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Yttrande över betänkandet Integritet och straffskydd (SOU 2016:7) 

Svenska kyrkan har tagit del av betänkandet ”Integritet och straffskydd” (SOU 2016:7) och vill 

framföra följande synpunkter. 

Svenska kyrkan tillstyrker utredningens förslag.  

Svenska kyrkan ser allvarligt på alla former av kränkningar av den personliga integriteten och 

välkomnar, med hänsyn till rådande samhällsklimat och teknikutveckling, utredningens förslag. Det 

förtjänar dock att understrykas att de beteenden som utredningen vill stävja genom förslagen, i första 

hand måste motverkas genom ett förebyggande arbete, på det personliga/medmänskliga planet. 

Svenska kyrkan arbetar därför aktivt för att sprida kunskap om och förebygga näthat. Straffrättslig 

lagstiftning bör, precis som utredningen framhåller, inriktas på sådant som inte kan motverkas med 

andra medel. Svenska kyrkan anser att utredningens förslag är grundade på väl avvägda bedömningar. 

Svenska kyrkan bedömer att det föreslagna nya brottet ”olaga integritetsintrång” är ändamålsenligt 

och väl avvägt. Svenska kyrkan noterar att det enligt den föreslagna paragrafens andra stycke inte ska 

dömas till ansvar om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter var försvarlig. I 

författningskommentaren nämner utredningen som exempel på sådana situationer spridning som ett 

led i nyhetsförmedling, eller som ett led i att avslöja övergrepp mot enskilda eller andra oegentlig-

heter. Det nämns även att myndigheter ibland kan ha en skyldighet att röja integritetskränkande 

uppgifter. Svenska kyrkan menar att detta är naturliga och nödvändiga undantag från kretsen av 

handlingar som bör omfattas av ett straffansvar. Enligt Svenska kyrkans mening borde många sådana 

handlingar emellertid kunna anses vara undantagna straffansvar redan genom bristande uppfyllelse av 

paragrafens första stycke. Svenska kyrkan anser att ett resonemang kring detta vore värdefullt för 

ärendets fortsatta beredning.  

Vidare vill Svenska kyrkan – i det sammanhang där utredningen resonerar kring för vem straffskyddet 

ska gälla – även lyfta fram intellektuellt funktionshindrade som en särskild kategori brottsoffer. 

Utredningen bedömer att straffskyddet ska ta sikte på den som uppgiften verkligen avser och i 

speciella undantagssituationer även föräldrarna (vårdnadshavarna) till ett barn. Om denna bedömning 

har sin grund i att föräldrarna ska anses träda i barnets ställe som skadelidande, utifrån att barnet självt 

är för litet för att kunna ha en egen uppfattning om det inträffade, borde samma resonemang kunna 

göras gällande i de fall en intellektuellt funktionshindrad människa – oavsett ålder – har blivit utsatt 

för olaga integritetsintrång. 

Avslutningsvis instämmer Svenska kyrkan i utredningens bedömning att det finns skäl att överväga ett 

förstärkt straffrättsligt skydd mot handlingar som sker i syfte att hindra någon från att utöva sin 

yttrandefrihet eller vid angrepp på någon som har utövat den rättigheten. Det är, inte minst ur 
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demokratisk synvinkel, mycket viktigt att människor vågar yttra sig. Ett förstärkt straffrättsligt skydd 

kan vara ett sätt att värna yttrandefriheten. Svenska kyrkan välkomnar därför en utredning i frågan.   
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