inte uppfattades 

som en hora, om pojken inte kunde tolkas som normal och om flickan mådde 

väldigt dåligt efteråt.184 När det handlar om våld inom parrelationer 

skuldbeläggs också offret i högre grad bland unga än bland vuxna.185 

 

Ungdomar menade också att man inte kan säga nej till samlag i sista stund. 

Om man i ett tidigare skede har samtyckt till grövre hångel kan man inte sedan 

                                                 
179 Diesen & F. Diesen (2013), s. 123. 
180 Magnusson & Wulf Hamrin (2016), s. 107. 
181 Ibid, s. 109 f. 
182 Forsberg (2010), s. 97 f. 
183 Eriksson (2016), s. 159 ff.  
184 Forsberg (2010), s. 95. 
185 Eriksson (2016), s. 163 f. 
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backa och säga nej till samlag.186 Eftersom många flickor förknippar sina 

första upplevelser av samlag med press, smärta och kränkningar är det för 

många bara en artskillnad mellan dåligt sex och ett övergrepp.187 

 

2014 genomförde Stiftelsen Allmänna Barnhuset en undersökning av 

gymnasieelevers erfarenheter av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp 

under uppväxten. Via en enkät svarade 6 000 gymnasieelever på frågor om 

sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp samt frågor på andra områden.188 

21 % av gymnasieeleverna svarade att de hade erfarenhet av någon form av 

sexuellt utnyttjande eller sexuella övergrepp. Skillnaden mellan könen var 

stor. Bland flickorna svarade 29 % att de någon gång hade utsatts medan 

motsvarande siffra bland pojkarna var 9,6 %. Av dem som svarade att de hade 

utsatts hade 17 % av flickorna och 28 % av pojkarna blivit utsatta mer än fem 

gånger.189  

 

I den nationella trygghetsundersökningen 2015 angav endast 1 % av 

svenskarna att de under 2014 utsattes för någon form av sexualbrott. I 

undersökningen framgick dock att risken för att utsättas för sexualbrott var 

störst för flickor och kvinnor i åldersgrupperna 16–19 år och 20–24 år. 

Sexualbrott var också den brottstyp med lägst anmälningsbenägenhet. I 

undersökningen framkom att endast en tiondel av alla sexualbrott anmäls.190 

I den nationella trygghetsundersökningen 2016 angav 1,7 % av svenskarna 

att de utsatts för sexualbrott under 2015, alltså en ökning jämfört med 

undersökningen året innan. Denna gång angavs sexualbrott vara vanligast mot 

kvinnor i åldersgruppen 20–24 år.191 

 

I undersökningen av Stiftelsen Allmänna Barnhuset framgick att de barn som 

hade erfarenhet av sexuella övergrepp upplevde fler symtom på 

posttraumatisk stress än elever i allmänhet. De hade fler symtom på ångest, 

                                                 
186 Diesen & F. Diesen (2013), s. 123. 
187 Ibid, 123 f. 
188 Det handlar om 1 av 5, s. 4 f. 
189 Ibid, s. 6 f.  
190 Nationella trygghetsundersökningen 2015, s. 6 f.  
191 Nationella trygghetsundersökningen 2016, s. 7.  
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depression, ilska, dissociation och sexuella bekymmer. Ju grövre övergrepp 

ungdomarna utsatts för, desto fler symtom hade de. Sämst mådde de som hade 

skadat sig själva genom sex eller som sålt sex. De hade ofta 

självskadebeteende eller en önskan om att ta livet av sig.192  

 

Det finns statistik som pekar på att ungefär hälften av de sexuella övergrepp 

som begås mot ungdomar begås av jämnåriga.193  

5.4 Analys 

Som framgått ovan, och som de flesta nog kan skriva under på, är tonårstiden 

en tid då många är vilsna. Man befinner sig i ett gränsland dels på grund av 

att man enligt barnkonventionen är att anse som barn men i den svenska 

strafflagstiftningen är att anse i stort sett som vuxen och dels för att man rent 

utvecklingsmässigt varken är barn eller vuxen. Man ska ta eget ansvar men är 

fortfarande i behov av skydd. Under denna sårbara tid ska man dessutom 

utveckla den vuxna sexualiteten. Detta är en viktig del av utvecklingen och 

det torde vara av stor betydelse att ungdomar faktiskt tillåts utforska 

sexualiteten i den takt de är mogna för det. Det bör dock inte gå att sätta någon 

egentlig ålder på sexuell mognad. Detta dels för att den sexuella mognaden 

troligen växer fram gradvis under tonåren och dels för att den varierar mycket 

mellan enskilda individer. Detta gör det svårt att prata om ungdomars 

sexualitet utifrån några givna åldrar. På grund av att 

sexualbrottslagstiftningen kan antas behöva formuleras utifrån någonting 

annat än sexuell mognad, vilket borde vara väldigt svårt att mäta, bör åldern 

ändå vara den mest lämpliga utgångspunkten. 

 

Som nämnts ovan har man, i Sverige, fokuserat mycket på riskbeteenden och 

negativa konsekvenser när man har behandlat ungdomars sexualitet. Trots 

detta verkar många ungdomar vara nöjda med sina sexuella erfarenheter och 

ha en positiv syn på sex. Frivilliga sexuella handlingar mellan ungdomar bör 

det därför inte finnas någon anledning att reglera. Med tanke på att ungdomar 

                                                 
192 Det handlar om 1 av 5, s. 17.  
193 Forsberg (2010), s. 89 f. 
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är mer mottagliga och känsliga för omgivningens påtryckningar är det dock 

viktigt att ungdomar skyddas från att delta i sexuella handlingar som de inte 

vill delta i och som skulle kunna vara att anse som sexuella utnyttjanden eller 

sexuella övergrepp. Det har de också, upp till 18 års ålder, rätt till enligt 

barnkonventionen. Avvägningen mellan skyddet mot sexuellt utnyttjande och 

sexuella övergrepp samt den sexuella självbestämmanderätten är dock 

mycket svår. Som konstaterats tidigare bör den sexuella 

självbestämmanderätten inträda när man uppnår minimiåldern för att 

samtycka till sexuella handlingar. I Sverige är denna ålder bestämd till 15 år. 

Med hänvisning till att den genomsnittliga åldern för samlagsdebuten i 

Sverige är 16 år verkar en minimiålder på 15 år vara väl avvägd. Några skäl 

att höja minimiåldern bör därför, som konstaterats också tidigare, inte finnas. 

Inte heller bör det finnas några skäl att sänka minimiåldern. Som framgått 

ovan verkar en samlagsdebut innan 15 års ålder korrelera med flera 

problembeteenden. Det är dock inte troligt att det är den tidiga 

samlagsdebuten som är orsaken till problembeteendena. Troligare är att den 

tidiga samlagsdebuten är ett resultat av problembeteenden. En tidig 

samlagsdebut genomförd av någon som utvecklats tidigt verkar dock inte 

korrelera med dessa problembeteenden. Det går alltså inte att säga att en tidig 

samlagsdebut som sådan är problematisk.  

 

Det går dock inte att komma runt att ungdomar borde ha ett större behov av 

skydd mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp än vad de har idag. 

Särskilt med tanke på att risken att utsättas för denna typ av brott är som störst 

när man är mellan 16 och 24 år samt eftersom en stor del av ungdomarna 

själva anger att de har utsatts för sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. 

Trots att så många ungdomar anger att de utsatts för sexuellt utnyttjande och 

sexuella övergrepp är ungdomars bild av vad som är ett sexuellt utnyttjande 

eller sexuellt övergrepp mycket snäv. Detta borde innebära många problem 

för dem som utsätts för sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Speciellt 

med tanke på att brottsoffer i större grad skuldbeläggs bland ungdomar än 

bland vuxna. Detta drabbar främst flickor, eftersom det främst är flickor som 

utsätts för sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp.  
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Ungdomar är också mer mottagliga och känsliga för grupptryck och andra 

påtryckningar. Detta borde innebära en större benägenhet att gå med på 

någonting man egentligen inte vill vara med på. Även könsrollerna medför 

förväntningar på både flickors och pojkars sexualitet. Dessa könsroller verkar 

vara väldigt starka just bland ungdomar och den påverkas också mycket av 

den pornografi ungdomar tittar på. Framförallt flickor drabbas mycket av den 

snäva synen på deras sexualitet. De balanserar på en mycket smal gräns 

mellan att vara för otillgängliga eller för tillgängliga. Relativt många flickor 

verkar också känna både press och stress i förhållande till sex. Vad gäller 

samlagsdebuten verkar de inte bara förknippa den med lust utan också till stor 

del med press, smärta och tvång, även om de inte anser att de utsatts för något 

övergrepp. Detta i kombination med att flickor i större utsträckning har äldre 

partners kan antas göra dem mycket sårbara för sexuellt utnyttjande och 

sexuella övergrepp. Det verkar också vara unga kvinnor, mellan 16 och 24 år 

som i störst utsträckning utsätts för just sexuellt utnyttjande och sexuella 

övergrepp och i de allra flesta fall är förövaren just en man.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att ungdomar även fortsättningsvis bör ha rätt 

till sexuell självbestämmanderätt. De flesta utsätts inte för sexuellt 

utnyttjande och sexuella övergrepp, är nöjda med sina sexuella erfarenheter 

och har en positiv inställning till sex. Trots detta har de ett stort behov av 

skydd mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp, någonting som de 

också har rätt till enligt barnkonventionen. Det skydd som finns idag för barn 

mellan 15 och 18 år mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp är 

bristfälligt och måste därför stärkas. Även fortsättningsvis måste dock en 

avvägning göras mellan barns sexuella självbestämmanderätt och barns rätt 

att skyddas mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp.    
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6 Ett starkare skydd för den 
sexuella integriteten 

6.1 Bakgrund 

De senaste två decennierna har den svenska regleringen av sexualbrotten 

genomgått två stora reformer, den första 2005 och den andra 2013. 2005 års 

sexualbrottsreform inleddes redan 1998 när en kommitté, kallad 1998 års 

sexualbrottskommitté, tillsattes för att göra en total översyn av 

bestämmelserna om sexualbrott. 1998 års sexualbrottskommitté presenterade 

sina förslag i ett betänkande 2001. De ändringar i sexualbrottslagstiftningen 

som trädde i kraft i april 2005 syftade främst till att stärka skyddet för varje 

människas absoluta rätt till personlig och sexuell integritet och sexuellt 

självbestämmande, att stärka skyddet för barn och ungdomar samt att skapa 

klara, moderna och väl avgränsade bestämmelser med ett modernare språk.194 

En ändring som diskuterades mycket men som inte kom till stånd var 

införandet av ett samtyckeskrav.195  

 

2008 tillsattes en ny sexualbrottsutredning, 2008 års sexualbrottsutredning, 

som bland annat skulle utvärdera 2005 års sexualbrottsreform samt ta 

ställning till om kravet på tvång som grund för straffansvar för våldtäkt skulle 

slopas till förmån för ett krav på bristande samtycke. 2010 presenterade 

utredningen sitt betänkande. I detta betänkande fastslogs att skyddet för den 

personliga och sexuella integriteten hade stärkts genom 2005 års 

sexualbrottsreform men att ytterligare förändringar krävdes.196 Vad gäller 

förslaget om en samtyckesreglering vägdes skälen för och emot en sådan 

reglering mot varandra. Utredningen kom dock, precis som 1998 års 

sexualbrottskommitté, fram till att skälen för en sådan reglering inte var 

tillräckligt starka.197  

                                                 
194 SOU 2001:14, s. 108 ff; SOU 2016:60, s. 104 f. 
195 SOU 2001:14, s. 123; SOU 2016:60, s. 111 ff. 
196 SOU 2010:71, s. 15 f; SOU 2016:60, s. 114 f. 
197 SOU 2010:71, s. 206 f och 222 f; SOU 2016:60, s. 116 ff.  



 65 

2014 tillsattes ännu en ny utredning med uppdrag att göra en översyn av 

våldtäktsbrottet. Utredningen ombildades samma år till en kommitté, vilken 

har kommit att kallas 2014 års sexualbrottskommitté.198 2016 presenterade 

kommittén betänkandet Ett starkare skydd för den sexuella integriteten199. I 

betänkandet presenteras flera förslag till ändringar i 6 kap. BrB. Kommittén 

vill bland annat få till en skärpt syn på sexualbrott mot barn som har fyllt 15 

men inte 18 år200, det presenteras på nytt ett förslag om en 

samtyckesreglering201 och de grövsta brotten föreslås kunna begås av grov 

oaktsamhet202. Kommittén föreslår också ändringar av brottsbeteckningarna 

för våldtäkt, sexuellt tvång och våldtäkt mot barn.203  

6.2 Samtyckeskrav 

2014 års sexualbrottskommitté föreslår också ett samtyckeskrav vid sexuella 

handlingar.204 Detta krav ska innebära att gränsen mellan straffbar och straffri 

gärning går vid om deltagandet i den sexuella handlingen har skett frivilligt 

eller ofrivilligt. Kommittén föreslår användningen av begreppet frivillighet i 

de nya bestämmelserna.205 Förslaget innebär också att frivilligheten måste 

komma till uttryck, det vill säga måste kommuniceras genom ord eller 

handling. Det ska då räcka med ett ja eller ett aktivt deltagande för att 

frivillighet ska anses föreligga. Underförstådda samtycken ska dock inte 

räcka. Det krävs alltså inte längre ett nej eller ett aktivt motstånd och 

passivitet ska inte kunna tolkas som frivillighet. Ett tidigare ja ska heller inte 

kunna tolkas som att personen ville delta även i andra handlingar. Det går 

också att när som helst ta tillbaka ett ja. Det räcker dock inte med ett passivt 

agerande i dessa fall. Den ändrade uppfattningen måste komma till uttryck 

genom ord eller handling så att motparten har möjlighet att uppfatta 

inställningen.206 Alla uttryck för frivillighet ska dock inte godtas som 

                                                 
198 SOU 2016:60, s. 13. 
199 SOU 2016:60. 
200 Ibid, s. 23 f. 
201 Ibid, s. 17 ff. 
202 Ibid, s. 24 f. 
203 Ibid, s. 16 f. 
204 Ibid, s. 17 f.  
205 Ibid, s. 193 ff. 
206 Ibid, s. 196 ff. 
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samtycken. De omständigheter som ska innebära att ett utryckt val att delta 

inte ska tillmätas betydelse ska anges direkt i bestämmelserna207 och listan 

ska vara uttömmande208. För det första handlar det om fall då valet att delta 

är en följd av misshandel, annat våld eller hot om brottslig gärning, eller en 

följd av hot om att åtala eller ange annan för brott eller om att lämna ett 

menligt meddelande om annan.209 För det andra handlar det om fall då 

förövaren otillbörligt har utnyttjat att personen på grund av allvarlig rädsla, 

berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada, psykisk störning 

eller annars, med hänsyn till omständigheterna, har befunnit sig i en särskilt 

utsatt situation.210 För det tredje handlar det om fall då förövaren har förmått 

personen att delta genom att allvarligt missbruka  att personen står i 

beroendeställning till gärningsmannen.211 Till sist handlar det om situationer 

då förövaren vilselett personen att delta genom att utge sig för att vara någon 

som denne personligen känner, eller genom att utnyttja personens villfarelse 

i det avseendet.212 Det är alltså bland annat de omständigheter som idag 

medför straffansvar för våldtäkt, sexuellt tvång och sexuellt utnyttjande av 

person i beroendeställning som ska innebära att ett uttryck för frivillighet inte 

ska tillmätas betydelse.213  

 

Som nämnts ovan analyserade både 1998 års sexualbrottskommitté och 2008 

års sexualbrottsutredning införandet av en samtyckesreglering. Man kom 

dock i båda dessa fall fram till att skälen för en sådan reglering inte var 

tillräckligt starka.214 Trots detta var skälen som lyftes fram både för och emot 

en sådan reglering i stort sett desamma som skälen som lyfts fram för och 

emot en sådan reglering i 2014 års sexualbrottskommittés betänkande. Ett av 

de främsta skäl som lyfts fram för en samtyckesreglering är att forskning visat 

att många brottsoffer underkastar sig sexuella övergrepp utan att göra 

                                                 
207 SOU 2016:60, s. 201 ff.  
208 Ibid, s. 220.  
209 Ibid, s. 203 ff.  
210 Ibid, s. 209 ff.  
211 Ibid, s. 213 ff. 
212 Ibid, s. 215 ff. 
213 Ibid, s. 201 ff. 
214 SOU 2001:14, s. 123 och 138; SOU 2010:71, s. 206 f.  
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motstånd för att överleva.215 En samtyckesreglering skulle innebära att något 

aktivt motstånd inte längre behövs och passivitet ska inte, som nämnts ovan, 

kunna tolkas som ett samtycke.216 Ett annat viktigt skäl för en 

samtyckesreglering är att en sådan tros få en normerande verkan eftersom det 

då blir tydligt att det faktiskt krävs att alla parter samtycker till deltagande i 

sexuella handlingar för att de inte ska vara att anse som brottsliga. Den 

enskildes sexuella integritet och självbestämmanderätt förväntas därför 

stärkas.217 Till viss del tros också en samtyckesreglering innebära att mer 

fokus hamnar på om den tilltalade försäkrade sig om att det fanns ett samtycke 

eller inte.218 Ytterligare ett skäl för införandet av en sådan här reglering är att 

det skulle vara en naturlig utveckling av synen på sexualbrott inom 

straffrätten.219 Bland skälen som anförts emot en samtyckesreglering kan 

nämnas att risken är stor att mer fokus riktas mot brottsoffret och dennes 

uppträdande. Risken är stor att det är brottsoffrets agerande och inte den 

tilltalades agerande som hamnar i centrum för utredningen.220 Detta menade 

dock 2014 års sexualbrottskommitté kunde undvikas genom att domstolar 

aktivt avvisar denna typ av frågor när de inte behöver ställas.221 Två stora 

skillnader i 2014 års sexualbrottskommittés förslag jämfört med de tidigare 

utredningarnas förslag är att det ska tydliggöras i lagtexten att samtycket 

måste komma till uttryck för att det ska vara giltigt samt att alla lämnade 

samtycken inte ska tillmätas betydelse, vilket nämnts ovan.222  

 

Det är viktigt att poängtera att förslaget inte förväntas leda till någon större 

förändring vad gäller antalet fällande domar. De bevissvårigheter som finns 

beror på sexualbrottens karaktär och kommer därför att vara desamma även 

om ett samtyckeskrav införs. Det är också fortsatt åklagaren som har 

bevisbördan för gärningspåståendet.223 

                                                 
215 SOU 2001:14, s. 124; SOU 2010:71, s. 58 och 236; SOU 2016:60, s. 17 f. 
216 SOU 2016:60, s. 17 f.  
217 SOU 2001:14, s. 125 f; SOU 2010:71, s. 208 f; SOU 2016:60, s. 17 f.  
218 SOU 2001:14, s. 126 f; SOU 2010:71, s. 209 f.  
219 SOU 2001:14, s. 124; SOU 2010:71, s. 207 f.  
220 SOU 2001:14, s. 127 ff; SOU 2010:71, s. 211 f; SOU 2016:60, s. 36 f. 
221 SOU 2016:60, s. 36 f. 
222 Ibid, s. 194.  
223 Ibid, s. 15 f.  
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Flera remissinstanser har varit positiva till införandet av en 

samtyckesreglering. Bland annat kan nämnas Barnombudsmannen, 

Brottsförebyggande rådet, Brottsoffermyndigheten, Stiftelsen Allmänna 

Barnhuset och Åklagarmyndigheten.224 Barnombudsmannen menade till och 

med att en samtyckesreglering framförallt skulle stärka skyddet för barn 

mellan 15 och 18 år eftersom en samtyckesreglering tydligare markerar rätten 

till kroppslig integritet.225 Barnombudsmannen menar dock att det är viktigt 

att det görs en bred, icke uttömmande tolkning av begreppet 

beroendeställning (som grund för när ett uttryck för frivillighet inte ska 

tillmätas betydelse) vad gäller barn mellan 15 och 18 år. Både lärare, 

fritidsledare och andra vuxna som barnet står i beroendeställning till ska 

innefattas.226  

 

En av de få remissinstanser som avstyrker förslaget om införandet av ett 

samtyckeskrav är Sveriges advokatsamfund. Detta med hänvisning till att en 

alternativ lagstiftningsmodell bör framstå som klart bättre än den gällande för 

att en sådan ska införas och att samtyckesregleringen inte framstår som 

väsentligt bättre. Anledningen till detta är främst att det är mycket svårt att 

definiera vad som är ett uttryck för frivillighet genom handling samt att fokus 

på målsäganden i processen kommer att öka.227 

6.3 Brottsbeteckningar 

Om samtyckeskravet blir verklighet menar 2014 års sexualbrottskommitté att 

brottsbeteckningen våldtäkt blir missvisande eftersom det ger ett sken av att 

det fortfarande krävs att gärningen genomförs med våld eller tvång. 

Beteckningen våldtäkt har visserligen en tydlig betydelse och innebörd hos 

allmänheten och man skulle kunna argumentera för att den därför ska finnas 

kvar. Just på grund av att det finns många uppfattningar, åsikter och fördomar 

                                                 
224 Barnombudsmannen, s. 2; Brottsförebyggande rådet, s. 1; Brottsoffermyndigheten, s. 1; 

Stiftelsen Allmänna Barnhuset, s. 4; Åklagarmyndigheten, s. 3 f. 
225 Barnombudsmannen, s. 2.  
226 Ibid, s. 6.  
227 Sveriges advokatsamfund, s. 1; SOU 2016:60, s. 468 ff. 
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kring vad som är en ”riktig” våldtäkt menar kommittén dock att 

brottsbeteckningen ska ändras. Istället ska brottsbeteckningen vara sexuellt 

övergrepp. För det som idag är sexuellt tvång ska, av i stort sett samma skäl, 

beteckningen sexuell kränkning användas istället. Våldtäkt mot barn ska 

ändras till sexuellt övergrepp mot barn och det som idag är sexuellt övergrepp 

mot barn ska ändras till sexuell kränkning av barn.228 

6.4 Oaktsamhetsansvar 

För vissa sexualbrott föreslår kommittén införande av ett oaktsamhetsansvar. 

Detta ska dock bara gälla bestämmelserna om sexuellt övergrepp av 

normalgraden, grovt sexuellt övergrepp, synnerligen grovt sexuellt övergrepp 

samt grov sexuell kränkning. Det ska förutsättas att den sexuella handlingen 

inte var frivillig samt att det kan uteslutas att förövaren har haft uppsåt på så 

sätt att förövaren hade genomfört handlingen även om förövaren förstått att 

något uttryck för frivillighet inte lämnats. Om frivillighet och uppsåt saknas 

ska en bedömning av förövarens eventuella oaktsamhet göras.229 

 

Det ska krävas grov oaktsamhet för straffansvar. Med detta menas medveten 

oaktsamhet, alltså fall då förövaren faktiskt har insett att det kan vara så att 

deltagandet inte är frivilligt men ändå har valt att genomföra handlingen. Hen 

ska alltså ha insett risken och sedan ändå valt att genomföra handlingen. 

Också mer klandervärda fall av omedveten oaktsamhet räknas till grov 

oaktsamhet. Det handlar då om att förövaren kunde ha gjort någonting för att 

komma till insikt och det dessutom verkligen kan anses att denne borde ha 

gjort det.230 

 

Redan idag kan man dömas för sexualbrott mot en person under en viss 

angiven ålder (15 eller 18 år) för det fall att man inte insåg men hade skälig 

anledning att anta att offret var under denna angivna ålder. Man beaktar då 

kroppsutveckling och omständigheter i övrigt som ger förövaren anledning 

                                                 
228 SOU 2016:60, s. 16 f. 
229 Ibid, s. 24. 
230 Ibid, s. 24 f. 
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att vara på sin vakt. Detta för att en förövare i gränsfall inte ska kunna undgå 

ansvar genom att hänvisa till att hen inte visste barnets verkliga ålder. 

Kommittén föreslår, utöver införandet av ovan nämnda oaktsamhetsbrott, 

också att kravet på oaktsamhet i förhållande till barnets verkliga ålder ska 

sänkas.231 

 

Förslaget skulle, till skillnad från förslaget om samtyckeskrav, kunna 

innebära fler fällande domar.232  

6.5 Andra ändringar och remissvar 

På grund av att man, enligt barnkonventionen, fortfarande är att anse som 

barn mellan 15 och 18 års ålder, att alla barn enligt barnkonventionen ska 

skyddas mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp samt 

att framförallt kvinnor mellan 16 och 24 år löper betydligt större risk än 

befolkningen i övrigt att utsättas för sexualbrott menar kommittén att skyddet 

för barn mellan 15 och 18 år måste stärkas. Förslaget innebär att det ska läggas 

till en omständighet i lagen som innebär att det vid brottsrubriceringen särskilt 

ska beaktas om brottet har riktats mot ett barn under 18 år. Att ett sådant brott 

begås mot någon under 18 år ska dock inte med automatik innebära att brottet 

är att anse som grovt. En samlad bedömning av omständigheterna i det 

enskilda fallet ska fortfarande göras.233 I förslaget ska det således, förutom 

barnets unga ålder, krävas ytterligare försvårande omständigheter för att 

brottet ska vara att anse som grovt. Detta är Barnombudsmannen kritisk till i 

sitt remissvar. Barnombudsmannen menar att enkom barnets unga ålder ska 

kunna innebära att brottet är att anse som grovt.234 

 

Det har, i praxis från HD, fastslagits att sexualbrott kan begås på distans 

genom att brottsoffret utför de sexuella handlingarna på sig själv eller med 

någon annan.235 Med hänvisning till detta föreslår kommittén att det ska anges 

                                                 
231 SOU 2016:60, s. 103.  
232 Ibid, s. 15 f. 
233 Ibid, s. 23 f och 236 ff. 
234 Barnombudsmannen, s. 8. 
235 NJA 2015 s. 501.  
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direkt i lagtexten att också gärningar som brottsoffret förmås utföra på sig 

själv eller med någon annan är att anse som brott.236 Barnombudsmannen 

menar att en sådan handling innebär en lika stor kränkning av barnets sexuella 

integritet som om förövaren själv berört barnet samt att detta förslag skulle 

stärka skyddet för barn mellan 15 och 18 år om det antas.237 

 

För att i skärpande riktning påverka de straff som döms ut för allvarliga brott 

föreslås införandet av synnerligen grovt sexuellt övergrepp och synnerligen 

grovt sexuellt övergrepp mot barn. Straffskalan för grov våldtäkt sträcker sig 

idag från fyra års fängelse till tio års fängelse. Den övre delen av straffskalan 

används dock inte alls och därför ska det synnerligen grova brottet ha en 

straffskala som börjar vid sex års fängelse.238 

 

Utöver de remissvar från Barnombudsmannens sida som redogjorts för ovan 

menar Barnombudsmannen att det tydligare ska framgå att inte bara barn 

under 15 år utan också barn mellan 15 och 18 år är extra skyddsvärda i 

förhållande till vuxna. Barnombudsmannen påpekar också att det är 

vilseledande att bestämmelserna om sexualbrott mot barn under 15 år 

benämns sexualbrott mot barn medan sexualbrotten mot barn mellan 15 och 

18 år inte benämns som sexualbrott mot barn. Skillnaden i bestämmelserna är 

den sexuella självbestämmanderätten, inte huruvida brottsoffret är ett barn.239 

Barnombudsmannen poängterar att det krävs en bredare översyn av 

straffskalan för sexualbrott mot barn och efterlyser ett tydligare övervägande 

om att sexualbrott mot barn under 18 år bör innehålla en högre straffskala än 

sexualbrott mot vuxna.240 Barnombudsmannen menar vidare att det saknas en 

djupare analys av vad dessa förslag på ändringar i 6 kap. BrB kan ha för 

konsekvenser för barn och påkallar därför en konsekvensanalys med 

utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv.241  

                                                 
236 SOU 2016:60, s. 21. 
237 Barnombudsmannen, s. 7 f. 
238 SOU 2016:60, s. 244 ff. 
239 Barnombudsmannen, s. 2 ff.  
240 Ibid, s. 9.  
241 Ibid, s. 3.  
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6.6 Analys 

Det har konstaterats i tidigare kapitel att det finns brister i skyddet mot 

sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp mot barn mellan 15 och 18 år. 

Frågan är då om de förslag på ändringar i 6 kap. BrB som lämnats i 

betänkandet Ett starkare skydd för den sexuella integriteten, om de blir 

verklighet, innebär att skyddet för barn mellan 15 och 18 år mot sexuellt 

utnyttjande och sexuella övergrepp stärks. Detta är också uppsatsens tredje 

och sista frågeställning.  

 

Det första förslaget på ändring som behandlas i uppsatsen är införandet av ett 

samtyckeskrav. Som framgått ovan är flera remissinstanser positiva till en 

sådan reglering. Sveriges advokatsamfund, som är en av få remissinstanser 

som avstyrker förslaget, argumenterar inte utifrån ett barnrättsperspektiv och 

heller inte med hänvisning till förändringarna i skyddet för barn mellan 15 

och 18 år. Det gör däremot Barnombudsmannen, som är positiv till förslaget. 

Ungas bild av vad som är ett sexuellt utnyttjande eller ett sexuellt övergrepp 

har visat sig vara mycket snäv. Den normativa effekt som en 

samtyckesreglering förväntas medföra skulle därför kunna vara ännu större 

bland unga än i samhället i stort. Detta går också i linje med vad 

Barnombudsmannen anfört om den tydligare markeringen av rätten till 

kroppslig integritet. Den normativa verkan förutsätter dock inte bara att 

förslaget går igenom utan också att innebörden av en sådan ändring verkligen 

når ut till ungdomar.  

 

Även om Sveriges advokatsamfund inte argumenterar utifrån ett 

barnrättsperspektiv är samfundets argument inte ointressanta vad gäller 

skyddet för barn mellan 15 och 18 år. Risken att mer fokus riktas på 

målsäganden i processen bör nämligen innebära större obehag för ett 

brottsoffer som är ett barn mellan 15 och 18 år. Skuldbeläggningen av 

brottsoffer, vilken redan verkar vara större bland ungdomar än bland vuxna, 

skulle genom detta fokus kunna bli ännu större. Samtyckeskravet väntas 

heller inte medföra fler fällande domar. En friande dom om 
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samtyckesregleringen införs skulle kunna leda till ännu större 

skuldbeläggning av brottsoffer. Bland ungdomar skulle en sådan dom 

nämligen kunna tolkas som ett bevis på att målsäganden trots allt samtyckt 

till den sexuella handlingen, speciellt med hänvisning till den snäva bild av 

sexuella utnyttjanden och sexuella övergrepp som förekommer bland 

ungdomar. Trots detta anser jag att skälen för en samtyckesreglering väger 

tyngst och även om förstärkningen av skyddet för barn mellan 15 och 18 år 

inte i praktiken torde bli så stor bör den normativa verkan förslaget förväntas 

få på sikt kunna leda till ett något bättre skydd för dessa barn.  

 

Vad gäller förslaget på att ändra brottsrubriceringen från våldtäkt till sexuellt 

övergrepp bör en sådan ändring kunna skicka fel signaler till ungdomar. Detta 

på grund av att ett sexuellt övergrepp inte låter lika allvarligt som en våldtäkt, 

mycket på grund av att beteckningen våldtäkt är så allmänt känd. Detta skulle 

kunna påverka brottsoffrets känsla av upprättelse och skuldbeläggningen av 

brottsoffret negativt. På grund av att det finns så många olika föreställningar 

om vad som är en riktig våldtäkt, särskilt bland ungdomar, kan det ändå vara 

rimligt att ändra brottsrubriceringen till sexuellt övergrepp för att få en ny och 

enhetlig betydelse. Vad som är ett sexuellt tvång är troligtvis inte lika 

inarbetat hos allmänheten och några skäl mot att ändra denna 

brottsbeteckning till sexuell kränkning torde inte finnas. Dessa ändringar bör 

dock varken stärka eller minska skyddet för barn mellan 15 och 18 år.  

 

Ett förslag som skulle kunna tänkas leda till fler fällande domar är förslaget 

om införande av ett oaktsamhetsansvar. Eftersom oaktsamhetsansvaret ska 

gälla i förhållande till den bristande frivilligheten kan denna ändring inte 

genomföras om inte också samtyckesregleringen införs. Detta verkar mycket 

rimligt. Hur man av oaktsamhet genomför en våldtäkt genom misshandel, 

våld eller hot om brottslig gärning är svårt att se. Möjligtvis skulle man kunna 

vara oaktsam i förhållande till brottsoffrets särskilt utsatta situation. Man bör 

inte heller kunna utöva olaga hota mot någon annan genom oaktsamhet och 

att av oaktsamhet utnyttja att någon befinner sig i beroendeställning verkar 

heller inte troligt. Införandet av oaktsamhetsansvar tillsammans med en 
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samtyckesreglering bör dock fungera mycket bra. Bevisbördan går 

naturligtvis inte över på den tilltalade, men i samband med den sexuella 

handlingen läggs ett visst ansvar på honom (eller henne) att faktiskt försäkra 

sig om att motparten deltar frivilligt. Denna ändring kommer troligen inte 

medföra någon särskild stärkning av skyddet för barn mellan 15 och 18 år 

jämfört med stärkningen av skyddet för vuxna. Möjligtvis skulle det kunna 

anses extra klandervärt att en äldre person inte kontrollerat frivilligheten extra 

tydligt hos en yngre partner, men detta föreslås eller nämns inte i förslaget. 

Förslaget bör dock, om det blir verklighet, stärka skyddet för barn mellan 15 

och 18 år lika mycket som skyddet för vuxna.  

 

Vad gäller förslaget om att det vid brottsrubriceringen ska beaktas om brottet 

har begåtts mot ett barn under 18 år borde denna ändring, mer än några andra 

förslag på ändring, stärka skyddet mot sexuellt utnyttjande och sexuella 

övergrepp för barn mellan 15 och 18 år. Det sägs dock i betänkandet att det 

faktum att ett brott begås mot ett barn under 18 år inte per automatik ska leda 

till att brottet anses vara grovt. Detta är Barnombudsmannen kritisk mot och 

menar att enbart det faktum att brottet har begåtts mot ett barn under 18 år ska 

kunna innebära att brottet är att anse som grovt. Med tanke på att domstolar 

idag beaktar samtycken lämnade av barn under 15 år vid brottsrubriceringen, 

fast barn under 15 år egentligen inte anses kunna samtycka till sexuella 

handlingar, finns det en risk att barnets unga ålder inte kommer att beaktas i 

tillräckligt hög grad och att förslaget, om det blir verklighet, därför inte 

kommer att leda till något stärkt skydd i praktiken. Detta särskilt med 

beaktande av Barnombudsmannens kritik. Om det krävs ytterligare 

omständigheter för att brottet ska vara att anse som grovt lär förslaget i många 

fall inte innebära någon förändring. Det är dock, oavsett vad, positivt att det 

tydliggörs från lagstiftarens sida att sexualbrott begångna mot barn mellan 15 

och 18 år är särskilt klandervärda jämfört med sexualbrott mot vuxna. Om 

beaktandet av att ett brott har begåtts mot ett barn under 18 år trots allt 

kommer att leda till att fler brott mot barn mellan 15 och 18 år beaktas som 

grova, skulle också införandet av ett synnerligen grovt brott kunna stärka 

skyddet för barn mellan 15 och 18 år ytterligare.  
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Förslaget om att det ska framgå direkt av lagtexten att sexualbrott kan begås 

också genom att förövaren förmår brottsoffret att utföra handlingen på sig 

själv eller med någon annan bör också kunna innebära ytterligare en 

förstärkning av skyddet mot barn mellan 15 och 18 år eftersom det är troligt 

att främst det är yngre personer som förmås genomföra sexuella handlingar 

på detta sätt. Ändringen innebär visserligen inte någon egentlig förändring av 

gällande rätt, eftersom detta redan fastslagits av HD, men det kan antas att ett 

stadgande direkt i lagtext når allmänheten i större utsträckning än sådant som 

fastslås i praxis. Också denna ändring bör därför innebära ett något starkare 

skydd för barn mellan 15 och 18 år.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att skyddet mot sexuellt utnyttjande och 

sexuella övergrepp mot barn mellan 15 och 18 år kommer att stärkas något 

om ovan nämnda förslag blir verklighet. Sverige bör således i större grad 

anses leva upp till kravet på skydd enligt artikel 34 i barnkonventionen om 

ändringarna genomförs. Det handlar dock endast om små skillnader jämfört 

med det skydd som finns idag och i praktiken bör skyddet även med dessa 

ändringar anses vara bristfälligt. Barnombudsmannen poängterar att den enda 

skillnaden i bestämmelserna om skydd för barn mellan 15 och 18 år jämfört 

med bestämmelserna om skydd för barn under 15 år är den sexuella 

självbestämmanderätten. Barnombudsmannen menar därför att det är 

vilseledande att endast kalla sexualbrotten mot barn under 15 år som 

sexualbrott mot barn. Att kalla alla sexualbrott mot barn under 18 år för 

sexualbrott mot barn kan vara ett mycket bra sätt för lagstiftaren att ytterligare 

tydliggöra att sexualbrott mot barn mellan 15 och 18 år är särskilt 

klandervärda jämfört med sexualbrott mot vuxna. Det måste dock utredas 

vilken brottsbeteckning som ska användas när också förövaren är ett barn 

mellan 15 och 18 år. En förutsättning för att skyddet mot sexuellt utnyttjande 

och sexuella övergrepp mot barn mellan 15 och 18 år ska kunna stärkas utifrån 

ett barnrättsperspektiv är att denna målgrupp ägnas särskild uppmärksamhet 

i framtida sexualbrottsutredningar, vilket knappt har gjorts i tidigare 

sexualbrottsutredningar. 
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7 Sammanfattande analys 

Uppsatsens syfte har varit att utreda vad kravet på skydd mot sexuellt 

utnyttjande och sexuella övergrepp enligt artikel 34 innebär, att utreda om 

Sverige lever upp till detta krav på skydd för barn mellan 15 och 18 år samt 

att utreda om de förslag på ändringar i 6 kap. BrB som lämnats i betänkandet 

Ett starkare skydd för den sexuella integriteten, om de blir verklighet, medför 

ett starkare skydd mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp mot barn 

mellan 15 och 18 år.  

 

Uppsatsens första frågeställning handlar om vad det krav på skydd mot 

sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp som fastslås i artikel 34 i 

barnkonventionen innebär. Det konstaterades inledningsvis att kravet på 

skydd omfattar alla barn till dess de fyller 18 år eller blir myndiga. Också barn 

som har uppnått minimiåldern för att samtycka till sexuella handlingar och 

som därför har rätt till sexuellt självbestämmande har således rätt till skydd 

mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Skyddet behöver dock 

utformas på ett annat sätt för barn som uppnått minimiåldern än skyddet för 

barn under minimiåldern, som inte kan samtycka till sexuella handlingar. 

Vilka handlingar som barn ska skyddas mot och på vilket sätt barn ska 

skyddas mot dessa handlingar framgår inte av barnkonventionen, dess 

förarbeten eller de handböcker som utgivits av UNICEF. Istället är det upp 

till konventionsstaterna att utforma skyddet på det sätt de anser mest lämpligt 

och upp till barnrättskommittén att utvärdera detta skydd samt att 

rekommendera förändringar. Att leva upp till kravet på skydd är inte enbart 

att följa konventionstexten, utan också att följa barnrättskommitténs 

rekommendationer. Dessa rekommendationer varierar mellan enskilda 

konventionsstater samt över tid, allt eftersom kunskapen ökar om hur barn 

bäst skyddas, och barnkonventionen bör därför ses som ett verktyg för att 

gradvis förbättra barns villkor.  
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Uppsatsens andra frågeställning handlar om huruvida det finns någonting som 

Sverige, som konventionsstat, kan göra för att i större grad anses leva upp till 

kravet på skydd mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp mot barn 

mellan 15 och 18 år. Att utreda exakt var gränsen går mellan att anses leva 

upp till kravet på skydd och att inte göra det samt på vilken sida om denna 

gräns Sverige befinner sig har inte ansetts intressant i denna uppsats. Mer 

intressant har istället ansetts vara att utreda om det finns någonting som 

Sverige kan göra för att i större grad anses leva upp till kravet på skydd. Vad 

gäller kravet på skydd mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp mot 

barn mellan 15 och 18 år har Sverige fått omfattande kritik. Kritiken är dock 

inte särskilt konkret och det bör därför vara upp till Sverige att utreda hur 

skyddet för barn mellan 15 och 18 år bäst stärks i Sverige. Genom sina 

sammanfattande slutsatser kommer barnrättskommittén i framtiden att 

utvärdera eventuella ändringar i skyddet. Idag bör det i vart fall finnas många 

åtgärder Sverige kan vidta för att stärka skyddet mot sexuellt utnyttjande och 

sexuella övergrepp mot barn mellan 15 och 18 år och på så sätt i större 

utsträckning anses leva upp till kravet på skydd.  

 

Uppsatsens tredje och sista frågeställning handlar om huruvida skyddet mot 

sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp mot barn mellan 15 och 18 år 

skulle stärkas om de förslag till ändring i 6 kap. BrB som lämnats i 

betänkandet Ett starkare skydd för den sexuella integriteten blir verklighet. 

Det konstaterades att skyddet kommer att stärkas något men att skillnaden 

mot det skydd som finns idag troligen inte kommer att bli särskilt stor i 

praktiken. Sverige bör därför vidta ytterligare åtgärder för att stärka skyddet 

mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp mot barn mellan 15 och 18 

år. Ett första steg bör vara att utvärdera skyddet mot sexuellt utnyttjande och 

sexuella övergrepp särskilt mot barn mellan 15 och 18 år utifrån ett 

barnrättsperspektiv, något som knappt gjorts i hittills genomförda 

sexualbrottsutredningarna.  
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