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Skolinspektionen har givits möjlighet att yttra sig över betänkandet Integritet 
och straffskydd (SOU 2016:7). 

 

Skolinspektionen tillstyrker förslagen i betänkandet. Skolinspektionen ser posi-
tivt på att det straffrättsliga skyddet för den personliga integriteten ses över. Ett 
utvidgat straffansvar till skydd för den personliga integriteten kan stävja och 
motarbeta kränkningar på nätet. Skolinspektionen ser i sina anmälningsären-
den att det sker en ökning av hot och andra former av kränkningar på nätet. En 
översyn och modernisering av strafflagstiftningen på området kan vara ett led i 
att förhindra förekomsten av sådana kränkningar.  

 

Skolinspektionen har följande synpunkt. 
 
10.6.1 En ny straffbestämmelse om intrång i privatlivet genom spridning av 
integritetskränkande uppgifter 
 
Straffskyddet ska gälla den som uppgiften rör 
 
I betänkandet förs ett resonemang om vems skada som ska tillmätas betydelse 
vid bedömningen av om spridningen av en bild eller uppgift ska vara straffbar. 
Det anges att det i vissa mycket speciella undantagssituationer kan bli fråga om 
ett intrång i integriteten hos någon, trots att den uppgift som sprids avser nå-
gon annan än den som i dessa fall får sin integritet angripen. 
 
Skolinspektionen anser att skrivningarna avseende vem som ska anses få sin 
integritet kränkt genom att en bild eller annan uppgift sprids utgör en allt för 
snäv avgränsning. Även om straffansvaret skulle bli för omfattande om skada 
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hos anhöriga alltid beaktades anser Skolinspektionen att betydligt fler situa-
tioner, än de som beskrivs i betänkandet, bör kunna falla under straffansvar. 
Som exempel kan nämnas att spridningen av en bild på ett barn, som befinner 
sig i en mycket utsatt situation i skolmiljö, kan medföra kännbar skada för 
barnet men även för ett syskon som går på samma skola och som vistas i 
samma miljö. Omfattningen av vilka som rörs av en uppgift är något som bör 
utredas vidare i det fortsatta lagstiftningsarbetet.  
 
 
I ärendets slutliga handläggning har även rättschefen Marie Axelsson deltagit. 
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