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Justitiedepartementet 
 
 
Betänkandet Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar 
(SOU 2021:43) 
 
Uppsala universitet, Juridiska institutionen, har genom remiss 
anmodats yttra sig över rubricerat betänkande. Universitetet vill 
anföra följande. 

Uppsala universitet har granskat betänkandet och instämmer med vad 
som sägs i det särskilda yttrandet och expertgruppens utlåtanden kring 
behovet av skärpta straff för sexualbrotten i 6 kap. brottsbalken (8.8).  
I betänkandet föreslås bland annat att minimistraffet för våldtäkt ska 
höjas från fängelse i två år till fängelse i tre år. Uppsala universitet 
menar att den skärpta synen på sexualbrott redan har fått ett 
genomslag i lagstiftningen och att den kriminalpolitiska viljan att 
sexualbrotten ska värderas strängare väger mindre tungt i förhållande 
till nämnda skäl mot en straffskärpning. Mot denna bakgrund 
ifrågasätter Uppsala universitet förslaget i denna del. 

Avseende samlagsbegreppets utformning (4.8) instämmer Uppsala 
universitet med utredningens förslag om att även anala och orala 
samlag bör omfattas av samlagsbegreppet. Uppsala universitet menar 
att ett sådant förtydligande i lagtext motsvarar vad som i normalt 
språkbruk omfattas av begreppet samlag. Ett sådant förtydligande 
motiveras även att samlagsbegreppet blir könsneutralt och att sådana 
handlingar i kränkningshänseende är lika allvarliga som vaginala 
samlag.  

Den tekniska utvecklingen medför att internet som brottsverktyg blir 
vanligare. När det gäller brott på distans (5.10) menar Uppsala 
universitet därför att det är av betydelse att kriminalisering 
överensstämmer med rådande teknikutveckling och att även brott på 
distans omfattas av den straffrättsliga regleringen. Uppsala universitet 
tillstyrker utredningens förslag i denna del. 
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Betänkandet Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar 
(SOU 2021:43) 
 
Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid, har genom 
remiss anmodats yttra sig över rubricerat betänkande. Universitetet 
vill anföra följande. 

Utredningens uppdrag att överväga ytterligare åtgärder i skärpande 
och förtydligande riktning när det gäller sexuella kränkningar är en 
viktig del i det nationella arbetet för att bekämpa mäns våld mot 
kvinnor. Kunskapen om sexualbrottens allvarliga konsekvenser har 
ökat, och den skärpta synen på brotten medför att fler typer av 
handlingar bör bedömas allvarligare och de straffrättsliga påföljderna 
skärpas. Rättsväsendet får därmed möjlighet till en nyanserad 
tillämpning. I en tid av teknisk utveckling måste också de negativa 
konsekvenserna av digitalisering uppmärksammas, liksom den 
särskilda utsatthet som följer av detta. Utredningens översyn och 
förslag ger ett helhetsperspektiv på distansbrotten som speglar 
brottens allvar. 

NCK delar utredningens förslag om skärpning av straffskalor för 
flertalet sexualbrott och instämmer i lämnade förslag. I tilläggs-
direktivet om köp av sexuell tjänst föreslår utredningen att straffskalan 
höjs till fängelse vilket NCK ställer sig positiv till. NCK välkomnar 
förslag till lag om hälso- och sjukvårdens spårsäkring efter 
sexualbrott.  

Förslaget om en lag om spårsäkring som utförs av hälso- och 
sjukvården innebär en ökad patientsäkerhet och ett förbättrat 
omhändertagande efter ett sexuellt övergrepp. Författningsförslaget 
tydliggör regionens ansvar för spårsäkring, information och 
dokumentation. Det medför att spårsäkringen blir rättssäker, jämlik 
och enhetlig i hela landet vilket ger ett förstärkt skydd och ökad 
trygghet för sexualbrottsoffer, vilket NCK ställer sig positiv till. 

 

 




