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Betänkande av 2005 års barnpornografiutredning Barnet i fokus. En skärpt lagstiftning 

mot barnpornografi (SOU 2007:54) 

 
 
Sammanfattning 
 
Stiftelsen Allmänna Barnhuset välkomnar förslagen till skärpning av lagstiftningen mot 
barnpornografi samt den ökade medvetenhet om brottets allvarliga karaktär och konsekvenser 
för brottsoffret, som framkommer i utredningen. Barnhuset vill understryka behovet av 
forskning och kompetensutveckling som rör internetrelaterat sexuellt utnyttjande. Det gäller 
särskilt hur barnpornografiska bilder hanters i rättsprocessen och vilka konsekvenser det får 
för barnet. Barnhuset föreslår att regeringen tar ställning för inrättandet av Barnahus som ett 
sätt att organisera samarbete för att minska barnets utsatthet och lidande i samband med 
rättsprocessen. Barnhuset vill även påpeka att personal inom socialtjänsten är en yrkesgrupp 
som ännu inte omfattats av någon generell satsning på kompetensutveckling inom området. 
 
 

Yttrande 
 
Stiftelsen Allmänna Barnhuset har haft ett regeringsuppdrag att föra ut kunskap om sexuell 
exploatering av barn i Sverige utifrån betänkandet SOU 2004:71 och har därefter fortsatt att 
på eget initiativ sprida kunskap inom området.1Under 2007 har Barnhuset påbörjat en 
inventering av vilken kunskap de professionella som möter de utsatta barnen har och behöver. 
Inventeringen visar så här långt att yrkesgrupper inom socialtjänst, polis, åklagarämbete, 
barnpsykiatri och skola efterlyser mer kunskap, framförallt när det gäller den exploatering av 
barn som sker på Internet. Fortfarande finns det bland professionella en stor okunskap om den 
omfattande spridning av barnpornografi som sker genom Internet och att det bakom de 
övergreppsbilder som produceras (här i Sverige) finns brott begångna mot barn som ofta lever 
i förövarens närhet.  
 
Barnhuset vill därför understryka behovet av kompetensutveckling och kunskapsspridning 
inom området. Det gäller särskilt ökad kunskap om den komplikation som hanteringen av 
barnpornograf/övergreppsbilder utgör i rättsprocessen. Experter på området varnar för risken 
att åstadkomma ytterligare kränkningar, sekundär traumatisering, av barnet t.ex. om bilderna 
urskillningslöst visas upp för barnet.2 När sexuella övergrepp mot barn upptäcks kan det 
finnas mycket starka hinder för barnet att inte berätta om vad som skett. Rehabiliteringen av 
barn som utsatts för sexuella övergrepp påverkas av hur övergreppet och bilderna på 
övergreppet avslöjas. Det saknas forskning om vilken inverkan det har på barn och unga på 
längre sikt att bilder på de övergrepp som de utsatts för fortsätter att cirkulera på Internet och 
kan dyka upp i nya polisutredningar. Det faktum att brottet kan fortgå genom att 
övergreppsbilder som sprids på Internet är ett fenomen vars konsekvenser vi ännu inte kan 
överblicka.  
 

                                                
1 Under 2008 får Barnhuset medel för fortsatt kunskapsspridning (Uppföljning och uppdateringen av den 
Nationella handlingsplanen mot kommersiell sexuell exploatering av barn. Protokoll vid 
regeringssammanträde1:15, 2007-12-19.)  
2 Stiftelsen Allmänna Barnhuset & WGCC, (2007)  Internetrelaterat sexuellt utnyttjande av barn och ungdomar. 

Utmaningar för forskning, förebyggande arbete och behandling. 



Den pågående inventeringen som Barnhuset gör av professionellas kunskapsbehov visar 
också att samarbetet mellan professionella grupper (polis, psykolog, socionom, läkare) som 
möter det utsatta barnet inte alltid fungerar tillfredsställande. Den snart avslutade tvååriga 
utvärderingen av försöksverksamheten med Barnahus kommer säkert att behöva fortsätta 
under längre tid för att ge tillförlitliga resultat och vägledning för fortsatt metodutveckling. 
Att professionella samarbetar i den form som Barnahus utgör innebär åtminstone att barnet 
inte behöver träffa flera professionella i olika miljöer samt att det finns lättillgänglig expertis 
som kompletterar varandra och har upparbetade samverkansrutiner/metoder, på ett ställe. Det 
är därför viktigt att regeringen kraftfullt tar ställning för Barnahus som ett sätt att organisera 
och samarbeta för att minska barnets utsatthet och lidande i samband med rättsprocessen. 
 
I utredningen görs en genomgång av olika satsningar som rör kompetensutveckling som rör 
personal som arbetar inom domstolsväsende, åklagarämbetet och polis (SOU 2007:54 s. 
338ff). Barnhuset vill understryka att personal inom socialtjänsten är en yrkesgrupp som 
definitivt kommer i kontakt med barn utsatta för barnpornografibrott men som ännu inte 
omfattats av någon generell satsning på kompetensutveckling. 
 
Stiftelsen Allmänna Barnhuset välkomnar utredningens förslag till skärpning av lagstiftningen 
mot barnpornografi men vill understryka att även om den svenska lagstiftningen, med 
utredningens förslag, uppfyller de krav som krävs internationellt så kan vi knappast säga att vi 
i Sverige ännu har ett effektivt skydd och stöd för alla de barn som utsätts för sexuell 
exploatering. I avvaktan på ny kunskap behöver vi ta tillvara och sprida den kunskap vi redan 
har idag. 
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