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Remissyttrande över SOU 2016:7 Integritet och straffskydd (Ju2016/01003/L5) 

 

Sveriges Domareförbund yttrar sig över remitterade förslag huvudsakligen utifrån 

rättssäkerhetsaspekter och hur de remitterande förslagen påverkar det arbete domarkåren har att 

utföra.  

 

Sveriges Domareförbund välkomnar den översyn som utredningen har gjort och anser att den 

inriktning mot modernisering och anpassning till ny teknik som varit utredningens fokus, är helt 

nödvändig. Mycket av den lagstiftning som har sett över har en utformning som är dåligt 

anpassad till dagens samhälle. Utredningens förslag ska enligt direktiven endast gälla utanför det 

grundlagsskyddade området. Det är visserligen förståeligt att denna begränsning har gjorts, men 

Sveriges Domareförbund anser ändå att det är av vikt att ett förstärkt integritetsskydd behövs 

såväl inom som utanför det grundlagsskyddade området. De förändringar som nu föreslås 

utanför det grundlagsskyddade området bör därför följas av en utredning om skyddet för den 

personliga integriteten inom det grundlagsskyddade området.  

 

Sveriges Domareförbund konstaterar samtidigt att den balans mellan skyddet för den personliga 

integriteten och motstående intressen som måste ske, är mycket svår att klä i ord. Samtidigt är det 

helt uppenbart att skyddet för den personliga integriteten i Sverige är bristfällig och att en 

förändring måste ske. Det är en stor utmaning att avgränsa det straffbara området på ett så tydligt 

sätt att det för var och en är klart vad som är straffbart och vad som är tillåtet. Ett sådant 

exempel är ”befinner sig i en mycket utsatt situation” i den föreslagna bestämmelsen om olaga 

integritetsintrån, en avgränsning som ger utrymmer för subjektiva bedömningar. Vad som är en 



utsatt situation för en person kanske inte är det för en annan. Förbundet konstaterar samtidigt att 

kravet på ”kännbar skada” ytterligare avgränsar det straffbara området.  

 

När det gäller den föreslagna förändringen av bestämmelsen om olaga hot välkomnar Sveriges 

Domareförbund de språkliga förändringarna av bestämmelsen. Det straffbara området utvidgas 

väsentligt genom förändringarna i bestämmelsen, vilket också har varit syftet.  

 

Domareförbundet ser positivt på att det straffbelagda området för ofredande utvidgas till att också 

omfatta även fall där den angripna först senare får reda på angreppet. Den nuvarande 

bestämmelsen förhindrar en sådan tolkning, vilket är otillfredsställanden eftersom sådana 

handlingar förefaller minst lika straffbara som när den angripna uppfattade angreppet när det 

företogs. Den nuvarande bestämmelsen är mycket vag och de språkliga förändringar som föreslås 

förefaller förtydliga tillämpningsområdet. 

 

Med dessa synpunkter tillstyrker Sveriges Domareförbund utredningens förslag.  

 

Detta yttrande har beslutats av Domareförbundets styrelse med Anna Flodin som referent. 
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