
                                                                                                                                             

SOU 2021:43 Ett förstärkt skydd mot 

sexuella kränkningar 

(Dnr Ju2021/02201) 

2021-10-01 

Sammanfattning 

Föreningen Tillsammans välkomnar i allt väsentligt utredningens förslag och delar utredningens 

bedömning att förslagen kommer innebära ett förstärkt skydd mot sexuella övergrepp. Vi ställer 

oss dock frågande till hur utredningen menar när begreppet "barn" används. Barn mellan 15-17 

tycks likställas med vuxna upprepade gånger i utredningen. Föreningen vill trycka på vikten av ett 

barnrättsperspektiv som även omfattar barn mellan 15-17 år och även avspeglar 

barnkonventionen under vilken barn 15-17 år ryms. 

 

4. Samlagsbegreppet  

Föreningen tillsammans tillstyrker utredningens bedömning att samlagsbegreppet bör förändras 

i syfte att lagstiftningen skall bli mer könsneutral. 

 

5. Distansbrotten 

Föreningen Tillsammans tillstyrker förslaget och instämmer i utredningens bedömning att 

föreslagna principer kan bidra till att straffansvaret vid distansbrotten inte blir avhängt om 

brottet dokumenterats, vem som fysiskt har utfört handlingen eller om förövaren har tagit del av 

övergreppet i realtid. Den nuvarande lagstiftningen ger inte ett fullgott straffrättsligt skydd mot 

sexuella övergrepp och vi ser att gruppen barn är extra sårbara i dagsläget. 

 

6. Sexuellt ofredande 

Föreningen Tillsammans tillstyrker förslaget och vill särskilt betona vikten av att brott mot barn 

under 15 år regleras särskilt i en straffbestämmelse med syfte att tydliggöra att barn åtnjuter ett 

särskilt skydd mot sexuella övergrepp. 

 

 



                                                                                                                                             

 

8. Översyn av straffskalorna  

Föreningen Tillsammans tillstyrker utredningens förslag gällande skärpta straffskalor för 

sexualbrotten i 6 kap. Förslaget har ett viktigt symbolvärde för sexualbrottsutsatta och speglar 

även den skärpta synen på sexualbrott som har fått genomslag de senaste åren. 

Vidare anser vi det viktigt att betona att sexualbrott mot barn bör värderas striktare än 

sexualbrott mot vuxna, vilket i dagsläget inte avspeglas i rådande lagstiftning, det är exempelvis 

inte lämpligt med en lindrigare straffskala för våldtäkt mot barn än våldtäkt. Sedan 

barnkonventionen blev lag ser vi ytterligare relevans i att utreda om det bör införas en separat 

straffskala och därmed ett förstärkt rättsligt skydd för barn som blir sammanhängande med 

barnkonventionen och barnrättsperspektivet. 

Vi anser dock att det är värdefullt att lyfta att generella straffskärpningar inte har någon större 

brottsavskräckande effekt gällande sexualbrott och att det går att förändra allmänhetens 

uppfattning om dessa brott på andra sätt än genom straffskalor. Att fortsätta arbeta proaktivt 

och långsiktigt mot sexualiserat våld är därför av högsta vikt. 

 

8.15 Köp av sexuell tjänst  

Föreningen Tillsammans tillstyrker utredningens förslag om att böter ska utmönstras från 

straffskalan för köp av sexuell tjänst. Den nuvarande straffskalan kan inte sägas motsvara 

varken den allvarliga kränkningen gentemot den utsatta eller samhällets skärpta syn på brottet. 

 

9. Spårsäkring 

Föreningen Tillsammans tillstyrker samtliga förslag som presenteras under rubriken 9. 

Föreningen Tillsammans betonar vikten av tydliga regler, rutiner och ansvarsfördelning vid 

spårsäkring även vid tillfällen då brottsoffret inte har polisanmält brottet. 
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