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Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar SOU 2021:43 

Remissvar från Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri (SFBUP) 

 

SFBUP har tagit del av betänkandet av 2020 års sexualbrottsutredning och vill i vårt 

remissvar särskilt stödja utredningens förslag angående distansbrott som medför ett stärkt 

straffrättsligt skydd för barn och unga.  

 

SFBUP önskar lämna synpunkter kring översyn av straffskalan för utnyttjande av barn genom 

köp av sexuell handling som rör barn över 15 år men under 18 år. SFBUP anser att man i 

utformandet av den nuvarande lagstiftningen felaktigt betonat att barn som är 15 år uppnått 

åldern för sexuellt självbestämmande. I praktiken innebär det att barn under 15 år aldrig kan 

lämna samtycke till sexuella handlingar, men barn som fyllt 15 år har sexuellt 

självbestämmande. Det är rimligt utifrån hur vår sexualitet utvecklas under tonåren, men det 

får konsekvenser för när barn säljer sex.  

 

Är barnet under 15 år när handlingen äger rum så döms gärningsmannen till minst 2 års 

fängelse för våldtäkt mot barn och är barnet fyllda 15 år så döms gärningsmannen från den 1 

januari 2020 till fängelse i minst 6 månader. Detta med hänvisning till att tonåringar i normal 

utveckling kan ägna sig åt sexuella handlingar. SFBUP anser att prostitution aldrig kan 

betraktas som en del av den normala sexuella utvecklingen och att man bör markera det i den 

nya lagstiftningen.  

 

Gång på gång har det visats att barn under 18 år far otroligt illa om de utsätts för sexuell 

exploatering. Ungdomar och barn utsätts oftare för grövre våld än vuxna, de är mer sårbara 

och har svårare att värja sig mot gärningsmännens påtryckningar vilket tydligt beskrivs i SOU 

2016:42. Därför anser SFBUP att 15-årsgränsen är ett tankefel. Man inte ska blanda ihop 

normal sexuell utveckling med sexuell exploatering och strafflängderna bör avspegla 

detta. SFBUP anser att straffskalan för utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling bör 

skärpas ytterligare med ett straffminimum motsvarande våldtäkt mot barn. 
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