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Remissyttrande över Ett starkare skydd för den 
sexuella integriteten (SOU 2016:60) 

Brottsförebyggande rådet (Brå) har fått rubricerade betänkande på remiss och yttrar 
följande. 

En samtyckesbaserad reglering 

Som utgångspunkt har vi förhållningssättet att människor inleder ett sexuellt umgänge 
genom att ge utryck för sin vilja att delta i sexuella handlingar. Det är därför naturligt att ha 
en sexualbrottsreglering som har samma utgångspunkt, nämligen att sexuella handlingar 
endast är tillåtna när samtliga parter har uttryckt i ord eller handling att det finns en 
önskan om sex. Brä välkomnar därför utredningens förslag till en samtyckesbaserad 
regleringsmodell för sexualbrott. 

Införandet av ett oaktsamhetsbrott 

Utredningen har på ett förtjäntfullt sätt motiverat förslaget att införa ett oaktsamhetsbrott 
avseende brotten sexuellt övergrepp och sexuell kränkning. Det är dock Brås önskan att 
man i den fortsatta beredningen arbetar med att tydliggöra att oaktsamheten tar sikte på 
frivilligheten och inte själva den sexuella handlingen. 

Införandet av ett synnerligen grovt brott avseende sexuellt övergrepp och 
sexuellt övergrepp mot barn 

De överväganden som utredningen gör kring införandet av ett synnerligt grovt brott 
avseende sexuellt övergrepp och sexuellt övergrepp mot barn är rimliga och Brå tillstyrker 
de föreslagna förändringarna. 

Ändrade brottsbeteckningar 

Utredningen föreslår att brottet våldtäkt i den nya regleringen ska benämnas sexuellt 
övergrepp. Förslaget kan vid en första anblick kan framstå som en devalvering av brottets 
allvarlighetsgrad. Samtidigt är ordet våldtäkt redan idag en missvisande benämning för de 
handlingar som är straffbelagda enligt enligt 6 kap. 1 § brottsbalken och ordet blir än mer 
missvisande om utredningens förslag om en samtyckesbaserad reglering av sexualbrotten 
genomförs. Utredningen föreslår även att beteckningen sexuellt tvång ersätts med sexuell 
kränkning, att beteckningen våldtäkt mot barn ersätts med sexuellt övergrepp mot barn 
och att det brott som idag benämns sexuellt övergrepp mot barn framgent ska benämnas 
sexuell kränkning av barn. 
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Brå har förståelse för svårigheterna med att hitta brottsbeteckningar som på ett rättvisande 
sätt speglar sexualbrottens allvarlighetsgrad samtidigt som beteckningarna inte är 
missvisande avseende brottens rekvisit. Brå tycker att utredningens förslag till nya 
brottsbeteckningar är välmotiverade. 

Sammanfattningsvis 

Brå kan sammanfattningsvis konstatera att betänkandet är välskrivet och genombearbetat 
och att de lämnade författningsförslagen är välavvägda. Brå tillstyrker de av utredningen 
lämnade förslagen. 

Detta yttrande avges av generaldirektör Erik Wennerström efter föredragning av 
verksjuristen Sigrid Granath. I beredningen har verksjuristen Märta Philp deltagit. 
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