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

Göteborgs tingsrätt ställer sig bakom de i betänkandet framförda förslagen, men 
önskar likväl framföra följande egna synpunkter. 

 

Utredningen belyser ett berättigat behov av att vissa beteenden kriminaliseras. 
Den föreslagna utformningen av 4 kap. 6 b § brottsbalken omfattar dock ett vi-
dare område än de specifika beteenden som anges särskilt i utredningen, jfr bl.a. 
första stycket 6 i samma paragraf. Det är därför svårt att överblicka vilken om-
fattning bestämmelsen kommer att få. Bestämmelsen begränsas på så sätt att det 
inte ska dömas till ansvar om gärningen var försvarlig. Det kommer att an-
komma på rättstillämpningen att avgöra vilka gärningar som är försvarliga. Mot-
svarande bedömningar görs redan idag i vissa fall, men avsikten med det nya för-
fattningsförslaget är att tillämpa den på ett nytt område. Ett alltför öppet över-
lämnande till rättstillämpningen kan medföra tillämpningsproblem. Praxisbild-
ningen blir inte heller enkel eftersom det synes bli fråga om in casu-
bedömningar. Rättstillämpningen är därför betjänt av en större vägledning, för 
att undvika skönsmässiga bedömningar. Risken med lagstiftningen är annars att 
det straffria området blir för stort eller för litet. 

 

Av 4 kap. 6 b § första stycket brottsbalken framgår att spridningen ska vara äg-
nad att medföra kännbar skada för den som bilden eller uppgiften rör (tingsrät-
tens kursivering). Av 4 kap. 6 c § andra stycket brottsbalken framgår att vid be-
dömningen av om brottet är grovt särskilt ska beaktas om gärningen var ägnad 
att medföra mycket kännbar skada för den som bilden eller uppgiften rör (tingsrät-
tens kursivering). Tingsrätten vill framhålla vikten av att det tydliggörs hur detta 
förhåller sig till lokutionen i exempelvis bestämmelsen om grovt förtal i 5 kap. 2 
§ andra stycket brottsbalken där det särskilt ska beaktas om gärningen var ägnad 
att medföra allvarlig skada för den som uppgiften avser (tingsrättens kursivering). 

____________________ 

I handläggningen av ärendet har deltagit rådmännen Sven Martinger och Henrik 
Andersson samt tingsfiskalen Malin Cronhamn. 

 

 

Sven Martinger      Henrik Andersson            Malin Cronhamn 
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