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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Att kontakt tas med barn i syfte att utnyttja dem sexuellt har varit ett samhällsproblem under 

lång tid.1 Kontakten, som brukar kallas för grooming, innebär att den vuxna utvecklar en 

relation till barnet för att vinna dennes förtroende och tillit. Syftet med detta är att sänka 

barnets misstanke och försvar mot eventuella sexuella övergrepp. Den nya relationen skapar 

samtidigt distans mellan barnet och dennes föräldrar eller andra vuxna personer i barnets 

närhet som annars skulle fungera som stöd och skydd mot sexuella övergrepp.2  

 

Det huvudsakliga tillvägagångsättet har tidigare varit att ta kontakt med barn på offentliga 

platser under fritidsaktiviteter eller familjeumgänge som sammanfört barnet och förövaren.3 

Genom internets genomslag har dock groomingprocessen fått en helt ny innebörd eftersom 

det nu är betydligt lättare att ta kontakt med ett stort antal barn under kort tid, något som ökar 

förövarens chanser till att kunna fullborda ett sexuellt övergrepp. Det är även mindre riskfyllt 

att ta kontakt med barn över internet eftersom det är lätt att vara anonym eller att utge falska 

uppgifter om sig själv såsom kön, ålder eller sysselsättning. Dessa omständigheter, 

tillsammans med att de flesta barn och ungdomar idag använder internet på daglig basis, har 

inneburit att internet blivit den dominerande plattformen för vuxna att ta kontakt med barn i 

sexuellt syfte.4 

 

Den tekniska utvecklingen och den ökade kunskapen om barns utsatthet på internet 

resulterade år 2009 i införandet av straffbestämmelsen 6 kap. 10 a § brottsbalken (BrB), 

kontakt med barn i sexuellt syfte. Införandet fick dock inte det genomslag som regeringen 

hade väntat och fem år senare tillsattes en utredning för att, genom en genomgång av 

anmälningar, åtal och domar, utvärdera om straffbestämmelsen var lämpligt utformad.5 

Utredningens resultat visade att tillämpningsområdet blivit mycket snävt och att 

straffbestämmelsen endast i ringa omfattning förhindrat planerade sexuella övergrepp mot 

barn.6 I juni år 2017 utkom således prop. 2016/17:214 med förslaget om en ny lydelse av 6 

                                                
1 Regeringens proposition (prop.) 2008/09:149, s. 5. 
2 Brottsförebyggande rådet (Brå), rapport 2007:11, s. 22; Eneman, 2010, s. 10. 
2 Brottsförebyggande rådet (Brå), rapport 2007:11, s. 22; Eneman, 2010, s. 10. 
3 Prop. 2008/09:149, s. 5. 
4 Prop. 2008/09:149, s. 6. 
5 Prop. 2016/17:214, s. 5.  
6 Departementsserien (Ds) 2015:49, s. 89.   
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kap. 10 a § BrB, vilken bland annat innebär att straffansvar kommer att inträda i ett tidigare 

skede än innan. Syftet med ändringen är att barn ska få ett stakare skydd mot sexuella 

övergrepp. Utökning av straffansvaret kan dock innebära viss legitimitetsproblematik ur 

kriminaliseringssynpunkt.  

 
1.2 Problemformulering 
Syftet med groomingparagrafen är att skydda barn från att bli utsatta för fullbordade sexuella 

övergrepp vid fysiska möten med en förövare, ett skyddsintresse som anses vara ytterst 

angeläget.7  Detta har motiverat att ansvarsinträdet lagts mycket tidigt. Trots det tidiga 

ansvarsinträdet har lagstiftningen inte inneburit ett särskilt effektivt skydd för barn. Det går 

således att diskutera om en än mer långtgående lagstiftning kommer medföra ett effektivare 

skydd för barns sexuella integritet. Om så inte är fallet blir frågan om det går att legitimera en 

så pass långtgående lagstiftning som ändringen innebär. 

 
1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka straffbestämmelsen i 6 kap. 10 a § BrB genom att 

dels utreda hur lagstiftningen kan rättfärdigas ur ett kriminaliseringsperspektiv, dels hur 

straffbestämmelsen tillgodoser barnets rätt till skydd mot sexuella övergrepp ur ett 

barnperspektiv. Med utgångspunkt i dessa olika intressen kommer problematiken med både 

den nuvarande samt den kommande lydelsen att undersökas.  

Utifrån syftet har följande frågeställningar valts: 

(I) Hur rättfärdigas 6 kap. 10 a § BrB ur ett kriminaliseringsperspektiv?  

(II) Hur tillgodoses barnets rätt till straffrättsligt skydd mot sexuella övergrepp av 6 

kap. 10 a § BrB? 

(III) Vilken straffrättslig problematik kan urskönjas ur den nuvarande och kommande 

lydelsen av 6 kap. 10 a § BrB utifrån kriminaliseringssynpunkt samt barnets rätt 

till skydd mot sexuella övergrepp? 

 

1.4 Avgränsning  
Straffbestämmelsen i 6 kap. 10 a § BrB är teknikneutral, vilket i det här fallet innebär att den 

även avser kontakter som tas vid fysiska möten eller med andra tekniska hjälpmedel än 

                                                
7 Ds 2015:49, s. 101. 
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internet.8 Det är dock kontakt via just internet som huvudsakligen kommer att behandlas i 

denna uppsats, vilket motiveras av att kontakt över internet idag är det främsta tillvägagångs-

sättet för vuxna att ta kontakt med barn i ett sexuellt syfte.  

 

I arbetet kommer inte närmare diskuteras vad ett brott är utan detta kommer endast kort att 

presenteras för att sätta kriminaliseringen i sitt sammanhang. Kriminaliseringsperspektivet i 

sin tur kommer främst att ta sikte på principerna för kriminalisering, vilka i huvudsak baseras 

på Claes Lernestedts teori. Perspektivet kommer dock även kompletteras med vad Nils 

Jareborg har skrivit inom ämnet. Kriminaliseringen är en del av det straffrättsliga systemet 

varför det bör nämnas att de andra delarna av systemet bestående av utdömande och 

verkställande inte kommer att behandlas närmare då detta ligger utanför det valda ämnet.  

 

Vidare kommer uppsatsen i huvudsak att ha sin utgångspunkt i nationell rätt. Internationella 

dokument kommer till viss del att behandlas och då som en del av barnperspektivet. De 

dokument som kommer behandlas är de som specifikt berör barns rättigheter till sexuell 

integritet. Mer allmänt hållna dokument såsom Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) har således valts bort.  

 

1.5 Terminologi och definitioner 
Straffbestämmelsen i 6 kap. 10 a § BrB kommer att omnämnas både som den brotts-

benämningen som lagstiftaren gett den, nämligen kontakt med barn i sexuellt syfte, men även 

som groomingparagrafen, groomingbrottet och kontaktbrottet, vilka är andra vedertagna 

benämningar.  

 

Enligt 9 kap. 1 § föräldrabalken samt art. 1 i Förenta Nationernas (FN) konvention om barnets 

rättigheter, även kallad barnkonventionen, är alla personer under 18 år barn.  I den svenska 

straffrätten inträder dock det sexuella självbestämmandet vid 15 års ålder, vilket innebär att 

alla personer som utsatts för sådana kontakter som omfattas av groomingparagrafen är under 

15 år. När begreppet barn användas avses således endast barn som ännu inte fyllt 15 år.  

 

Barn som blivit utsatta för sexuella kontakter enligt den förevarande paragrafen kommer 

vidare att benämnas som brottsoffer eller offer. Enligt en definition är ett brottsoffer en 

                                                
8 Prop. 2008/09:149, s. 46. Noterat att teknikneutraliteten i prop. 2016/17:214 istället syftar till att övergreppen 

även kan utföras över internet och syftar inte endast till övergrepp som sker vid fysiska möten.  
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enskild person som lidit personskada, sakskada eller fått utstå psykiskt lidande på grund av att 

denne utsatts för brott. För att klassas som ett brottsoffer finns inget krav på att gärnings-

mannen kan identifieras.9 Brottsoffer och offer kommer att användas synonymt för att få 

större variation i texten.  

 

Med sexuella övergrepp menas i uppsatsen de brott som är föreskrivet i 6 kap. 10 a § BrB och 

används således som ett samlingsbegrepp.  

 

I arbetet används begreppet hen endast för att få bättre flyt i texten och är alltså inte ett försök 

till att uppnå könsneutralitet. Gällande begreppet gärningsman kommer detta att användas 

framför gärningsperson eftersom begreppet gärningsman är mer förenligt med den rådande 

terminologin inom straffrätten. Gärningsman definieras som en person som begått brottet i ett 

specifikt fall. 10  Gärningsman och förövare kommer att används synonymt. Begreppen 

kommer även att användas i de fall där det inte föreligger ett specifikt och styrkt brott, 

exempelvis i de delar av arbetet som beskriver grooming som fenomen.  

 

Den 8 november år 2017 röstades prop. 2016/17:214 igenom och den nya lydelsen kommer 

att börja gälla den 1 januari år 2018. Eftersom skrivtiden för arbetet upphör innan detta datum 

kommer den lydelse som gäller innan den 1 januari år 2018 att benämnas som den nuvarande 

lydelsen. Den kommande lydelsen syftar således till den lydelse som börjar gälla den 1 januari 

år 2018.  

  
1.6 Metod och material 
I arbetet ska straffbestämmelsen i 6 kap. 10 a § BrB undersökas varför arbetet kan sägas ha 

rätten som sitt studieobjekt. Ändamålet med uppsatsen är att öka kunskapen inom det 

juridiska området straffrätt varför metoden för uppsatsen på ett övergripande plan kan 

betecknas som rättsvetenskaplig. Med arbetets juridiska betraktelsesätt, där arbetet befinner 

sig på ”insidan av rätten”, uppnås ett så kallat inifrånperspektiv som även det är en del av den 

rättsvetenskapliga metoden.11 För att fastställa gällande rätt och för att kunna besvara frågorna 

kring den straffrättsliga problematiken rörande straffbestämmelsen kommer lagtext, 

lagförarbeten och doktrin att studeras.  

 
                                                
9 Enarsson, 2013, s. 30. 
10 Jareborg, 2001, s. 138. 
11 Sandgren, 2009, s. 179; Sandgren, 2015, s. 14 och 42. 
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Då syftet inte stannar vid att endast fastställa gällande rätt utan även avser att kritiskt granska 

och analysera rätten kan metoden vidare beskrivas som rättsanalytisk. I den rättsanalytiska 

metoden ingår att först fastställa gällande rätt, genom ett applicerande av den rättsdogmatiska 

metoden, för att sedan gå vidare och kritiskt analysera den. Eftersom den rättsdogmatiska 

metoden är en del av den rättsanalytiska metoden kan det uppfattas som överflödigt att nämna 

rättdogmatiken som en självsående metod i detta arbete. Den rättsanalytiska metoden är inte 

bunden till de traditionella rättskällorna varpå källor som ligger utanför det strikt juridiska 

området även kommer att ligga till grund för skrivandet. Detta material kommer bland annat 

utgöras av rapporter från Brå, Socialstyrelsen samt Stiftelsen Allmänna Barnahuset. Metoden 

innebär även att argumentationen kan hållas relativt fri 

 

Den rättsanalytiska metoden ger även stöd för att kunna analysera rätten utifrån ett specifikt 

perspektiv, i det här fallet barnperspektivet samt kriminaliseringsperspektivet.12 Den kritiska 

analysen har även tagit inspiration från den rättspolitiska metoden som har till syfte att 

analysera om rätten ska ändras utifrån ett givet perspektiv för att undersöka om ett visst 

intresse bättre kan skyddas.13 I uppsatsen ska rätten analyseras för att se om lagstiftningen 

tillgodoser barns rätt till sexuell integritet och om ändringen av lagstiftningen kan motiveras 

utifrån de valda perspektiven. Eftersom den rättsdogmatiska, rättsanalytiska och rättspolitiska 

metoden till stor del går in i varandra och till viss del även är beroende av varandra ska dessa 

ses som ett kontinuum.14   

 

De rättskällor som främst kommer att studeras är lagtext och lagförarbeten knutna till den 

aktuella straffbestämmelsen i 6 kap. 10 a § BrB. Ds 2007:13 och Ds 2015:49 kommer att ha 

en framträdande roll för att framställa de överväganden och motiv som lett fram till 

regeringens nuvarande och föreslagna lydelse i propositionerna. De efterföljande 

propositionerna utgörs av prop. 2008/09:149 samt prop. 2016/17:214. Äldre förarbeten som 

behandlar straffrätten och sexualbrotten i stort kommer endast i ringa omfattning att användas 

för att belysa vissa aspekter som gäller generellt för all sexualbrottslagstiftning.   

 

Doktrinen som behandlas i arbetet är till mesta del kopplad till de perspektiv som valts och 

kommer att används för att beskriva dessa. Perspektiven i sin tur kommer att används som ett 

                                                
12 Sandgren, 2015, s. 46-47.  
13 Sandgren, 2015, s. 48. 
14 Sandgren, 2015, s. 43 och 55.  
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verktyg för att analysera två viktiga aspekter av groomingbrottet – barns rätt till skydd mot 

sexuella övergrepp och principerna för kriminalisering. Till grund för kriminaliserings-

perspektivet kommer Lernestedts avhandling Kriminalisering, Jareborgs Allmän Kriminalrätt 

samt Asps m.fl. Kriminalrättens grunder att användas. Materialet för barnperspektivet 

kommer bland annat att bestå av Schiratzkis Barnrättens grunder, Cederborg och Warnling-

Nereps antologi Barnrätt samt Granströms m.fl. Brottsoffer – rättsliga perspektiv. Sveriges 

internationella åtaganden som berör barns rätt till sexuell integritet kommer att bestå av 

barnkonventionen, Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och 

sexuella övergrepp, även kallad Lanzarotekonventionen, samt Europeiska unionens (EU) 

direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och 

barnpornografi.15 

 

För att belysa den eventuella problematik kring tillämpningen av den nuvarande 

lagstiftningen och för att se hur den kommande bestämmelsen i så fall kommer att kunna 

täcka upp för denna problematik kommer Brås rapport 2013:14 att vara vägledande. 

Rapporten, som utförts på uppdrag av regeringen, är en uppföljning av hur straff-

bestämmelsens tillämpning har fungerat. Som ett komplement kommer ett urval av 

hovrättsfall från och med år 2015 att presenteras. Det råder en avsaknad av fall från Högsta 

domstolen vilket har resulterat i att hovrättsdomar istället kommer att väljas. Det ska således 

noteras att dessa inte är prejudicerande och inte ingår i att fastställa gällande rätt. Rättsfallen 

kommer istället fungera som belysande exempel. Det har dock under arbetets gång visat sig 

vara relativt svårt att hitta rättsfall som är av relevans för arbetet. Kontakt har tagits med Göta 

hovrätt samt Hovrätten för Västra Sverige för att begära ut rättsfall som behandlat kontakt-

brottet, vilket inte har gett något resultat eftersom detta ansågs vara en allt för krävande 

arbetsinsats för domstolarna.16 Resultatet har blivit fyra fall mellan år 2015-2016 och har 

hittats via Karnov och Zeteo. Urvalet av rättsfall är ett bekvämlighetsurval som således inte är 

representativt för alla fall som behandlar groomingbrottet. Genom att välja domar från de 

senaste åren kan eventuell tillämpningsproblematik identifieras. Detta är av intresse inför 

diskussionen kring den kommande lagändringen. 

 

                                                
15 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/93/EU av den 13 december 2011 om bekämpande av sexuella 

övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt om ersättande av rådets rambeslut 
2004/68/RIF, EUT L 335, 17.12. 2011.  

16 Se bilaga 1.  



12 
 

Stiftelsen Allmänna Barnahusets fördjupningsrapport barn som utsätts för övergrepp på 

internet, Gilliespies avhandling Child exploitation and communication technologies samt 

O´Connels artikel A typology of child cybersexploitation and online grooming pratices ligger 

till grund för att beskriva fenomenet grooming i termer av hur själva handlingsprocessen går 

till. Dessa källor har valts utifrån att författarna är bevandrade inom området och för att 

källorna berör det som varit relevant för ämnet. För att belysa vilka gärningsmännen är och 

vilka det är som utsätts för sexuella kontakter kommer European online grooming projects 

Final Report ligga till grund. Detta anses vara av vikt för att för att få en djupare förståelse för 

grooming som fenomen och vilka det drabbar. 

 

1.7 Disposition 
Arbetets inledande delar följs av de teoretiska utgångspunkterna för arbetet. I kapitel 2 

presenteras kriminaliseringsperspektivet och i kapitel 3 barnperspektivet. I det efterföljande 

kapitlet, kapitel 4, kommer grooming som fenomen att behandlas, vilka förövarna är och vilka 

som utgör brottsoffer för kontaktbrottet. En genomgång av hur lagstiftningen såg ut innan 

införandet av groomingparagrafen år 2009 påbörjar kapitel 5, vilket följs av hur lagstiftnings-

förfarandet gick till och hur den nuvarande lagstiftningen är utformad. Kapitel 6 benämns som 

tillämpning och behandlar resultatet av Brås rapport om hur tillämpningen av grooming-

paragrafen fungerat mellan år 2009-2012 samt en mindre rättsfallspresentation av ett urval av 

hovrättsfall mellan år 2015-2016. Kapitel 7 innehåller en framställning av innehållet från Ds 

2015:49 och prop. 2016/17:214 samt hur den kommande ändringen kommer att vara 

utformad. Arbetet avslutas med kapitel 8 där en avslutande diskussion förs.  

 

2 Kriminaliseringsperspektivet 
 
2.1 Inledning 
I följande kapitel kommer en av de två teoretiska utgångspunkterna att presenteras. För att 

förstå utformningen av groomingparagrafen och dess bakomliggande motiv har ett 

kriminaliseringsperspektiv valts. Först kommer brottsbegreppet kort att redogöras för. Efter 

detta följer en genomgång av legalitetsprincipen, vilket syfte kriminaliseringen har samt 

principen ultima ratio. Slutligen ska principerna för kriminalisering, skyddsintresse, skada, 

fara, avstånd samt effektivitet, behandlas.  
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2.2 Brottsbegreppet 
I 1 kap. 1 § BrB definieras ett brott som en gärning för vilken straff är stadgad i lag eller som 

är brottsbeskrivningsenlig, alltså att gärningen ska falla in under ett enskilt straffbud. 

Gärningen ska inte kunna rättfärdigas genom till exempel nödvärn, nöd eller samtycke. Det 

ska föreligga gärningsculpa, eller i de fall där gärningen endast kräver oaktsamhet; dolus. 

Slutligen ska någon omständighet som ursäktar gärningen inte föreligga. Exempel på 

ursäktande omständigheter är frivilligt tillbakaträdande eller straffrättsvillfarelse.17   

 
2.3 Legalitetsprincipen 
En grundprincip för straffrätten är legalitetsprincipen som kan sägas vara den moderna 

straffrättens själ. Principen innebär att kriminalisering utgör en slags ram för straffsystemet 

och bildar således det nav som straffrätten byggs upp kring.18 Principen utgörs av fyra olika 

kriterier bestående av föreskriftskravet, retroaktivitetsförbudet, analogiförbudet samt 

obestämdhetsförbudet.19 Föreskriftskravet innebär att lagstöd måste finnas för att en domstol 

eller myndighet ska kunna ålägga en medborgare något, utdöma straff eller ingripa i en 

persons rättssfär. I 1 kap. 1 § 3 st. regeringsformen (RF) ges uttryck för detta genom lydelsen 

”den offentliga makten utövas under lagarna”. Retroaktivitetsförbudet återfinns i 2 kap. 10 § 1 

st. RF och innebär att en gärning inte får åläggas med straff eller annan påföljd som inte var 

belagd med straff eller påföljd när gärningen utfördes. Analogiförbudet betyder att det inom 

straffrätten föreligger ett förbud mot att tillämpa analogisk rättstillämpning som är till nackdel 

för den tilltalade och kan utläsas av 1 kap. 1 § BrB. Obestämdhetsförbudet i sin tur kan både 

utgöras av att en bestämmelse innehåller vaga eller otydligt avgränsade termer och begrepp 

samt att bestå av oöverskådliga hänvisningar som kan medföra svårigheter att tolka vad som 

egentligen är kriminaliserat.20   

 

2.4 Syftet med kriminalisering  
Att kriminalisera en gärningstyp är att belägga den med straff genom lagstiftning. 

Kriminaliseringens syfte kan övergripande sägas handla om att inskränka individens valfrihet 

att företa vissa handlingar som anses vara förkastliga eller skadliga.21 Vad som kan sägas vara 

syftet med kriminalisering kan delas in i tre olika teorier: De allmänpreventiva, de 

                                                
17 Asp & Ulväng, 2014, s. 18-19; Jareborg, 2001, s. 33-34. 
18 Victor, 1999, s. 136.  
19 Asp m.fl., 2013, s. 46; Jareborg, 2001, s. 93.  
20 Asp m.fl., 2013, s. 46-47. 
21 Asp m.fl., 2013, s. 31; Lernestedt, 2003, s. 15. 
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individualpreventiva och den absoluta teorin. Enligt de allmänpreventiva teorierna innebär det 

att söka bidra till att undantrycka beteenden som är oönskade i samhället genom 

allmänprevention. Allmänprevention kan delas upp i två huvudgrupper utifrån olika åsikter 

om hur människor påverkas: Avskräckning eller moralbildning. Avskräckning innebär att 

straffhot och straff avskräcker befolkningen från att begå den kriminaliserade handlingen, 

även kallat negativ allmänprevention. Moralbildning i sin tur skapar eller vidmakthåller 

straffhot och straff som en slags inneboende instinkt hos befolkningen att inte begå ett visst 

brott, även kallat positiv allmänprevention. 22  Enligt individualpreventiva teorier syftar 

kriminalisering till att avvärja den enskilde gärningsmannen från att begå nya brott genom 

oskadliggörande, avskräckning eller behandling. Den absoluta teorin innebär istället att straff 

inte används för något specifikt ändamål utan därför att det fordras av ett fristående 

normsystem i form av vedergällning. Den absoluta teorin är dock numera allmänt övergiven.23  

 

2.5 Ultima ratio 
Vad som ska vara kriminaliserat är långt ifrån något självklart och konstant utan utgörs av 

samtidens värderingar. Till skillnad från vissa andra tvångsingripanden saknar straffet i 

princip reparativ funktion och kriminaliseringen utgör således det yttersta uttrycket för statens 

maktutövning.24 Kriminaliseringen innebär alltså en formell social kontroll genom hot om 

straff, något som medför ett allmänt krav på stor restriktivitet. En återkommande syn på 

kriminaliseringen är att den ska användas återhållsamt och som en sista utväg. Det beror på att 

kriminalisering ses som en kraftig och relativt primitiv samhällsreaktion.25 Principen kallas 

ultima ratio och innebär att staten ska skydda både potentiella brottsoffers och potentiella 

förövares grundläggande rättigheter. En inskränkning av en grundrättighet får inte företas i 

annat fall än för att skydda en annan grundrättighet som inte kan skyddas på något annat 

sätt.26 I den svenska kriminalpolitiken görs dock ofta avsteg från denna restriktivitet och 

kriminalisering är istället ofta en första åtgärd som används för att undantrycka ett oönskat 

beteende i samhället. Det motiveras inte sällan med att det fungerar som en markör mot ett 

beteende som är oönskat och att problemet tas på allvar.27  

 

                                                
22 Lernestedt, 2003, s. 117. 
23 Victor, 1999, s. 136.  
24 Asp m.fl., 2013, s. 30 och 33; SOU 1992:61 del A, s. 104. 
25 Asp m.fl., 2013, s. 31 och 33; Lernestedt, 2003, s. 15 och 102.  
26 Lernestedt, 2003, s. 102 och 109.  
27 Asp m.fl., 2013, s. 33.  
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2.6 Grunder för kriminalisering  
2.6.1 Skyddsintresset 
För att motivera en kriminalisering krävs att kriminaliseringen skyddar ett specifikt 

skyddsintresse. Ett skyddsintresse är ett värde eller intresse som skyddas av straff-

lagstiftningen. Det betyder dock inte att alla intressen som är värda att skyddas ska 

kriminaliseras. Kriminalisering ska endast ske av de mest förkastliga gärningarna som hotar 

de mest skyddsvärda intressena, alltså de gärningar som kan anses vara straffvärda. 

Legaldefinitionen av straffvärde återfinns i 29 kap. 1 § 2 st. BrB och innebär att en gärnings 

straffvärde är beroende av ”..den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den 

tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som hen 

haft.” Straffvärdet, eller om det överhuvudtaget är försvarbart att kriminalisera, baseras 

således på vilket intresse som skyddas, hur stor skada gärningen innebär, gärningsmannens 

uppsåt och på hur nära gärningen står skyddsintresset.28 När det gäller grooming utgörs 

skyddsintresset av barns hälsa och sexuella integritet, ett skyddsintresse som värderas mycket 

högt.29  

 

2.6.2 Skada 
Det krävs inte endast att ett viktigt intresse skyddas för att kunna motivera en kriminalisering. 

Någon slags fara som hotar detta intresse ska även föreligga. Kriminalisering ska främst söka 

förhindra sådant som kan kallas för skada.30 Det finns dock ingen bestämd definition av vad 

skada är utan har i den juridiska doktrinen diskuterats på flera olika sätt. En definition av 

skada kan beskrivas som en ”..slags negativ påverkan som drabbar annan individ, allmänheten 

eller staten”31. Lernestedt beskriver skada som ”negativ påverkan på ett i och för sig 

straffrättsligt skyddsvärt intresse”32. Den vida beskrivningen av skada innebär att det finns 

stort utrymme för tolkning av begreppet.  

 

Kriminalisering syftar dock inte till att förhindra orsakande av att annan upplever obehag som 

inte kan kallas skada, förhindra osedligt beteende eller etikettbrott. Framtvingande av 

förbättringar för andra är inte heller kriminaliseringens syfte. Paternalistisk lagstiftning, alltså 

att en person tillfogar sig själv skada, ska också undvikas. Extrem paternalism, att en person 

                                                
28 Asp m.fl., 2013, s. 51-53.  
29 Ds 2015:49, s. 101. 
30 Asp m.fl., 2013, s. 41.  
31 SOU 2013:38, s. 484.  
32 Lernestedt, 2003, s. 181. 
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framtvingar förbättringar för sig själv faller också in under denna kategori av icke 

kriminaliseringsbara gärningar. 33 

 

2.6.2.1 Fara 
Fara innebär att en tänkbar situation på något sätt kan inträffa. En tänkbar orsak och tänkbar 

följd kan beskrivas som fara. Fara kan beskrivas antingen som en möjlig oönskad följd eller 

som en rädsla för att ett tillstånd ska upphöra.34 Fara kan delas upp i tre olika kategorier. Det 

första är ett givet tillstånd, det andra är en tänkbar följd av det givna tillståndet som värderas 

negativt, och det tredje en möjlighetsrelation mellan det första och det andra.  

 

Framkallande av fara är i betydande utsträckning kriminaliserat. I den moderna straffrätten 

avgörs straffvärdheten i det enskilda fallet och det är inte sällan lika straffvärt att ta en 

otillbörlig risk som att framkalla konkret fara. Däremot skulle en generell kriminalisering av 

otillbörligt risktagande urholka straffrätten eftersom att det antingen skulle leda till att lagen 

skulle bli tandlös eller att det skulle krävas ett rättssystem av helt andra dimensioner än vad 

som nu är tillgängligt. Istället har av avgränsning gjorts mot de mest skyddsvärda intressena. 

Detta innebär att ju viktigare intresset är som utsätts för fara desto större anledning finns det 

att kriminalisera det otillbörliga risktagandet.35  

 

Det är också skillnad på konkret fara, abstrakt fara och presumerad fara. Konkret fara 

föreligger om skadan är existentiellt möjlig och det är plausibelt att gärningen kommer att 

leda till skada. Faran behöver dock inte uppstå i direkt anslutning till den fareskapande 

gärningen. Det räcker således att ett konkret fareläge skapas, vilket innebär att fare-

bedömningen kan avse en senare tidpunkt än förövarens kontrollerade gärning. Abstrakt fara 

är till skillnad från konkret fara en handling som typiskt sett föranleder fara.36 Presumerad fara 

i sin tur kännetecknas av att brottsdefinitionen beskriver en gärning som förutsätts vara farlig. 

Faran kan således inte motbevisas eller vara föremål för prövning.37 När det kommer till 

groomingbrottet, som är ett förstadiebrott till andra sexualbrott i 6 kap. BrB, ska det föreligga 

abstrakt fara eftersom brottet inte kräver att det ska föreligga fara i det enskilda fallet. Istället 

                                                
33 Asp m.fl., 2013, s. 41.   
34 Jmf. t.ex. fara för kroppsskada och fara för att dödsfall ska inträffa; Jareborg, 2001, s. 165-166.  
35 Jareborg, 2001, s. 177-178. 
36 Jareborg, 2001, s. 171-173.  
37 Jareborg, 2001, s. 181.  
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är det ett beteende som typiskt sett kan leda till att ett barn utsätts för sexuella övergrepp och 

därmed kommer till skada.38  

 

Vid försöksbrott blir farebedömningen något annorlunda än vid fullbordade brott eftersom det 

vid en försöksgärning kan innebära fara trots att det vid försökspunkten inte föreligger någon 

konkret fara. Faran kan istället uppkomma vid en senare tidpunkt när förövaren fortfarande 

har kontroll över händelseförloppet. När en sådan konkret fara föreligger vid ett försöksbrott 

benämns det som ett tjänligt försök. Ett otjänligt försök föreligger istället när faran är 

utesluten på grund av tillfälliga omständigheter.39  

 
2.6.3 Avstånd 
Straffbeläggande av handlingar där en skada ännu inte skett kan benämnas som förstadier till 

det fullbordade skadebrottet. Det fullbordade skadebrottet utgör alltså en slags idealform för 

kriminalisering, och diskussionen om hur långt i förväg det kan anses vara berättigat att 

kriminalisera en gärning blir aktuell.40 Ju mer skyddsvärt ett intresse är desto större avstånd 

mellan agerandet och agerandets effekt kan tillåtas.41 Lernestedt delar upp avståndet i teknisk 

avståndsmätning och materiell avståndsmätning, vilka syftar till olika sätt att bedöma 

avståndet vid olika förstadier.42  

 

Den tekniska avståndsprocessen delas upp i stämpling-förberedelse-försök-fullbordat brott 

samt handlingsbrott, abstrakt farebrott, konkret farebrott och skadebrott. När den tekniska 

avståndsmätningen är föremål för kritik är det således själva kriminaliseringstekniken som 

kritiseras. Den materiella avståndsmätningen handlar istället om var i en händelsekedja 

straffhotet ska inträda. Mätningen görs därmed fristående från teknisk form och ser istället till 

intressena som är tänkta att skyddas. För att hantera kritik riktat mot den materiella 

handlingsprocessen, i form av att kriminaliseringen är allt för avlägsen i förhållande till det 

skyddade intresset, kan ett nytt intresse som ligger närmare kriminaliseringen konstrueras. 

Detta kan i och för sig leda till större klarhet och förutsebarhet i vad som ska skyddas men har 

också som följd att kontakten med det ”yttersta” intresset till viss grad tappas. I motsats kan 

även kriminaliseringspunkten flyttas bakåt till ett intresse som anses som mer angeläget och 

                                                
38 Ds 2015:49, s. 117.  
39 Jareborg, 2001, s. 386.  
40 Lernestedt, 2003, s. 272 och 275.  
41 Jareborg, 2001, s. 54; Lernestedt, 2003, s. 272.  
42 Lernestedt, 2003, s. 273. 
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skyddsvärt än det som från början ställts upp.43 Lernestedt menar att det främst är utifrån den 

materiella handlingsprocessen som en begränsning av kriminaliseringen ska företas, men den 

ska dock inte ses som mer än ett underlag för lagstiftaren att använda vid kriminaliserings-

överväganden.44 Vad avser grooming blir den materiella avståndsmätningen mest relevant 

eftersom problematiken kring groomingparagrafen handlar om i vilket skede en 

kriminalisering kan vara motiverad.  

 
2.6.4 Effektivitet 
Effektivitet skiljer sig från resterande grunder eftersom det inte handlar om att lokalisera ett 

straffbart beteende. Det handlar istället om att se till att ett straffbuds syfte uppfylls, alltså att 

skydda det intresse som ligger för handen genom att lagföra gärningsmannen som utför den 

straffbelagda gärningen.45 En grundprincip för kriminaliseringen är att ’’en kriminalisering 

som förväntas bli ineffektiv inte skall genomföras”46.  

 

Lernestedt delar upp effektiviteten i positiv och negativ legitimitet. Effektivitet i en positiv 

bemärkelse syftar till att, om en kriminalisering eller ändring i kriminaliseringen kan medföra 

en ökad effektivitet, är kriminaliseringen eller ändringen också berättigad.47 Den negativa 

effektiviteten innebär (1) att en straffbelagd gärning i större grad upptäcks och fälls samt (2) 

att förekomsten av den straffbelagda gärningen minskar. Kravet på effektivitet kan i praktiken 

fungera som ett sätt ett sålla bort kriminalisering av gärningstyper som kan förutses vara i 

princip omöjliga att upptäcka och/eller lagföra. Denna funktion är dock förhållandevis 

inskränkt.48 Gällande den andra delen av den negativa effektiviteten kan denna i sin tur delas 

upp i två delar: Dels att kriminaliseringen ska verka avskräckande för befolkningen från att 

företa vissa handlingar, dels en positiv generalprevention i form av moralbildningen.49  

 

Effektivitet ställs upp som ett krav eftersom att det handlar om en slags respekt i två 

bemärkelser. Det ena är att en ineffektiv lagstiftning leder till att befolkningens respekt 

försvagas genom att rädslan för upptäckt och straff minskar, alltså avtar avskräckningsverkan. 

                                                
43 Lernestedt, 2003, s. 273 och 303-304. 
44 Lernestedt, 2003, s. 310. 
45 Lernestedt, 2003, s. 312.  
46 Lernestedt, 2003, s. 312. 
47 Lernestedt, 2003, s. 316.   
48 Lernestedt, 2003, s. 313-314 och 349. 
49 Lernestedt, 2003, s. 314. 
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Det andra är att respekten för systemet försvagas genom att det kan uppfattas som 

godtyckligt, inkompetent och orättvist, alltså avtar uppskattningen för rättssystemet.50  

 

2.7 Avslutande kommentarer 
Kriminaliseringens grund utgörs av legalitetsprincipen och utgångspunkten är ultima ratio. 

Vidare bör kriminalisering skydda något skyddsvärt, riktas mot beteende som orsakar skada 

eller fara för skada, och som ligger relativt nära det som straffbudet är tänkt att skydda samt 

ha viss förmodad effektivitet.51 Det är främst skyddsintresset som styr hur kriminaliseringen 

kan vara utformad. Ju starkare skyddsvärdet för intresset är desto längre ifrån skadan kan 

kriminaliseringen ligga. Barns rätt till skydd mot sexuella övergrepp är ett mycket angeläget 

skyddsintresse varför en kriminalisering kan läggas relativt långt ifrån risken för skada.  

 
3 Barnperspektivet 
 
3.1 Inledning 
Barnperspektivet som i följande kapitel kommer att presenteras är det andra av de två valda 

perspektiven för arbetet. Först kommer barnrätten och varför barn anses vara så pass 

skyddsvärda att behandlas. Därefter presenteras barnkonventionen och dess ställning i den 

svenska rätten följt av övriga internationella dokument som har koppling till vuxnas kontakt 

med barn i sexuella syften.  

 
3.2 Barnrätten 
Barnrätten har sedan 1990-talet haft status som ett eget rättsområde och syftar till att fylla 

viktiga funktioner rörande barns rättigheter i samhället. Den kan delas in i tre olika 

funktioner. För det första har barnrätten en styrande och normerande funktion genom regler 

om hur medborgarna ska bete sig mot barn i olika situationer. För det andra ska den 

genomsyra rättsordningen och domstolarnas rättskipning, som utgör samhällets yttersta 

tvistelösare. Den tredje funktionen som barnrätten har är att den är en skyddsfunktion för barn 

genom skydd från att utsättas för en påtaglig risk att skadas genom till exempel lagen 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga och socialtjänstlagen (2001:453).52  

 

                                                
50 Lernestedt, 2003, s. 314-315. 
51 Lernestedt, 2003, s. 352. 
52 Schiratzki, 2017, s. 17-18.  
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Barn som brottsoffer styrs av barnrätten och principen om barnets bästa. Deras särskilda 

behov av att skyddas grundar sig mycket på att barn på olika sätt är skyddslösa och således i 

större utsträckning är beroende av andra människor än vad vuxna är. Detta återspeglas till 

exempel i den straffrättsliga regleringen genom att den är särskilt långtgående när det är barn 

som har utsatts för brott.53 Det grundläggande skyddet innebär att barn ska skyddas från 

övergrepp och kränkningar och att de har rätt till upprättelse när de har utsatts. Rättigheterna 

följer av konventioner om mänskliga rättigheter, konventioner om brottsoffers rättigheter 

samt barnkonventionen.54 Barns ställning som brottsoffer har blivit allt starkare och således 

också blivit mer prioriterat i brottsofferarbetet.55  

 

De grupper eller individer som generellt kan sägas löper störst risk att utsättas för brott är de 

som har en tendens att hamna i brottskritiska situationer. För att ett brott ska inträffa krävs, 

enligt kriminologins situationsorienterade modeller, att det finns en motiverad gärningsman 

och ett lämpligt offer som är tillgängligt, det vill säga som inte är föremål för något 

avskräckande skydd. Sårbarhet och tillgänglighet är alltså centrala faktorer, men även 

gärningsmannens uppfattning om sitt utbyte av angreppet är av betydelse eftersom många 

brott sker efter någon form av riskbedömning. Risken att bli drabbad av brott beror alltså i 

hög grad på exponering och livsstil.56 Barns skyddslöshet tillsammans med deras vistelse på 

internet gör dem till en grupp som ligger i riskzonen för att bli utsatta för brott och som 

således behöver ett effektivt skydd.  

 
3.3 Barnkonventionen 
Barnkonventionen antogs år 1989 av FN:s generalförsamling och har sedan år 1990 varit 

ratificerad i det svenska rättssystemet. Ratificeringen innebär att Sverige blir folkrättsligt 

bunden av innehållet i konventionen och är således förpliktad att vidta åtgärder för att följa 

konventionen. Då Sverige kan klassas som en dualistisk stat innebär ratificeringen dock inte 

att konventionen automatiskt blir en del av den inomstatliga rätten eftersom folkrätten och 

den inomstatliga rätten ses som två skilda rättssystem som existerar parallellt och separerade 

från varandra. Detta innebär att domstolar inte är direkt bundna av barnkonventionen utan ska 

istället tolka de svenska lagarna i ljuset av den.  

                                                
53 Jmf. t.ex. 6 kap. 1 § och 6 kap. 4 § BRB där flera av rekvisiten för våldtäkt saknas vid våldtäkt mot barn; Asp, 

2014, s. 77.  
54 Granström m.fl., 2016, s. 109. 
55 Enarsson, 2013, s. 32; Granström m.fl., 2016, s. 13-14 och 110. 
56 Diesen, 1995, s. 33. 
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Principen om barnets bästa är en grundläggande princip inom barnrätten och följs av 

barnkonventionen. Den härleds ur två grundläggande tankar om ”[a]tt barn har fullt och lika 

människovärde och att barn är sårbara och behöver särskilt stöd och skydd”57. Enligt 

barnkonventionen ska barnets bästa alltid sättas i främsta rummet vid alla åtgärder som berör 

barn. I och med det höga antalet anslutna stater till konventionen kan barnkonventionen sägas 

utgöra världssamfundets kollektiva syn på barn och deras rättigheter och utgör således vår tids 

barnperspektiv.58 Principen om barnets bästa kan delas upp i två huvudsakliga användnings-

områden. Dels som en allmän princip som ska genomsyra lagstiftningen, dels för att tolka och 

ge innehåll till barnkonventionens sakartiklar. Faktorer som FN:s kommitté kommit fram till 

måste beaktas när barnets bästa prövas är ”barnets inställning och identitet, bevarande av 

familjemiljön och upprätthållandet av relationer, omsorg, skydd och säkerhet, utsatthet [samt] 

rätt till hälsa och utbildning”59.60  

 

I Artikel 1 i barnkonventionen definieras barn som varje människa under 18 år om inte barnet 

blir myndig enligt den lag som gäller barnet. Enligt artikel 4 är konventionsstaterna skyldiga 

att vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och andra åtgärder för att genomföra de 

rättigheter som följer av konventionen. I artikel 34 stadgas vidare att åtgärder ska vidtas för 

att skydda barn från alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Barn ska 

skyddas från att förmås eller tvingas att delta i en olaglig sexuell handling. Sverige är alltså 

enligt barnkonventionen folkrättsligt bundna att vidta åtgärder för att skydda barn från att 

falla offer för sexuella övergrepp.  

 

FN:s barnrättskommitté har riktat omfattande kritik mot Sverige gällande hur 

barnkonventionen efterföljts. Kritiken har bland annat handlat om att Sverige behöver 

säkerställa att sexualförbrytare lagförs mer systematiskt. 61  Denna kritik har föranlett 

utredningen i SOU 2016:19 där det föreslås att barnkonventionen ska bli svensk lag från och 

med januari år 2020. Tidigare under år 2017 kom lagrådsremissen med förslaget om ett 

införande av en lag om inkorporering av barnkonventionen. I lagrådsremissen till förslaget 

redogör regeringen för behovet av att fortsätta arbetet med att stärka barnets bästa i 
                                                
57 SOU 1997:116, s. 18.  
58 Schiratzki, 2006, s. 21; Se även Schiratzki, 2017, s. 27. 
59 Schiratzki, 2017, s. 35. 
60 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr. 14, 2013, s. 14-18; Schiratzki, 2017, s. 35.  
61 Socialdepartementet, Sveriges femte periodiska rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter om 
barnkonventionens genomförande under 2007–2012, 2012, s. 112.  
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beslutsprocesser samt barnets rätt att utrycka sina åsikter och få dem beaktade. Detta ska 

uppnås genom en ökad grad av synliggörande av barnkonventionen i förarbeten till 

lagstiftning där konventionen kan vara relevant.62  

 
3.4 Lanzarotekonventionen  
År 2013 ratificerade Sverige Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell 

exploatering och sexuella övergrepp, den så kallade Lanzarotekonventionen. Ratificeringen 

innebär, likt ratificeringen av barnkonventionen, att Sverige är folkrättsligt bunden av 

Lanzarotekonventionen och är således förpliktigad att vidta åtgärder för att följa dess artiklar. 

Konventionen syftar till att främja både nationellt och internationellt samarbete för att 

bekämpa sexuell exploatering och sexuella övergrepp samt att öka skyddet för brottsoffren. I 

artikel 23 stadgas att konventionsländerna ska vidta nödvändiga lagstiftningsåtgärder eller 

andra åtgärder för att kriminalisera uppsåtliga förslag från en vuxen att över internet eller 

andra informations- och kommunikationstekniker träffa ett barn i sexuellt syfte, där förslaget 

följts av faktiska handlingar som leder till ett sådant möte. Med andra ord förbinds inte 

medlemsstaterna att kriminalisera kontakt med barn över internet som är av sexuell natur, 

utan istället kontakt som innehåller förslag om en fysisk träff med barnet i syfte att utnyttja 

denne sexuellt.  

 
3.5 EU:s direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, 

sexuell exploatering av barn och barnpornografi 
Ett europarättsligt direktiv innehåller tydliga ändamålsbestämmelser som medlemsstaterna 

inom en viss tid ska förverkliga inom ramen för sin nationella rättsordning.63 Direktivet, som 

trädde i kraft år 2011, förbinder genom artikel 6.1 medlemsstaterna att vidta åtgärder för att 

straffbelägga kontaktsökande av barn över internet i syfte att stämma träff och utnyttja dem 

sexuellt. Enligt direktivet ska straffskalan uppgå till åtminstone ett år. Denna typ av 

kontaktsökning med barn, som företas över internet, utgör enligt beaktandesats 19 en särskild 

hotbild med hänsyn till att användarna kan gömma sig bakom anonymitet som saknar 

motstycke någon annanstans i samhället.64  

 

                                                
62 Lagrådsremiss, inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter, s. 1.   
63 Bernitz & Kjellgren, 2014, s. 56.  
64 Beaktandesats 19 i Europaparlamentet och rådets direktiv 2011/93/EU. 
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3.6 Avslutande kommentarer 
Barnperspektivet och barnrätten präglas starkt av barnkonventionen där barnets bästa alltid 

ska stå i frästa rummet. Utifrån denna grundprincip och utifrån de internationella åtaganden 

Sverige är bundna av är det av största vikt att skydda barn från situationer som kan leda till 

sexuella övergrepp. Barn på internet är både mycket tillgängliga och sårbara, vilka är två 

förutsättningar för att bli utsatt för ett brott. Brott över internet, som dessutom är riktade mot 

barn, bör således vara högt prioriterat.  

 
4 Grooming 
 
4.1 Inledning 
För att kunna förstå lagstiftningen kring kontakt med barn i sexuellt syfte ska grooming-

processen i följande kapitel presenteras och förklaras. Syftet med detta är att ge en djupare 

inblick i vad grooming är och hur processen går till från den första kontakten mellan förövare 

och barn till ett eventuellt övergrepp. Avsnittet avslutas med en redogörelse för vilka 

gärningsmännen är samt vilka barn som utsätts för grooming.  

 

4.2 Grooming som fenomen  
Grooming kan beskrivas som den process där emotionell kontroll skapas av en vuxen över ett 

barn för att sedan kunna utnyttja barnet sexuellt. En förövare använder sig sällan till en början 

av hot eller våld för att kunna utnyttja barnet. Det grundar sig på att risken för att barnet ska 

berätta om övergreppet då ökar markant och således också risken för gärningsmannen att bli 

upptäckt. Istället försöker förövaren i regel först knyta ett emotionellt band mellan sig själv 

och barnet genom att uppvakta barnet och ge barnet den uppmärksamhet som hen upplever att 

hen inte får någon annanstans. Med denna typ av uppvaktning skapas ett förtroende för 

gärningsmannen och det blir svårare för barnet att värja sig mot ett senare sexuellt övergrepp. 

För att närma sig ett fysiskt övergrepp tenderar samtalsämnena att trappas upp till att bli av 

allt mer sexuell natur. Vid ett eventuellt övergrepp är det vanligt att förövaren lägger över en 

del av skulden på barnet genom att säga att barnet tyckte om det och att övergreppet visst inte 

var något farligt. Dessa tillvägagångssätt är ett effektivt sätt för att försäkra sig om att barnet 

inte berättar för någon vad som har hänt. Genom att påstå att ingen skulle tro på barnet om 

hen berättade om övergreppet eller att det skulle resultera i att barnet i så fall skulle hamna 

hos socialtjänsten är ett annat effektivt sätt att få kontroll över barnet. När groomingprocessen 
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väl är igång är det vanligt att hot och hot om våld trappas upp och kan även ha inslag av hot 

om dödligt våld.65  

 

4.2.1 Gärningens karaktär 
Flera forskare har beskrivit grooming som att det sker i en slags cykel som består av flera 

olika stadier.66 Cykeln är högst individuell där vissa stadier återkommer flera gånger eller 

pågår parallellt med varandra. Alla cykler kan sägas börja med att förövaren får negativa 

tankar om sig själv och om sitt liv, och därför behöver hitta ett sätt att införa en positiv aspekt 

i sitt liv.67  

 

I det första stadiet, vänskapsstadiet, tas den första kontakten och det är vanligt att förövaren 

ber barnet att skicka bilder på sig, av icke sexuell natur, för att kunna se hur barnet ser ut. Det 

andra stadiet kallas relationsstadiet och det är i detta stadie som en djupare kontakt mellan 

förövaren och barnet etableras genom att förövaren intresserar sig för barnets liv och 

intressen. Detta stadium är en slags förlängning av det första stadiet och ämnar skapa 

illusionen om att vara barnets nära vän. Efter detta kommer stadiet med en riskbedömning där 

förövaren till exempel försöker få en överblick över risken för att deras kontakt upptäcks av 

familjemedlemmar eller andra vuxna. Detta görs till exempel genom att fråga om var datorn 

som barnet använder är placerad eller vilka andra personer som använder den. Stadiet av 

exklusivitet innebär att få barnet att känna sig speciellt genom att förstärka bilden av att de är 

bästa vänner eller har en kärleksrelation som präglas av fullständig och outtalad tillit. Det 

sexuella stadiet som efterföljer börjar ofta relativt oskyldigt med frågor om barnet har några 

erfarenheter av fysisk närhet såsom kyssar eller liknande fysisk kontakt. Eftersom förövaren 

vid det här laget har byggt upp ett förtroende och en relation där allt kan delas med varandra 

är denna typ av samtal inte konstigare än att prata om något annat. Samtalen brukar ofta 

trappas upp till att bli grövre och allt mer explicit och kan resultera i sexuella övergrepp 

online genom att förövaren förmår barnet att skicka sexuella bilder eller att posera avklätt i 

webbkamera. Vid tillfällen då barnet uttrycker obehag ber förövaren om ursäkt och förlåtelse 

vilket syftar till att återskapa känslan av ömsesidighet. Det efterföljande stadiet kan innebära 

en skadereducering för att se till att barnet inte ska avslöja vad som hänt. Antingen görs detta 

med beröm och uppmuntran, eller om det inte funkar med hot om att exempelvis sprida 

                                                
65 Gillespie, 2008, s. 57. 
66 Det ska noteras att olika forskare använder sig av olika cykler som innehåller olika steg och olika hinder.  
67 Gillespie, 2008, s. 59. 
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chattloggar eller bilder om barnet skulle berätta.68 Det sista stadiet är då en fysisk träff äger 

rum vilket föregås av ytterligare en riskbedömning.69  

 

4.3 Gärningsmännen 
Av de personer som begår sexualbrott i form av grooming, och som har identifierats i Brås 

rapport 2013:14, är i stort sett alla män.70 Gärningsmännen som kontaktar barn över internet i 

sexuella syften har av European Online Grooming Project kunnat delas in i tre grupper: 

intimitetssökande, anpassningsbara och hypersexuella. Beroende på vilken grupp gärnings-

mannen tillhör ser groomingprocessen något annorlunda ut.  

 

4.3.1 Intimitetssökande  
De intimitetssökande männen är ofta tidigare ostraffade och tenderar att se kontakten med 

barnet som en ömsesidig relation. Falska uppgifter om sig själva lämnas således i regel inte ut 

eftersom de har en önskan om att bli omtyckta för den de är. De ägnar sig även sällan åt andra 

aktiviteter som skulle kunna identifiera dem som sexuella förbrytare. Kontakten med barnet 

byggs upp långsamt och under lång tid innan det fysiska mötet. Samtalen får en sexuell natur 

relativt sent i processen och det fysiska mötet, som inom denna grupp är mycket vanligt 

förekommande, är för förövaren ett sätt att utveckla den ”intima relationen”.71  

 

4.3.2 Anpassningsbara  
Denna grupp män är till skillnad från de intimitetssökande männen ofta tidigare dömda 

sexualförbrytare. De försvarar sitt beteende med sina egna sexuella behov och att barnen som 

de har kontakt med är mogna och kapabla att ta hand om sig själva. Vissa har även en mindre 

samling barnpornografiska bilder. Det som utmärker denna grupp män är att de anpassar sitt 

beteende utifrån sitt offer. Det innebär att kontakten kan utvecklas mycket snabbt eller under 

lång tid beroende på barnets reaktioner på kontakten. Männen som ingår i denna grupp är ofta 

medvetna om riskerna att bli upptäckt och vidtar åtgärder därefter, såsom att ha de barn-

pornografiska bilderna i dolda mappar samt att ha extra telefoner eller datorer som endast 

används för grooming.72  

 
                                                
68 O´Connell, 2003, s. 9-11; Stiftelsen Allmänna Barnahuset, Fördjupningsrapport Barn utsatta för sexuella 

övergrepp på nätet, 2017, s. 21-22.  
69 Gillespie, 2008, s. 60.  
70 Brå, rapport 2013:14, s. 45.  
71 European online grooming project, 2012, s. 81-82.  
72 European online grooming project, 2012, s. 83. 
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4.3.3 Hypersexuella  
De män som kan kategoriseras som hypersexuella är ofta de som utvecklar helt nya identiteter 

online när de tar kontakt med barn. Samtalen utvecklas snabbt till att få en mycket sexuell 

natur. Dessa typer av gärningsmän har även ofta stora mängder barnpornografiska bilder och 

de försvarar sitt agerande genom att avhumanisera barnen. Kontakten med barnen är således 

opersonlig och ett fysiskt möte är mindre förekommande i denna grupp.73  

 
4.4 Brottsoffren  
Barn som i allmänhet löper större risk att utsättas för sexuella kontakter över internet har ofta 

en hög problembelastning, en svår relation med sina föräldrar, har blivit utsatta för mobbing 

och har en historik av misshandel eller tidigare sexuella övergrepp.74 Ett mer risktagande 

beteende där tidig sexdebut, umgänge med äldre vänner och berusning vid flertalet tillfällen i 

tidig ålder har också identifierats som en riskfaktor till att bli utsatt. Unga personer kan ofta 

agera impulsivt eller naivt och har en förmåga att överskatta sin egen mognad och förmåga att 

hantera olika sociala situationer.75 Av statistiken tagen från Brås rapport 2013:14 är de som 

fallit offer för sexuella kontakter över 80 procent flickor.76 European Online Grooming 

Project har delat upp offren i två kategorier: Sårbara barn och risktagande barn.  

 
4.4.1 Sårbara barn 
De offer som kan kategoriseras som sårbara är barn som har personliga egenskaper som kan 

beskrivas som blyg, ensam, behövande eller olycklig. Lågt självförtroende, vilket ofta är 

kopplat till den egna kroppen, och självskadebeteende är även typiska karaktärsdrag för det 

sårbara barnet. Förövaren fungerar då som en person som barnet kan vända sig till och få sina 

behov av närhet och uppmärksamhet uppfyllda. Samtidigt kan förövaren utnyttja barnets 

utsatta situation och längtan efter bekräftelse. De sårbara barnen kan likt de intimitetssökande 

förövarna se kontakten som ett riktigt förhållande där vardagliga problem delas med varandra 

och där de tillsammans kommer fram till lösningar. I och med detta kan även lojalitet mellan 

förövaren och offret utvecklas, genom att offret till exempel varnar förövaren om att 

föräldrarna fått reda på att de har kontakt eller att de har träffats. Lojaliteten som utvecklas 

kan göra att förloppet för övergreppet förlängs.77  

                                                
73 European online grooming project, 2012, s. 85. 
74 Brå, rapport 2007:11, s. 35; European online grooming project, 2012, s. 88; Stiftelsen Allmänna Barnahuset, 

Fördjupningsrapport Barn utsatta för sexuella övergrepp på nätet, 2017, s. 36, 38 och 40.  
75 European online grooming project, 2012, s. 94. 
76 Brå, rapport 2013:14, s. 22.  
77 European online grooming project, 2012, s. 90-92. 
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4.4.2 Risktagande barn 
Kategorin offer som faller in under risktagande barn är mer extroverta, självsäkra och 

utåtriktade online. De kan ofta själv ha en vilja av att prata om sex och använda ”utmanande” 

profilbilder på sig själva. De kan av förövaren uppfattas som mogna och att det är de som 

leder kontakten framåt. Vid ett fysiskt möte brukar däremot barnets personlighet stå i stor 

kontrast med den persona som barnet framställt online då de vid ett fysiskt möte istället är 

blyga och tillbakadragna.78  

 

4.5 Avslutande kommentarer 
Grooming handlar alltså om att knyta ett emotionellt band mellan sig själv och barnet. 

Processen för att uppnå detta kan beskrivas ske i en cykel. Exakt hur cykeln ser ut är dock 

högst personlig men kan ha typiska drag beroende på vilken kategori förövaren tillhör. De 

olika kategorierna förövare och offer medför olika svårigheter kring upptäckt och lagföring. I 

de fall där en intimitetssökande förövare och ett sårbart barn inleder en ”relation” kan 

upptäckt vara svårt eftersom de många gånger utvecklar en lojalitet till varandra. De 

anpassningsbara förövarna kan i sin tur vara svåra att spåra i de fall de har speciella 

kontantkortstelefoner eller datorer som enbart används för grooming. 

 

5 Den svenska lagstiftningen 
 
5.1 Inledning 
I följande kapitel kommer rättsläget innan år 2009 först kort presenteras för att sedan redovisa 

grunderna för paragrafens införande och hur processen till lagstiftningen sett ut. Både 

argumenten i Ds 2007:13 och prop. 2008:149 kommer att presenteras för att få en klar bild 

över vilka överväganden som gjorts under lagstiftningsprocessen. Slutligen kommer en 

redogörelse för hur den nuvarande bestämmelsen är utformad att göras. 

 

5.2 Strafflagstiftningen innan år 2009 
Redan på 1990-talet skärptes lagstiftningen för att skydda barn mot sexuella övergrepp. 

Tillträdet till barnkonventionen ledde till ökad uppmärksamhet att den svenska lagstiftningen 

inte hade ett heltäckande straffrättsligt skydd för sexuella övergrepp mot barn. Med anledning 

                                                
78 European online grooming project, 2012, s. 92-94 
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av detta infördes flera förändringar under 1990-talet för att täcka upp bristerna i straffrätten.79 

År 2005 kom sedan en stor reform i brottsbalkens sjätte kapitel för att förstärka skyddet för 

barn mot att bli utsatta för sexuella övergrepp.80  

 

Utgångspunkten för kriminaliseringen i 6 kap. BrB är ”..att varje människa i varje situation 

har rätt att bestämma över sin egen kropp och sexualitet och att alla människor har en 

ovillkorlig rätt att vara fredade från oönskade angrepp som kränker denna rätt”81. I och med 

att barn under 15 år inte kan samtycka till sexuella handlingar innebär det att den sexuella 

självbestämmanderätten innan 15 års ålder är obefintlig och att alla sexuella handlingar 

företagna med eller mot ett barn under 15 år innebär en sexuell kränkning. Ett av 

huvudsyftena med sexualbrottslagstiftningen är alltså att barn under 15 år ska erhålla ett 

heltäckande straffrättsligt skydd mot alla typer av sexuella övergrepp.82  

 

Innan införandet av groomingparagrafen år 2009 utgjordes det straffrättsliga skyddet för barns 

sexuella integritet på internet av 6 kap. 10 § BrB, sexuellt ofredande, 6 kap. 8 § BrB, 

utnyttjande av barn för sexuell posering samt 16 kap. 10 a § BrB, barnpornografibrottet. 

Paragraferna är än idag gällande och utgör fortfarande ett skydd för barn mot 

onlineövergrepp. Sexuellt ofredande innebär bland annat att göra anstötliga uttalanden av 

sexuell karaktär eller uppmaningar till sexuella handlingar där syftet är att kränka den andres 

sexuella integritet. Utnyttjande av barn för sexuell posering innebär att förmå ett barn att visa 

upp sig naken eller avklätt framför en kamera eller i en webbkamera. Gärningen kan också 

medföra straffansvar för barnpornografibrott. Straffansvar för brottet kan i detta fall inträda på 

ett mycket tidigt stadium. I prop. 2008/09:149 anförde regeringen att lagstiftningen rörande 

specifikt onlineövergrepp således var i princip heltäckande.83 

 

Groomingbrottet föll in under de osjälvständiga brottsformerna, försöks- och förberedelse-

regleringen, till våldtäkt mot barn i 6 kap. 4 §, sexuellt utnyttjande av barn i 6 kap. 5 § och 

sexuellt övergrepp mot barn i 6 kap. 6 § BrB. För att bära straffansvar på försöksstadiet måste 

dock gärningsmannen ha påbörjat själva utförandet av brottet. Försökspunkten har i regel 

passerats när gärningsmannen har påbörjat utförandet av något av det fullbordade brottets 

                                                
79 Ds 2007:13, s. 41.  
80 Ds 2007:13, s. 43.  
81 Ds 2007:13, s. 43-44.  
82 Ds 2007:13, s. 44 och 47.  
83 Prop. 2008/09:149, s. 19. 
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rekvisit som faller in under den objektiva gärningsbeskrivningen. Exempel på när 

försökspunkten kan anses vara passerad är till exempel vid hot om våld vid en våldtäkt eller 

när det sexuella närmandet har påbörjats fysiskt. Endast i undantagsfall kunde straffansvar 

utdömas för försöksbrott när det handlar om kontakt med barn i sexuellt syfte eftersom att de 

brott som grooming vid tiden utgjorde ett försöksbrott till har försökspunkter som ligger 

relativt nära det faktiska övergreppet. De rekvisit som faller in under den objektiva 

gärningsbeskrivningen har, när det gäller grooming, således sällan uppfyllts innan ett fysiskt 

möte kommit till stånd. Den dåvarande lagstiftningen ansågs således utgöra ett ofullständigt 

skydd för barns sexuella integritet.84  

 

Det bedömdes alltså finnas ett behov av att införa en ny lagstiftning i form av ett fullbordat 

brott för att stärka skyddet för barns integritet eftersom ett rättsligt ingripande med den 

dåvarande lagstiftningen ansågs vara i princip omöjligt innan det fysiska mötet kommit till 

stånd.85 Sexuella övergrepp mot barn bedömdes som en extrem brist på respekt för barnet och 

dennes rätt till sin kroppsliga integritet. Med tanke på de fysiska och psykiska men som kan 

följa av sådana övergrepp anförde regeringen i prop. 2008/09:149 att barns skyddsbehov var 

betydande och något som krävde en mer långtgående lagstiftning.86   

 

5.3 Groomingparagrafens införande  
Med bakgrund av att skyddet för barn mot sexuella övergrepp inte ansågs fullständigt togs 

förslaget fram att införa 6 kap. 10 a § BrB, kontakt med barn i sexuellt syfte. I Ds 2007:13 

föreslogs att i princip all kontakt med barn i sexuellt syfte, utan någon egentlig vidare 

specificering, skulle straffbeläggas. Regeringen motsatte sig dock förslaget och anförde i 

prop. 2008/09:149 istället att en träff mellan den vuxna och barnet ska ha bestämts samt att 

den vuxna även vidtagit någon ytterligare åtgärd för att främja träffen.87    

 

5.3.1 Skälen för förslaget i Ds 2007:13  
I Ds 2007:13 föreslogs inför införandet av groomingparagrafen att kriminaliseringen av den 

vuxnes agerande skulle inträda redan när denne etablerat kontakt med ett barn med avsikt att 

på något sätt utsätta barnet för sexuella övergrepp. Avsikten ansågs inte behöva framgå direkt 

genom uttalanden av sexuell natur eftersom det skulle kunna möjliggöra för förövare att gå 
                                                
84 Prop. 2008/09:149, s. 17-18. 
85 Prop. 2008/09:149, s. 19. 
86 Prop. 2008/09:149, s. 18-19. 
87 Rekvisiten förklaras mer ingående under avsnitt 4.8. 
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under radarn genom att använda ett mindre explicit språk. Det ställdes inga krav på att 

kontakten skulle ha ett visst, närmare specificerat, innehåll eller att den vuxnes sexuella motiv 

objektivt sett skulle framgå av samtalens innehåll. Istället skulle en sammantagen bedömning 

göras av de omständigheter som framkommit som kunde styrka att det funnits något slags 

sexuellt motiv. En kriminalisering på detta stadium ansågs inte avvika från gällande principer 

i svensk straffrätt.88  

 

I svensk straffrätt är en av utgångspunkterna för kriminalisering att endast gärningar vars 

effekt kan föranleda någon slags skada eller fara för skada ska kriminaliseras. Ett alternativ 

till detta skulle vara att lägga straffbud på gärningsmannens tankar och avsikter. En 

kriminalisering av en tanke är endast möjlig om den på något sätt manifesterats genom 

gärningsmannens handlande.89 När det gäller försöks- och förberedelsebrott är det avgörande 

att gärningen inneburit något slags risktagande och om ett fullbordande varit plausibelt samt 

existentiellt möjligt. Vid kontakt med barn över internet kan den vuxne inte antas ha en 

presumtion om att kontakten med ett visst bestämt barn kommer kunna resultera i någon form 

av sexuellt utbyte, men det är inte heller något som helt kan uteslutas. Eftersom det i princip 

finns ett oändligt antal barn som går att kontakta via internet anfördes det i Ds 2007:13 att det 

ändå måste antas att gärningsmannen är medveten om att chanserna är relativt goda att hans 

kontakter till slut kommer kunna resultera i ett sexuellt utbyte med något av barnen. Med 

avstamp i hur Jareborg skiljer på straffbara och icke straffbara försök ansågs det således att 

det ur ett gärningsmannaperspektiv objektivt sett kan ses som möjligt att flera av kontakterna 

kommer leda till sexuella handlingar med de barn som kontaktats.90   

 
5.3.2 Skälen för regeringens förslag i prop. 2008/09:149 
Flera remissinstanser ställde sig kritiska till förslaget i Ds 2007:13 och det tidiga inträdet av 

straffansvar eftersom att det ansågs leda till stora bevissvårigheter gällande att kontakten 

tagits i ett sexuellt syfte. Detta förutsågs resultera i en ineffektiv lagstiftning genom att det 

skulle medföra en hög anmälningsfrekvens och ett stort antal inledda förundersökningar som 

till följd av den svåra bevissituationen inte skulle leda till åtal. Det skulle i sin tur inte 

medföra någon direkt avhållande effekt eftersom upptäcktsrisken skulle vara i det närmaste 

obefintlig.91  

                                                
88 Ds 2007:13, s. 119, 121, 128-129 och 131.  
89 Ds 2007:13, s. 104. 
90 Ds 2007:13, s. 104-105.  
91 Prop. 2008/09:149, s. 22. 
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Det anfördes i prop. 2008/09:149 att en sådan lagstiftning som föreslogs i Ds 2007:13 är 

svårmotiverad eftersom den brottsliga gärningen till största del skulle definieras av den 

subjektiva gärningsbeskrivningen, alltså den onda tanken. En sådan lagstiftning menade 

regeringen skulle avvika från rådande straffrättsliga principer om att det är gärningar som 

typiskt sett kan medföra skada eller fara för skada som ska kriminaliseras. Vidare underströks 

att en lagstiftning som i princip medför att varje kontakt med barn kan utgöra en brottslig 

handling riskerar att få konsekvensen att det föreligger en presumtion om att alla kontakter 

som tas med barn har ett syfte av sexuell karaktär. Det ansågs i sin tur som både orimligt och 

rättsosäkert då det för medborgarna kan upplevas som oklart vad som egentligen är 

straffbart.92  

 
Regeringen poängterade även i propositionen det orimliga i att förutsätta att en person alltid 

har en bestämd avsikt med sitt handlande och att denne även i regel skulle förverkliga 

avsikten att genomföra ett sexuellt övergrepp på ett barn om tillfälle gavs. Eftersom 

kontaktsökning på internet är så pass lätt och kräver en mycket liten ansträngning och att det i 

förhållande till ett fysiskt övergrepp innebär många steg innan den faktiska skadan skett ansåg 

regeringen att förslaget i promemorian var allt för långtgående.93  

 

5.4 Nuvarande lydelse av 6 kap. 10 a § BrB 
Straffbestämmelsen kontakt med barn i sexuellt syfte lyder enligt följande: 

”Den som, i syfte att mot ett barn under femton år begå en gärning för vilken 

straff föreskrivs i 4, 5, 6, 8 eller 10 §, 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 för kontakt 

med barn i sexuellt syfte till böter eller fängelse i högst ett år.”  

 

Gärningen ska riktas mot ett barn under 15 år. Enligt 6 kap. 13 § BrB kan ansvar utdömas 

även om gärningsmannen inte insett men hade skälig anledning att anta att barnet var under 

15 år. För att det ska kunna utdömas straffansvar ska det handla om att bestämma en träff i 

syfte att begå något av brotten i 6 kap. BrB som är uppräknade i paragrafen. Det ska alltså 

handla om att ha ett syfte att begå våldtäkt mot barn (4 §), sexuellt utnyttjande av barn (5 §), 

                                                
92 Prop. 2008/09:149, s. 22-23.  
93 Prop. 2008/09:149, s. 23. 
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sexuellt övergrepp mot barn (6 §), utnyttjande av barn för sexuell posering (8 §) eller sexuellt 

ofredande (10 §).  

 

I förhållande till de övriga brottsrekvisiten krävs att det föreligger överskjutande 

avsiktsuppsåt. Avsiktsuppsåt är den mest kvalificerade uppsåtsformen och kräver att 

gärningen utförs med ett visst syfte. Gärningsmannen ska ha avsikt i relation till en följd, 

alltså att åstadkomma en förändring. Det innebär dock inte att gärningsmannen behöver 

värdera gärningen som positiv.94 Ett överskjutande uppsåt innebär att gärningsmannen ska ha 

ett uppsåt att göra något som sträcker sig utöver de handlingar som gärningsmannen 

genomför. Syftet med de handlingar som utförs finns alltid manifesterade i gärningsmannens 

tankar, vilka i regel är mycket svårt att bevisa. Handlingarna kan vara tecken på och 

bevisfaktum för denna avsikt men behöver inte vara bevis för den.95  Detta förekommer bland 

annat vid försöksbrotten där bedömningen utgår från avsikten för de fullbordade brotten. 96 I 

det här fallet handlar det om en förberedelse att utföra något av brotten som föreskrivs i 6 kap. 

4, 5, 6, 8 eller 10 § BrB. I detta hänseende liknar den förevarande straffbestämmelsen 

försöksbrotten i 23 kap. 1 § BrB.  

 

Prövningen av huruvida gärningsmannen haft ett sådant sexuellt syfte som krävs när 

överensstämmelsen träffas görs utifrån en helhetsbedömning där omständigheter kring 

mötesplatsen, parternas relation till varandra, åldersskillnad mellan dem, hur de har kommit i 

kontakt med varandra och innehållet i deras kommunikation med varandra kan vara av 

betydelse. Även andra omständigheter kan vara relevanta.97 Andra brott utöver sexualbrott 

kan också förekomma vid ett fysiskt möte. Kontakter som föranleder sådana brott kan dock 

inte på samma sett förutsättas ingå i en medveten strategi, varför en kriminalisering av sådana 

kontakter inte kan motiveras.98 

 

Brottet förutsätter att ett möte mellan barnet och den vuxne bestäms. Ett krav på att ett 

egentligt avtal ska ha slutits finns dock inte. Vem som initierar överenskommelsen om att 

träffas har inte heller någon betydelse. Det kan även räcka med en gemensam viljeriktning om 

att mötas på en viss tid och plats. Ett exempel, som anförs i prop. 2008/09:149, på när kriteriet 

                                                
94 Asp m.fl., 2013, s. 287-288. 
95 Ds 2015:49, s. 103. 
96 Asp m.fl., 2013, s. 399. 
97 Prop. 2008/09:149, s. 46. 
98 Prop. 2008/09:149, s. 28. 
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är uppfyllt är när den vuxne fått barnet att bekräfta att denne är ensam hemma och att det är 

underförstått att den vuxne därför ska besöka barnet.99  

 

För att brottet ska anses fullbordat räcker det dock inte endast att träffa en överenskommelse 

om att träffas i ett sexuellt syfte. Det krävs även att den vuxne därefter vidtar en ytterligare 

åtgärd för att bekräfta den planerade träffen. Denna främjande åtgärd motiveras med att fall 

där förslaget om en träff direkt avvisas och avsikten således aldrig haft möjlighet att realiseras 

faller bort. På det sättet hamnar den kriminaliserade handlingen närmare den faktiska 

skadan.100 De åtgärder som åsyftas kan vara av olika slag och handlar om ageranden som 

typiskt sett skulle kunna anses främja att ett möte med barnet kommer till stånd.101 Exempel 

på en främjande åtgärd är att lämna instruktioner till barnet om mötesplatsen och färdsättet 

dit, att betala barnets resa eller boka ett hotellrum. Även att hyra bil för att ta sig till 

mötesplatsen eller, om träffen är planerad till att äga rum i gärningsmannens hem, att 

gärningsmannen befinner sig i sitt hem vid tidpunkten för träffen uppfyller kriteriet om en 

främjande åtgärd.102  

 

Den främjande åtgärden ska vidtas efter att en överenskommelse träffats om ett 

sammanträffande.103 Det innebär att en åtgärd, såsom att boka ett hotellrum eller köpa en 

biljett till barnet, som vidtagits innan mötet bestämts inte ska ha samma betydelse som en 

åtgärd som vidtagits efteråt. Lagrådet menade att detta kommer innebära att det kan bli svårt 

för den vuxne att förstå när straffansvaret inträder samt att ett tillbakaträdande efter att den 

främjande åtgärden vidtagits inte blir möjligt. 104  Regeringen menade dock att det är 

överenskommelsen om ett sammanträffande som är det avgörande momentet i händelse-

förloppet och att den ytterligare åtgärden främst syftar till att bekräfta denna 

överenskommelse. En åtgärd som vidtagits innan överenskommelsen ska därför inte tillmätas 

samma betydelse. Det innebär att om en sådan åtgärd vidtas innan det att ett möte är bestämt 

måste den vuxne vidta ytterligare en främjande åtgärd efter det att överenskommelsen träffats. 

Exempel på en sådan åtgärd är att bekräfta ett redan bokat hotellrum. Ett tillbakaträdande av 

den vuxne kan således endast göras under tiden mellan överenskommelsen och den ytterligare 

                                                
99 Prop. 2008/09:149, s. 46. 
100 Prop. 2008/09:149, s. 24. 
101 Prop. 2008/09:149, s. 25. 
102 Prop. 2008/09:149, s. 47. 
103 Prop. 2008/09:149, s. 25 och 47. 
104 Prop. 2008/09:149, s. 25. 
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åtgärden, vilket motiveras med att den bekräftande åtgärden innebär en förstärkt fara för 

barnet.105  

 

Enligt 6 kap. 14 § 2 st. BrB ska ansvarsfrihet utgå då gärningen som beskrivs i 6 kap. 10 a § 

BrB uppenbart inte inneburit något övergrepp mot barnet med hänsyn till den ringa 

åldersskillnad och skillnad i utveckling mellan den som företagit gärningen och barnet. 

Preskriptionstiden för väckande av åtal är för kontaktbrottet två år eftersom maximistraffet är 

ett år, vilket följder av 35 kap. 1 § 1 p. BrB. Preskriptionstiden börjar löpa från den dagen det 

påstådda brottet har begåtts.  

 

5.5 Avslutande kommentarer 
Grunderna för ett införande av en självständig paragraf för grooming var att straff-

lagstiftningen inte ansågs vara heltäckande gällande kontaktsökande av barn över internet. 

Förslaget i Ds 2007:13 kan i ljuset av kriminaliseringsgrunderna vara minst sagt långtgående 

och svårmotiverade. En kriminalisering av kontakt med barn på ett sådant ospecificerat sätt 

skulle leda till betydande bevissvårigheter och således en ineffektiv lagstiftning. Straff-

ansvaret blev, i den slutgiltiga utformningen, istället satt i ett något senare skede i processen. 

Trots att paragrafen har tydligare rekvisit och att kriminaliseringen inte är lika långtgående 

har den visat sig problematisk på flera plan, något som kommer att presenteras närmare i 

nästa kapitel.  

 

6 Tillämpning 
 
6.1 Inledning   
Kapitlet kommer att behandla hur tillämpningen av groomingparagrafen har fungerat och 

några av de straffrättsliga problem den visat sig medföra. Brå utförde, på uppdrag av 

regeringen, en utvärdering av hur tillämpningen av straffbestämmelsen fungerat till i 

praktiken. De mest centrala delarna ska tas upp här för att kunna visa några av problemen 

kring kriminaliseringen. Ett urval av hovrättsfall från de senaste åren kommer sedan att 

presenteras som ett komplement.  

 

                                                
105 Prop. 2008/09:149, s. 26. 
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6.2 Brå rapport 2013:14 
Brå utkom år 2013 med rapporten Bestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte – En 

uppföljning av tillämpningen av lagen från polisanmälningar till domar. Syftet var att se hur 

bestämmelsen fungerade i praktiken. I rapporten framkom att det, under tiden från införandet 

år 2009 fram till slutet av år 2012, inkommit 617 anmälningar om kontakt med barn i sexuellt 

syfte. Av dessa anmälningar var det endast fem som ledde till fällande domar för 

kontaktbrottet.106 Den stora distinktionen mellan antalet anmälningar och antalet lagförda 

brott hade flera anledningar. Det berodde bland annat på svårigheter att identifiera en 

gärningsman eller att kontakten direkt hade avfärdats av barnet.107   

 

En stor anledning till att så få fall ledde till en fällande dom var att rekvisiten för brottet inte 

hade uppfyllts. I över 80 procent av fallen hade rekvisitet om en överenskommelse om att 

träffas inte uppfyllts.108 I de fall där detta rekvisit var uppfyllt var även rekvisitet om en 

främjande åtgärd ofta uppfyllt. I cirka 70 procent av de fall där båda rekvisiten varit 

uppfyllda, som totalt sett rörde sig om tolv fall, hade gärningsmannen och barnet redan 

träffats fysiskt.109 I en tredjedel av fallen där det fysiska mötet redan ägt rum hade någon form 

av sexuell kontakt förekommit.110 Detta innebär att det är mycket avgörande att kontakten blir 

upptäckt och anmäld vid ”rätt” tidpunkt. Det vill säga efter att rekvisiten för brottet uppfyllts 

men innan ett fysiskt möte hunnit äga rum. Av det som framkommit i rapporten kunde denna 

”rätta” tidpunkt vara mycket kort. Ibland kunde det handla om som kort tid som ett dygn 

mellan överenskommelsen om att träffas och själva mötet.111  

 

En annan anledning till att så få kontakter har lett till åtal är att det ofta saknas så kallat 

”mervärde” i att försöka stryka kontaktbrottet. För att kunna styrka att kontakten haft ett 

sexuellt syfte krävs normalt sett att kontakten innehåller någon form av sexuell kränkning 

som når upp till gränsen för ett sexuellt ofredande. Resultatet av detta är att ett styrkande av 

ett sexuellt ofredande kräver mindre utredningsresurser. Sexuellt ofredande har dessutom en 

högre straffskala med ett straffmaximum på två år. Dessa omständigheter har lett till att det 

sällan funnits anledning att försöka styrka de andra rekvisiten som kontaktbrottet kräver, trots 

                                                
106 Brå, rapport 2013:14, s. 19 och 57. 
107 Brå, rapport 2013:14, s. 21 och 57.  
108 Brå, rapport 2013:14, s. 59. 
109 Brå, rapport 2013:14, s. 59-60.  
110 Brå, rapport 2013:14, s. 74.  
111 Brå, rapport 2013:14, s. 60-61.  
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att kontaktbrottet i det enskilda fallet kan ha ett högre straffvärde.112 Slutsatsen av rapporten 

blev således att det fanns ett behov av en översyn av lagstiftningens konstruktion och att 

brottets straffvärde var i behov av en omvärdering.113  

 

6.3 Tillämpningen mellan år 2015-2017 
För att illustrera hur domstolarna har resonerat gällande kontakt med barn i sexuellt syfte 

följer ett urval av rättsfall på hovrättsnivå från och med år 2015. Det som är av vikt för arbetet 

är domstolens bedömning, varför sakomständigheter endast i ringa omfattning kommer att 

presenteras. 

 

6.3.1 Svea hovrätt, mål nr B 1617-15 
Parterna i målet bekräftade båda under huvudförhandling att en kontakt mellan dem hade ägt 

rum. Gärningsmannen, JK, erkände även att han vetat om att målsägande, H, endast var 14 år 

gammal. JK menade dock att det inte handlade om någon kontakt för att träffa H i ett sexuellt 

syfte utan att det endast var ett tidsfördriv. Tingsrätten bedömde dock kontakten som 

uppenbart sexuell från JK:s sida eftersom JK genom smicker och annat försökte vinna H:s 

förtroende och på så sätt kunna arbeta sig fram till något sexuellt. Han erbjöd henne även 

pengar för sex vid två tillfällen och använde till slut också hot om att kontakta hennes 

föräldrar och berätta för dem att hon var en slampa/slyna/hora. Parterna kom vid ett tillfälle 

överens om att träffas på en specifik dag och diskuterade vart de skulle ses. När sedan H 

började tveka inför mötet försökte JK på flera sätt få träffen att bli av genom att hota att 

berätta för H:s föräldrar och försöka förmå H att sluta lyssna på sin kompis som avrått henne 

från att träffa honom. Överenskommelsen om ett sammanträffande ansågs av tingsrätten vara 

tillräckligt precist, trots att plats inte helt hade bestämts, för att rekvisitet skulle anses vara 

uppfyllt. De efterföljande påtryckningarna som JK riktade mot H för att främja samman-

träffandet ansågs även innebära att rekvisitet om en främjande åtgärd var uppfyllt. Tingsrätten 

ansåg således att JK gjort sig skyldig till kontakt med barn i sexuellt syfte. Hovrätten 

fastställde tingsrättens dom.  

 
6.3.2 Göta hovrätt, mål nr B 1063-15 
Tingsrätten ansåg det styrkt att Gärningsmannen, KH, hade bestämt träff med målsägande, D, 

då det av chattkonversationer som åberopats framgått att parterna bestämt träff vid given tid 

                                                
112 Brå, rapport 2013:14, s. 73; Prop. 2016/17:214, s. 10.  
113 Brå, rapport 2013:14, s. 26.  
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och plats. KH hade även uttryckt att han varit intresserad av att ha sex med D vilket styrkte 

det sexuella syftet med träffen. Genom att KH kört sin bil mot mötesplatsen för att hämta upp 

D hade han även företagit en sådan främjande åtgärd för att sammanträffandet skulle komma 

till stånd. Omständigheten att sammanträffandet inte blev av hade ingen betydelse för 

bedömningen. KH ansågs även ha skälig anledning att anta att D var under 15 år eftersom hon 

vid flera tillfällen uttryckt detta. KH dömdes för kontakt med barn i sexuellt syfte. Hovrätten 

fastställde tingsrättens dom.  

 
6.3.3 Göta hovrätt, mål nr B 1783-16 
Tingsrätten ansåg att målsägande, A, och gärningsmannen, KL, hade träffat en 

överenskommelse om ett sammanträffande och att det sexuella syftet var styrkt eftersom 

omständigheterna kunde styrkas av åberopade chattkonversationer. Omständigheten att 

sammanträffandet inte skulle haft ett sexuellt syfte och att, som KL uppgett, KL endast ville 

mötas för att få en kram och prata ansågs av tingsrätten som uppenbart osannolikt. Det 

framgick även i målet att KL swishat 200 kr för en bussbiljett till A. Eftersom A inte hade 

swish skickades pengarna till A:s vän. Det framgick av åberopad chattkonversation att 

pengarna var avsedda för bussbiljetten till det avsedda mötet. KL erkände att han känt till att 

A var under 15 år, något som även vann stöd i utredningen. Tingsrätten ansåg därmed att 

brottet kontakt med barn i sexuellt syfte var styrkt. Hovrätten fastställde tingsrättens dom.  

 

6.3.4 Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr B 1853-15 
Av chattkonversationer mellan gärningsmannen, JK, och målsägande, A, framkom att det 

diskuterats övernattningar dem emellan. Tingsrätten bedömde dock att dessa diskussioner inte 

innehöll en sådan konkret överenskommelse om övernattning för att rekvisitet om att träffa en 

överenskommelse om sammanträffande skulle anses vara uppfyllt. Inte heller framkom det 

något stöd för att JK skulle ha företagit en sådan främjande åtgärd som krävs för att gärningen 

skulle kunna anses vara brottslig. I och med detta kunde inte kontakt med barn i sexuellt syfte 

styrkas och JK friades således på denna åtalspunkt. Hovrätten fastställde tingsrättens dom.  

 

6.4  Avslutande kommentarer 
Tillämpningsområdet för straffbestämmelsen har i Brås rapport 2013:14 konstaterats vara 

mycket snävt med endast ett mycket litet antal fällande domar som gällde kontaktbrottet. 

Bestämmelsen har i och för sig visat sig i huvudsak tillämpats som den var avsedd men 

utformningen har medfört att tiden mellan det fullbordade kontaktbrottet och det avsedda 
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sexuella övergreppet ofta är mycket kort, vilket har resulterat i en ineffektiv lagstiftning i 

förhållande till dess syfte.114 Åklagare vittnade i rapporten även om det saknade mervärdet att 

utreda kontaktbrottet eftersom straffvärdet var för lågt i jämförelse med sexuellt ofredande. 

Med bakgrund av detta ansågs det finnas ett behov att både se över lagstiftningen och dess 

straffskala. Av det urval av fall som ovan presenterats verkar inte bedömningen, när den väl 

kommit till domstol, vara särskilt juridiskt komplicerad. Det är således inte i 

domstolsprövningen som problematiken verkar ligga, utan istället i svårigheten att uppnå 

brottsrekvisiten som räcker för ett väckande av åtal. 

 

7 Den kommande ändringen  
 
7.1 Inledning 
Kapitlet som följer behandlar lagstiftningsförfarandet gällande den kommande ändringen av 

lydelsen i 6 kap. 10 a § BrB. Den nya lydelsen innebär att rekvisitet om den främjande 

åtgärden tas bort samt att rekvisitet om en överenskommelse om ett sammanträffande byts ut 

mot att föreslå en träff eller stämma en träff med ett barn.   

 
7.2 Skälen för förslaget i Ds 2015:49 
Det snäva tillämpningsområdet av bestämmelsen har gjort att det skyddsintresse som var 

menat att skyddas inte skyddas. I Ds 2015:49 anförs att för att kunna förebygga sexuella 

övergrepp med hjälp av straffrätten måste det straffrättsliga ingripandet kunna ske tidigare än 

vad som är möjligt med den nuvarande lagstiftningen. Det anförs dock samtidigt att det inte 

finns någon anledning att ha någon övertro till att straffrätten i allmänhet och kontaktbrottet i 

synnerhet ska ha någon förhindrande effekt.115  

 

Skyddsintresset – barns hälsa och sexuella integritet – är ett mycket viktigt och högt rankat 

intresse, vilket legitimerar ett tidigareläggande av brottets fullbordan. Ju viktigare 

skyddsintresset är desto större avstånd kan tillåtas mellan kriminaliseringen och den faktiska 

skadan. Det ställer dock krav på att bestämmelsen fungerar som ett effektivt skydd för att 

förhindra det icke önskvärda beteendet. Enligt författarna av Ds 2015:49 utgör barns skydd 

mot sexuella övergrepp ett sådant skyddsintresse som legitimerar en kriminalisering av en 

gärning som företas relativt långt före brottets fullbordande. Detta gäller även fall när 

gärningen i sig inte inneburit någon skada eller ens någon konkret risk för att barnet ska 
                                                
114 Ds 2015:49, s. 95; Brå, rapport 2013:14, s. 26. 
115 Ds 2015:49, s. 100.  
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skadas. Det motiveras med att det ur gärningsmannens synvinkel alltid finns chans för att 

barnet ska vilja träffa gärningsmannen, vilket därmed skulle möjliggöra det planerade 

övergreppet. I och med detta utgör förövarens beteende typiskt sett en risk för skada vilket 

kan betecknas som ett otillbörligt risktagande.116 

 

Grooming kan beskrivas som gärningar, som i sig inte behöver vara farliga eller skadliga, som 

vidtas för att underlätta ett senare sexuellt övergrepp. Det är syftet med dessa gärningar som 

medför en ökad risk för att ett sexuellt övergrepp kommer att kunna fullbordas, vilket är det 

som gör åtgärderna straffvärda. Det föreligger alltså, likt tidigare, överskjutande uppsåt. Detta 

överskjutande uppsåt medför inte sällan svårigheter i bevishänseende. Det gäller särskilt när 

den kriminaliserade gärningen ligger långt ifrån den skadegörande handlingen, som i det här 

fallet syftar till det avsedda sexualbrottet. Även risken för godtycke, oriktiga domar, bristande 

enhetlighet och diskriminerande rättstillämpning ökar.117 

 

I förslaget som anförs i Ds 2015:49 föreslås att rekvisitet om en överenskommelse om ett 

sammanträffande utvidgas till att straffansvar kan utgå redan när gärningsmannen föreslår en 

träff i sexuellt syfte. Vidare föreslås den främjande åtgärden tas bort eftersom den har visat 

sig medföra svårigheter att straffrättsligt ingripa i ett tidigt stadium samt svårigheter i 

bevishänseende. Genom att ta bort den främjande åtgärden är målet att det ska bli lättare att 

ingripa i ett tidigare skede eftersom kriteriet inte längre behöver uppfyllas. Det medför dock 

samtidigt att möjligheten till ett tillbakaträdande från överenskommelsen försvinner.118  

 
7.3 Skälen för regeringens förslag i prop. 2016/17:214 
Regeringen instämmer i att det viktiga skyddsintresset och de andra skälen som presenterats i 

promemorian för en ändring av den nuvarande lagstiftningen väger tyngre än skälen emot en 

förändring. Regeringen anser därför att det finns ett behov av att ändra straffbestämmelsens 

utformning eftersom den nuvarande lydelsen inte anses återspegla allvaret i vissa av de mer 

kvalificerade fallen. Det anses vidare vara omotiverat att maximistraffet för sexuellt 

ofredande ska överstiga kontaktbrottet.119 Regeringen framhöll således, i likhet med förslaget 

i Ds 2015:49, att rekvisitet om en överenskommelse om ett sammanträffande ska ändras till 

                                                
116 Ds 2015:49, s. 101-102.  
117 Ds 2015:49, s. 103-104.  
118 Ds 2015:49, s. 114.  
119 Prop. 2016/17:214, s. 9.  
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att föreslå en träff eller stämma träff med ett barn samt att rekvisitet om den främjande 

åtgärden ska tas bort.  

 

Den främjande åtgärden föreslås, som nämnts, tas bort för att öka möjligheterna att i ett 

tidigare skede rättsligt ingripa för att förhindra att ett fysiskt möte kan möjliggöras. Solna och 

Malmö tingsrätt är kritiska till borttagandet av kriteriet då detta riskerar att innebära 

bevissvårigheter som i sin tur leder till en ineffektiv lagstiftning. Eftersom kravet på 

effektivitet är en grundläggande princip för att en straffbestämmelse ska vara motiverad 

avstyrker de förslaget.120 Regeringen lutar sig dock mot framställningen i Ds 2015:49 om att 

en betydande majoritet av de kontakter som tagits har ett sexuellt innehåll, något som kan 

tolkas som att det inte är tidpunkten för straffansvarets inträdande som är avgörande för om 

det går att bevisa den brottsliga avsikten. Regeringen gör således bedömningen att ett 

tidigareläggande av straffansvaret inte skulle minska effektiviteten eller göra bestämmelsens 

tillämpning mer rättsosäker. Gärningsmannens möjlighet att tillbakaträda och undgå 

straffansvar minskar i och med att den främjande åtgärden tas bort, något som dock inte 

påverkar regeringens bedömning. De gör istället bedömningen att det utgör en sådan 

omständighet som ska beaktas vid påföljdsbestämningen.121  

 

Ett tidigareläggande av straffansvaret till tidpunkten då gärningsmannen föreslår en träff med 

barnet menar regeringen kommer öka barnets skydd mot sexuella övergrepp eftersom detta 

medför att fler fall som med dagens lydelse inte skulle omfattas av bestämmelsen skulle 

uppfylla kriterierna. Det i sin tur skulle således leda till att fler av de anmälda brotten skulle 

kunna utredas och lagföras. Det skulle, enligt regeringen, också få som konsekvens att 

straffansvaret inte längre skulle vara beroende av barnets agerande, något som framhålls som 

angeläget. Skyddet för barnet ska även gälla när det är barnet själv som tagit initiativ till 

mötet eller när det är oklart vem som tagit initiativet. I och med att straffansvaret med den nya 

lydelsen kommer infalla tidigare bortfaller även kravet på ”en gemensam viljeriktning”. Även 

detta innebär ett stärkt skydd för barnet eftersom dennes agerande nu bortses ifrån. Kriteriet 

att ”träffa en överenskommelse med barnet om ett sammanträffande” ska även ersättas med 

”stämma träff” för att markera att det inte behöver handla om ett avtal i formell mening.122 

Det ställs dock krav på att förslaget om att träffas ska vara konkret och preciserat och måste 

                                                
120 Prop. 2016/17:214, s. 12. 
121 Prop. 2016/17:124, s. 12. 
122 Prop. 2016/17:124, s. 12-13. 
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även riktas till ett eller flera specifika barn, att allmänt uttrycka en vilja att ha fortsatt kontakt 

med barnet faller inte in under straffbestämmelsen. I de fall gärningsmannen istället uttrycker 

en allmän vilja att ha sex med barnet ska detta behandlas som ett sexuellt ofredande.123  

 

7.4 Den nya lydelsen  
I prop. 2016/17:214 föreslås kontakt med barn i sexuellt syfte ändra brottsbeteckning. 

Regeringen framhåller vikten av att en brottsbeteckning stämmer överens med vilka gärningar 

som faller in under den aktuella straffbestämmelsen. Risken med en brottsbeteckning som är 

svårtolkad är att många gärningar felrubriceras, vilket i sin tur medför att förundersökningar 

inte inleds eller läggs ner. Brottsbeskrivningens förmåga att beskriva brottets tillämpnings-

område påverkar i hög grad straffbestämmelsens effektivitet vilket ställer höga krav på 

tydlighet. Brottsbeteckningen ändras således till kontakt för att träffa ett barn i ett sexuellt 

syfte.124  

 

Straffbestämmelsen föreslås få följande lydelse: 

”Den som, i syfte att mot ett barn under femton år begå en gärning för vilken 

straff föreskrivs i 4, 5, 6, 8 eller 10 §, föreslår en träff eller stämmer träff med 

barnet, döms för kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte till böter eller 

fängelse i högst två år.”125 

 
Det handlar alltså fortfarande om gärningar som är riktade mot barn under 15 år. För att det 

ska utdömas straffansvar räcker det dock nu med att föreslå en träff eller bestämma träff med 

ett barn i syfte att begå något av brotten i 6 kap. BrB som är uppräknade i paragrafen.   

  
Regleringen omfattar förberedande gärningar som syftar till sexualbrott av varierande slag 

och straffvärde. Enligt grundläggande straffrättsliga principer ska allvarligare brott bedömas 

strängare än mindre allvarliga brott och lika allvarliga brott ska bedömas lika. Sett till de 

gärningar som kan komma att omfattas av kontaktbrottet bör således straffskalan för 

kontaktbrottet vara vid. Både kontakter med små barn som syftar till mycket allvarliga 

sexualbrott samt mindre allvarliga kontakter ska kunna ges ett straffvärde som motsvarar 

brottets allvar. Remissinstanserna Norrköpings tingsrätt och Örebro universitet anser dock att 

en höjning av straffmaximum avviker från den vedertagna synen att förberedelsebrott i regel 

                                                
123 Prop. 2016/17:124, s. 18. 
124 Prop. 2016/17:124, s. 14-15.  
125 Prop. 2016/17:124, s. 18.  
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ska ha ett lägre straffvärde än fullbordade brott eller försöksbrott. Remissinstanserna anser 

därför att det är omotiverat att kontaktbrottet ska ha samma straffskala som vissa av brotten 

som nämns i bestämmelsen. Kritiken är dock något som regeringen bortser ifrån och menar 

istället att det finns ett behov av att höja straffmaximum för att kunna få en mer nyanserad 

straffmätning eftersom bestämmelsen inrymmer många olika slags gärningar.126 En följd som 

en maximiökning av straffvärdet får är även att preskriptionstiden för brottet ökar från två till 

fem år.127  

 
Straffbestämmelsen är teknikneutral vilket innebär att det inte ska spela någon roll om det 

planerade sexuella övergreppet är tänkt att fullbordas vid ett fysiskt möte eller via tekniska 

hjälpmedel. Ett planerande av en ”träff” på exempelvis internet eller per telefon för att utföra 

ett sexuellt övergrepp ska således bedömas på samma sätt som om det vore ett fysiskt möte. I 

och med att regleringen blir teknikneutral kommer detta innebära att det i större utsträckning 

än idag kommer vara gärningar som är kriminaliserade både som kontakt för att träffa ett barn 

i sexuellt syfte och som försök eller förberedelse till andra sexualbrott. Det anses dock inte 

vara något som inte vanliga konkurrensprinciper kan hantera.128  

 
7.5 Avslutande kommentarer 
Regeringen har gått i linje med Ds 2015:49 och tagit bort rekvisitet om en främjande åtgärd. 

Den gemensamma viljeriktningen har även försvunnit och ersatts med att ett förslag om att 

träffas ska räcka för att straffansvar ska inträda. I och med den nya lydelsen görs avsteg från 

principer om att förberedelsebrott ska ha en lägre straffskala än ett försöksbrott eller ett 

fullbordat brott. Regeringen anser dock att det är av vikt att kunna lagföra alla olika typer av 

brott på ett nyanserat sätt där påföljden är proportionerlig till kränkningen.  

 

En positiv aspekt av den kommande ändringen är att brottsbeteckningen möjligtvis kommer 

vara mer överensstämmande med gärningsbeskrivningen. Det kommer således bli lättare att 

utläsa och förstå vad som är kriminaliserat, vilket är förenligt med legalitetsprincipens 

obestämdhetsförbud.  

 
 
 

                                                
126 Prop. 2016/17:124, s. 15-16. 
127 Prop. 2016/17:124, s. 18. 
128 Prop. 2016/17:124, s. 13-14. 
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8 Avslutande diskussion 
 
8.1 Inledning  
I följande kapitel kommer groomingbrottet att diskuteras utifrån grunderna för 

kriminalisering: Intresse, skada, avstånd och effektivitet. Dessa kommer att diskuteras både 

utifrån kriminaliseringsperspektivet och barnperspektivet. Både diskussion kring den 

nuvarande lydelsen samt den kommande lydelsen kommer att föras för att få en så komplett 

bild av rättsläget och dess konsekvenser som möjligt. Diskussionen kommer vidare att utgå 

från de frågeställningar som ställts upp utifrån syftet. Frågeställningarna är (I) hur 6 kap. 10 a 

§ BrB rättfärdigas ur ett kriminaliseringsperspektiv, (II) hur barnets rätt till skydd mot 

sexuella övergrepp tillgodoses av 6 kap. 10 a § BrB, samt (III) vilken problematik som kan 

urskönjas ur den nuvarande och kommande lagstiftningen utifrån barnets rätt till skydd mot 

sexuella övergrepp. Avslutningsvis kommer slutsatser utifrån diskussionen att dras.  

 
8.2 Skyddsintresse 
Straffrättens funktion är dels att skydda brottsoffer från kränkningar och skada, dels att se till 

att övertramp inte görs av gärningsmännens rättigheter. Kriminalisering ska endast ske av de 

mest förkastliga gärningarna som hotar de mest skyddsvärda intressena. Ju viktigare 

skyddsintresset är desto lättare är det att motivera en kriminalisering och inskränkning av 

människors rättigheter. Intressets skyddsvärdhet kan också sägas avgöra hur långtgående en 

kriminalisering bör vara. Skyddsintresset i detta fall är att skydda barns hälsa och sexuella 

integritet, ett skyddsintresse som är mycket högt rankat. Denna rätt till skydd måste dock hela 

tiden vägas mot de straffrättsliga principerna som håller upp straffrätten för att bland annat 

skydda gärningsmannens rättigheter.  

 

Ett så högt rankat skyddsintresse, som barns sexuella integritet utgör, motiverar en 

inskränkning av gärningsmannens rättigheter och även en relativt långtgående lagstiftning. 

Syftet med all sexualbrottslagstiftning är att försöka minska förekomsten av sexuella 

övergrepp och att försöka förändra samhällets syn på sådana handlingar. Detta är extra viktigt 

när det gäller sexuella övergrepp mot barn eftersom skyddet för barns sexuella integritet ska 

vara absolut.129 Barn är även extra sårbara eftersom de inte kan försvara sig mot sin 

omgivning på samma sätt som vuxna personer. De kan ofta agera impulsivt eller naivt och 

överskatta sin egen mognad och förmåga att hantera olika situationer. Detta innebär att de i 

                                                
129 Prop. 2004/05:45, s. 21-22.  



44 
 

större utsträckning är beroende av vuxna personer runt omkring sig. När förtroendet bryts av 

att en vuxen utsätter ett barn för övergrepp blir det extra allvarligt eftersom det är de vuxna 

personerna som barnet ska kunna förlita sig på. Forskning har också visat att sexuella 

övergrepp av barn kan få svåra konsekvenser för deras hälsa och utveckling. Exempel på 

konsekvenser är beteendestörningar under uppväxten, depression, självmordsförsök och 

posttraumatisk stressyndrom. Övergreppen kan även riskera att barnen själva utsätter andra 

för övergrepp när de blir äldre.130 Konsekvenserna för barnen är således både kortsiktiga och 

långsiktiga, vilket motiverar en kriminalisering av alla typer av gärningar som kan hota barns 

sexuella integritet.   

 

De internationella dokument som Sverige åtagit sig att följa ställer dessutom krav på att 

lagstiftning ska införas som skydd för barn mot sexuella övergrepp. Det kan således anses 

klart att skyddsintresset som är identifierat kräver ett skydd i form av kriminalisering. Det 

bygger dock även på att de andra grunderna för kriminalisering uppfylls. Att införa en mycket 

långtgående lagstiftning för ett synnerligen angeläget skyddsintresse men där det inte 

föreligger en fara för skada eller där kravet på effektivitet inte uppfylls är betydligt svårare att 

berättiga ur kriminaliseringssynpunkt. En lagstiftning som inte uppfyller kravet på effektivitet 

är inte heller särskilt lättmotiverad. Det har i Brås rapport 2013:14 redovisats att det är mycket 

få anmälningar som leder till fällande domar, vilket indikerar på att den nuvarande 

lagstiftningen inte fungerar helt som den ska. Risken med en kriminalisering som förvisso 

avser skydda ett viktigt skyddsintresse, men alltjämt saknar någon större risk för skada eller 

som inte är effektiv, är att Sverige får en tandlös lagstiftning som leder till urholkning av 

straffrätten. Detta i sin tur får som konsekvens att rättssystemets trovärdighet försämras.  

 
8.3 Skada 
Som tidigare nämnts kan en kriminalisering inte endast motiveras genom att ett viktigt 

skyddsintresse identifieras. Det måste även vara fråga om någon form av skada. En 

kriminalisering av en gärning som inte innebär en skada för någon eller något annat kan inte 

berättigas. Kontaktbrottet utgör ett förstadium till andra sexualbrott, vilket innebär att det inte 

vid fullbordandepunkten behöver föreligga någon skada. Istället ska det föreligga en fara för 

att barn ska skadas till följd av brottets fullbordande.  

                                                
130 Socialstyrelsen, Barn som utsätts för fysiska övergrepp, 2010, s. 23; Se även Eriksson, 2014, s. 86.  
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I prop. 2008/09:149 nämns ingenting om vilken typ av farerekvisit som ska föreligga. Den 

nuvarande lydelsen kräver dock en överrensstämmelse om ett sammanträffande, en 

gemensam viljeriktning att träffas, och en ytterligare åtgärd som främjar att mötet kan komma 

till stånd för att de objektiva brottsrekvisiten ska vara uppfyllda. Kontakten är ägnad att leda 

till ett sexuellt övergrepp, vilket innebär att den nuvarande lydelsen är utformad som ett 

abstrakt farebrott. Det behöver alltså inte föreligga någon fara i det enskilda fallet för att 

barnet skadas. Det räcker att kontakten typiskt sätt innebär en fara för barnet.  

 

Rekvisitet om en överenskommelse om ett sammanträffande kräver en motprestation från 

barnets sida, denne måste uttrycka en vilja att träffa gärningsmannen. När en sådan 

överenskommelse har träffats föreligger typiskt sett en fara för att ett möte ska komma till 

stånd och att barnet utsätts för skada i form av ett sexuellt övergrepp. När gärningsmannen 

sedan företar en främjande åtgärd ökar denna fara för barnet ytterligare. Faran för skada i 

detta fall är tämligen stor och den nuvarande kriminaliseringen kan således på denna punkt 

anses motiverad. Ur ett barnperspektiv är dock ett rekvisit som är beroende av barnets 

reaktion och handling betydligt mer problematisk. Eftersom barn under 15 år inte har någon 

sexuell självbestämmanderätt är det anmärkningsvärt att straffansvarets inträde är beroende av 

vad barnet vill och gör. Om ett barn aldrig kan vilja utföra sexuella handlingar ska det inte 

heller spela någon roll om barnet vill träffas i ett sexuellt syfte. Det sänder även signaler till 

barnen att de själva kan ha ett slags ansvar om de blir utsatta för sexuella övergrepp eller inte 

eftersom gärningsmannen, vid ett jakande svar på förfrågan, hamnar ett steg närmare ett 

fullbordat kontaktbrott. Barnets agerande har således en direkt inverkan på händelseförloppet 

eftersom ett nej skulle förhindra brottets fullbordan. Ett barn som utsätts för sexuella 

övergrepp eller försök till sexuella övergrepp ska aldrig behöva känna, i synnerhet inte på 

grund av hur lagstiftningen är utformad, att denne själv bär någon skuld för övergreppet.  

 

I och med den kommande lydelsen kommer det istället att vara förslaget om att träffas från 

gärningsmannens sida som blir den kriminaliserade gärningen. Denna handling kräver alltså 

ingen motprestation från barnets sida, vilket kan vara befogat ur ett barnperspektiv. 

Resonemanget blir detsamma som i föregående stycke; ett barns handlingar ska inte kunna 

vara anledningen till om gärningsmannens handlingar blir kriminaliserade eller inte. Förslaget 

om att träffas är alltså kriminaliserat även i de fall barnet antingen svarar nekande eller om 

barnet överhuvudtaget inte svarar på förslaget. Förslaget i sig behöver således inte innebära 
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någon skada för barnet. Däremot föreligger en abstrakt fara för att barnet ska svara jakande 

och således riskera att skadas i form av ett senare övergrepp.  

 

Det har redan konstaterats att utökningen av straffansvaret i den kommande lydelsen kan 

anses vara motiverat med hänsyn till intressets skyddsvärde. Det kan dock ifrågasättas om ett 

förslag från en främmande vuxen person kan utgöra en sådan fara som generellt avses inom 

straffrätten. För att en sådan fara ska föreligga krävs att skadan ska vara existentiellt möjlig, 

vilken den måste kunna anses vara här, och att det ska vara plausibelt att skadan inträffar. Vid 

tidpunkten för när förslaget om att träffas läggs fram kan det inte antas vara särskilt troligt att 

ett sexuellt övergrepp kommer att ske om barnet direkt svarar nekande eller inte svarar alls. 

Vid den tidpunkten föreligger många steg innan den faktiska skadan. Regeringen anförde 

själva i prop. 2008/09:149 att kontaktsökning på internet är alldeles för lätt och ligger för 

långt ifrån den skadliga handlingen för att kunna berättiga en allt för långtgående 

kriminalisering. Det anfördes vidare att det ofta är ett stort steg mellan tanke och gärning. När 

det diskuterades en kriminalisering av kontaktsökande av barn i sexuellt syfte år 2008 var det 

orimligt att förutsätta att en person har en bestämd tanke med sitt handlande och att den 

personen i regel skulle förverkliga den tanken om tillfälle gavs. När det nu rör ett förslag från 

en vuxen att träffas verkar detta resonemang inte längre gälla. Förslagen är i och för sig inte 

helt lika men avståndet till skadan ligger på ungefär samma nivå. I de fall ett förslag lämnas i 

ett mycket tidigt skede av processen bör det kunna antas att risken för skada ligger på ungefär 

samma läge som när kontakten först tas med barnet, ändå var det ena alternativet år 2008 

otänkbart medan det andra nu blir lag.  

 

Det kan från barnets sida uppfattas som obehagligt att en främmande vuxen person föreslår en 

träff. Frågan blir dock om framkallande av sådant obehag i sig ska kunna föranleda 

straffansvar. Enligt Jareborg ska inte obehag generera en kriminalisering, men om ett förslag 

om att träffas från en främmande person inte riktigt kan utgöra en sådan fara som ska ligga till 

grund för en kriminalisering skulle det istället kunna tolkas som att det är obehaget som 

förslaget innebär som ligger till grund för kriminaliseringen. Det som i realiteten föranleder 

straffansvar är således en önskan om att träffas från gärningsmannens sida och det eventuella 

obehaget från barnets sida.  
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8.4 Avstånd 
Avståndet syftar till att avgöra hur långt bort en kriminalisering kan ligga den faktiska skadan. 

Detta avstånd påverkas av vilket skyddsintresset är, vilken skada som kan orsakas och hur 

effektivt intresset kan skyddas från skadan. Ju viktigare skyddsintresset är och ju större skada 

som en gärning kan resultera i desto längre kan således avståndet tillåtas vara mellan 

kriminalisering och skada. Gällande groomingbrottet har skyddsintresset konstaterats vara 

mycket angeläget och skadan vid ett fullbordat sexualbrott på barnet mycket stor. Dessa 

faktorer spelar in och kan alltså motivera att den kommande lagstiftningen kommer innebära 

ännu större avstånd mellan kriminaliseringspunkten och den faktiska skadan.  

 

Den bekräftande åtgärden i den nuvarande utformningen innebär att det är en aktiv handling 

som behöver företas för att punkten för straffansvar ska passeras. Denna handling har ofta 

visat sig ligga relativt nära den planerade träffen, vilket ur avståndssynpunkt kan motivera en 

kriminalisering. I och med att det nu kommer vara förslaget om att träffas som utgör 

brytpunkten för vad som är kriminaliserat innebär det i teorin att ett specificerat förslag om en 

träff som är bestämd till flera år fram i tiden medför straffansvar. Kriminaliseringen av 

förslaget i sig innebär samtidigt att ett tillbakaträdande inte är möjligt efter det att förslaget 

lämnats. Det får alltså som konsekvens att en fråga om att träffas flera år fram i tiden, utan 

någon möjlighet att tillbakaträda, skulle kunna utgöra en brottslig handling. Detta kan 

knappast vara förenligt ur avståndssynpunkt eller enligt övriga straffrättsliga principer för den 

delen.  

 

Rekvisitet kan vidare innebära att den främjande åtgärden kan utgöras av att gärningsmannen 

befinner sig i sitt hem vid en given tidpunkt. Detta gäller när gärningsmannen har bestämt 

träff med barnet i sitt hem och vid den givna tidpunkten befunnit sig där. Omständigheten att 

gärningsmannen befinner sig i sitt hem blir den brytpunkt för vilken gärningen blir straffbar. I 

det fall gärningsmannen istället hade lämnat hemmet vid tidpunkten för träffen hade alltså 

inte brottet fullbordats. Omständigheten att endast befinna sig i sitt eget hem borde ses som en 

relativt ”oskyldig” och passiv handling där gränsen mellan vad som är kriminaliserat och vad 

som inte är det är tämligen otydlig. Eftersom ett tillbakaträdande i det här fallet endast är 

möjligt genom att lämna sitt hem vid den givna tidpunkten innebär det att det även är det enda 

sättet att förhindra ett rättsligt ingripande från staten.  
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Problematiken kommer dock delvis att avhjälpas i och med den kommande ändringen av 

lydelsen. Det kommer inte längre spela någon roll om gärningsmannen befinner sig i sitt hem 

eller inte vid tidpunkten för träffen eftersom kriminaliseringspunkten vid den tiden redan är 

passerad. Ändringen kommer möjligtvis att medföra att det blir tydligare vad som är 

kriminaliserat, vilket är positivt ur kriminaliseringssynpunkt. Däremot kommer ändringen 

innebära att ett tillbakaträdande istället inte kommer vara möjligt. I dagsläget kan ett 

tillbakaträdande göras genom att inte företa den främjande åtgärden. I och med att rekvisitet 

tas bort kan ett frivilligt tillbakaträdande inte göras efter att förslaget om att träffas lämnats, 

vilket skulle kunna anses vara positivt utifrån barnperspektivet eftersom det innebär ett 

starkare skydd för barnet. En rättslig princip gällande förberedelse- eller försöksbrott är dock 

att ett frivilligt tillbakaträdande ska medföra straffrihet. Lagstiftningen kommer således 

innebära ett avsteg från denna princip. Avsteg från vissa straffrättsliga principer har i prop. 

2016/17:214 motiverats med att skyddsintresset är så pass viktigt. Detta kan dock endast vara 

berättigat om effektiviteten med den kommande lagändringen ökar avsevärt. 

 

Den kommande lagstiftningsändringen kommer att innebära att kriminaliseringen läggs 

närmare den onda tanken. Kriminalisering av tankar är inom den svenska straffrätten inte 

något allmänt accepterat och är således något som bör undvikas. En sådan kriminalisering 

riskerar att leda till rättsosäkerhet eftersom avståndet mellan kriminaliseringspunkten och 

skadan är betydande. Generellt kan det också, återigen, påpekas att det många gånger är ett 

stort steg mellan tanken att begå en kriminaliserad gärning och att utföra den. Inträdet av 

straffansvar som läggs så nära den onda tanken innebär även inskränkningar i grundläggande 

rättigheter. Det anförs även i prop. 2008/09:149 att en kriminalisering av en handling i ett för 

tidigt skede kan signalera att det förutsätts att alla kontakter som tas mellan vuxna och barn 

över internet har ett sexuellt syfte. Det kan också medföra osäkerhet gällande vad som faktiskt 

är brottsligt och inte, vilket inte kan antas vara särskilt rättssäkert. Övervägningen blir alltså 

mellan vad som är viktigast, att inte rucka på straffrättens principer eller att försöka skydda 

barn mot sexuella övergrepp. 

 
8.5 Effektivitet 
Effektiviteten blir som en slags slutlig hållpunkt i om en kriminalisering kan anses vara 

motiverad eller inte. Alla kriminaliseringsprinciper är dock beroende av varandra, vilket 

innebär att alla bör vara uppfyllda för att en kriminalisering ska anses vara motiverad. Den 

kommande lagstiftningen kommer innebära en ytterligare ökning av avståndet. Det stora 
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avståndet kan motiveras både av att skyddsintresset är så pass skyddsvärt och att skadan av ett 

fullbordat sexualbrott är mycket stor. Det innebär att det är effektiviteten som måste 

uppfyllas. För att effektiviteten ska kunna anses vara uppfylld i negativ bemärkelse krävs att 

brottet i större utsträckning kan upptäckas och att lagföringen blir mer frekvent.  

 

8.5.1 Upptäckt  
Av Brås rapport 2013:14 framgick att det främst var rekvisitet om den främjande åtgärden 

som har varit särskilt problematisk, eftersom många anmälningar antingen inkommit innan en 

sådan åtgärd hade företagits eller att anmälan istället kommit in för sent då ett övergrepp 

redan hade skett. Rekvisitet förutsätter att ett visst händelseförlopp sker i en viss ordning och 

att en anmälan görs vid rätt tidpunkt för att brottsrekvisiten ska vara uppfyllda. En sådan 

tidskänslig lagstiftning leder dels till att många övergrepp redan hunnit ske innan 

rättsväsendet hinner agera, dels till att ett stort antal anmälningar, som inkommit vid fel 

tidpunkt, inte leder till åtal och gärningsmännen går fria. Det ställs således mycket höga krav 

på att barnet antingen av en slump ska anmäla brottet vid rätt tidpunkt, att någon annan av en 

slump ska få reda på kontakten vid rätt tidpunkt för att sedan anmäla det, eller att det skulle 

finnas ett krav på att barn medvetet ska anmäla brottet vid rätt tidpunkt. Det sistnämnda 

scenariot skulle innebära att det skulle föreligga ett krav på barnet att, dels ska vara medveten 

om de exakta brottsrekvisiten för olika sexualbrott som finns, dels att barnet ska ha ett slags 

ansvar för att utvänta förövarens handlingar till att samtliga rekvisit är uppfyllda men innan 

det skett ett fullbordat sexualbrott. Detta är såklart orimliga krav att ställa på ett barn och är 

inte heller något som är förenligt med vare sig barnkonventionen eller något av de andra 

internationella dokumenten som Sverige är bundna av. Barnperspektivet syftar till att skydda 

barn från att drabbas av exempelvis brott, något som aldrig ska avgöras på grund av slumpen 

eller vara beroende av att barnet ska behöva besitta en stor kunskap och medvetenhet kring 

juridiska teknikaliteter.  

 

Barn har även rätt till upprättelse om de blir utsatta för brott. Inte heller denna rätt ska kunna 

vara beroende av slumpen eller barnets kunskap eller agerande. Ett borttagande av det 

bekräftande rekvisitet kan antas få som konsekvens att upptäckten i vart fall inte längre blir 

lika tidskänslig genom att de problem som gäller tidpunkt för anmälan elimineras. Självklart 

har alla brott en sådan kritisk punkt där en anmälan kan ske i ett för tidigt skede då 

brottsrekvisiten inte har uppfyllts. Lagstiftningen bör dock vara så pass väl anpassad till 



50 
 

verkligheten och de händelseförlopp som den omfattar att sådan problematik inte är 

betydande för tillämpningen av en straffbestämmelse.  

 

Problematiken med upptäckten av groomingbrott är dock ingenting som per automatik 

avhjälps i och med att det bekräftande rekvisitet tas bort. Det kommer fortfarande krävas en 

större medvetenhet och insyn från föräldrar och andra vuxna i vad barn gör på internet för att 

detta ska kunna påverka upptäcktsfrekvensen. Ofta vistas barn på internet utan övervakning 

av en vuxen. Som nämns i kapitel 3.5 är kontakter på internet ofta en slags fristad från barnets 

vardag i hemmet eller i skolan varför chansen att barnet skulle berätta vad som hänt för vuxna 

runt omkring sig är relativt liten. Oavsett om det är ett sätt att få bekräftelse och erkännande 

eller som ett led i ett ökat riskbeteende kan det antas att steget är stort att berätta för vuxna i 

sin närhet oavsett hur lagstiftningen är utformad.  

 

En lagändring kan i och för sig få igång en samhällsdebatt vilket kan öka medvetenheten hos 

både vuxna och barn och förhoppningsvis även skapa en dialog dem emellan om riskerna med 

internetforum och kontaktsökning på internet. Större medvetenhet hos barnen om att ett 

förslag om att träffas i sexuellt syfte är kriminaliserat kan komma att leda till en större 

anmälningsfrekvens, speciellt bland de barn som inte haft någon avsikt att träffa den vuxna 

personen. Att anmälningsfrekvensen ökar behöver dock inte endast vara något positivt om det 

inte finns någon möjlighet att bevisa att ett brott begåtts.  

 

8.5.2 Lagföring 
Gällande lagföring innebär effektivitet att fler fälls för det aktuella brottet. Den slutsats som 

kan dras av det rättsfallsurval som tidigare presenterats är att domstolsprövningarna inte 

verkar vara allt för komplicerade och problematiska. Istället ligger problematiken i att 

anmälningarna sällan leder till åtal och vidare till en domstolsprövning överhuvudtaget. Ett 

borttagande av ett av brottsrekvisiten kan göra utredningsarbetet något lättare eftersom det, 

som nämnts tidigare, varit problematiskt med rekvisitet om den främjande åtgärden. Ett 

borttagande av rekvisitet kan dock föra med sig andra svårigheter. Det är alltid relativt 

problematiskt när det kommer till bevisläget gällande överskjutande uppsåt eftersom det krävs 

att man kan bevisa att en person har ett uppsåt till en effekt eller skada som aldrig uppnåtts. 

Istället läggs större vikt vid vad avsikten varit med handlingen och vilken avsikt en person 

haft att handlingen skulle resultera i. Remissinstansen Malmö tingsrätt befarade under 

lagstiftningsförfarandet att ett tidigareläggande av straffansvaret skulle medföra stora 
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bevissvårigheter när det gäller att styrka gärningsmannens avsikt att begå sexuella övergrepp 

mot barnet, något som kommer påverka effektiviteten.131 Det kommer även att bli lättare för 

gärningsmännen att undgå straffansvar genom att endast justera sitt språk så att det inte går att 

utläsa vilket syfte en föreslagen träff har.  

 

Den nuvarande utformningen av straffbestämmelsen har ett bekräftande rekvisit vilket kan 

fungera som en slags kontrollspärr där det kan antas att gärningsmannens handlingar 

manifesterar avsikten. Straffansvaret inträder efter det att gärningsmannen vidtagit en åtgärd 

för att bekräfta mötet som parterna bestämt. I och med det sena ansvarsinträdet finns det ofta 

bevis på det sexuella syftet i kommunikationen dem emellan. När straffansvaret nu kommer 

att inträda redan när gärningsmannen föreslagit en träff kan det komma att bli svårare att 

fastställa uppsåtet. Det följer av att information som kan styrka uppsåtet, exempelvis 

omständigheter kring mötesplatsen eller parternas relation till varandra, över huvudlaget inte 

behöver ha diskuterats eller framkommit. Ett förslag om en träff kan från gärningsmannens 

sida komma mycket tidigt under groomingprocessen medan det från barnets sida kan ta lång 

tid att bli övertalad. Då straffansvaret tidigareläggs kommer övertalningen, som i dagsläget 

kan innehålla manifestationer av avsikten, i stor utsträckning gå förlorad. Detta kommer att 

leda till att uppsåtet kan bli mycket svårt att bevisa och leda till en verkningslös lagstiftning. I 

nuläget ligger den stora problematiken i att gärningen måste anmälas i rätt tid, något som 

istället kommer bytas ut mot att det inte kommer finnas underlag för att styrka det sexuella 

syftet.  

 

Faktumet att straffmaximum höjs från två till fem år kan göra att det kommer bli mer 

värdefullt att utreda groomingbrottet, vilket är ett steg i rätt riktning gällande effektivitet och 

lagföring. Det grundar sig i att det nu kommer finnas ett högre mervärde att lägga resurser på 

att utreda groomingbrottet istället för att ”nöja sig” med att försöka styrka sexuellt ofredande. 

Utifrån barnperspektivet är en höjning av straffmaximum en positiv förändring, eftersom det 

innebär en markering mot brott som är särskilt allvarliga när dessa företas mot barn och att 

fler brott kommer utredas som kontaktbrott. Med den nuvarande lagstiftningen nöjer sig ofta 

åklagare med att utreda sexuellt ofredande då rekvisiten är lättare att styrka. En 

straffbestämmelse som inte tillämpas utan istället ”slås ut” av andra närliggande 

bestämmelser vid väckande av åtal eller i domstol kan inte anses vara effektiv och således inte 

                                                
131 Malmö tingsrätt, remissvar avseende promemorian Översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i 

sexuellt syfte (Ds 2015:49).  
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heller vara berättigad att ha kvar som en egen straffbestämmelse. En höjning av 

straffmaximum kan motivera det extra arbete som behöver läggas ner för att kunna styrka 

kontaktbrottet. Den kommande lagändringen kan också antas få konsekvensen att fler 

anmälningar kommer inrymmas inom bestämmelsen. Det kommer däremot fortfarande krävas 

mer resurser för att utreda kontaktbrottet jämfört med sexuellt ofredande. För att det ska 

satsas på att utreda kontaktbrott krävs således att resurser finns att tillgå för de brottsutredande 

myndigheterna. En avsaknad av resurser hotar alltid att skada straffrätten och gör det svårt att 

berättiga kriminaliseringar. Allt för komplicerade brottsbeskrivningar och resurskrävande 

brott är således svåra att motivera från en effektivitetssynpunkt eftersom dessa i regel är 

svårutredda.  

 

Flera remissinstanser i prop. 2016/17:214 ansåg att det är ett avsteg från vedertagna rättsliga 

principer att ett förberedelsebrott har en lika hög straffskala som det fullbordade brottet. 

Regeringen bortsåg dock ifrån detta och kan tolkas motivera detta med att skyddet för barns 

sexuella integritet är så högt prioriterat att avsteg från vissa rättsliga principer får göras. Med 

tanke på att det kommer vara svårt att styrka uppsåtet kan dock effektiviteten svårligen 

uppfyllas med den kommande lydelsen. Kontentan blir att det kommer göras flera avsteg från 

straffrättsliga principer på flera plan för en lagstiftning som förmodligen inte kommer kunna 

skydda barn från sexuella övergrepp. Ett alternativ till en allt mer långtgående lagstiftning 

hade kunnat vara att tillföra extra resurser till utredning av brott samt förebyggande arbete 

såsom att informera barn om risker och deras rättigheter på internet. 

 

Det ska avslutningsvis påpekas att det i Ds. 2015:49 anförs att man inte ska ha någon tilltro 

till att straffrätten i allmänhet och kontaktbrottet i synnerhet har någon förhindrande effekt. 

Anförandet är tämligen anmärkningsvärt. Föreligger det någon slags konsensus om att 

straffrätten inte uppfyller sitt syfte bör rimligen något göras åt lagstiftningen eller 

rättsväsendet i stort, och sexualbrottslagstiftningen specifikt. Effektiviteten ska innebära att 

förekomsten av den straffbelagda gärningen minskar genom att dels verka avskräckande, dels 

genom moralbildning och en positiv generalprevention. En ändring i kriminaliseringen som 

kan medföra en ökad effektivitet kan alltså anses vara berättigad. Ändringen i det här fallet 

kan dock inte antas få en särskilt avskräckande effekt eftersom det med all sannolikhet 

fortfarande kommer vara mycket liten risk för upptäckt och lagföring. Inte heller kommer 

ändringen kunna väntas medföra någon större moralbildning eftersom den inte avser en 

särskilt stor skillnad av brottsbeskrivningen som möjligtvis hade behövts. Det finns således 
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många tvivel som gör att ändringen möjligtvis inte är befogad utifrån kriminaliserings-

grunderna. 

 

Med tanke på att effektivitetskravet gällande kriminalisering inte hittills har uppfyllts, på 

grund av få fällande domar, är det möjligt att ifrågasätta hur regeringen nu menar att det ändå 

är motiverat att göra avsteg från till exempel frivilligt tillbakaträdande om effektiviteten med 

den kommande lydelsen inte kan garanteras. Det är svårt att utvärdera förslaget innan det trätt 

i kraft, men frågan är hur många avsteg från vedertagna principer som kan låta sig göras innan 

straffrättens trovärdighet urholkas. 

 

8.6 Slutsatser och avslutande kommentarer 
Kontaktbrottet utgör i dagsläget inte ett särskilt effektivt skydd för barn mot sexuella 

övergrepp. Hur effektiv den kommande lydelsen kommer att bli kan inte med säkerhet 

avgöras. Det finns dock mycket som tyder på att den kommande lydelsen inte kommer 

innebära ett mer effektivt skydd för barn mot sexuella övergrepp eftersom exempelvis 

uppsåtsbevisningen med all sannolikhet kommer bli problematisk. Den kommande lydelsen 

kan knappast heller antas utgöra någon normativ skillnad på så sätt att synen på kontaktbrottet 

kommer att förändras och leda till att färre kontaktbrott begås. Samtidigt görs avsteg från 

vedertagna straffrättsliga principer gällande både tillbakaträdande och straffvärde. Frågan blir 

hur det går att motivera en sådan lagstiftning när de positiva effekterna är så pass små. Det 

kan argumenteras för att varje barn som skyddas, även om det endast handlar om ett fåtal barn 

totalt, är värd vissa avsteg från straffrättsliga principer. Ur både ett barnperspektiv och 

kriminaliseringsperspektiv kan det starka skyddsintresset berättiga den typen av avsteg. 

Samtidigt kan en verkningslös lagstiftning knappast anses försvarlig ur något perspektiv. 

Istället för att införa en allt mer långtgående lagstiftning bör det möjligtvis istället satsas på 

mer resurser till utredningar och förebyggande arbete. Med en lagstiftning som inte uppfyller 

kraven och som inte fungerar blir det ett spel för gallerierna att barns behov av skydd mot 

sexuella övergrepp tillgodoses. På så sätt skadas inte endast det utsatta barnet av upplevelsen 

av att bli utsatt för grooming, eller i värsta fall ett fullbordat sexuellt övergrepp, utan även 

barnets tilltro till rättsväsendet.  

 

En lagstiftning som saknar brottsförebyggande effekt, knappast leder till fler fällande domar 

och dessutom innebär långtgående inskränkningar av fri- och rättigheter borde väcka frågan 
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om man ur rättspolitisk synpunkt kanske ska överväga andra åtgärder för att skydda vårt 

samhälles viktigaste grupp. 
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