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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
I ljuset av den tekniska utvecklingen har frågan om den enskildes personliga integritet och 

privatliv uppmärksammats alltmer. 1  Med utvecklingen av internet och annan teknik för 

elektronisk kommunikation har möjligheterna att kommunicera förbättrats avsevärt. Tidigare 

var det främst etablerade medieaktörer som hade tillgång till teknik för masskommunikation 

och annan informationsspridning, men idag kan var och varannan människa utan dyr utrustning 

eller särskild utbildning fotografera och filma andra människor och med ett enkelt knapptryck 

tillgängliggöra uppgifterna via internet.2 Utvecklingen är positiv i många avseenden, bl.a. för 

yttrandefriheten, men den har också fört med sig risker för den personliga integriteten. Inte alla 

användare intar en så ansvarsfull hållning som varit utmärkande för de etablerade medierna. 

Det blir allt vanligare med kränkningar på internet, och många gånger sprider enskilda privata 

och integritetskänsliga bilder och filmer på andra enskilda.3 Dessa spridningar kan upplevas 

mycket integritetskränkande och medföra stora skadeverkningar för den utsatte. Uppgifterna 

kan nå ut till en stor publik under en oöverskådlig tid.4 Samtidigt har det rättsliga skyddet 

gentemot ifrågavarande spridningar och den personliga integriteten varit bristfälligt. De 

brottsbestämmelser som funnits att tillgå har primärt skyddat enskildas ära och anseende och 

inte integritet. När privata och integritetskränkande bilder och filmer spridits på internet har det 

följaktligen varit svårt att passa in gärningarna under befintligt straffskydd.5 Detta har medfört 

att många integritetskränkande spridningar inte kunnat bli föremål för någon rättsprocess. Inte 

heller har de kunnat ligga till grund för utdömande av straffrättsligt ansvar eller utbetalande av 

ekonomisk kompensation till den utsatte. Den integritetskränkte har många gånger stått utan 

tillgång till olika rättsliga reaktionsmöjligheter vilka var för sig eller tillsammans kunnat verka 

upprättande på olika sätt.6 Detta har upplevts otillfredsställande för de drabbade, och enskilda 

                                                
1 Se bl.a. prop. 2013/14:47 och prop. 2016/17:222.  
2 Så gott som alla svenskar mellan 12–75 års ålder använder idag internet och 90 % har tillgång till en 

smartmobil med vilken det kan fotograferas, filmas och tillgängliggöras uppgifter, se Internetstiftelsens 
rapport Svenskarna och internet 2018, s. 11. 

3 I det förundersökningsmaterial som undersökts av Brottsförebyggande rådet avseende anmälda ärekränkningar 
som skedde helt eller delvis på nätet under 2012, utgjordes en fjärdedel av att någon publicerat kränkande 
bilder eller filmklipp på målsäganden, se Brå Rapport 2015:6, 2015, s. 64 f. Om att kränkningarna på nätet 
ökar, SOU 2012:55, s. 419.  

4 Solove, 2010, s. 15 ff.; SOU 2012:55, s. 419 f.; prop. 2013/14:47, s. 25; prop. 2016/17:222, s. 19 ff.; Berne, 
2014, s. 4–108 och SOU 2016:7, s 137.  

5 Brå Rapport 2015:6, 2015, s. 16.  
6 Inom viktimologisk forskning anses dessa omständigheter kunna leda till upprättelse för brottsoffret. Se nedan 

under 1.6.  
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som utsatts för integritetskränkningar som fallit mellan stolarna har inte fått den hjälp de varit 

i behov av eller ansett sig förtjäna och känner sig följaktligen besvikna på rättsväsendet.7  

 

På senare tid har emellertid ett antal åtgärder vidtagits av lagstiftaren för att stärka den 

personliga integriteten.8 En av dessa insatser är införandet av ett nytt gradindelat brott. Den 1 

januari 2018 infördes brottet olaga integritetsintrång i 4 kap. 6 c § brottsbalken (1962:700) 

(BrB). Den nytillkomna bestämmelsen förbjuder spridning av vissa integritetskränkande 

uppgifter om annan och har utformats särskilt för att möta de ökade skyddsbehov som uppstått 

till följd av teknik- och samhällsutvecklingen.9 Rättsläget har således förändrats och frågan är 

hur det ser ut idag. Ges den som utsätts för spridning av integritetskränkande bilder och filmer 

på internet ett bättre rättsligt skydd och större chanser till upprättelse i ljuset av genomförda 

lagändringar? Finns det fortsatta problem i rättsskyddet?10 

 

1.2 Syfte 
I den här uppsatsen ämnas med ett studium av gällande rätt utredas när och enligt vilka 

bestämmelser spridningar av integritetskränkande bilder och videoklipp på internet kan vara 

straffbara. Det avses vidare utredas när och enligt vilka bestämmelser brottsoffret kan vara 

berättigad ekonomisk ersättning till följd av en sådan spridning och i så fall till vilket belopp. 

Utifrån resultatet ämnas rättsläget analyseras utifrån ett brottsofferperspektiv, där det särskilt 

kommer att diskuteras huruvida och i vilken utsträckning de förändringar som vidtagits på 

området kan anses fördelaktiga för brottsoffer samt vilka svårigheter eller problem som kan 

tänkas vara för handen framgent. 

 

1.3 Avgränsningar 
I uppsatsen fokuseras på spridningar av integritetskränkande bilder och filmer på internet som 

sker mellan enskilda. Vanligtvis sker dessa på sociala medier såsom Facebook, Instagram, 

                                                
7 Eklund, Ängla, Institutet för juridik och internet, se SVT Nyheter. [https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ny-lag-

infors-mot-krankningar-pa-natet-men-polisen-varnar-for-problem-att-utreda], hämtad 2018-11-20.  
8 År 2014 ändrades åtalsreglerna för de så kallade ärekränkningsbrotten i syfte att möjliggöra för det allmänna att 

i något större utsträckning ansvara för det straffrättsliga beivrandet, prop. 2013/14:47, s. 1 och s. 25; i början 
av 2018 justerades de omständigheter som ska särskilt beaktas vid bedömningen av om ett förtalsbrott är 
grovt på ett sätt som får särskild betydelse för internetrelaterade spridningar, prop. 2016/17:222, s. 68 f.  

9 Prop. 2016/17:222, s. 19 ff. och s. 29 ff.  
10 Under en tidigare termin har jag, med utgångspunkt i ärekränkningsbrottens egenskap av målsägandebrott, 

undersökt hur processen för att driva enskilt åtal och för att erhålla ekonomisk ersättning ser ut för den som 
blivit utsatt för ett ärekränkningsbrott som inte faller under allmänt åtal. Levén, Felix, 2017, Upprättelse vid 
ärekränkningsbrott – en undersökning av brottsoffers möjligheter till upprättelse när allmänt åtal inte förs. 
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Skype eller via andra kommunikationsvägar såsom e-post. Att spridningar av bilder och filmer 

mellan enskilda sker på grundlagsskyddade medium tycks mindre vanligt.11 Till följd härav 

kommer inte bestämmelsen i 7 kap. 14 § 1 st. 14 p tryckfrihetsförordningen (1949:105 (TF) att 

behandlas. Bestämmelsen aktualiseras vid förtalsbrott som sker på grundlagsskyddade medium 

och uppställer en annan ansvarskonstruktion.   

 

I uppsatsen kommer vidare fokuseras på sådana spridningar av integritetskränkande bilder och 

filmer som avser levande personer. Huruvida och när de berörda straffbestämmelserna kan 

aktualiseras i förhållande till integritetskränkningar av avlidna kommer således inte att utredas 

eller beröras i uppsatsen.   

 

1.4 Metod och material 
För att uppfylla syftet har en traditionell rättsvetenskaplig metod använts. Det innebär att 

rättsläget har utretts med hjälp av de allmänt accepterade rättskällor som rättskälleläran 

föreskriver och enligt den hierarki de uppställs i. Lagar och andra författningar har studerats 

inledningsvis. I den mån lagstiftningen varit vag, otydlig eller ofullständig, eller i annat fall för 

att bredda förståelsen av hur en bestämmelse är avsedd att tillämpas i olika konkreta situationer, 

har härtill förarbetsuttalanden och rättspraxis analyserats som komplement till lagstiftningen. 

Utöver lagstiftning, förarbetsuttalanden och rättspraxis, har även juridisk litteratur använts.  

Den juridiska litteraturen har nyttjats dels som ett verktyg för orienteringen mellan juridiskt 

relevant material av olika slag, dels som en självständig rättskälla. Utredningen har 

genomgående begränsat sig till intern svensk rätt.12 

 

Vid utredningen av det straffbara området för spridning av integritetskränkande bilder och 

filmer på internet har rättskällornas inbördes ordning beaktats särskilt. Lagtexten har här givits 

central betydelse. Detta med hänsyn till de rättssäkerhetskrav som följer av legalitetsprincipen 

och föreskriftskravet och som görs gällande med särskild kraft inom straffrätten, se bl.a. 2 kap. 

10 § regeringsformen (RF), artikel 7 mom. 1 i Europarådets konvention den 4 november 1950 

angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och 1 kap. 1 § 

BrB. Den skrivna lagen är den enda rättskällan i fråga om vad som är kriminaliserat. 13 

                                                
11 Se Brå Rapport 2015:6, 2015, s. 58.  
12 Om rättskällorna och deras inbördes rangordning, se Bernitz m. fl., 2017, s. 30 f. och Kleineman, 2013, s. 21.  
13 För ytterligare om legalitetsprincipen inom straffrätten se exempelvis Sterzel, 2017, s. 75 ff.; Leijonhufvud, 
Wennberg, Ågren, 2015, s. 28 ff. och Bäcklund, Johansson, Trost, Träskman, Wennberg och Wersäll, 2017, BrB 
1:1 s. 3 ff.  
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Lagförarbetena har således använts endast som stöd för den egentliga tolkningen av olika 

begrepp i lagtexten; rättspraxis för att exemplifiera tillämpningen av bestämmelserna och ev. 

fylla ut vissa luckor; den juridiska doktrinen för att få en inblick i den straffrättsliga 

diskussionen kring olika begrepp och problem. Vad gäller lagförarbetena bör nämnas att bl.a. 

lagmotiven till förtalsbrottet studerats i uppsatsen. Förtalsbestämmelsen är mer än femtio år 

gammal och lagmotiven desto äldre. 14  Betydelsen av förarbetsuttalandena kan således 

ifrågasättas med beaktande av den tid som förflutit sedan de skrevs. Här har försiktighet 

vidtagits vid användningen. De uttalanden som görs i förarbetena har så gott som genomgående 

vägts mot modern rättspraxis och rättsdogmatiskt orienterad litteratur.  

 

Den rättspraxis som studerats avseende förtalsbrottet har tyvärr bara inrymt fällande domar. För 

frågan om var gränsen går mellan kriminaliserade och icke-kriminaliserade spridningar av 

integritetskränkande bilder och filmer enligt förtalsbestämmelsen hade det varit av stor relevans 

att också studera friande domar. Några sådana har dessvärre inte kunnat hittas, kanske delvis 

som en följd av de åtalsbegränsningar som uppställs för brottet, endast allvarligare förtalsbrott 

hör ju under allmänt åtal och får åtalas av åklagare. Avsaknaden av friande domar kan tänkas 

inverka negativt på framställningens precision i denna del. Å andra sidan visar de rättsfall som 

studerats när spridningar av integritetskränkande bilder och filmer utgör förtalsbrott som hör 

under allmänt åtal. Med beaktande av att det är mycket ovanligt att förtalsbrott som inte hör 

under allmänt åtal åtalas 15 , är denna gräns i praktiken att likställa med gränsen för 

kriminalisering. Även om framställningen kunnat nyanseras ytterligare med ett studium av 

friande domar, torde alltså avsaknaden härav inte medföra några större avvikelser i förhållande 

till gällande rätt. Avseende det nytillkomna brottet olaga integritetsintrång saknas för 

närvarande vägledande avgöranden från HD eller hovrätterna. Förutom ett, icke vägledande 

hovrättsavgörande, finns endast rättspraxis från tingsrätterna. Denna praxis, som till sin 

omfattning är klart överskådlig än så länge, har studerats i sin helhet och redogjorts för i 

relevanta delar. Här måste dock beaktas att det är underrättspraxis och att dess rättskällevärde 

kan ifrågasättas.16  

 

                                                
14 Brottsbestämmelsen trädde ikraft 1965-01-01 genom SFS-nummer 1962:700.   
15 Ekelöf, 2015, s. 62; Ekelöf, 2011, s. 208; Mellqvist, 2015, s. 113; Brå Rapport 2015:6, 2015, s. 87 och 

Landström, 2016, s. 36.  
16 Om den sakliga tyngden i olika rättspraxis, se Bernitz m. fl., 2017, s. 133 ff.  
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För utredningen av när, till vilket belopp och enligt vilka bestämmelser brottsoffret kan vara 

berättigad ekonomisk ersättning till följd av en spridning av integritetskränkande bilder och 

filmer på internet har utöver lagtext och förarbeten speciellt skadeståndsrättslig och annan 

ersättningsrättslig litteratur studerats och återgivits för att ge läsaren en grundläggande bild av 

de möjliga ersättningsformerna, var de placerar sig i rättssystemet och hur de hänger ihop.17 

För undersökningen av huruvida försäkringsersättning kan bli aktuellt i de för uppsatsen 

aktuella situationerna har en genomgång av försäkringsvillkoren i några av Sveriges 

populäraste privatförsäkringar samt i försäkringar nischade mot näthat genomförts. Avseende 

brottskadeersättning har utöver brottskadelagen (2014:322) (BSL) även 

Brottsoffermyndighetens vägledande broschyrer studerats. Lagen har här varit central och 

Brottsoffermyndighetens information kompletterande avseende främst olika praktiska aspekter 

i brottsskadeersättningsförfarandet. Rättspraxis har studerats för att utreda till vilka belopp 

ersättning kan betalas ut till följd av spridningar av integritetskränkande bilder och filmer på 

internet.  

 

I den andra delen av uppsatsen har ett mer analytiskt grepp antagits. Där har rättsläget, såsom 

framkommit i utredningen, analyserats ur ett brottsofferperspektiv. Vid fastställandet och 

redogörelsen av det valda perspektivets innebörd har ledning sökts i viktimologisk forskning. 

Inom viktimologin studeras bl.a. människors psykiska, sociala och finansiella lidande på grund 

av kriminalitet. Området är tvärvetenskapligt och innehåller bland annat sociologi, psykologi, 

medicin och rättsvetenskap. Den viktimologiska forskningen har huvudsakligen bedrivits inom 

andra vetenskapliga discipliner än rättsvetenskapen, det har därför varit naturligt och 

nödvändigt att söka sig utanför rättsvetenskapen vid utredningen av vilka reaktioner och behov 

som kan uppstå hos den som blir utsatt för brott, och så har också gjorts. 18  Även inom 

rättsvetenskapen behandlas emellertid rättsliga frågor allt oftare utifrån brottsofferperspektiv. 

Detta medför att olika viktimologiska rön återges inom allmänt accepterade rättskällor, 

exempelvis i lagförarbeten där det talas om olika känslor och skadeverkningar som kan uppstå 

av brott. 19  Vid fastställandet och redogörelsen av brottsofferperspektivet har således även 

rättsvetenskapliga källor av olika slag verkat som underlag.  

 

                                                
17 Här har framförallt artiklar skrivna av professor Ruth Mannelqvist vid juridiska institutionen på Umeå 

Universitet varit av stor betydelse.  
18 Granström, Mannelqvist, 2007, s. 30 f.  
19 Se exempelvis prop. 2016/17:222, s. 85 och prop. 2000/01:68, s. 48. 
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Med tillämpningen av ett brottsofferperspektiv på rättsläget har olika aspekter ämnats 

åskådliggöras som vid ett studium av gällande rätt utifrån exempelvis ett domstolsperspektiv 

kanske inte hade påträffats. Vid rättsliga utredningar om integritetskränkande uppgiftsspridning 

läggs stort fokus ofta på olika demokratiska principer, rättigheter och värderingar. Det är inte 

ovanligt att rättigheter ställs mot varandra, exempelvis yttrandefriheten mot den enskildes 

personliga integritet. I dessa diskussioner, som ofta blir väldigt teoretiska, riskerar viktiga 

aspekter av rätten, exempelvis såsom den ter sig för brottsoffret, att osynliggöras. Genom att 

studera rättsreglerna och rättsläget ur ett brottsofferperspektiv kan särskilt klarläggas vilka de 

faktiska effekterna av de olika regelverken, processerna och rättsdisciplinerna blir för 

brottsoffret och hur de olika delarna av rätten samspelar. Dessa kunskaper och insikter kan 

belysa luckor, anomalier och behov av förändringar i rätten.20  

 

1.5 Definitionen av brottsoffer 
Brottsofferbegreppet är sällsynt i svensk lag och det finns ingen legaldefinition.21  I FN:s 

brottsofferdeklaration från 1985 definieras brottsoffer som ”[…]personer som enskilt eller 

gemensamt, har lidit skada, inklusive fysisk eller psykisk skada, känslomässigt lidande, 

ekonomisk  förlust eller väsentlig försämring av sina grundläggande rättigheter, genom 

handlingar eller underlåtelser som strider mot strafflagar som gäller i Medlemsstaterna, 

inklusive de lagar som förbjuder brottsligt maktmissbruk.”22 I uppsatsen tillämpas emellertid 

en snävare definition än den i brottsofferdeklarationen. Med brottsoffer avses i uppsatsen endast 

den individ som blivit utsatt för en gärning som är brottslig jämlikt bestämmelserna om förtal 

5 kap. BrB, och/eller jämlikt bestämmelserna om olaga integritetsintrång i 4 kap. BrB. I 

begreppet ingår alltså dels den som blivit ärekränkt genom att nedsättande uppgifter spridits om 

denne på internet, dels den vars personliga integritet kränkts genom att uppgifter som avser 

honom eller henne spridits på internet. I uppsatsen används begreppen ”målsägande” och 

”kärande” som synonymt till brottsoffer. ”Målsägande” är den relevanta processuella termen 

för att beskriva den roll, de rättigheter och de skyldigheter som brottsoffret har i 

brottmålsrättegången. 23  Målsägandebegreppet används således i de delar som rör de 

                                                
20 För resonemang gällande behovet och nyttan av viktimologiska perspektiv inom rättsvetenskapen, se bl.a. 

Granström, Mannelqvist, 2007 och Burman, 2011, s. 279.  
21 Begreppet förekommer bl.a. i lagen (1994:419) om brottsofferfond, socialtjänstlagen (2001:453) samt en gång 

i den mycket omfattande rättegångsbalken (1942:740). Någon definition ges emellertid inte i lagarna. För 
mer om detta se bl.a. Granström, Mannelqvist, 2016, s. 21 f. och Träskman, 2011, s. 299.  

22 Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Poer, A/RES/40/34, 29 
November 1985, Tillägg A, punkt 1.  

23 Träskman, 2011, s. 303.  
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straffrättsliga processerna i enlighet med där vedertagna termer.24 Kärandebegreppet används i 

de delar som rör det civilrättsliga förfarandet avseende ersättningsanspråk i enlighet med där 

vedertagna termer.25 

 
1.6 Ett brottsofferperspektiv  
Ett brottsofferperspektiv har tillämpats i uppsatsens analytiska delar. Det innebär att rättsläget 

har betraktats utifrån presumtiva brottsoffers perspektiv där vissa för dessa kännetecknande 

attribut åtagits. Först bör här klargöras att brottsoffer lika lite som människor i allmänhet utgör 

någon homogen grupp. Hur en reagerar på brott varierar och beror på en mängd olika 

förhållanden. Våra sociala sammanhang, personliga egenskaper såväl som tidigare erfarenheter 

är av betydelse. En person som precis blivit uppsagd från sin anställning, eller lämnad av sin 

partner kan exempelvis förmodas vara mer sårbar, och uppleva en större utsatthet till följd av 

brott än en som inte har det. Även brottstypen, dess allvarlighet och integritetskränkande 

dignitet har stor betydelse för hur gärningen påverkar brottsoffret. Vilka skadeverkningar ett 

brott medför varierar alltså, trots det är vissa reaktioner och behov mer eller mindre generella 

till sin karaktär. Många som har blivit utsatta för brott upplever exempelvis en känsla av 

övergivenhet och otrygghet, förlorad självsäkerhet, ökad misstänksamhet, 

koncentrationssvårigheter och svårigheter att förstå och tolka information. Generellt sett har de 

brottsutsatta ett behov av stöd, av närhet och omtanke samt av att bli lyssnad på och tagen på 

allvar.26 Det är viktigt att brottsoffer får information om möjligheterna till juridisk, ekonomisk 

och annan hjälp, och att informationen ges på ett lämpligt sätt vid rätt tillfälle. Att brottsoffer 

hålls informerade kan bidra till en känsla av kontroll och trygghet över den uppkomna 

situationen.27  Brister det i något av dessa avseenden riskerar det obehag brottsoffer kan uppleva 

till följd av brotten att öka i stället för att minska. I värsta fall kan en känsla av upprepad 

utsatthet uppstå, s.k. sekundär viktimisering. Det är således viktigt att det inom rättsväsendet 

finns kunskap om de särskilda reaktioner och behov som kan föreligga hos dem som blivit 

utsatta för brott, så att bemötanden kan anpassas härefter.28 

 

                                                
24 Begreppet målsägande används återkommande i RB. Definition ges i 20 kap. 8 § 4 st. RB.  
25 Käranden är den person som ansöker om stämning på så vis väcker talan i domstolen i civilrättsliga mål, se 

exempelvis 13 kap. RB.   
26 Se bl.a. Billström m.fl, 1995, s. 39;  Goodey, 2005, s. 121–122; ten Boom, Annemarie & Kuijpers, F Karlijn, 

Victims’ needs as basic human needs i International Review of Victimology, 2012 18 s. 155–179 och 
Enarsson, 2015 , 878 f. 

27 Prop. 2000/01:79, s. 29; se också SOU 1998:40, s. 96 f.  
28 Prop. 2000/01:79, s. 23.  
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Utmärkande för sådana integritetskränkande uppgiftslämningar som kommer att studeras i 

uppsatsen, är att de innefattar angrepp på den utsattes personliga integritet, privatliv och 

människovärde. Dessa brott framkallar ofta ångestbetonade känslor av rädsla, obehag, 

otrygghet, förnedring och skam vilket kan medföra omfattande sociala och känslomässiga 

skadeverkningar för offret, särskilt i förhållande till dennes självrespekt och självkänsla.29 När 

någon blir utsatt för att integritetskänsliga uppgifter sprids på internet, kan spridningen bli 

mycket stor och oöverskådlig. Att få uppgifterna borttagna kan vara förenat med stora 

svårigheter och även om uppgifterna raderas från ett forum riskerar ”kopior” existera på andra 

webbplatser eller enheter. Ovissheten om uppgifternas fortsatta förekomst, och vem som har 

tillgång till dem, kan medföra att brottets skadeverkningar och brottsoffrets utsatthet och oro 

sträcks ut över en längre tid än vid annan uppgiftsspridning. De som blir utsatta för 

integritetskränkande brott på internet riskerar vidare att bli avskräckta från att fortsätta verka 

och vara aktiva på internet, av fruktan för att bli utsatta för sådana integritetskränkande 

spridningar.30  

 

Tillgodoseendet av brottsoffers behov i olika avseenden, brukar hänföras till deras upprättelse. 

Upprättelsen handlar om åtgärder ägnade att reparera den eller de skador ett brottsoffer lidit 

genom brott.31 Tanken är att brottsoffret ska nå en känsla av tillfredställelse, revansch eller 

rättvisa och kunna leva ett så normalt liv som möjligt. 32  De som blir utsatta för 

integritetskränkande brott är i behov av upprättelse, men vilka upprättelsemekanismer som är 

lämpliga i varje enskilt fall beror på vilka behov brottsoffret har. I viktimologisk forskning 

brukar bl.a. brottsoffers möjligheter att få sin sak prövad i domstol och att få delta och påverka 

brottmålsrättegången anses vara en del av dennes upprättelse. Vidare brukar den 

omständigheten att gärningspersonen bestraffas för sina övergrepp eller kränkningar och att 

brottsoffret erhåller ekonomisk kompensation till följd av brottet anses kunna leda till 

upprättelse för brottsoffret.33  

 

Det som kommer ligga till grund för uppsatsens brottsofferperspektiv och som kommer tjäna 

som en analytisk ram, är således brottsoffers behov i olika avseenden. Hit hör behovet av olika 

                                                
29 Prop. 2016/17:222, s. 39 och s. 85; se också prop. 2000/01:68, s. 48.  
30 Prop. 2013/14:47, s. 25; prop. 2016/17:222, s. 19 ff.; Keats Citron, 2009, s. 375 ff.och Enarsson, 2016, s. 82. 
31 Goodey, 2005, s. 121 ff.; Granström, Mannelqvist, 2016, s. 15 ff. och Sarnecki, 2015, s. 51.  
32 Granström, Mannelqvist, 2016, s. 15 ff.; Sarnecki, 2015, s. 51; van Dijk, 2009, s. 21 och Burman, 2011, s. 287 
33 Granström, Mannelqvist, 2016, s. 15 ff.; Landström, 2016, s. 25; Enarsson, 2015, s. 878 f.; Mannelqvist, 2016, 

s. 61; van Dijk, 2009, s 21-23; Burman, 2011, s. 287 ff.; Träskman, 2011, s. 302; ten Boom, Kuijpers, 2012, 
s. 155-179 och Mannelqvist, 2006, s. 379.  
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former av stöd, att bli lyssnad på och tagen på allvar, att erhålla lämplig information, att få sin 

sak prövad i domstol, att få delta i och påverka en rättsprocess, att gärningspersonen bestraffas 

och att ekonomisk kompensation utgår. Allt detta kan bidra till brottsoffers upprättelse.   

 

2 Det straffrättsliga skyddet  
Det finns i svensk straffrätt inget allomfattande förbud mot spridning av bilder eller filmer som 

kan vara av integritetskränkande karaktär för någon enskild.34 Utgångspunkten är att uppgifter 

om annan får spridas inom ramen för yttrandefriheten. I 2 kap. 1 § 1 p. RF stadgas att var och 

en gentemot det allmänna är tillförsäkrad yttrandefrihet. Det innebär ”[…]frihet att i tal, skrift 

eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och 

känslor[…]”. Inskränkningar i yttrandefriheten får endast ske genom lag och för att tillgodose 

vissa särskilt angivna ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Inskränkningar 

får göras bl.a. med hänsyn till enskildas anseende och privatlivets helgd, 2 kap. 20, 21 och 23 

§§ RF. Lagstiftaren har också utnyttjat möjligheten att inskränka yttrandefriheten genom 

lagstiftning och många gånger har det motiverats med hänsyn till skyddet av den enskildes ära 

eller personliga integritet.35 Så är fallet för de straffbestämmelser som kan aktualiseras vid 

spridning av integritetskränkande bilder och filmer på internet. Det är huvudsakligen 

förtalsbrottet i 5 kap. BrB och det nytillkomna brottet olaga integritetsintrång i 4 kap. BrB som 

erbjuder skydd mot här aktuell spridning.36  I några rättsfall har prövats om spridning av 

integritetskränkande filmer kunnat utgöra ofredande. Så har dock inte ansetts vara fallet.37 

Ofredandebrottet kommer således inte vidare utredas. Det bör framhållas att de bestämmelser 

som behandlas är teknikneutrala. Även om brottsbestämmelserna inom ramen för uppsatsen 

utreds och diskuteras gentemot internetrelaterade spridningar, är deras tillämpningsområde inte 

begränsat till gärningar som sker på internet.38 

 

                                                
34 Se SOU 2016:7, s. 207; prop. 2016/17:222, s. 23 f.; NJA 1992 s. 594 och NJA 2008 s. 946.  
35 Prop. 2016/17:222, s. 23 f. 
36 NJA 1992 s. 594; NJA 2008 s. 946. För spridningar som skett på internet, se även Svea hovrätts dom i mål nr 

2399-16 meddelad den 24 oktober 2016; Göta hovrätts dom i mål nr B 2417-13 meddelad den 18 februari 
2014 och Hovrätten över Skåne och Blekinges dom i mål nr B 3425-13 meddelad den 2 april 2014. För 
spridningar som bedömts som olaga integritetsintrång se bl.a. Hovrätten för västra Sveriges dom i mål nr 
2996-18 meddelad den 6 juli 2018; Borås tingsrätts dom i mål nr B 547-18 meddelad den 10 september 2018; 
Kalmar tingsrätts dom i mål nr B 505-18 meddelad den 11 april 2018 och Värmlands tingsrätts dom i mål nr 
2106-18 meddelad den 25 juni 2018. Spridning av sekretessbelagda uppgifter kan vara straffbelagt som brott 
mot tystnadsplikt (20 kap. 3 § BrB). Ibland kan även brott mot allmän ordning aktualiseras, såsom 
barnpornografibrott (16 kap. 20 a § BrB) och olaga våldsskildring (16 kap. 10 c § BrB).  

37 NJA 1992 s. 594 och NJA 2008 s. 946. 
38 Prop. 1962:10, del B, s. 135 och prop. 2016/17:222, s. 58 och s. 95. 
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2.1 Förtal 
Bestämmelsen om förtal finns i 5 kap. 1 § 1 st. BrB. Där föreskrivs att ”[d]en som utpekar 

någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad 

att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal[…]”. Bestämmelsen, som i princip 

varit oförändrad sedan BrB:s ikraftträdande 196539, reglerar sådana kränkningar som riktar sig 

mot en persons ära och anseende i objektiv mening, d.v.s. mot det anseende en person har hos 

sina medmänniskor eller dennes goda namn och rykte.40 Förtalsbrottet är fullbordat så fort 

uppgiften som är ägnad att utsätta den utpekade för andras missaktning kommit till tredje mans 

kännedom. Brottet utgör ett uppsåtsbrott och för straffrättsligt ansvar fordras således att de 

objektiva brottsförutsättningarna har subjektiv täckning. Gärningspersonen ska uppsåtligen ha 

lämnat uppgiften. Hen ska också i vart fall haft kännedom om de omständigheter som gjorde 

uppgiften sådan att den typiskt sätt kunde förväntas utsätta den utpekade för andras 

missaktning.41 

 

Till följd av de utvidgade kommunikationsmöjligheter utvecklingen av internet medfört, har 

förtalsbrottet fått ökad aktualitet på senare tid. Förtalsbrotten har börjat begås på internet och 

får där generellt sett större genomslagskraft än motsvarande brott fick tidigare. Detta har 

medfört att även straffvärdet generellt sett ökat.42 Det är enskilda fysiska personer som skyddas 

av bestämmelsen. Olika kollektiva enheter, såsom juridiska personer, inbegrips inte under 

skyddsområdet. Utpekanden riktade mot kollektiv kan emellertid aktualisera 

förtalsbestämmelsen för det fall bestämda fysiska personer indirekt pekas ut.43 Nedan kommer 

redogöras för de objektiva rekvisit som ska vara uppfyllda för att spridningar av 

integritetskränkande bilder och filmer på internet ska vara olagliga enligt förtalsbestämmelsen.  

 

2.1.1 Lämnande av uppgift 
Ansvar för förtal förutsätter ett uppgiftslämnande som involverar tredjeman. Gärningspersonen 

ska ha lämnat en uppgift om en person som faktiskt kommit till någon annan än den beskylldes 

kännedom. Uppgiftslämnandet kan avse både sådana fall där gärningspersonen själv framställer 

                                                
39 Kvalifikationsgrunderna för grovt förtal uppdaterades med ikraftträdande 2018-01-01, i övrigt är 

brottsbeskrivningarna i 5 kap. 1-2 §§ detsamma som vid införandet, se Bäcklund, Johansson, Trost, 
Träskman, Wennberg och Wersäll, 2017, BrB 5 kap. s. 1. 

40 Prop. 1962:10, del B, s. 141 och Bäcklund, Johansson, Trost, Träskman, Wennberg och Wersäll, 2017, BrB 5 
kap. s. 1.  

41 Bäcklund, Johansson, Trost, Träskman, Wennberg och Wersäll, 2017, BrB 5:1 s. 2 och s. 9.  
42 Prop. 2013/14:47, s. 25 och Jareborg, Friberg, Asp, Ulväng, 2015, s. 91. 
43 NJA 1950 s. 250 och Bäcklund, Johansson, Trost, Träskman, Wennberg och Wersäll, 2017, BrB 5:1 s. 3.  
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den ifrågavarande uppgiften, som fall där han vidarebefordrar en redan befintlig uppgift han 

fått vetskap om. Uppgiftslämnandet kan ske på en mängd olika sätt och vara mer eller mindre 

explicit.44 Vanligen sker det i tal eller text, men en uppgift kan också, med eller utan tillägg av 

text, förmedlas genom bilder och filmer. De uppgifter som filmen eller bilden förmedlar anses 

då lämnade när bilden eller filmen visas för tredjeman.45 Metoden eller formen för lämnandet 

av uppgiften saknar betydelse för bestämmelsens tillämplighet. Uppgifter som lämnas över 

internet, exempelvis genom blogg- eller Instagraminlägg, e-post eller statusuppdateringar kan 

alltså föranleda förtalsansvar på samma sätt som när en uppgift lämnas fysiskt, t.ex. genom 

brevutskick.46  Det fordras en viss bestämdhet i uppgiften för att den ska kunna kvalificera till 

ett förtalsbrott. Exakt hur långtgående krav som uppställs är emellertid oklart. 47  Det har 

härvidlag hävdats att uppgiften bör ha ett så pass bestämt innehåll att dess sanningshalt kan 

prövas. Detta eftersom så förutsätts kunna göras i enlighet med bestämmelsens andra stycke om 

ansvarsfrihet i vissa situationer.48 Rena värdeomdömen omfattas således inte.49 Uppgifter med 

relativt allmänna ärekränkande omdömen har däremot bedömts kunna föranleda förtalsansvar 

i praxis.50   

2.1.2 Nedsättande uppgift 
För att ett förtalsbrott ska vara begånget förutsätts vidare att uppgiften som lämnas ska vara 

ägnad att utsätta den utpekade personen för andra människors missaktning. Förtalsbrottet 

uppställer krav på s.k. abstrakt fara, vilket innebär att det saknar betydelse huruvida 

uppgiftslämnandet faktiskt medför andra människors missaktning, och det är tillräckligt att det 

typiskt eller genomsnittligt sett skulle medföra det.51 Bedömningen görs med utgångspunkt i 

                                                
44 En uppgift kan lämnas genom insinuationer och misstänkliggöranden av olika slag. Att placera tjuvgods bland 

någons tillhörigheter och därigenom antyda att denna gjort sig skyldig till brott kan vara ett uppgiftslämnande 
enligt bestämmelsen, prop. 1962:10, del B, s. 125 och s. 146.  

45 Prop. 1962:10, del B, s. 125 och s. 146. Om film, se NJA 1992 s. 594. Om fotografi, se NJA 1994 s. 637. 
46 Se exempelvis Svea hovrätts dom i mål nr B 6097-16 meddelad den 1 november 2016 i vilken förtalet skedde i 

ett inlägg på forumet familjeliv.se; Svea hovrätts dom i mål nr B 3372-09 meddelad den 14 oktober 2010 och 
Svea hovrätts dom i mål nr B 3275-09 meddelad den 20 maj 2010 i vilka förtalen skedde genom e-post; RH 
1997:61 och RH 2002:71 i vilka förtalet skedde genom kontaktannonser på internet; Hovrätten över Skåne 
och Blekinges dom i mål nr B 570-11 meddelad den 21 april 2011 och Göta hovrätts dom i mål nr B 2417-13 
meddelad den 18 februari 2014 i vilka förtalen skedde genom inlägg på Facebook. 

47 Se SOU 2016:7, s. 403 ff.  
48 Bäcklund, Johansson, Trost, Träskman, Wennberg och Wersäll, 2017, BrB 5:1, s. 2.  
49 Prop. 1962:10, del B, s. 143.  
50 Se NJA 1987 s. 336 där ett fackförbund till ett arbetsgivarförbund och i ett internt register beskrivit 

målsäganden som ”klart olämplig som personalledare”. Utpekandet ansågs tillräckligt bestämt för att kunna 
utgöra förtal (åtalet ogillades dock då det ansågs försvarligt att lämna de ifrågavarande uppgifterna). Se också 
Göta hovrätts dom i mål nr B 1218-11 meddelad den 17 oktober 2011 där gärningspersonen hade beskrivit 
två tjänstemän som inkompetenta, uttalat sig nedsättande om den enes intelligens samt uttalat att den andra 
föraktade lagar. Uppgifterna ansågs tillräckligt bestämda för att kunna utgöra förtal.  

51 Leijonhufvud, Wennberg, Ågren, 2015, s. 48.  
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rådande samhälleliga värderingar och de värderingar som råder i de sociala kretsar som är av 

betydelse för den utpekade.52 Uppgiften ska vara nedsättande för den beskylldes anseende och 

den nedsättande effekten får inte vara allt för betydelselös.53 Att skildra någon som brottslig 

eller klandervärd i sitt levnadssätt är exempel som upptas i brottsbestämmelsen. Även i dessa 

exemplifierande fall måste det emellertid vara fråga om uppgifter som verkligen är nedsättande 

för den beskylldes anseende. En beskyllning om brott är i regel det,54 men det finns också fall 

där den brottsliga gärning som beskyllningen avser är av sådan art att så inte är fallet, som t.ex. 

vid vissa trafikförseelser.  Beskyllningen ska vara av allvarligare beskaffenhet.55 Att utpeka 

någon som våldtäktsman är en beskyllning av sådant allvarligare slag. Under början av 2017 

pekades en elitidrottare ut som våldtäktsman i ett antal olika Facebookinlägg. Ett av inläggen 

gjordes på idrottsmannens mycket populära ”fanssida”. Gärningspersonen dömdes i fallet för 

grovt förtal.56  

Att skildra någon som klandervärd i sitt levnadssätt kan t.ex. innebära att någon blir utpekad 

som prostituerad, aktiv nazist, alkoholist eller narkoman.57 I praxis synes rekvisitet många 

gånger ha aktualiserats i förhållande till uppgiftslämningar av sexuellt integritetskänsligt 

material. I NJA 1992 s. 594 hade den tilltalade smygfilmat ett samlag mellan sig själv och 

målsäganden. Filmen visade den tilltalade sedan upp flertalet gånger för olika personer, och 

den lånades även ut. HD konstaterade att filmen inte i och för sig var nedsättande för 

målsäganden. Trots det bedömdes den, efter en tvåstegsbedömning, förmedla ett nedsättande 

budskap. Först konstaterades att den som ser filmen ”[…]lätt får det felaktiga intrycket att 

[målsäganden] kände till att samlaget filmades.” Sedan konstaterades att det därigenom också 

låg nära till hands för filmtittaren att dra slutsatsen ”[…]att hon inte hade något emot att filmen 

visades för andra”. Därigenom ansågs filmen förmedla en nedsättande bild av målsäganden. 

HD konkretiserade inte vad som utgjorde det nedsättande förhållandet i de implicita uppgifter 

filmen ansågs förmedla. I ett annat rättsfall från 2014 hade målsägandes f.d. pojkvän, i 

hämndsyfte lagt ut ett nakenfotografi på målsäganden på Facebook. Bilden spreds bl.a. till 

                                                
52 Prop. 1962:10, del B, s. 126 och SOU 2016:7, s. 451.  
53 Prop. 1962:10, del B, s. 126. 
54 Se exempelvis NJA 1987 s. 285 där två namngivna poliser beskyllts för att ha misshandlat en person till döds; 

NJA 1987 s. 285 II där två personer utpekats för att ha berövat en 89-åring hennes betydande penningmedel 
sam lurat till sig en fastighet; NJA 1991 s. 155 där en person skildrades som ”knarkkung” på en löpsedel och 
Hovrätten för Nedre Norrlands dom i mål nr B 1214-13 meddelad den 6 februari 2015 där den tilltalade hade 
skickat meddelanden till Kronofogden med uttalanden om att målsägandena gått till fysisk attack mot en 
familj i byn.  

55 Prop. 1962:10, del B, s. 143.  
56 Kalmar tingsrätts dom i mål nr B 2501-17 meddelad den 31 maj 2018.  
57 Jareborg, Friberg, Asp, Ulväng, 2015, s. 94 f. och Westerlund, 2014, s. 44.   
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personer på målsägandens skola. Till bilden bifogades ingen text och inte heller målsägandens 

namn. Kort efter publiceringen ”taggade” någon emellertid målsäganden i den. Tingsrätten 

ogillade åtalet med motiveringen att bilden inte kunde anses förmedla en nedsättande uppgift. 

Det anfördes att något ytterligare, utöver bilden, skulle krävas för att den skulle kunna anses 

förmedla en nedsättande uppgift, som exempelvis att den publicerades på en sida där sexuella 

tjänster bjuds ut, att bilden kompletterades med en kommentar eller att bilden i sig visade ett 

handlande som kunde anses vara en nedsättande uppgift. 58  Hovrätten ansåg emellertid 

nedsättanderekvisitet uppfyllt och dömde för förtal. Enligt hovrätten förmedlades en 

nedsättande uppgift mot bakgrund av att fotografiet till följd av sin sexuella prägel förmedlade 

intrycket av att målsäganden skulle vara sexuellt utåtagerande och ha ett behov av att visa sig 

naken för andra.59  

Många gånger publiceras bilder och filmer med tillhörande texter, eller i speciella forum, vilket 

underlättar nedsättandebedömningen. I det mycket omtalade Instagram-målet publicerades 

bilder på totalt 45 olika målsäganden på Instagram. Tillsammans med bilderna skrevs texter 

som mer eller mindre explicit utmålade målsägandena som ”lösaktiga”. Tingsrätten 

konstaterade att vardera publicering utgjorde grovt förtal, nedsättanderekvisitet ansågs således 

uppfyllt.60 I ett annat fall hade gärningsperson via falska Facebookkonton spridit intima bilder, 

däribland nakenbilder, samt kränkande värdeomdömen med sexuella anspelningar om 

målsäganden till ett stort antal personer, däribland till målsägandens kollegor och närstående. 

Grovt förtal ansågs vara för handen. 61  Till ansvar för grovt förtal dömdes också den 

gärningsperson som laddat upp filmer och bilder på målsäganden på en internetsida för porr. 

Filmerna och bilderna var av pornografiskt och mycket känslig natur. Filmerna låg uppe under 

lång tid, nästan ett år, och en av filmerna titulerades med målsägandens namn. Den tilltalade 

dömdes i fallet för grovt förtal. Avseende nedsättanderekvisitet yttrade tingsrätten (vars 

bedömningen hovrätten anslöt sig till) att publiceringen på porrsidan lätt gav betraktaren det 

felaktiga intrycket att målsäganden inte haft något emot att materialet publicerades där. 

Publiceringen ansågs därigenom förmedla en bild av målsägandens karaktär, som varit ägnad 

att utsätta henne för missaktning. 62  För grovt förtal dömdes likaså en man som lade ut 

                                                
58 Växjö tingsrätts dom i mål nr B 2417-13 meddelad den 30 augusti 2013.  
59 Göta hovrätts dom i mål nr B 2417-13 meddelad den 18 februari 2014.  
60 Göteborgs tingsrätts dom i mål nr B 705-13 meddelad den 25 juni 2013.  
61 Hovrätten över Skåne och Blekinges dom i mål nr B 570-11 meddelad den 21 april 2011.  
62 Svea hovrätts dom i mål nr B 2399-16 meddelad den 24 oktober 2016. 
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nakenbilder av mycket integritetskränkande karaktär på sin f.d. flickvän på en öppen hemsida 

under avdelningen för hämnd mot otrogna. Till bilderna bifogades ingen text.63 

2.1.3 Ansvarsfrihet 
Den som lämnat en kränkande uppgift såsom beskrivits i det föregående och som följaktligen 

uppfyller de i det första stycket uppställda rekvisiten, kan trots det gå fri från ansvar. I 5 kap. 1 

§ 2 st. BrB föreskrivs nämligen: ”[v]ar han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn 

till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann 

eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.”  

 

Ansvarsfrihetsbedömningen görs i två steg. I första steget prövas om det var försvarligt att 

lämna den nedlåtande uppgiften, antingen genom att det funnits en skyldighet att uttala sig eller 

på grund av andra omständigheter. Först om uppgiftslämnandet bedöms försvarligt så har 

uppgiftslämnaren, i det andra steget, att visa att den lämnade uppgiften var sann eller att han 

hade skälig grund för den.64 Ansvarsfrihetsregeln ställer upp en objektiv ansvarsfrihetsgrund. 

Det innebär att gärningen är tillåten om rekvisiten uppfylls, detta även om gärningspersonen 

inte kände till att han eller hon handlade i ett sådant tillstånd.65 

Försvarlighet på grund av skyldighet att uttala sig kan föreligga exempelvis när någon har att 

lämna uppgifter i tjänstgöringsintyg, vittnesmål, polisförhör eller vid andra förhör och 

utredningar som vidtas vid domstolar och administrativa myndigheter i samband med prövning 

av mål och ärenden.66 Vilka andra omständigheter som kan göra det försvarligt att lämna 

nedlåtande uppgifter anges inte i lagtexten. I förarbetet markeras dock särskilt intresset av att 

upprätthålla den vidsträckta yttrandefrihet vi har i Sverige, som utgör fundamentet för vårt 

demokratiska samhälle. Olika politiska, samhälleliga, kulturella och vetenskapliga frågor måste 

ges utrymme i den offentliga diskussionen. Det är vidare av stor vikt att den yrkesmässiga 

nyhetsförmedlingen är fullständig och välunderrättad. De skydd som förtalsbestämmelsen 

                                                
63 Hovrätten över Skåne och Blekinges dom i mål nr B 3425-13 meddelad den 2 april 2014.  
64 Prop. 1962:10, del B, s. 145 och del C, s. 183 och Bäcklund, Johansson, Trost, Träskman, Wennberg och 

Wersäll, 2017, BrB 5:1 s. 6.  
65 Bäcklund, Johansson, Trost, Träskman, Wennberg och Wersäll, 2017, BrB 5:1 s. 9. Se även Leijonhufvud, 

Wennberg, Ågren, 2015, s. 65 om objektiva ansvarsfrihetsgrunder. 
66 Prop. 1962:10, del B, s. 144 och del C, s. 183; Bäcklund, Johansson, Trost, Träskman, Wennberg och Wersäll, 

2017, BrB 5:1 s. 6; Jareborg, Friberg, Asp, Ulväng, 2015, s. 98 och AD 2002 nr 121. 
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erbjuder enskilda kan således få ge vika för den tungt vägande yttrandefriheten i en del 

situationer.67  

Som tidigare påpekats, är det först om ett uppgiftslämnande bedöms försvarligt, antingen 

genom att uppgiftslämnaren varit skyldig att uttala sig eller med hänsyn till omständigheterna i 

övrigt, som det blir det aktuellt med det andra steget. I övriga situationer saknar uppgiftens 

sanningshalt betydelse för straffbarheten.68 I andra steget har uppgiftslämnaren att visa att han 

eller hon åtminstone hade skälig grund för uppgiften. Vilka skälighetskrav som ställs varierar 

beroende på situationen. Lägst krav ställs när uppgiftslämnaren varit skyldig att uttala sig. En 

person som inom ramen för en uppgiftsskyldighet lämnat uppgifter till myndighet, kan till 

exempel inte förväntas bevisa de lämnade uppgifternas sanningshalt, utan i ett sådant fall räcker 

det att redogöra för vad uppgifterna grundas på.69 I andra situationer krävs att uppgiftslämnaren 

visat aktsamhet genom att vidta skäliga åtgärder för att förvissa sig om uppgiftens sanning. 

Hänsyn tas till vad som var känt när uppgiften lämnades, uppgiftens innehåll och i vilket 

sällskap den lämnades. Desto allvarligare uppgiften är, desto större krav ställs på kontroll av 

dess tillförlitlighet. I mer förtroliga kretsar kan lägre krav ställas än annars.70  

 

2.1.4 Grovt förtal 
Förtal är ett gradindelat brott. Om graverande omständigheter föreligger, kan ett förtal bedömas 

som grovt vilket är den högre svårhetsgraden. Vid prövningen ska samtliga relevanta 

omständigheter beaktas för att avgöra om gärningen varit ägnad att medföra allvarlig skada.71 

Vid bedömningen av om brottet är grovt ska emellertid enligt 5 kap. 2 § 2 st. BrB särskilt 

beaktas ”[…]om gärningen med hänsyn till uppgiftens innehåll eller sättet för eller 

omfattningen av spridningen eller annars var ägnad att medföra allvarlig skada.” Uppräkningen 

är en vägledande exemplifiering över sådana omständigheter som ska beaktas särskilt vid 

bedömningen, s.k. kvalifikationsgrunder. 

 

2.1.4.1 Uppgiftens innehåll 
Uppgiftens innehåll har betydelse för brottets svårhetsgrad. Desto allvarligare uppgiften är, 

desto allvarligare skada kan den typiskt sätt medföra för den förtalade. Beskyllningar om grov 

                                                
67 Prop. 1962:10, del B, s. 144 f. 
68 Prop. 1962:10, del C, s. 183.  
69 Bäcklund, Johansson, Trost, Träskman, Wennberg och Wersäll, 2017, BrB 5:1 s. 8 och Sackemark, Schultz, 

2015, s. 54.  
70 Prop. 1962:10, del B, s. 144 f. och Jareborg, Friberg, Asp, Ulväng, 2015, s. 99 f.  
71 Prop. 2016/17:222, s. 68 ff.  
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brottslighet är i regel försvårande. Likaså är det försvårande om gärningspersonen måste ha 

insett att den lämnade uppgiften var osann eller ogrundad, om dennes motiv var att skada den 

förtalade samt om den utpekade personen var i en ansvarsfull ställning eller bedrivit känslig 

verksamhet.72 Även hur integritetskränkande innehållet är har betydelse. I NJA 1992 s. 594 

bedömdes förtalet som grovt, bl.a. med hänsyn till att den sexfilm som spridits på den utpekade 

var av en mycket integritetskränkande form. I ett hovrättsfall fall från 2014 hade 

gärningspersonen under en fest filmat den 16-åriga målsäganden under en sexuell akt. Filmen 

visade gärningspersonen sedan upp för ca. en handfull andra personer på festen. Hovrätten fann 

att gärningen med hänsyn till filmens innehåll, målsägandens ålder och omständigheterna i 

övrigt varit ägnad att orsaka allvarlig skada och dömde för grovt förtal.73 

 
2.1.4.2 Spridningens omfattning 
Att en uppgift har fått stor spridning, t.ex. i media eller på internet, är även det en omständighet 

som kan verka försvårande. I NJA 1992 s. 594, som behandlats tidigare, visades den 

integritetskränkande filmen flertalet gånger för olika personer och lånades också ut. 

Spridningen ansågs försvårande. I ett annat fall, från 2011, hade gärningspersonen via Facebook 

skickat fotografier på målsäganden till cirka 40 stycken av målsägandens Facebookvänner 

(däribland släktingar). Fotografierna var av sexuell och mycket integritetskränkande karaktär. 

Såväl tingsrätten som hovrätten bedömde förtalet som grovt.74 Bedömningen av spridningens 

omfattning görs med utgångspunkt i hur många personer uppgifterna tillgängliggjorts för. 

Normalt krävs inte att ett stort antal personer faktiskt tagit del av uppgifterna. Hur stor risken 

varit för att människor ska ta del av uppgiften beaktas emellertid under sättet för spridningen.75 

 

2.1.4.3 Sättet för spridningen 
Skadeverkningarna av en uppgift som tillgängliggjorts för ett visst antal människor, t.ex. för 

alla med tillgång till internet, beror på hur många som faktiskt tar del av uppgiften. Risken 

härför är således av betydelse. Vid bedömningen av huruvida ett förtalsbrott är grovt ska därför 

sättet för spridningen särskilt beaktas. Om spridningen skett på ett sätt som syftat till att ett stort 

antal personer ska ta del av uppgifterna är det graverande. Så kan ske exempelvis genom att 

bilder publiceras på en webbsida med ett stort antal besökare eller genom att en uppgift 

                                                
72 Zeteo, lagkommentar till 5:2 BrB författad av Bäcklund, Johansson, Trost, Träskman, Wennberg och Wersäll, 

publ. 2018-04-25, hämtad 2018-10-10.  
73 Svea hovrätts dom i mål nr B 11695-13 meddelad den 10 april 2014.  
74 Svea hovrätts dom i mål nr B 4611-11 meddelad den 28 oktober 2011.  
75 Prop. 2016/17:222, s. 68 ff.; SOU 2016:7, s. 451 ff. och Zeteo, lagkommentar till 5:2 BrB författad av 

Bäcklund, Johansson, Trost, Träskman, Wennberg och Wersäll, publ. 2018-04-25, hämtad 2018-10-10.  
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publiceras på ett sätt som typiskt sett gör den uppmärksammad. Försvårande är även om 

spridningen skett på ett sätt som syftat till att den drabbades närstående eller bekanta ska ta del 

av uppgifterna, vilket kan medföra särskilt stort lidande och skada för den drabbade. Så kan ske 

exempelvis genom att integritetskränkande bilder på den förtalade mejlas till hans eller hennes 

närstående eller kollegor. Av betydelse är också huruvida spridningen skett på ett sätt som 

underlättar för andra att hitta den utpekade via sökmotorer och dylikt. Har exempelvis 

identitetsuppgifter lämnats ut så ökar risken för identifiering av den utpekade och det bör 

beaktas vid bedömningen. Att den utpekade kan identifieras är ju också en förutsättning för att 

det ska röra sig om förtalsbrott.76 

 

Att även sättet för spridningen, och inte bara dess omfattning, särskilt ska beaktas vid 

bedömningen av om ett förtal är grovt, framgår sedan 1 januari 2018 av bestämmelsens 

ordalydelse, se 5 kap. 2 § 2 st. BrB. Avsikten med tillägget, som tydligen är att betrakta som en 

justering av den tidigare kvalifikationsgrunden och inte som en ny kvalifikationsgrund,77 var 

inte att utvidga tillämpningsområdet för det grova brottet, utan snarare att förtydliga att det ska 

göras en nyanserad bedömning avseende spridningen av uppgiften. Redan innan lagändringen 

har det varit möjligt att beakta omständigheten vilket också torde ha skett i viss utsträckning.78 

Genom förtydligandet i lagtexten förväntas bestämmelsen tillämpas mer enhetligt.79 

 
2.1.5 Åtal 
De allra flesta brotten hör idag under allmänt åtal enligt 20 kap. 3 § 1 st. RB.80 Det innebär att 

det åligger åklagaren att väcka åtal. Åklagaren har en s.k. absolut åtalsplikt, och ska väcka åtal 

för brott under allmänt åtal om inte annat är föreskrivet, 20 kap. 2, 6 §§ RB. Dessa brott, som 

enligt huvudregeln åtalas av åklagare, benämns åklagarbrott. 81  För förtalsbrottet gäller 

emellertid begränsningar i den allmänna åtalsrätten, s.k. åtalsbegränsning. Förtalsbrottet utgör 

en variant av ett s.k. målsägandebrott.82 Det innebär att det enligt huvudregeln i 5 kap. 5 § 1 st. 

                                                
76 Prop. 2016/17:222, s. 68 ff. och SOU 2016:7, s. 452 f.  
77 Prop. 2016/17:222, s. 69.  
78 Se bl.a. RH 2002:71 där sättet för spridningen tas upp (förvisso vid skadeståndsbedömningen); Svea hovrätts 

dom den 29 april 2008 i mål B 2046-08 och Göta hovrätts dom den 15 november 2010 i mål B 1598-10.  
79 Prop. 2016/17:222, s. 68 ff. och SOU 2016:7, s. 447 och s. 452. 
80 Ekelöf, 2015, s. 63 och Sackemark, Schultz, 2015, s. 29. 
81 Ekelöf, 2015, s. 59.  
82 Vid rena målsägandebrott är målsägandens åtalsrätt exklusiv. Vid förtal kan även åklagaren föra talan under 

vissa förutsättningar. Jmf. Ekelöf, 2015, s. 63 ff. och Bäcklund, Johansson, Trost, Träskman, Wennberg och 
Wersäll, 2017, BrB 5:5 s. 2. 
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BrB endast är målsäganden, alltså den som kränkts83, som har rätt att väcka åtal. Ett sådant åtal, 

som väcks av målsäganden, benämns enskilt åtal jämlikt 47 kap. 1 § RB.84 Vid enskilt åtal är 

det målsäganden som är ansvarig för åligganden som vid allmänna åtal ankommer på åklagare 

och polis. Det är målsäganden som har att utreda brottet och som måste bevisa de fakta som 

krävs för att rekvisiten i det påstådda brottet ska vara uppfyllda. I och med att det är en 

straffrättslig process ställs höga krav på bevisningen, målsäganden måste visa att det står utom 

rimligt tvivel att den anklagade är skyldig för att denne ska kunna fällas.85  

 

Att förtalsbrottet fått egenskap av målsägandebrott kan förklaras av att ett straffrättsligt 

beivrande av brottet traditionellt sett ansetts vara främst i den enskildes, och inte i det 

allmännas, intresse. 86  Målsäganden ska ges inflytande över processen och inte från det 

allmänna påtvingas något. Hen ska kunna söka upprättelse på så sätt som är lämpligast i det 

enskilda fallet. Om straffrättsliga åtal skulle företas mot målsägandes vilja, skulle sannolikt 

samlevnaden människor emellan försvåras snarare än underlättas. 87  Även rent 

processekonomiska skäl, där en oro över att åklagarna skulle överhopas med ett orimligt stort 

antal obefogade anmälningar om förtal och andra ärekränkningsbrott om brottet låg under 

allmänt åtal, ligger bakom upplägget.88  

 

Målsägandens åtalsrätt är emellertid inte exklusiv. Även åklagaren får enligt 5 kap. 5 § 1 st. 

BrB under vissa förutsättningar väcka åtal. För allmänt åtal vid talan om förtal fordras jämlikt 

5 kap. 5 § 1 st. BrB dels att målsäganden angivit brottet, dels att allmänt åtal anses påkallat från 

allmän synpunkt. Rekvisiten är kumulativa vilket innebär att båda måste vara uppfyllda. Om 

brottsoffret är under 18 år krävs ingen angivelse, utan då är det tillräckligt att allmänt åtal anses 

påkallat från allmän synpunkt. Vad som avses med angivelse framgår inte av lagtexten, men en 

anmälan om brott anses normal innefatta en angivelse.89 

 

Allmänt åtal bör anses påkallat från allmän synpunkt ”[…]när en fällande dom kan förväntas 

och det finns antingen ett klart samhällsintresse av att brottet beivras eller starka skäl med 

                                                
83 Bäcklund, Johansson, Trost, Träskman, Wennberg och Wersäll, 2017, BrB 5:5 s. 2. För definitionen av 

målsägande se 20 kap. 8 § 4 st. RB.  
84 Av kapitelrubriken framgår att ett åtal som väcks jämlikt 47 kap. 1 § RB benämns enskilt åtal. 
85 Jmf. Sackemark, Schultz, 2015, s. 46.  
86 Se SOU 1953:14, s. 226 f. och prop. 1962:10, Del C, s. 185.  
87 Ekelöf, 2015, s. 64.  
88 Prop. 1962:10, Del C, s. 188.  
89 JO 1973 s. 115 och Bring, Diesen, 2009, s. 213.  
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hänsyn till målsäganden att det allmänna medverkar.”90 Ett klart samhällsintresse av att brottet 

beivras kan föreligga exempelvis ”[…]om en brottstyp tar sig särskilt grova uttryck eller får en 

stor utbredning i samhället. Det kan t.ex. röra sig om ärekränkningsbrott som begås via internet 

eller på andra sätt som får en stor spridning bland allmänheten.”91 Starka skäl med hänsyn till 

målsäganden att det allmänna medverkar kan föreligga ”[o]m en enskild person har drabbats 

mycket hårt objektivt sett av att bli förtalad[…]”.92 Bedömningen får göras med beaktande av 

den kränkande uppgiftens karaktär och omfattningen av dess spridning. Även den 

omständigheten att brottet riktat sig mot en person av ung ålder kan ha betydelse. 93  I 

Åklagarmyndighetens rekommendationer upptas exempel på när allmänt åtal bör anses påkallat 

från allmän synpunkt vid förtal. Så beskrivs vara fallet vid spridning av bilder eller filmer av 

sexuell och integritetskränkande karaktär där den utpekade kan identifieras eller där en 

målsägande påstås figurera utan att det framstår som osannolikt. Om uppgifterna dessutom 

spridits på internet bör åtal för grovt förtal väckas eftersom spridningen då fått en mycket stor 

spridning och gärningen varit ägnad att medföra allvarlig skada för målsäganden. Även i andra 

fall kan allmänt åtal vara påkallat från allmän synpunkt om målsäganden drabbats mycket hårt 

objektivt sett av en stor spridning av olika former av särskilt klandervärda uppgifter.94 

 
2.2 Olaga integritetsintrång 
Den 1 januari 2018 infördes brottet olaga integritetsintrång i BrB. Bestämmelsen, som återfinns 

i 4 kap. 6 c § 1 st. BrB, stadgar att:  

”Den som gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida,  

1. bild på eller annan uppgift om någons sexualliv, 

2. bild på eller annan uppgift om någons hälsotillstånd, 

3. bild på eller annan uppgift om att någon utsatts för ett brott som innefattar 

ett angrepp mot person, frihet eller frid, 

4. bild på någon som befinner sig i en mycket utsatt situation, eller 

5. bild på någons helt eller delvis nakna kropp 

döms, om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller 

uppgiften rör, för olaga integritetsintrång till böter eller fängelse i högst två år.” 

 

                                                
90 Prop. 2013/14:47, s. 25.  
91 Prop. 2013/14:47, s. 38.  
92 Prop. 2013/14:47, s. 38. 
93 Prop. 2013/14:47, s. 38. 
94 Åklagarmyndighetens rättspm 2014:2, s. 21 ff. 
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Skyddsintresset för brottet olaga integritetsintrång är den enskildes privatliv och frid och 

närmare den personliga integriteten. Följaktligen är det enskilda fysiska personer som skyddas 

av bestämmelsen och enligt huvudregeln endast levande människor.95 Det finns ingen allmänt 

tillämplig juridisk definition av begreppet ”personlig integritet”. Hos den svenska lagstiftaren 

tycks begreppet motsvara det rättsliga skyddet av individens personliga sfär.96 I förarbetet till 

bestämmelsen om olaga integritetsintrång synes följaktligen ha utgåtts från att den personliga 

integriteten utgörs av den sfär som varje människa är omgiven av inom vilken han eller hon bör 

vara fredad och intrång bör kunna avvisas. Den närmare innebörden av vad som inryms inom 

den personliga integriteten tycks förstås som något dynamiskt som utvecklas över tid.97  Den 

skada som uppstår när den personliga integriteten kränks genom att privata uppgifter sprids mot 

ens vilja eller utan ens samtycke kan bestå i en ”[…]personlig förlust där något som var en del 

av den enskildas privata sfär går förlorat och blir tillgängligt för andra utom den enskildes 

kontroll”.98   

 
Den brottsliga handlingen vid olaga integritetsintrång består alltså i en spridning av vissa 

integritetskänsliga bilder99 och uppgifter, då spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada 

för den utpekade. I den fortsatta framställningen behandlas dessa rekvisit separat.  

 

2.2.1 Intrång genom spridning  
En grundförutsättning för att det ska röra sig om brottet olaga integritetsintrång är alltså att det 

sker ett intrång i någon annans privatliv genom spridning. Att spridningen ska utgöra ett intrång 

innebär att den ska ha gjorts mot den andres vilja, i strid med ett förtroende eller i vart fall utan 

dennes giltiga samtycke. Med spridning avses att uppgifterna har tillgängliggjorts för fler än ett 

fåtal personer. Det krävs alltså inte att uppgifterna verkligen kommit till mottagarnas 

kännedom.100 Vid bedömningen av om uppgiften gjorts tillgänglig för fler än ett fåtal personer 

och därmed är att anse som spridd bör, enligt regeringen, den rättspraxis som utvecklats kring 

brottet hets mot folkgrupp kunna vara vägledande.101 I NJA 1999 s. 702, som rörde hets mot 

folkgrupp, ansågs uttalanden som riktats mot tre personer vilka också var de enda närvarande 

vid tillfället, inte vara spridda. Inte heller ansågs uttalanden som uppfattats, och bara kunde 

                                                
95 Prop. 2016/17:222, s. 42 och s. 94.  
96 Naarttijärvi, 2013, s. 181 ff. 
97 Prop. 2016/17:222, s. 18.  
98 Prop. 2016/17:222, s. 33.  
99 Med bilder avses också filmer, se prop. 2016/17:222, s. 94.  
100 Prop. 2016/17:222, s. 94. 
101 Prop. 2016/17:222, s. 33.  
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uppfattas, av fyra personer vara spridda i bestämmelsens bemärkelse. HD uttalade att det är 

huruvida uttalanden varit ägnade att uppfattas av en större grupp som är av betydelse för 

ansvarsfrågan, inte hur många som faktiskt uppfattade dem.  

 
2.2.2 Integritetskänsliga uppgifter 
Bestämmelsens tillämpningsområde avgränsar sig i en uttömmande uppräkning till spridning 

av vissa slags uppgifter. Det är fråga om sådana uppgifter som den enskilde typiskt sett vill 

hålla privata, eller som hen själv vill bestämma vem eller vilka som tar del av. Som 

utgångspunkt förutsätter bestämmelsens tillämpning således att det är fråga om sanna eller 

korrekta uppgifter.102  

 

Bestämmelsen omfattar inledningsvis, enligt 1 p., uppgifter om någons sexualliv. Film- eller 

bildskildringar på sexuella handlingar, blottade könsorgan eller av annan sexuell natur omfattas 

i denna kategori. Till kategorin hänförs även uppgifter avseende någons sexualitet, såsom 

exempelvis uppgifter om någons sexuella preferenser eller sexuella umgängen. En person som 

i hämndsyfte, och mot målsägandens vilja, lade ut en film där han och målsäganden hade sex 

på en porrsajt med en miljon besökare varje dag dömdes sålunda för grovt olaga 

integritetsintrång. I filmen syntes målsäganden och den tilltalade och det gick även att höra 

deras röster.103 I ett annat mål hade de två tilltalade tillsammans och i samförstånd lagt ut en 

bild med text samt en kortare film med uppgifter om målsägandens sexualliv på Snapchat. 

Bilden och filmerna fick spridning bland en större krets personer och kunde förväntas medföra 

allvarlig skada för målsäganden. De tilltalade dömdes för olaga integritetsintrång. 104  De 

objektiva rekvisiten för olaga integritetsintrång ansågs också uppfyllda då den tilltalade av 

misstag lade ut en bild på internet i vilken målsäganden befann sig i en sexuell situation. Bilden 

publicerades i en Facebookgrupp med 38 medlemmar.105  

 

Uppgifter om hälsotillstånd anses också vara sådana som den enskilde typiskt sett vill hålla 

privata och omfattas sålunda enl. 2 p. av bestämmelsens tillämpningsområde. Det innebär att 

spridning av sådana uppgifter som normalt omfattas av stark sekretess enligt 25 kap. 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL), såsom patientjournaler, recept på 

                                                
102 Prop. 2016/17:222, s. 94. 
103 Borås tingsrätts dom i mål nr B 547-18 meddelad den 10 september 2018.  
104 Värmlands tingsrätts dom i mål nr 2106-18 meddelad den 25 juni 2018.  
105 Kalmar tingsrätts dom i mål nr B 505-18 meddelad den 11 april 2018.  
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läkemedel och annan dokumentation från sjukvården, kan medföra straffansvar. 106 Till 

kategorin integritetskänsliga uppgifter hör enligt 3 p. också uppgifter om att någon utsatts för 

ett brott som innefattar angrepp mot person, frihet eller frid, såsom sexualbrott, våldsbrott eller 

annat integritetskränkande brott. Detta kan för brottsoffret innebära en upprepad känsla av 

utsatthet och orsaka allvarlig skada.107 Två ungdomar som filmade och lade ut en film på 

Snapchat, där de tillsammans och i samförstånd misshandlade sin lärare genom att tilldela henne 

ett slag i bakhuvudet med en gurka, dömdes för olaga integritetsintrång enligt den här punkten. 

Filmen kunde ses av ett fyrtiotal personer och fick stor spridning på skolan. Målsäganden tog 

mycket illa vid sig av händelsen och spridningen kunde enligt hovrätten förväntas medföra 

allvarlig skada för henne.108 

 

Spridning av sådana uppgifter som avses i 1–3 p. kan utgöra ett integritetsintrång enligt 

bestämmelsen oberoende av formen för spridningen. Spridningen kan således ske på flera 

tänkbara sätt, exempelvis genom bild, film, tal eller text. Tillämpningsområdet för 4–5 p. 

begränsar sig emellertid till sådan spridning som sker genom bild. Med bild avses såväl 

stillbilder som filmer.109 Enligt 4 p. är det otillåtet att sprida bild på någon som befinner sig i 

en mycket utsatt situation. Befinner sig i en mycket utsatt situation gör exempelvis den som 

genomför ett självmordsförsök, utsätter sig för allvarliga självskadebeteenden, befinner sig i 

trauma, varit med om en allvarlig olyckshändelse eller blivit föremål för någon form av 

tvångsomhändertagande. Kännetecknande för dessa situationer är att den utsattes trygghet eller 

fysiska eller psykiska välbefinnande är satt ur spel. I en sådan situation bör man enligt 

regeringen vara fredad från obehörig insyn. Det är följaktligen inte tillåtet att sprida bilder eller 

filmer innehållande sådant, eller liknande, material. Till bestämmelsens tillämpningsområde 

hör också, enligt 5 p., spridning av bild på någons helt eller delvis nakna kropp. Människan vill 

typiskt sett själv förfoga över exponeringen av sin nakenhet.  Punkten är avsedd att fånga upp 

sådana fall där en spridning av nakenbild inte kan sägas handla om någons sexualliv eller 

hälsotillstånd men där den likväl är integritetskränkande. Det kan t.ex. röra sig om bilder på när 

någon duschar, byter om eller besöker toaletten.110 

 

                                                
106 Prop. 2016/17:222, s. 34 och s. 95.  
107 Prop. 2016/17:222, s. 34 ff. och s. 95. 
108 Hovrätten för västra Sveriges dom i mål nr B 2996-18 meddelad den 6 juli 2018.  
109 Prop. 2016/17:222, s. 94.  
110 Prop. 2016/17:222, s. 36 f. och s. 95.  
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2.2.3 Ägnad att medföra allvarlig skada 
Enligt propositionen skulle bestämmelsen få alltför vidsträckt tillämpningsområde om den inte 

begränsades till de allvarligaste fallen. Som ett rekvisit uppställs därför att spridningen ska ha 

varit ägnad att medföra allvarlig skada för den person som bilden eller uppgiften rör.  Med 

skada avses, som tidigare nämnts, skada på privatlivet och den personliga integriteten. Med 

kravet på allvarlighet följer att bestämmelsens tillämpningsområde är begränsat till fall där 

spridningen kan medföra psykiskt lidande eller andra allvarliga negativa konsekvenser för den 

uppgiften rör. Ingen faktisk skada behöver uppkomma i det enskilda fallet utan det är tillräckligt 

att uppgiftsspridningen typiskt sett medför skada. Att man i bedömningen tittar på vilka typiska 

effekter spridning av att en viss uppgift får medför enligt lagstiftaren en rimlig balans, där 

spridning av uppgifter som visserligen är privata men som den enskilde rimligen bör tåla, inte 

omfattas av straffansvar. Bedömningen av hur stor skada uppgiften varit ägnad att medföra 

beror på hur integritetskänslig uppgiften varit och hur samt i vilken omfattning den blivit 

spridd.111 Ju integritetskänsligare uppgift och ju större ofrivillig exponering av uppgiften, desto 

större intrång i privatlivet. Följaktligen har en mycket integritetskränkande film i vilken 

målsäganden har samlag, som lagts ut på en porrsida med en miljon besökare dagligen, bedömts 

vara ägnad att medföra mycket allvarlig skada för målsäganden. 112  Inte mycket, men väl 

allvarlig skada, har spridningen av en bild på målsäganden när hen befann sig i en sexuell 

situation, som gjordes i en Facebookgrupp med 38 medlemmar, ansetts ägnad att medföra.113 

Ägnad att medföra allvarlig skada för målsäganden ansågs också en uppladdning av bild med 

text samt en kortare film med uppgifter om målsägandens sexualliv som lades ut på Snapchat 

vara.114 Av betydelse för bedömningen är också till vilka uppgiften spridits, att en uppgift 

spridits till personer i den utsattes närhet kan öka känslan av intrång i privatlivet. I det fall där 

en lärare blev misshandlad med en gurka och där misshandeln filmades och spreds via 

Snapchat, var spridningen av filmen förhållandevis stor på skolan. Detta, att uppgiften spreds 

till personer i den utsattes nära arbetsmiljö, kan tänkas ha ökat lärarens känsla av intrång i 

privatlivet och beaktades också vid skadeståndsbestämmandet.115 Det får således betydelse hur 

stor spridning uppgifterna fått i det sociala sammanhang vilket den utsatte tillhör.116  

 

                                                
111 Prop. 2016/17:222, s. 38 f. 
112 Borås tingsrätts dom i mål nr B 547-18 meddelad den 10 september 2018.  
113 Kalmar tingsrätts dom i mål nr B 505-18 meddelad den 11 april 2018.  
114 Värmlands tingsrätts dom i mål nr B 2106-18 meddelad den 25 juni 2018.  
115 Hovrätten för västra Sveriges dom i mål nr 2996-18 meddelad den 6 juli 2018.  
116 Prop. 2016/17:222, s. 38 f. och s. 96.  
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Spridningen ska ha varit ägnad att orsaka allvarlig skada hos det som bilden eller uppgiften rör. 

Som subjekt avses här den som uppgiften verkligen avser, exempelvis den person som 

förekommer på en integritetskänslig bild eller den person som en patientjournal avser. I 

undantagsfall kan också föräldrar eller vårdnadshavare till ett barn som en uppgift avser också 

anses tillhöra denna krets. Det ska då vara fråga om mycket integritetskänsliga och utlämnande 

uppgifter. Om det exempelvis skulle spridas obduktionsbilder på ett avlidet barn, så bör det 

kunna utgöra ett intrång även i föräldrarnas privatliv.117 

 
2.2.4 Försvarlighet 
Enligt 4 kap. 6 c § 2 st. BrB ska det inte dömas till ansvar för olaga integritetsintrång ”[…]om 

gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter var försvarlig.” 

Försvarlighetsbedömningen ska göras med beaktande av samtliga omständigheter i det enskilda 

fallet. Om det finns ett tillräckligt starkt motstående intresse som motiverar spridningen får den 

enskildes skydd för den personliga integriteten ge vika. Det är främst yttrandefrihetsintresset 

som här är av betydelse och som får vägas mot den enskildes intresse av skydd för sin personliga 

integritet. Spridningar som sker i journalistiska eller opinionsbildande syften, eller med 

intentionen att avslöja oegentligheter i olika typer av verksamheter torde vid en 

proportionalitetsbedömning kunna motivera inskränkningar. Även i andra fall kan det finnas ett 

tydligt allmänintresse av att uppgiften sprids på bekostnad av den enskildes personliga 

integritet, exempelvis när spridningen är motiverad av vetenskapliga skäl eller kan försvaras ur 

ett konstnärligt perspektiv.118 

 
2.2.5 Grovt olaga integritetsintrång 
Brottet olaga integritetsintrång har delats in i två grader. Den allvarligare graden, grovt olaga 

integritetsintrång, regleras i 4 kap. 6 d § BrB. Bestämmelsens andra stycke lyder:  

”[v]id bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen med 

hänsyn till bildens eller uppgiftens innehåll eller sättet för eller omfattningen av 

spridningen var ägnad att medföra mycket allvarlig skada för den som bilden eller 

uppgiften rör.”  

Bedömningen om uppgiften var ägnad att medföra mycket allvarlig skada för den som bilden 

eller uppgiften rör ska göras med beaktande av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. 

                                                
117 Prop. 2016/17:222, s. 40 och s. 95 f.  
118 Prop. 2016/17:222, s. 41 f.  
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De i bestämmelsen upptagna faktorerna är dock av särskild betydelse. Uppgiftens innehåll eller 

känslighet är här central. Spridning av bilder med sexuellt innehåll beskrivs kunna utgöra ett 

särskilt allvarligt intrång i privatlivet, så också vissa mycket utlämnande uppgifter om 

brottsoffer, exempelvis uppgifter som omfattas av sekretess.119  Spridningens omfattning är 

också av betydelse.  Ju fler uppgiften tillgängliggjorts för desto allvarligare bedöms 

integritetskränkningen och brottet. Även tillvägagångssättet beaktas. Om metoden för 

spridningen varit särskilt ägnad att ge uppgiften stor spridning så kan det verka försvårande. Så 

exempelvis om uppgifter lagts ut på en allmänt känd och populär webbplats. Att spridningen 

skett på ett sätt ägnat att få närstående personer eller bekanta att ta del av uppgiften, eller på ett 

sätt som gör att uppgifterna med lätthet kan hittas via sökmotorer, kan även det verka 

försvårande.120 

 

I nuläget har, såsom det verkar, grovt olaga integritetsintrång utdömts vid endast ett tillfälle och 

det vid det redan berörda fallet där en person i hämndsyfte publicerade en film där han och 

målsäganden hade sex på en porrsajt med en miljon besökare varje dag.121 

 

2.2.6 Åtal 
Grovt olaga integritetsintrång är till följd av brottets allvarlighet ett s.k. åklagarbrott.122 För 

olaga integritetsintrång av normalgraden gäller emellertid begränsningar i den allmänna 

åtalsrätten, s.k. åtalsbegränsning. Brottet utgör en variant på ett s.k. angivelsebrott.123 Enligt 4 

kap. 11 § BrB får brottet åtalas av åklagare endast vid målsägandens angivelse eller om åtal är 

påkallat från allmän synpunkt. Vad som ska beaktas vid bedömningen av om åtal är påkallat 

från allmän synpunkt i förhållande till olaga integritetsintrångsbrottet berörs inte särskilt 

ingående i förarbetet. Det nämns att hänsyn till målsäganden ska tas och att sådan hänsyn ibland 

kan tala emot ett åtal av ett olaga integritetsintrång. Målsäganden kan exempelvis ha ett 

berättigat intresse av att slippa den ytterligare exponering som ett åtal kan medföra. Det är då 

motiverat att lägga vikt vid målsägandens inställning till åtal.124 Bedömningen ska vidare göras 

                                                
119 Prop. 2016/17:222, s. 43 ff.  
120 Prop. 2016/17:222, s. 45 och s. 97 f.  
121 Borås tingsrätts dom i mål nr B 547-18 meddelad den 10 september 2018.  
122 Prop. 2016/17:222, s. 47. 
123 Vid rena angivelsebrott utgör målsägandens angivelse en förutsättning för allmänt åtal av ett brott. För olaga 

integritetsintrång kan allmänt åtal väckas även utan angivelse i vissa situationer. Jmf, Ekelöf, 2015, s. 59.  
124 Prop. 2016/17:222, s. 47  
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med beaktande av brottets art och straffets syfte samt till omständigheterna vid brottets 

utförande.125   

 

2.2.7 Konkurrensfrågor  
Brotten förtal, och olaga integritetsintrång är delvis överlappande. En gärning som utgör olaga 

integritetsintrång kan även utgöra förtal och vice versa. Avgörande för vilket brott som blir 

tillämpligt ifall båda straffbudens rekvisit är uppfyllda är det skyddsintresse som angripits. Om 

det i första hand är en persons personliga integritet och privatliv som angripits, bör brottet olaga 

integritetsintrång vinna företräde och konsumera förtalsbrottet, bl.a. med hänsyn till dess 

strängare straffskala. Om gärningen innefattar angrepp både på den utpekades personliga 

integritet och på dennes ära och anseende kan båda straffbuden bli tillämpliga i konkurrens. I 

förarbetet anges att frågan ytterst får lösas av domstolarna med tillämpning av allmänna 

principer om olikartad brottskonkurrens.126 

 

3 Det civilrättsliga skyddet (och möjligheterna till 
ekonomisk ersättning) 

I den föregående utredningen av det straffrättsliga skyddet har närmare åskådliggjorts när och 

enligt vilka bestämmelser spridningar av integritetskränkande bilder och filmer på internet kan 

vara olagliga. Detta får betydelse för möjligheterna att utdöma straffansvar. Vid otillåtna 

spridningar kan olika straffrättsliga påföljder – såsom böter och fängelse – utdömas. Det får 

också betydelse för den utsattes möjligheter att erhålla ekonomisk kompensation till följd av 

gärningen. Den som blivit utsatt för en spridning av integritetskränkande bilder och filmer på 

internet kan nämligen vara berättigad ekonomisk ersättning härför, men endast förutsatt att 

spridningen utgör brott, 2 kap. 3 § skadeståndslagen (1972:207) (SkL) och 5 § 1 st. 

brottsskadelagen (2014:322) (BSL). De civilrättsliga reglerna om ersättning samspelar således 

med det straffrättsliga regelverket som redogjorts för. I det straffrättsliga regelverket klargörs 

vad som är otillåtet, i det ersättningsrättsliga regelverket vilka ekonomiska konsekvenser ett 

otillåtet handlande kan medföra om det leder till att brottsoffret skadas p.g.a. gärningen. Det 

straff- och civilrättsliga systemen för ansvarsutkrävande är således parallella. Straffet utgör 

statens, och skadeståndet den utsattes, utkrävande av ansvar till följd av en otillåten 

spridning. 127  Båda dessa faktorer, såväl utdömandet av straffansvar och erhållandet av 

                                                
125 Bäcklund, Johansson, Trost, Träskman, Wennberg och Wersäll, 2017, BrB 2 avd. s. 4.  
126 Prop. 2016/17:222, s. 46 och s. 97.  
127 Sackemark, Schultz, 2015, s. 21, 25 och 42.  
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ekonomisk ersättning, kan emellertid vara viktiga för brottsoffrets känsla av upprättelse till följd 

av en integritetskränkande spridning.  

  

I det följande kommer därför det civilrättsliga skyddet närmare undersökas. Det kommer här 

utredas när och enligt vilka bestämmelser brottsoffer kan vara berättigade ekonomisk ersättning 

efter att ha blivit utsatta för spridningar av integritetskränkande bilder och filmer på internet.  

 

3.1 Kränkningsersättning 
Den ersättning som kan bli aktuell för den som blir utsatt för en spridning av 

integritetskränkande bilder och filmer på internet är s.k. kränkningsersättning. 

Kränkningsersättning är en speciell form av ideellt skadestånd som inte kräver att någon fysisk 

skada uppkommit. Ersättningen utgår för den skada som en kränkning innebär och syftar till att 

kompensera och gottgöra den skadelidande för den kränkning av den personliga integriteten 

som handlingen medfört och de känslor som den framkallat.128 Ersättningen kan bidra till att 

brottsoffret får upprättelse för den förnedrande och kränkande handling hen blivit utsatt för och 

följaktligen också medverka till att återupprätta självrespekten och självkänslan hos den 

utsatte.129 Att man vid kränkningsersättning pratar om kompensation i stället för reparation – 

vilket vanligtvis omnämns som ett syfte med skadestånd130 – kan ha att göra med att det 

knappast går att reparera den inträffade skadan, d.v.s. integritetskränkningen med 

skadestånd.131 Annorlunda är det vid exempelvis sakskador. Har jag skadat någons bil kan jag 

bli ersättningsskyldig för de kostnader bilens ägare haft för att laga skadan, som kan vara 

reparerbar.  Kränkningsersättningen kan generellt sett komma från olika aktörer. Det är i första 

hand gärningspersonen, d.v.s. den som orsakat skadan, som ska ersätta brottsoffret i form av 

skadestånd. I andra hand, om gärningspersonen är okänd, eller känd men saknar, eller har 

begränsade möjligheter att betala skadestånd, kan brottsoffret ibland vara berättigad 

kompensation från sitt privata försäkringsbolag. I sista hand, till den del brottsoffret inte kan 

ersättas av gärningspersonen eller någon privat försäkring, kan statlig brottskadeersättningen 

utbetalas.132   

 

                                                
128 Prop. 2000/01:68, s. 19 och s. 48; prop. 2016/17:222, s. 85 och Mannelqvist, 2016, s. 62 f. 
129 Prop. 2000/01:68, s. 48; Mannelqvist, 2006, s. 385 och Friberg, 2016, s. 339 f.  
130 Se exempelvis Hellner, Radetzki, 2018, s. 37.   
131 Friberg, 2010, s. 740 f.  
132 Granström, Mannelqvist, 2007, s. 33; Mannelqvist, 2006, s. 383; Mannelqvist, 2016, s. 64 ff. och Friberg, 

2016, s. 340 ff.  
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Rätten till försäkringsersättning förutsätter att brottsoffret har en försäkring som täcker skador 

av ifrågavarande slag. I Sverige hade 95 % av hushållen en hemförsäkring år 2015. Därmed 

utgjorde den också den vanligaste skadeförsäkringen.133 En ytlig genomgång av några utvalda 

hemförsäkringar och de där inkluderade överfallsskydden visar dock att äre- eller 

integritetskränkande angrepp som sker genom att integritetskränkande bilder och filmer sprids 

på internet inte kan berättiga till kränkningsersättning från försäkringsbolagen i något av 

fallen. 134  På senare år har det visserligen växt fram ett blygsamt utbud av nischade 

näthatsförsäkringar som erbjuder bl.a. rådgivning, samtalsstöd och ersättning för utrednings- 

och kartläggningskostnader när man blivit utsatt för olika nätkränkningar, däribland sådana som 

misstänks utgöra förtal. Någon ersättning för själva kränkningen är dock inte aktuellt ens i dessa 

riktade försäkringar. 135  I de för uppsatsen aktuella situationerna tycks alltså 

försäkringsersättning aldrig bli aktuellt och den ersättningsformen kommer sålunda inte 

närmare beröras i det följande.  

 

3.2 Skadestånd 
I 2 kap. 3 § skadeståndslagen (1972:207) (SkL) stadgas att ”[d]en som allvarligt kränker någon 

annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära skall 

ersätta den skada som kränkningen innebär.” Såsom behandlats tidigare, kan spridningar av 

integritetskränkande bilder och filmer på internet huvudsakligen vara straffbara enligt förtals- 

eller olaga integritetsintrångsbestämmelsen. Brott enligt någon av dessa bestämmelser 

innefattar angrepp mot sådana intressen som uppräknas i bestämmelsen. Förtalsbrottet utgör 

angrepp på någons ära, och olaga integritetsintrång på någons frid. Brotten kan således 

kvalificera till kränkningsersättning i form av skadestånd.136 För skadestånd krävs att de olika 

brottsrekvisiten är uppfyllda, det fordras emellertid inte att gärningspersonen blivit dömd för 

brottet. 137  Kränkningsersättning bedöms huvudsakligen efter objektiva kriterier. Först och 

främst ses till vilken kränkning som typiskt sett kan anses ha uppkommit genom det brottsliga 

                                                
133 Försäkringsföretagarnas branschorganisation Svensk Försäkring, Försäkringar i Sverige, Statistik 2015, s. 4. 

[https://www.svenskforsakring.se/globalassets/broschyrer/forsakringar-i 
sverige/sf_statistikbroschyr_2015_web.pdf], hämtad 2018-09-19.  

134 If Hem, Försäkringsvillkor september 2018; Länsförsäkringar villkor för hemförsäkring H16, fr.o.m. 2016-
01-01; Folksam Försäkringsvillkor Hem och villa, 1 januari 2018; Trygg-Hansa, försäkringsvillkor för 
Boendeförsäkring, 2018-02-01. 

135 Se bl.a. Försäkringsvillkor för mySafety Näthatsförsäkring, juli 2018.  
136 För utdömande av kränkningsersättning vid förtal, se bl.a. NJA 2015 s. 86. För utdömande av 

kränkningsersättning vid olaga integritetsintrång, se bl.a. Hovrätten för västra Sveriges dom i mål nr B 2996-
18 meddelad den 6 juli 2018.  

137 Prop. 1977/78:126 s. 38; prop. 2000/01:68, s. 48 f.; Bengtsson, Strömbäck, 2018, s. 74 f. och Hellner, 
Radetzki, 2018, s. 76. 
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angreppet. Till följd härav fordras inte att den utsatte visar att hen faktiskt åsamkats en objektivt 

konstaterbar skada, det är tillräckligt om hen kan påvisa att hen blivit utsatt för ett brott av 

aktuellt slag.138 

 

För att skadeståndsersättning ska utgå fordras att det rör sig om en allvarlig kränkning. 

Rekvisitet medför att skadeståndsprocesser om olika bagatellartade kränkningar inte ska 

komma ifråga. 139  Vad som utgör en allvarlig kränkning ska bedömas utifrån samtliga 

omständigheter i varje enskilt fall.140 Viss ledning kan här hämtas ur den exemplifiering som 

ges i 5 kap. 6 § SKL av vad som ska särskilt beaktas vid bestämmandet av 

skadeståndsbeloppet. 141  Vid den skadeståndsrättsliga allvarlighetsbedömningen vid förtal 

studeras samma omständigheter som inverkar på brottets allvarlighet. Den ärekränkande 

uppgiftens innehåll och under vilka omständigheter den framförts får betydelse, likaså 

spridningens omfattning och hur stor kretsen som kunnat identifiera den utpekade varit.142 I de 

fall förutsättningar för förtalsansvar föreligger torde angreppet typiskt sett innefatta en allvarlig 

kränkning.143 I linje härmed har kränkningen också ansetts allvarlig och skadestånd dömts ut i 

samtliga rättsfall som studerats där gärningspersonen bedömts skyldig till förtal.144 Likaså är 

fallet med de olaga integritetsintrångsdomar som studerats. En allvarlig kränkning har ansetts 

begången i samtliga domar där utgången blivit fällande.145 Utrymmet för diskrepans mellan 

straffbarheten och skadeståndsskyldigheten vid gärningar som utgör förtal eller olaga 

integritetsintrång synes alltså vara begränsat. De gärningar som bedöms utgöra olaga 

integritetsintrång eller förtal torde i regel också medföra skadeståndsskyldighet för 

gärningspersonen.    

 

3.2.1 Civilprocess 
Det är gärningspersonen som har det primära ansvaret att ersätta offret genom skadestånd. 

Skadestånd är en ersättningsform som, om än den har ett intimt förhållande till straffrätten, vilar 

                                                
138 Prop. 2000/01:68, s. 48 och s. 66; NJA 2007 s. 540; Sackemark, Schultz, 2015, s. 42 och Bengtsson, 

Strömbäck, 2018, s. 73.  
139 SOU 1992:84 s. 210; prop. 2000/01:68, s. 65; Hellner, Radetzki, 2018, s. 78 f. och Friberg, 2010, s. 654.  
140 Prop. 2000/01:68, s 50.  
141 Prop. 2000/01:68, s. 65. Mer om det nedan under ”Ersättningsnivåer”.  
142 SOU 1992:84, s. 246 ff.  
143 SOU 1992:84, s. 246 och Friberg, 2010, s. 658 f.  
144 Se bl.a. NJA 2015 s. 86, Svea hovrätts dom i mål nr B 2399-16 meddelad den 24 oktober 2016 och Göta 

hovrätts dom i mål nr B 2417-13 meddelad den 18 februari 2014.  
145 Se Hovrätten för västra Sveriges dom i mål nr B 2996-18 meddelad den 6 juli 2018, Borås tingsrätts dom i 

mål nr B 547-18 meddelad den 10 september 2018, Kalmar tingsrätts dom i mål nr B 505-18 meddelad den 
11 april 2018 och Värmlands tingsrätts dom i mål nr 2106-18 meddelad den 25 juni 2018.  
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på civilrättslig grund.146 Det innebär att talan om skadestånd som utgångspunkt väcks genom 

en stämningsansökan jämlikt 13 kap. 4 § RB inom ramen för en civilprocess. I en sådan process 

är brottsoffret den drivande parten. Denne ska i egenskap av kärande bl.a. framställa ett bestämt 

yrkande, en redogörelse av de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet, uppgift om 

bevis och bevistema samt uppgift om rättens behörighet, se 42 kap. 2 § 1 st. RB. Beviskraven 

ställs lägre i skadeståndsmål än i brottmål. I ett brottmål har åklagaren (målsäganden om enskilt 

åtal) att visa att det står utom rimligt tvivel att den anklagade är skyldig för att denne ska kunna 

fällas. I ett civilmål krävs inte fullständig säkerhet. Detta gäller även om man i civilmålet ska 

pröva om ett brott har begåtts.147 En brottsprövning inom ramen för civilmålet torde alltid bli 

aktuell i fråga om kränkningsersättning. Om en brottmålsdom finns torde den emellertid ha 

bevisverkan i det efterföljande skadeståndsmålet.148 Brottsoffret, såväl som svaranden, kan 

enligt 12 kap. 1 § RB välja att anlita ett ombud för att föra dennes talan. I civilprocessen är det 

jämlikt 18 kap. 1 § RB i regel den tappande parten som ska stå för motpartens 

rättegångskostnader. Vad som utgör rättegångskostnader framgår av 18 kap. 8 § RB. Det är 

oftast kostnaderna för ombud som utgör den största posten.149 Om målet handläggs som ett 

förenklat tvistemål fördelas rättegångskostnaderna annorlunda. Då är grundtanken i stället att 

vardera part står för sina egna kostnader, oavsett utgång, se 18 kap. 8 a § RB.150 En förutsättning 

för att ett mål ska hanteras som ett förenklat tvistemål är att värdet av det som yrkas, d.v.s. i 

dessa fall skadeståndsbeloppet, inte överstiger ett halvt prisbasbelopp, se 1 kap. 3 d § RB.151  

 
3.2.2 Enskilt anspråk inom ramen för straffprocess 
Även om talan om skadestånd som utgångspunkt ska föras i tvistemål, är det vanligare att den 

förs tillsammans med åtalet i en och samma rättegång.152  När åtal förs kan nämligen en 

skadeståndstalan, som grundar sig på det åtalade brottet, kumuleras med brottmålet och föras 

som ett enskilt anspråk, vilket framgår av 22 kap. 1, 3 §§ RB. Detta är av stor processekonomisk 

betydelse. Rent formellt blir det enskilda anspråket att betrakta som ett dispositivt tvistemål 

                                                
146 Mannelqvist, 2016, s. 65; Ramberg, Malmström, 2018, s. 325 f. och Hellner, Radetzki, 2018, s. 59 f.  
147 Sackemark, Schultz, 2015, s. 46 f.  
148 Ekelöf, 2006, s. 259.  
149 Ekelöf, 2006, s. 278.  
150 Sackemark, Schultz, 2015, s. 35 f.  
151 Ett halvt prisbasbelopp motsvarar enligt 2 kap. 6-7 §§ Socialförsäkringsbalken (2010:110) 22 750 kr år 2018. 

Regeringen har uppdragit åt SCB att beräkna beloppet enligt socialförsäkringsbalkens bestämmelser.  
[https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-
konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/statistiknyhet/prisbasbeloppet-for-ar-2018/], 
hämtad 2018-09-27. 

152 Friberg, 2011, s. 342.  
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som handläggs tillsammans med brottmålet.153 Parterna ska framställa sina yrkanden samt 

åberopa grunder och motfakta precis som i ett tvistemål.154 För målsäganden får möjligheterna 

till kumulation av processerna störst betydelse för det fall brottet hör under allmänt åtal. I dessa 

fall är nämligen åklagaren på målsägandens begäran skyldig att i samband med åtalet förbereda 

och utföra även målsägandens talan om enskilt anspråk under förutsättning att det kan ske utan 

väsentlig olägenhet och målsägandens anspråk inte är uppenbart ogrundat, detta framgår av 22 

kap. 2 § 1 st. RB. Åklagaren eller förundersökningsledaren ska om möjligt underrätta 

målsäganden om denna möjlighet i god tid innan åtalet och så snabbt som möjligt, se 22 kap. 2 

§ 2 st. RB och 13 a § förundersökningskungörelsen (1947:948) (FUK). Om inte åklagaren för 

målsägandens talan om enskilt anspråk i ett allmänt åtal, kan i vissa fall ett målsägandebiträde 

göra det enligt 3 § 2 st. lagen (1988:609) om målsägandebiträde (LoM). För att ett 

målsägandebiträde ska förordnas förutsätts emellertid att det gäller ett brott på vilket fängelse 

kan följa och där det med hänsyn till målsägandens personliga förhållanden och övriga 

omständigheter kan antas att målsäganden har ett särskilt starkt behov av ett sådant biträde enl. 

1 § 1 st. 3 p. LoM. Målsägandens kostnadsansvar är enligt 31 kap. 11 § 4 st. RB begränsat i 

dessa fall. Om den tilltalade fälls för brottet och döms att betala skadestånd så ska den tilltalade 

också betala målsägandens rättegångskostnad. Om åtalet ogillas och skadeståndstalan inte når 

framgång, så behöver målsäganden bara ersätta den merkostnad som dennes processföring 

inneburit för den tilltalade, exempelvis för bevisning rörande skadans storlek.155 

 

3.3 Brottsskadeersättning 
Kränkningsersättning enligt brottskadelagen kan, precis som skadestånd, utgå för den skada det 

innebär att någon allvarligt kränker någon annan genom brott, 5 § 1 st. brottsskadelagen 

(2014:322) (BSL). Innan den 1 januari 2018 kunde brottsskadeersättning för kränkning utgå 

endast för sådana kränkningar som skett genom brott som innefattar angrepp mot någons 

person, frihet eller frid. Brottsskadeersättning kunde således inte betalas ut för brott som 

innefattar ett angrepp mot någons ära, vilket förtalsbrottet gör. Men med beaktande av att den 

kränkning som ett kvalificerat ärekränkningsbrott innebär kan anses vara likvärdig med andra 

brott som är brottsskadeersättningsgrundande, sammantaget med den ekonomiska 

kompensationens viktiga funktion i brottsoffrets upprättelseprocess, ansåg regeringen det 

                                                
153 Ekelöf, 2015, s. 211; Ekelöf, 2011, s. 207 och Mellqvist, 2015, s. 113.  
154 Ekelöf, 2011, s. 185  
155 Ekelöf, 2006, s. 318.  
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motiverat att möjliggöra utbetalning av brottsskadeersättning vid gärningar som rubriceras som 

grovt förtal.156 Sedan den 1 januari lyder sålunda 5 § 1 st. BSL enligt följande:  

 

”Brottsskadeersättning betalas för den skada det innebär att någon allvarligt kränker 

någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet eller 

frid eller genom grovt förtal enligt 5 kap. 2 § brottsbalken (kränkning).” 

 

Nu kan alltså även kränkningar som skett genom grovt förtal kvalificera för 

brottsskadeersättning. Gärningar som bedöms som olaga integritetsintrång och grovt olaga 

integritetsintrång anses innefatta ett angrepp mot någons frid och kunde således kvalificera för 

brottsskadeersättning redan enligt bestämmelsens tidigare lydelse. Vid gärningar som utgör 

förtal av normalgraden blir brottskadeersättning emellertid inte aktuellt heller efter den 1 januari 

2018.  

 

En förutsättning för att brottsskadeersättning ska utbetalas är jämlikt 10 § BSL att övriga 

möjligheter till ersättning utretts och uttömts. Det uppställs vidare krav på att det påstådda 

brottet anmälts till brottsutredande myndighet och att brottsoffret bidragit till utredningen av 

det anmälda brottet i skälig mån, 16 § BSL. Om brottsoffret inte gjort någon anmälan måste 

hen visa på giltig anledning härför. En sådan anledning kan vara t.ex. att polisen utan anmälan 

fått kännedom om brottet och utrett saken.157 Kränkningen ska ha skett genom brott. Vad gäller 

själva brottsbevisningen krävs i de fall gärningspersonen är okänd att brottsoffret med en 

utredning, t.ex. en förundersökning från polis eller åklagare, kan visa att hen utsatts för brott. 

Om den misstänkte är känd krävs i princip en fällande dom eller ett strafföreläggande.158 

  
3.4 Ersättningsnivåer 
Ekonomisk kompensation till följd av en spridning av integritetskränkande bilder eller filmer 

på internet kan alltså utgå som skadestånd eller brottsskadeersättning. Bestämningen av 

ersättningsbeloppet görs på samma sätt i båda fallen och kommer således behandlas gemensamt 

här under samma rubrik, se 5 § 2 st. BSL och 5 kap. 6 § SKL.   

 

                                                
156 Prop. 2016/17:222, s. 85.  
157 Prop. 1977/78:126, s. 53 f och prop. 2013/14:94, s. 59 (tidigare bestämmelsen ska gälla även fortsättningsvis).  
158  Ersättning vid brott, Brottsoffermyndighetens broschyr, 2017, s. 10. 

[https://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/Broschyrer/Svenska/Ersattning_vid%20brott_uppslag_2015.pd
f], hämtad 2018-11-01.  
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Till skillnad från vid exempelvis sakskador, där skadeståndet kan bestämmas utifrån en 

bedömning av vilka ekonomiska konsekvenser den skadegörande handlingen medfört för den 

skadelidande, går det vid ideella skador inte att på samma sätt värdera skadans ekonomiska 

värde. Vid bestämmandet av kränkningsersättningsbelopp utgår man i stället från en 

skönsmässig bedömning, som baseras på rådande etiska och sociala värderingar. I första hand 

ses således till vilket lidande kränkningen typiskt sett kan anses ha medfört. Bedömningen görs 

huvudsakligen utifrån objektiva faktorer, men hänsyn tas också till subjektiva faktorer, t.ex. till 

intensiteten i den skadelidandes upplevelser av kränkningen.159  I 5 kap. 6 § 1 st. SKL anges 

riktlinjer för bestämmandet av ersättningens storlek. Där stadgas i första meningen att 

skadestånd med anledning av kränkning ska bestämmas efter vad som är skäligt med hänsyn 

till handlingens art och varaktighet. Beaktandet av kränkningens art innebär att ersättningarna 

kan variera beroende på föreliggande övergrepp. Beaktandet av kränkningens varaktighet 

innebär att ersättningen kan variera också beroende på dess tidsutsträckning.  

 

Vid återkommande övergrepp som pågår under en längre period är kränkningen i regel 

allvarligare än annars vilket återspeglas i att ersättningen höjs. 160  I bestämmelsens andra 

mening redogörs för vissa särskilda omständigheter som typiskt sett är ägnade att påverka 

graden av lidande och som följaktligen också ska påverka ersättnings storlek. Enligt sista 

punkten, 5 kap. 6 § 1 st. 5 p. SKL, ska särskilt beaktas om kränkningen varit ägnad att väcka 

allmän uppmärksamhet. Här tittas, precis som vid bedömningen av förtals och olaga 

integritetsintrångsbrottet svårighetsgrad rent straffrättsligt, på uppgifternas innehåll och 

omfattningen av dess spridning. Om den utpekade är känd bland allmänheten kan lidandet ofta 

bli större än för den mer anonyme, likaså har det betydelse i vilket sammanhang en kränkning 

skett, d.v.s. om den ägt rum i offentligheten eller privat.161 

 

I praktiken utgås det från schabloner vid bestämmandet av kränkningsersättningsbelopp. Här 

har Brottsoffermyndigheten stor betydelse vid bestämmandet av olika schabloner. För förtals- 

och olaga integritetsintrångsbrotten, som kan aktualiseras vid sådana uppgiftsspridningar som 

här studeras, är det emellertid svårt att hitta stöd för bedömningen. Avsaknaden av schabloner 

                                                
159 Prop. 1972:5, s. 572; SOU 1992:84, s. 233 och s. 275 f.; prop. 2000/01:68, s. 51 och Friberg, 2010, 737 ff.  
160 Prop. 1972:5, s. 572; SOU 1992:84, s. 233 och s. 275 f. och prop. 2000/01:68, s. 51.  
161 I utredningen pratas om förtalsbrottet, med tanke på brottens likheter är det emellertid inte långsökt att anta 

att en liknande bedömning görs för olaga integritetsintrång, se SOU 1992:84, s. 280 och s. 246 ff.  
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kan förklaras av att brotten tidigare, av olika anledningar,162 inte kunnat lega till grund för sådan 

ersättning som Brottsoffermyndigheten administrerar, d.v.s. brottsskadeersättning.163 Först i 

referatsamlingen för 2018 kommer möjligen stöd för ersättningens bestämmande ges. Det 

lägsta möjliga ersättningsbelopp som kan dömas ut som skadestånd för kränkning är emellertid 

5 000 kronor. Vid belopp understigande 5 000 kronor anses kränkningen inte vara allvarlig 

vilket får till följd att allvarlighetsrekvisitet brister. I de fall lägre ersättning dömts ut beror det 

oftast på att lägre belopp yrkats, vilket binder domstolen.164 

 

En viss uppfattning av vilka belopp som kan bli aktuella vid spridning av integritetskänsliga 

bilder och filmer på internet kan erhållas utifrån rättspraxis. Vid sådan kränkande 

uppgiftsspridning av bilder och filmer på nätet som bedömts som förtal av normalgraden, är 

främst ett hovrättsfall av betydelse. I målet hade gärningspersonen lagt ut ett nakenfotografi på 

målsäganden på Facebook. Fotografiet, som hade tydlig sexuell prägel, spreds bl.a. till 

målsägandens skolkamrater. Hovrätten bedömde gärningen utgöra förtal och utdömde 5 000 

kronor som skälig kränkningsersättning, utifrån ”tillgänglig praxis” utan att närmare precisera 

denna.165  Kränkningsersättning om 5 000 kronor utdömdes också till den målsägande som blev 

offer för ett olaga integritetsintrång som begicks genom att en bild med text samt en kortare 

film med uppgifter om dennes sexliv lades ut på Snapchat.166 Till den lärare som blev filmad 

när hon misshandlades med en gurka och där filmen sedan spreds på Snapchat, utdömdes 

10 000 kronor i kränkningsersättning till följd av olaga integritetsintrångsbrottet, bl.a. med 

hänsyn till att målsäganden utsattes för det förnedrande brottet i sitt arbete.167 

 

Desto högre har beloppen varit vid sådan kränkande uppgiftsspridning av bilder och filmer på 

nätet som bedömts utgöra grovt förtal eller grovt olaga integritetsintrång. Den man som 

bedömdes ha begått grovt förtal efter att ha lagt ut nakenbilder av mycket integritetskränkande 

karaktär på sin före detta flickvän på en öppen internetsida i syfte att hämnas utdömdes av 

tingsrätten betala 40 000 kronor i kränkningsersättning, hovrätten satte ned beloppet till 15 000 

kronor.168 I det s.k. Instagram-målet, där det på Instagram publicerats bilder tillsammans med 

                                                
162 Olaga integritetsintrång är ett nytillkommet brott där schabloner inte hunnit utvecklas. Grovt förtal kan sedan 

1 januari 2018 grunda brottsskadeersättning, dessförinnan kunde varken grovt förtal eller förtal av 
normalgraden grunda brottsskadeersättning. 

163 SOU 1992:84, s. 146 och Sackemark ,Schultz, 2015, s. 44 f.  
164 Prop. 2000/01:68, s. 55 och Sackemark, Schultz, 2015, s. 45.  
165 Göta hovrätts dom meddelad 2014-02-18 i mål nr B 2417-13.  
166 Värmlands tingsrätts dom i mål nr B 2106-18 meddelad den 25 juni 2018.  
167 Hovrätten för västra Sveriges dom i mål nr B 2996-18 meddelad den 6 juli 2018.  
168 Hovrätten över Skåne och Blekinges dom i mål nr B 3425-13 meddelad 2 april 2014.  



38 
 

nedsättande texter på totalt 45 olika målsäganden och där vardera spridning ansågs utgöra grovt 

förtal, utdömdes gärningspersonerna betala kränkningsersättning om 15 000 kronor till vardera 

målsägande.169 I NJA 2015 s. 86, där gärningspersonen i hemlighet filmade ett samlag med 

målsäganden och publicerade filmen innehållandes målsägandens smeknamn på två porrsidor, 

bestämdes kränkningsersättningen till 70 000 kronor.  I ett liknande mål från Svea hovrätt hade 

gärningspersonen laddat upp filmer och bilder på målsäganden på en internetsida för porr. 

Filmerna och bilderna var av pornografisk och mycket känslig natur. Filmerna låg uppe under 

lång tid, nästan ett år, och en av filmerna titulerades med målsägandens namn. Hovrätten 

fastställde tingsrättens dom, i vilken skadeståndet för kränkning bestämdes till 80 000 kronor 

för gärningen som bedömdes utgöra grovt förtal.170 Gärningspersonen som dömdes till grovt 

olaga integritetsintrång efter att ha lagt ut en film där han och hans f.d. partner hade sex på en 

porrsajt med upptill en miljon besökare varje dag, ålades betala kränkningsersättning om 50 000 

kronor till målsäganden.171 

 

4 Ett brottsofferperspektiv på rättsläget 
I kapitel två har utretts när och enligt vilka bestämmelser spridningar av integritetskränkande 

bilder och videoklipp på internet kan vara straffbara enligt gällande rätt. I det efterföljande 

kapitel tre har utretts när och enligt vilka bestämmelser brottsoffret kan vara berättigad 

ekonomisk ersättning till följd av en sådan spridning. I det här kapitlet kommer rättsläget, såsom 

redogjorts för, att analyseras utifrån ett brottsofferperspektiv. Inledningsvis kommer olika 

aspekter i det straffrättsliga skyddet och i de straffrättsliga bestämmelserna att diskuteras och 

problematiseras. I denna del kommer även vissa processuella frågor att beröras. Slutligen 

kommer olika aspekter av ersättningsrätten att behandlas.  

 

4.1 Betydelsen av kriminalisering  
Spridningar av integritetskränkande bilder och filmer kan som bekant medföra stora 

skadeverkningar för den drabbade. Den integritetskränkning som en spridning innebär kan 

framkalla känslor av rädsla, förnedring och skam och medföra omfattande sociala och 

känslomässiga skadeverkningar för offret. Det är inte ovanligt att den drabbade känner en ökad 

otrygghet, förlorad självsäkerhet och ett behov av närhet och omtanke till följd av övergreppet. 

Skadeverkningarna som kan uppstå tycks till viss del kunna lindras genom olika rättsliga 

                                                
169 Göteborgs tingsrätts dom i mål nr B 705-13 meddelad den 25 juni 2013.  
170 Svea hovrätts dom i mål nr B 2399-16 meddelad den 24 oktober 2016.  
171 Borås tingsrätts dom i mål nr B 547-18 meddelad den 10 september 2018.  
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åtgärder som kan förläna den utsatte en känsla av tillfredställelse, revansch och rättvisa och på 

så vis verka upprättande. Hit hör möjligheten att få sin sak prövad i domstol och att få delta i 

och påverka en brottmålsrättegång. Även att gärningspersonen bestraffas för sina oförrätter och 

att den integritetskränkte får ekonomisk kompensation till följd av spridningen synes kunna 

bidra till upprättelse för den utsatte. Av central betydelse för huruvida dessa rättsliga 

möjligheter till upprättelse erbjuds den som fallit offer för spridning av integritetskränkande 

bilder och filmer på internet, är huruvida spridningen är olaglig eller ej. Bara för att en spridning 

av bilder eller filmer som någon enskild upplever som integritetskränkande sker, behöver den 

inte vara olaglig. 172  I de tillåtna fallen begränsas den utsattes rättsliga möjligheter till 

upprättelse. När spridningen är olaglig, möjliggörs eller ”aktiveras” emellertid resurser som alla 

kan bidra till brottsoffrets upprättelse. Brottsutredningar kan vidtas173, rättegångar kan föras 

och straffrättsligt ansvar såväl som ekonomisk kompensation kan dömas ut. För den som utsätts 

för spridning av integritetskränkande bilder och filmer på internet och tar skada av det, är det 

för den rättsliga upprättelsen således av stor vikt att spridningen är kriminaliserad. Såsom 

framgår av utredningen kan en spridning av aktuellt slag vara olaglig antingen som förtal eller 

som olaga integritetsintrång174,  eller eventuellt som båda brottsbestämmelserna i konkurrens. 

Straffbestämmelserna är inrättade i olika tider, har skilda skyddsområden och är utformade på 

olika sätt. Vardera bestämmelse har sina för- och nackdelar och är mer eller mindre väl lämpad 

för att beivra sådan uppgiftsspridning som här studerats. I det följande kommer det 

straffrättsliga skyddet härvidlag att diskuteras närmare. Det kommer bl.a. diskuteras hur 

bestämmelserna förhåller sig till den drabbades utsatthet samt om spridningar riskerar falla 

mellan stolarna.  

 

4.2 Varierande ändamålsenlighet  
Förtalsbestämmelsen riktar sig primärt mot ärekränkande uppgiftsspridningar. Till följd härav 

uppställs för bestämmelsens tillämpning krav på att spridningen ska ha varit ägnad att utsätta 

den utpekade för andras missaktning (det s.k. nedsättanderekvisitet). Detta rekvisit är det som 

vållar störst problem i förhållande till spridningar av integritetskränkande bilder och filmer på 

internet. Många gånger är spridningar integritetskränkande utan att för den skull vara 

ärekränkande. När bilder och filmer publiceras tillsammans med nedvärderande texter, eller på 

                                                
172 Se prop. 2016/17:222, s. 39.  
173 De kan förvisso vidtas även för att konstatera att en gärning inte är brottslig. 
174 Observera att båda brotten är gradindelade och att det således förekommer en grov variant av såväl förtal som 

olaga integritetsintrång.  
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forum för t.ex. hämndporr, kan de tillsammans med sitt sammanhang anses förmedla 

nedsättande uppgifter. Men när integritetskränkande bilder och filmer sprids ensamt, utan 

tillhörande text eller tal, blir det ofta svårt att passa in spridningen under nedsättanderekvisitet. 

Dessa tillämpningssvårigheter har – framförallt innan införandet av olaga 

integritetsintrångsbrottet – kunnat medföra att mycket integritetskränkande spridningar riskerat 

gå ostraffade förbi175 – men har vid vissa spridningar av sexuellt integritetskänsligt material 

lösts med hjälp av pressade bedömningar i rättstillämpningen. Genom hårdragna tolkningar av 

nedsättanderekvisitet har en tillämpning av bestämmelsen möjliggjorts i vissa fall då den varit 

långtifrån given. 176  Förtalsbestämmelsen tycks alltså problematisk för beivrandet av här 

studerade, integritetskränkande, spridningar. Ponera exempelvis att nakenbilder, av för den 

medverkande mycket integritetskränkande karaktär, utan samtycke publiceras på en helt vanlig 

webbsida eller blogg med många besökare. Bilderna publiceras utan några som helst 

anspelningar på ”hor” eller på annan ”lösaktighet”, kanske till och med i all välmening för att 

visa en vacker kropp. I ett sådant fall torde nedsättanderekvisitet i förtalsbestämmelsen 

svårligen kunna anses uppfyllt.177 Brottsoffret kan emellertid förväntas lida stor skada av den 

integritetskränkning som spridningen medför. Bestämmelsen och rekvisitet är således dåligt 

anpassat till sådana integritetskränkande spridningar som här studerats.  Den tar sikte på 

ärekränkande spridningar och skyddar mot integritetskränkande spridningar bara till den del 

dessa kan anses följa av ärekränkningen. Det lidande som brottsoffret åsamkas av själva 

integritetskränkningen saknar alltså i princip betydelse för bestämmelsens tillämpning.178 Ur 

ett brottsofferperspektiv är förtalsbestämmelsen således problematisk i förhållande till 

integritetskränkande spridningar.179  

 
I det nytillkomna brottet olaga integritetsintrång har vi å andra sidan fått en bestämmelse som 

utformats mot bakgrund av och för att förhindra sådant integritetskränkande uppgiftsspridande 

som sker på internet. Bestämmelsen skyddar den enskildes personliga integritet och tar sikte på 

spridningar som kan vara integritetskränkande och är således, i förhållande till förtalsbrottet, 

mer ändamålsenlig för att komma åt spridningar av just integritetskränkande bilder och filmer 

på internet. Det är själva spridningen av integritetskänsligt material som kriminaliserats, härtill 

krävs inte att bilden eller filmen kan anses vara ägnad att utsätta den utpekade för andras 

                                                
175 Se bl.a. diskussionen om detta i SOU 2016:7, s. 272.  
176 Se NJA 1992 s. 594 och Göta hovrätts dom i mål nr B 2417-13 meddelad den 18 februari 2014.  
177 Jmf. Brå Rapport 2015:6, 2015, s. 16 och s. 100 f.  
178 Det kan dock beaktas vid bedömningen av brottets svårighetsgrad.  
179 Detta bekräftas i Brå Rapport 2015:6, 2015, s. 100 f. I rapporten framgår att förtalsbestämmelsen inte alltid 

anses tillämplig på spridning av nakenbilder till följd av nedsättanderekvisitet.  
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missaktning. Bestämmelsen omfattar inte alla klandervärda spridningar av integritetskränkande 

material utan avgränsar sig till vissa kategorier av uppgifter som typiskt sett är särskilt 

integritetskänsliga. Avgränsningen medför måhända att skyddet blir mindre dynamiskt, men 

medför samtidigt en önskvärd tydlighet och förutsebarhet i bestämmelsen. Lagstiftaren synes 

också ha fångat upp de mest angelägna kategorierna av uppgifter sett till samtiden. Det är svårt 

att komma på någon uppgiftstyp som saknas. I nuläget synes avgränsningen således inte 

innebära någon påtaglig risk för att typiskt integritetskränkande uppgifter faller mellan stolarna. 

 

4.3 Förutsebarhet och tydlighet  
Förutsebarhet och tydlighet är en viktig rättssäkerhetsaspekt vid utformandet av 

straffbestämmelser.  Vad som är straffbelagt ska vara lättförståeligt och förutsebart för 

allmänheten. Att straffbestämmelser är förutsebara och tydliga torde vidare, precis som 

erhållandet av lämplig information i olika avseenden, kunna bidra till en känsla av kontroll och 

trygghet för de som drabbats av spridningar av integritetskränkande bilder och filmer på 

internet. Genom en förståelse för vad som är straffbelagt och inte kan den utsatte göra en samlad 

och välgrundad bedömning av vilka risker och möjligheter olika förfaranden innebär. En 

brottsanmälan och rättsprocess kan exempelvis medföra att integritetskänsliga uppgifter sprids 

ytterligare och ges förnyad uppmärksamhet vilket kan medföra olust för brottsoffret. Om den 

drabbade i förväg, genom förutsebara och tydliga straffbestämmelser, kan konstatera att 

spridningen är tillåten kan hen följaktligen undvika detta onödiga obehag genom att  avstå från 

att anmäla. Om brottsoffret å andra sidan kan förvissa sig om att en spridning är otillåten, och 

att en process sannolikt når framgång, kan det förväntade utbytet av processen och den 

upprättelse den kan medföra förväntas trumfa det eventuella obehaget och benägenheten att 

anmäla följaktligen öka. Genom förutsebarhet och tydlighet ges brottsoffer chansen att göra en 

egen och välgrundad bedömning. När spridningar utgör brott och den utsatte utan svårigheter 

kan konstatera det, exempelvis genom att läsa lagtexten, torde hen vidare återfå lite av den 

självsäkerhet som gått förlorad med integritetskränkningen och som kanske är nödvändig för 

att hen ska förmå initiera och ta del av olika rättsliga resurser som kan bidra till en känsla av 

upprättelse. Att det straffrättsliga skyddet är tydligt och lättförståeligt är således viktigt inte 

bara ur ett rättssäkerhetsperspektiv utan även ur ett brottsofferperspektiv. Bestämmelsen om 

olaga integritetsintrång är modern och lättförståelig både till sitt språk och till sin utformning. 

Den avgränsar det kriminaliserade området till spridning av vissa kategorier av uppgifter som 

typiskt sett är särskilt integritetskänsliga vilket medför en tydlighet i bestämmelsen. Om någon 

spridit en integritetskränkande nakenbild på mig på internet, kan jag som utsatt ganska enkelt 
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och bara genom att läsa lagtexten till olaga integritetsintrångsbestämmelsen, förstå att 

spridningen sannolikt är olaglig enligt 4 kap. 6 c § 1 st. 5 p. BrB. Detta kan, i ljuset av de 

personliga skadeverkningar integritetskränkningen medfört, tänkas ge mig den självsäkerhet 

och det mod jag behöver för att våga ta nästa steg och anmäla övergreppet.  

 

Annorlunda är det med förtalsbestämmelsen som är förhållandevis svårtillgänglig. Den är 

formulerad med ett föråldrat språkbruk (se exempelvis uttrycket ”eljest” som används två 

gånger i bestämmelsen) och uppbyggd i olika svårlästa steg vars innebörd förstås först om 

läsaren är särskilt observant. Frågan om sanningsbevisning blir exempelvis aktuell först om 

uppgiftslämnandet bedöms försvarligt. Detta är av stor betydelse vid spridning av 

integritetskränkande bilder och filmer vilka per definition kan tänkas vara sanna eller riktiga i 

den bemärkelsen att de är autentiska. Det finns risk för att det eventuellt tankspridde brottsoffret 

felaktigt uppfattar det som att spridande av sanna uppgifter i regel är försvarligt och straffritt, 

men så är som bekant inte fallet. Den felaktiga uppfattningen kan emellertid leda till att 

brottsoffret undviker att anmäla spridningen som i själva verket skulle utgöra brott. Brottsoffret 

går i sådana fall miste om befogade anspråk som kunnat verka upprättande. Avseende 

förtalsbestämmelsen medför nedsättanderekvisitet vidare, som redan berörts, 

bedömningssvårigheter i förhållande till spridning av integritetskränkande bilder och filmer. 

Enskilda bedömningar har fått olika utfall i olika instanser.180 Det kan således vara svårt att 

förutse när en spridning av aktuellt slag omfattas och är straffbar enligt bestämmelsen. 

Osäkerheten kring dessa aspekter medför en risk för att brottsoffret, vars självsäkerhet och 

självkänsla kan ha fått sig en ordentlig törn av gärningen, undviker att anmäla gärningar som i 

själva verket skulle utgöra brott. Brottsoffret går i sådana fall miste om befogade anspråk som 

kunnat verka upprättande. Att straffbestämmelser är förutsebara och tydliga är alltså av största 

vikt och där finns mer att önska av förtalsbestämmelsen.  

 

I såväl olaga integritetsintrångs- som förtalsbestämmelsen uppställs en ansvarsfrihetsregel. Om 

ett uppgiftslämnande är försvarligt ska inte dömas till ansvar även om rekvisiten för brottet i 

övrigt är uppfyllda.  Vad som gör ett uppgiftslämnande försvarligt kan variera, men i 

lagmotiven framhålles intresset av yttrandefrihetsrätten särskilt. Spridningar som sker 

exempelvis i journalistiska syften eller för att hålla nyhetsförmedlingen välunderrättad kan 

alltså motivera inskränkningar i den enskildes personliga integritet och medföra ansvarsfrihet. 

                                                
180 Se exempelvis Göta hovrätts dom i mål nr B 2417-13 meddelad den 18 februari 2014.  
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Ett potentiellt problem härvidlag är att många missförstår yttrandefrihetsrätten. I Sverige hävdar 

många sin yttrandefrihetsrätt, många gånger felaktigt. 181  Det har framförts att inget 

rättighetsargument så missbrukat – och så missförstått – som yttrandefrihetsargumentet.182 Det 

finns således risk för att brottsoffer som utsatts för en spridning som kvalificerar till något av 

brotten, till följd av en skev uppfattning om yttrandefrihetsrätten, gör den felaktiga 

bedömningen att spridningen är försvarlig. Kanske påverkas hen, i sin rådvillhet, av att 

gärningspersonen hävdat yttrandefrihetsrätten. Detta, och ansvarsfrihetsreglerna i vardera 

bestämmelse, hämmar förutsebarheten i bestämmelserna och kan måhända förvirra brottsoffret.  

 

4.4 Spridningsrekvisiten och utsattheten 
För den som blir utsatt för spridning av integritetskränkande bilder och filmer på internet blir 

uppgifternas fortsatta förekomst och spridning oöverskådlig från första oönskade 

tillgängliggörandet. Bilden eller filmen kan utan svårigheter sparas, kopieras och spridas vidare 

av olika internetanvändare utan att det behöver komma till andra än de medverkandes 

kännedom. Brottsoffrets kontroll över uppgifternas befintlighet upphör alltså i samband 

härmed. Från och med denna tidpunkt kan brottsoffret inte överse vem eller vilka som har 

tillgång till dem eller vad de används till. Denna ovisshet, som kan tänkas medföra en särskild 

oro och utsatthet för brottsoffren, inträder alltså redan vid första tillfället för uppgifternas 

oönskade tillgängliggörande. I förhållande till brottsoffers utsatthet vore det alltså passande om 

också straffbarheten inträdde från och med denna tidpunkt. De spridningsrekvisit som uppställs 

i de båda straffbestämmelserna är emellertid inte helt i linje med denna utsatthet. 

Spridningskraven är avvikande och problematiska på olika sätt. 

I förtalsbestämmelsen uppställs krav på lämnande. Det är således inte tillräckligt att en bild 

eller film tillgängliggjorts på internet, utan det krävs att uppgiften verkligen kommit till 

tredjemans kännedom, det ska med andra ord visas att tredje man faktiskt tittat på bilden eller 

filmen. Detta förhållande kan dels vara svårt att bevisa, dels så överensstämmer det som sagt 

dåligt med den drabbades faktiska utsatthet. Även om det inte kan styrkas att en film eller bild 

visats torde ju insikten om att uppgiften finns ”där ute” och kan ha setts medföra stora 

skadeverkningar för den utpekade. I NJA 2008 s. 946 hade den tilltalade via e-post skickat för 

målsäganden integritetskränkande ljud- och bildfiler till tre olika personer. Det ansågs i fallet 

                                                
181 Mirjamsdotter, Sofia, 2014, Sundsvalls tidning, [https://www.st.nu/artikel/opinion/ledare/yttrandefrihet-i-

praktiken], hämtad 2018-12-11.  
182 Schultz, Mårten, 2013, Västerbottens Kuriren, [https://www.vk.se/1074610/marten-schultz-nej-det-handlar-

inte-om-yttrandefrihet], hämtad 2018-12-11.  
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styrkt att adressaterna mottagit mejlen, men inte att de öppnat ljud- och bildfilerna.  Samtliga 

mottagare hävdade att de inte öppnat filerna. Förtalsåtalet ogillades följaktligen i den delen. För 

målsäganden torde dock insikten om att mottagarna haft tillgång till och kanske fortsatt har 

tillgång till materialet vara nog så jobbigt, och som målsäganden uttalade i målet är det fullt 

möjligt att mottagarna sett filmerna utan att vilja tala om det för henne.183 Det hade således varit 

mer i linje med den drabbades utsatthet vid ifrågavarande spridningar om bestämmelsen tog 

sikte på tillgängliggörandet i stället för lämnandet av uppgiften. Även i förhållande till det 

klandervärda i själva gärningen synes ett sådant upplägg vara mer naturligt. Efter själva 

tillgängliggörandet beror ju uppgiftens spridning och huruvida någon faktiskt tar del av den på 

förhållanden utom gärningspersonens kontroll. Det kan i nuläget anses otillfredsställande att 

relativt slumpmässiga förhållanden, som inte gör en gärning mer eller mindre klandervärd, styr 

huruvida en och samma gärning är straffbar. Anmärkningsvärt är också att det i 

allvarlighetsbedömningen vid förtal faktiskt är tillgängliggörandet, och inte hur många som 

faktiskt tagit del av uppgiften, som är det avgörande för en spridnings omfattning och kan verka 

försvårande. Tillgängliggörandet tillmäts alltså betydelse, men först när åtminstone en person 

tagit del av uppgiften. Här torde större krav kunna uppställas på koherens i bestämmelsen. Om 

det är tillgängliggörandet av en uppgift som är det väsentliga för bestämmandet av en spridnings 

omfattning och allvarlighet, så bör också det, och inte huruvida någon faktiskt tagit del av 

uppgiften, vara bestämmande för huruvida uppgiften blivit spridd i första läget. Nu ges 

blandade budskap, där det i första läget är huruvida någon tagit del av uppgiften som är 

avgörande för straffbarheten, och i andra läget huruvida uppgiften tillgängliggjorts för många.  

Vid olaga integritetsintrång är det tillgängliggörandet som är det relevanta i 

spridningsrekvisitet. Att det är tillgängliggörandet som är det relevanta överensstämmer, i 

förhållande till lämnandekravet, bättre med den drabbades utsatthet vid spridning av 

integritetskränkande bilder och filmer på internet. För att spridningskravet i olaga 

integritetsintrångsbrottet ska vara uppfyllt fordras emellertid att uppgiften tillgängliggjorts för 

fler än ett fåtal personer. När känsliga uppgifter sprids till endast någon eller ett fåtal personer 

är spridningen, trots att det kan vara mycket kränkande för den drabbade, inte straffbelagd enligt 

bestämmelsen. Det är oklart hur många personer uppgiften måste tillgängliggöras för, men 

utifrån den praxis som hänvisas i förarbetet verkar det krävas att uppgiften är ägnad att komma 

till åtminstone fler än fyra personers kännedom. Detta krav på en större spridning 

                                                
183 Se tingsrättens domskäl i NJA 2008 s. 946.  
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överensstämmer illa med den integritetskränktes utsatthet. Såsom redan konstaterats kan den 

drabbade redan från det första oönskade tillgängliggörandet av de integritetskränkande 

uppgifterna åsamkas stort lidande i form av oro och ovisshet om uppgifternas förekomst, vem 

som har tillgång till dem och deras spridning. Detta första tillgängliggörande, som ofta torde 

vara utslagsgivande för den drabbades utsatthet, behöver inte nödvändigtvis göras till fler än en 

person. Trots det krävs alltså en större spridning för att handlingen ska vara straffbar enligt 

olaga integritetsintrångsbestämmelsen. Kravet rimmar illa med den drabbades utsatthet. 

Utsattheten inträder vid första tillgängliggörandet, men handlandet är brottsligt först om bilden 

eller filmen vid något tillfälle tillgängliggjorts för tillräckligt många. Ur ett rent kvantitativt 

hänseende är det spridningsrekvisit som uppställs i förtalsbestämmelsen, där det är tillräckligt 

att uppgiften lämnats till en person, att föredra.  

 

Kravet på att uppgiften ska ha spridits till mer än ett fåtal för att vara brottslig, öppnar också 

upp för att integritetskränkande uppgifter kan spridas successivt i en kedja mellan olika 

personer, utan att någon av de i kedjan ingående spridningarna behöver vara otillåtna. Om varje 

enskild spridning sker till färre än ett fåtal är de inte otillåtna som olaga integritetsintrång. I 

teorin kan alltså integritetskränkande uppgifter enligt detta förfarande spridas i obegränsat stor 

omfattning utan att för den skull vara straffbara enligt bestämmelsen. Detta ter sig egendomligt. 

För den utsatthet som kan uppstå till följd av en omfattande spridning saknar det ju betydelse 

huruvida uppgiften spridits på en och samma gång eller stegvis. För straffbarheteten har det 

emellertid avgörande betydelse. En mycket integritetskränkande bild eller film som successivt 

och stegvis nått mycket stor spridning medför typiskt sett mycket allvarliga skadeverkningar 

för den utsatte.184 Trots det kan förfarandet vara tillåtet då vardera spridning kan smita förbi 

bestämmelsens tillämpningsområde. Detta som en följd av att lagstiftaren inte vill ge 

bestämmelsen alltför vidsträckt tillämpningsområde. Om bilderna eller filmerna som sprids inte 

heller kan sägas vara ärekränkande, de kanske består av en nakenbild, kommer förfarandet inte 

heller vara brottsligt enligt förtalsbestämmelsen. Ur ett brottsofferperspektiv ter sig luckan i 

straffområdet således särskilt oroväckande.   

 

4.5 Processuella möjligheter och hinder 
En väg mot gottgörelse och upprättelse anses vara att brottsoffer, som här benämns 

målsäganden, får delta i en rättsprocess, där de ges möjlighet att få komma till tals och få ett 

                                                
184 Jmf. grovt olaga integritetsintrång.  
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erkännande. För att målsäganden ska få tillträde till rättsprocessen fordras att brott uppdagas, 

utreds och lagförs så att dessa rättigheter kan aktualiseras.185 Många av dessa faktorer är utom 

målsägandens kontroll. Hen torde vara en viktig källa till upplysningar vid brottets uppdagande 

och utredning, men det är i regel polis och åklagare som ansvarar för utredning och lagföring. 

Huruvida målsäganden faktiskt ges tillgång till en rättsprocess efter att ha blivit utsatt för brott, 

bygger således på att dessa aktörer gör sitt jobb så att en fällande dom kan emotses och åtal 

således väckas. Om brottet av någon anledning inte kan åtalas och följaktligen inte blir föremål 

för en rättsprocess, riskerar målsäganden uppleva det som ytterligare en kränkning, eller ett 

svek, från samhället.  

 

Alla brottsoffer torde emellertid inte vara intresserade av en rättsprocess. En rättegång kan 

medföra stora påfrestningar för målsäganden. Att de omständigheter som utgör 

integritetskränkningen måste behandlas vid förhandlingen kan upplevas besvärande och i värsta 

fall som en ny kränkning vilket kan innebära s.k. sekundär viktimisering. Rättegången kan 

också leda till ytterligare oönskad uppmärksamhet och spridning av integritetskänslig 

information. Med hänsyn härtill är det passande att målsäganden ges inflytande över åtalsfrågan 

vid såväl förtal som olaga integritetsintrång. Hen kan i regel avhålla sig från en straffrättslig 

process om så önskas och söka upprättelse på annat sätt om så anses lämpligare i det enskilda 

fallet. Ibland är det kanske för brottsoffrets känsla av upprättelse tillräckligt med en personlig 

ursäkt från gärningspersonen och ett löfte om att det inte ska hända igen. I sådana fall riskerar 

en från samhället påtvingad straffprocess göra mer skada än nytta.186 Att målsäganden ges 

inflytande över processen är således positivt. Det är dock främst vid de mindre allvarliga brotten 

som denna möjlighet finns. För grövre brott överskuggar det samhälleliga intresset av lagföring 

målsägandens vilja.187 Målsäganden torde alltså vid de mest integritetskränkande spridningarna 

inte ha något val, utan tvingas då genomgå en förhandling i vilken de känsliga omständigheterna 

behandlas och ges ytterligare uppmärksamhet vilket kan medföra stora påfrestningar. 

 

Det inflytande som målsäganden ges ska emellertid inte blandas ihop med det ansvar hen åläggs 

över processen. Här ser reglerna annorlunda ut beroende på vilket brott som begåtts. Vid olaga 

                                                
185 Granström, Mannelqvist, 2016, s. 148.  
186 Även ur brottspreventionshänseende kan det förhållande att gärningspersonen ber om ursäkt och frivilligt 

ersätter skada vara likvärdigt med bestraffning, se Ekelöf, 2015, s. 64.  
187 Vid förtalsbrott kan om målsäganden är under 18 år ett allmänt åtal initieras utan dennes angivelse. Vid olaga 

integritetsintrång kan allmänt åtal åtas utan målsägandens angivelse om brottet är grovt eller om det är 
påkallat från allmän synpunkt. Även i dessa fall tas emellertid hänsyn till målsägandens eventuella intresse 
av att slippa ytterligare exponering vid bedömningen av om åtal ska väckas.  
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integritetsintrång ges målsäganden inflytande över processen genom angivelsekravet samtidigt 

som hen slipper ta ansvar för processföring och brottsutredning om hen önskar åtala brottet som 

hör under allmänt åtal. Upplägget är välbalanserat. Målsäganden ges möjlighet att undvika en 

process, men för det fall hen vill processa ges hen bästa möjliga förutsättningar för att nå 

framgång med sin talan. Brottet utreds och talan förbereds och förs då av professionella aktörer. 

Målsäganden får en tillbakadragen roll i processen och kan, om det anses påkallat, få förordnat 

ett målsägandebiträde som bidrar med stöd och hjälp under processen. Att brottet vid angivelse 

hör under allmänt åtal visar vidare den utsatte att ifrågavarande gärningar tas på allvar. Att 

spridningar av integritetskränkande bilder eller filmer på internet mot någons vilja är något som 

påkallar och förtjänar samhällets resurser och att det är i det allmännas intresse att sådana 

gärningar beivras. Detta kan i och för sig medföra viss bekräftelse för brottsoffer som blivit 

utsatta för spridningar av integritetskränkande bilder eller filmer på internet. Det visar att 

lagstiftaren insett de skadeverkningar som kan uppstå av dylika brott och allvarligheten i dem. 

Det kan också tänkas inverka positivt på brottsoffrets vilja att ta tag i saken. Att hen påminns 

om att det är en allvarlig handling hen blivit utsatt för och inte en struntsak som borde sopas 

under mattan.  

 

Annorlunda processuell ansvarsfördelning är det vid förtal. Huvudregeln är då som bekant att 

den straffrättsliga talan förs av målsäganden inom ramen för enskilt åtal. Målsäganden ska då 

förbereda och föra talan vilket bl.a. innefattar att utreda det påstådda brottet och bevisa de fakta 

som krävs för att rekvisiten i brottet ska vara uppfyllda. I och med att det är en straffrättslig 

process ställs höga krav på bevisningen, och målsäganden måste visa att det står utom rimligt 

tvivel att den anklagade är skyldig för att denne ska kunna fällas.188 Det torde för många, även 

för den mest självsäkre, vara förenat med stora svårigheter. Det juridiska språkbruk och de 

speciella förfarandena som tillämpas vid domstolar skulle många uppleva som främmande. 

Lägg här till att målsägandens självkänsla och självsäkerhet till följd av den 

integritetskränkande spridningen hen utsatts för kan vara nedsatt, vilket kan innebära ökad oro 

och osäkerhet i olika situationer. Detta torde inverka negativt på dennes förmåga att själv föra 

talan i de situationer ombud ej anlitas. Det är, föga överraskande med beaktande av ovan, 

ovanligt att en ansvarstalan inom ramen för enskilt åtal når framgång.189 Det är också mycket 

                                                
188 Jmf. Sackemark, Schultz, 2015, s. 46.  
189 Ekelöf, 2015, s. 62. 
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ovanligt att en talan om enskilt åtal ens förs.190 Många gånger torde de processuella svårigheter 

som ett enskilt åtal medför verka avskräckande för målsäganden som då hellre avhåller sig från 

saken. Att brotten som huvudregel inte i samma utsträckning som vid andra brott påkallar 

samhällets resurser sänder vidare signaler om att spridningar som utgör förtal anses 

bagatellartade och av mindre betydelse. Detta delvis negligerande synsätt kan smitta av sig på 

brottsoffret och medföra dels en bristande acceptans för de faktiska känslor som uppstår till 

följd av handlingen, dels att hen inte framställer anspråk ens i fall då de är befogade.  

 

Med beaktande av det ansvar det innebär att föra enskilt åtal vilket många gånger torde upplevas 

betungande, är det utifrån ett brottsofferperspektiv av stor vikt för förtalets beivrande, att brottet 

faller under allmänt åtal. Det allmänna åtalet ger bättre garanti för en god utredning och 

processföring än det enskilda.191 Detta ökar chanserna för en straffprocess och utdömande av 

straffrättsligt ansvar. Vad avser sådan spridning av integritetskänsliga bilder eller filmer på 

internet som uppfyller brottsrekvisiten i förtalsbestämmelsen, är det på det stora hela oklart hur 

ofta och när allmänt åtal kan anses påkallat. Det kommer till syvende och sist an på hur allvarligt 

brottet anses vara. Bedömningen ska göras med beaktande av den kränkande uppgiftens 

karaktär och omfattningen av dess spridning. Att den ärekränkande uppgiften är 

integritetskränkande är graverande, likaså anses det graverande om spridningen skett på internet 

och därigenom tillgängliggjorts för många människor. Det kan således antas att det vid 

spridning av bilder eller filmer på internet som kvalificerar till förtal, oftare än annars är påkallat 

med allmänt åtal, men det kommer som sagt an också på uppgiftens karaktär. Vid spridning av 

bilder eller filmer av sexuell och integritetskränkande karaktär torde allmänt åtal allt som oftast 

bli aktuellt. Dessa gärningar är i regel ägnade att medföra allvarlig skada för målsäganden och 

kvalificerar således för grovt förtal. Enligt Åklagarmyndighetens rekommendationer ska i dessa 

fall också allmänt åtal anses påkallat från allmän synpunkt. Brottsoffrets möjligheter att nå 

sådan upprättelse som en straffprocess och ett utdömt förtalsansvar kan medföra torde således 

vara bättre då det rör sig om spridning av sexuellt integritetskänsligt material, genom att 

gärningen då synes falla under allmänt åtal.  

 

Det kan härvidlag argumenteras för att de åtalsbegränsningar som uppställs avseende 

förtalsbrottet kommer få mindre betydelse, och verka mindre begränsande i ifrågavarande 

                                                
190 Ekelöf, 2015, s. 62; Ekelöf, 2011, s. 208; Mellqvist, 2015, s. 113; Brå Rapport 2015:6, 2015, s. 87 och 

Landström, 2016, s. 36.  
191 Se Ekelöf, 2015, s. 65.  
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situationer, sedan införandet av olaga integritetsintrångsbrottet. När ansvar för förtal görs 

gällande vid spridningar av integritetskränkande bilder och filmer på internet är spridningen 

per definition inte bara ärekränkande, utan också integritetskränkande, och då kan straffbuden 

bli tillämpliga i konkurrens. Ansvar för förtal torde alltså vid ifrågavarande spridningar i regel 

komma att åtalas parallellt med ansvar för olaga integritetsintrång. Åtalet för förtal kan således 

”följa med” det allmänna åtalet för olaga integritetsintrång även om det i och för sig inte hade 

påkallat allmänt åtal. Detta får betydelse bl.a. för möjligheterna att få till stånd en straffprocess 

och att få utdömt straffansvar.192 Det medför också att ett målsägandebiträde allt oftare kan 

förordnas då olaga integritetsintrångsbrotten har fängelse i straffskalan vilket är ett krav för att 

målsägandebiträde ska bli aktuellt. Förtal har inte fängelse i straffskalan, då talan om förtal förs 

”ensamt” blir alltså något målsägandebiträde aldrig aktuellt. Sammanfattningsvis kan alltså 

förmodas att det allt oftare kommer bli aktuellt med rättsprocesser till följd av spridningar av 

integritetskränkande bilder och filmer på internet. I rättsprocessen ges målsäganden möjlighet 

att få komma till tals och få ett erkännande vilket kan vara positivt för dennes känsla av 

upprättelse.  

 
4.6 Utvidgade ersättningsmöjligheter  
I såväl svensk som internationell rätt anses brottsoffrets behov av upprättelse till viss del kunna 

tillgodoses med hjälp av ekonomisk ersättning. Den ekonomiska ersättningen kan inte göra 

brottet ogjort men väl kompensera för de skador gärningen medfört och de känslor som den 

framkallat. Ersättningen kan bidra till att återställa den utsattes självkänsla och självrespekt. Ur 

ett brottsofferperspektiv är det således viktigt att ersättning kan betalas ut till följd av brott. 

Kränkningsersättningens nära samspel med straffrätten medför att många av de aspekter som 

diskuterats i det föregående gör sig gällande även i förhållande till brottsoffrets ersättningsrätt. 

Om en integritetskränkande spridning av bilder eller filmer exempelvis riskerar falla mellan 

stolarna och inte vara brottslig riskerar ifrågavarande spridning av samma anledning inte heller 

vara kränkningsersättningsgrundande. Detta eftersom det ena förutsätter det andra, 

kränkningsersättning förutsätter brott. Här kan inledningsvis konstateras att möjligheterna till 

kränkningsersättning för den som blivit utsatt för spridning av integritetskränkande bilder och 

filmer på internet generellt sett ökat i samband med införandet av brottet olaga 

integritetsintrång. Fler spridningar är nu brottsliga och kan således grunda rätt till 

kränkningsersättning. Dessutom innebär införandet, vilket diskuterats tidigare, att allmänt åtal 

                                                
192 Även för möjligheterna att erhålla ekonomisk kompensation. Mer om det längre ner.  
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allt oftare kommer att vara för handen och följaktligen också möjligheten att låta åklagaren 

förbereda och utföra målsägandens skadeståndstalan inom ramen för brottmålsrättegången. Ett 

sådant förfarande medför, i förhållande till alternativet att själv föra talan inom ramen för en 

civilprocess, många fördelar för målsäganden. Förfarandet innebär inga påtagliga risker för 

målsäganden och uppställer inte heller några direkta krav på dennes engagemang eller 

medverkan i processen. I stället får juridiskt tränade individer sörja för att sådana för 

kränkningsersättningens utdömande relevanta omständigheter tas upp vid rättegången. Innan 

allmänt åtal väcks har vidare en förundersökning bedrivits genom vilken det utretts vem som 

skäligen kan misstänkas för brottet och att tillräckliga skäl föreligger för åtal mot honom. Det 

innebär att en många gånger gedigen utredning föregått åtalet och att det vid förhandlingen kan 

förväntas presenteras goda bevis för att brott har begåtts, vilket också är ett rekvisit för 

utbetalande av kränkningsersättning. Att skadeståndstalan, vid spridning av 

integritetskränkande bilder och filmer på internet, allt oftare kommer kunna framföras av 

åklagaren som enskilt anspråk inom ramen för ett allmänt åtal kan alltså tänkas medföra ökade 

chanser till ekonomisk ersättning för brottsoffret.  

 

4.7 Risk för förbiseenden i det enskilda fallet 
Bestämmandet av kränkningsersättningsbelopp görs genom en skönsmässig bedömning. I 

första hand ses alltså till vilket lidande en kränkning typiskt sett kan anses ha medfört med 

beaktande av huvudsakligen objektiva faktorer. Att bedömningen är mer eller mindre 

skönsmässig tycks ofrånkomligt vid ideella skador. För brottsoffer kan emellertid 

bedömningens skönsmässiga karaktär innebära att den utdömda kränkningsersättningen inte 

alltid står i paritet med den lidna skadan. Den skönsmässiga bedömningen utgår som sagt från 

vilket lidande en kränkning typiskt sett medför. De skadeverkningar en integritetskränkning 

orsakar beror dock på en mängd olika subjektiva förhållanden vilka torde variera kraftigt mellan 

olika personer. Att bedömningen görs huvudsakligen utifrån objektiva förhållanden kan alltså 

leda till att olika faktorer hänförliga till skadelidanden som inverkar på graden lidande i det 

enskilda fallet inte beaktas tillräckligt i beloppsbestämmandet. Om domstolen exempelvis inte 

beaktar att den kränkte p.g.a. tidigare upplevelser påverkats särskilt starkt av ett angrepp på den 

personliga integriteten, kommer beloppet som döms ut inte motsvara det lidande kränkningen 

medfört i det enskilda fallet. Detta kan påverka ersättningens gottgörande eller upprättande 

funktion negativt för brottsoffret. Brottsoffers upprättelse handlar till stora delar om att bli 

synliggjord och att få ett erkännande. Om ersättningen inte motsvarar brottsoffrets 

förväntningar kan det förstärka dennes upplevelse av att inte bli sedd vilket kan uppfattas som 
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ytterligare ett svek från samhällets sida.193 Detsamma gäller förstås även om ersättning skulle 

nekas av olika anledningar. Den ekonomisk ersättningens betydelse för brottsoffrets upprättelse 

torde skifta beroende på hur tillfredställande andra delar av gottgörelseprocessen fungerat. Om 

brottsoffret blivit synliggjord och fått erkännande genom en rättsprocess i vilken hen fått 

komma till tals och i vilken ett rättmätigt straff dömts ut, torde upprättelse i form av pengar 

vara av mindre vikt än annars.    

 

Att bedömningen är av skönsmässig karaktär och att det mer eller mindre utgås från schabloner 

vid ersättningens bestämmande kan vidare medföra en närmast slentrianmässig hantering av 

skadeståndsanspråk där omständigheter hänförliga till brottsoffret och som är av betydelse för 

skadeståndsbeloppet, inte behandlas tillräckligt ingående eller förbises. Brottsoffer har generellt 

sett ett behov av att bli lyssnad på och tagen på allvar. Det kan sålunda tänkas vara av betydelse 

för brottsoffrets känsla av upprättelse att hen får utrymme i processen och ges möjlighet att 

beskriva de känslor och det lidande som handlingen medfört. Om skadeståndsbedömningen blir 

allt för slentrianmässig finns risk för att sådant utrymme inte ges. Så torde framförallt vara fallet 

när åklagaren för skadeståndstalan inom ramen för brottmålsrättegången. Hanteringen av 

skadeståndsfrågan riskerar då ges mindre utrymme, och bli mindre ingående än om den 

behandlats separat. Samtidigt ska risken för ett förbiseende av omständigheter av betydelse för 

skadeståndet inte överdrivas i de i uppsatsen utredda situationerna, då de omständigheter som 

ligger till grund för kränkningsersättning i princip är desamma som också ligger till grund för 

åtalet för förtal eller olaga integritetsintrång.  

 
4.8 Civilrättslig dom som alternativ upprättelseform 
Ett utdömande av ekonomisk ersättning kan, utöver att verka kompenserande, även ha ett 

symboliskt värde att likna med straffansvar. Det visar att skadevållaren gjort något fel och att 

den skadelidande inte bär ansvar för det. Ett utdömande av ekonomisk ersättning inom ramen 

för en civilprocess kan alltså ur upprättelsehänseende utgöra ett alternativ till en straffrättslig 

process och ett utdömande av straffrättsligt ansvar. Detta kan exempelvis aktualiseras när 

straffrättsligt ansvar inte kan dömas ut av olika anledningar. Det kan exempelvis hända att den 

som begått den lagstridiga spridningen av integritetskränkande bilder eller filmer inte var 

straffmyndig vid gärningstillfället. 194  Gärningspersonen kan då inte utdömas någon 

                                                
193 Jmf. Granström, Mannelqvist, 2016, s. 147.  
194 Straffmyndig är man från det att man fyller 15 år. Dessförinnan kan ingen påföljd utdömas, se. 1 kap. 6 § 

BrB. I de av Brå studerade internetrelaterade händelserna som polisanmäldes under 2012 var den utpekade 
gärningspersonen under 15 år i nästan 10 % av fallen, Brå Rapport 2015:6, 2015, s. 12. 
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straffrättslig påföljd vilket kan tänkas otillfredsställande för brottsoffret. Möjligheten att föra 

en talan om, och få utdömt skadestånd kan härvidlag utgöra ett alternativ till den uteblivna 

straffsanktionen. Brottsoffret kan på så vis inte bara erhålla ersättning utan också få ett rättsligt 

erkännande som visar att gärningspersonen handlat brottsligt. Målsägandens intresse av att 

erhålla skadestånd eller brottsskadeersättning till följd av brottet är vidare en omständighet som 

jämlikt 31 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare möjliggör 

ett vidtagande av brottsutredning trots att någon straffrättslig påföljd inte kan dömas ut. Enligt 

förarbetet till bestämmelsen kan så vara aktuellt särskilt i situationer där målsäganden utsatts 

för brott som inneburit en kränkning av integriteten.195 Trots straffriheten kan målsäganden 

således erhålla utredningshjälp för att nå framgång med sin skadeståndstalan. En 

skadeståndstalan och ett skadeståndsutdömande kan alltså utgöra ett alternativ till straffansvar 

i fall då det inte är möjligt.  

 

Det kan också vara så att brottsoffret av någon anledning vill undvika en straffprocess även när 

den är möjlig. Kanske för att slippa genomlida det obehag som deltagandet i en brottsutredning 

bedriven av polis och åklagare kan tänkas medföra med obekväma frågor och ytterligare 

oönskad spridning av integritetskänslig information. Kanske för att slippa möta en 

försvarsadvokat som kan ifrågasätta eller förringa det inträffade i syfte att skydda 

gärningspersonen. Eller kanske för att det känns mer kontrollerat och tryggt att som kärande 

själv få förfoga över processen. Brottsoffret kan då, exempelvis genom att inte ange spridningen 

i fall där angivelse krävs, välja att undvika en brottmålsrättegång.  Även i dessa fall kan en 

civilrättslig talan om skadestånd utgöra en alternativ processform för brottsoffer som ändå vill 

erhålla någon sorts rättslig upprättelse. Om skadeståndstalan når framgång och skadestånd 

utdöms kan som sagt utdömandet ha ett symboliskt värde att likna med straffansvar.  

 

Samtidigt ska inte glömmas att ett dylikt förfarande är förenat med svårigheter och risker. Även 

om beviskraven är lägre än i en brottmålsrättegång kan det vara svårt att bevisa, utan tillgång 

till de utredningsverktyg och befogenheter som polis och åklagare har, att de olika 

brottsrekvisiten är uppfyllda. Dessutom riskerar brottsoffret att få betala rättegångskostnaderna 

vid en eventuell förlust. Om skadestånd döms ut men skadevållaren saknar betalningsförmåga 

kan rätten till brottsskadeersättning begränsas för det fall brottsoffret inte anmält brottet och 

haft giltig anledning härtill. Dessutom torde på samma sätt som en del brottsoffer kan tänkas 

                                                
195 Prop. 2009/10:105, s. 67.  
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finna det självständiga förfogandet över processen önskvärt, andra kunna finna det skrämmande 

och ovälkommet. Det juridiska språkbruk och de speciella förfaranden som tillämpas vid 

domstolar kan, som behandlats tidigare, upplevas som främmande. I synnerhet för en som blivit 

utsatt för ett integritetskränkande brott. Tur är då att talan om skadestånd aldrig kan påtvingas 

brottsoffret. Brottsoffret disponerar själv över skadeståndstalan och hen kan självständigt 

bestämma om och i så fall hur hen vill framföra skadeståndsanspråk. 

 

5 Sammanfattande slutsatser  
I det här femte och sista kapitlet, sammanfattande, kapitlet, kommer det diskuteras huruvida 

och i vilken utsträckning de förändringar som vidtagits på området kan anses fördelaktiga för 

brottsoffer som blivit utsatta för spridningar av integritetskränkande bilder och filmer på 

internet och om de idag ges godare chanser till upprättelse. Det kommer vidare resoneras kring 

om, och i så fall vilka svårigheter eller problem som kan tänkas uppstå framgent. 

 

Det lagstiftningsåtgärder som vidtagits för att stärka det straffrättsliga skyddet för den 

personliga integriteten och som påkallats för att beivra olika integritetskränkningar som sker på 

internet, har medfört ett utökat straffrättsligt skydd mot sådana spridningar av 

integritetskränkande bilder och filmer på internet som här studerats. Tidigare kunde 

ifrågavarande spridningar beivras endast som förtal. Som konstaterats är förtalbrottet många 

gånger problematiskt i förhållande till spridning av integritetskränkande bilder och filmer 

genom kravet som uppställs på att spridningen ska vara ägnad att utsätta den utpekade för 

andras missaktning. Idag kan spridningarna beivras också som olaga integritetsintrång. Olaga 

integritetsintrångsbrottet har bidragit med ett mer adekvat straffrättsligt skydd gentemot 

ifrågavarande spridningar och idag verkar båda bestämmelserna parallellt. Det innebär att 

spridningar som tidigare varit straffria, till följd av att de inte varit ärekränkande, idag kan vara 

straffbara som olaga integritetsintrång. Med införandet av brottet olaga integritetsintrång har 

således området för kriminaliserade spridningar utvidgats.  De som utsätts för spridningar av 

integritetskränkande bilder och filmer på internet står numera under dubbelt skydd, där de olika 

bestämmelserna till viss del kompletterar varandra. Till följd härav kommer utsatta som tidigare 

inte kategoriserats som brottsoffer i fler situationer att klassas så. I egenskap av brottsoffer 

vinner de tillgång till rättsliga resurser av olika slag som kan verka upprättande, såsom 

möjligheten att initiera och driva en rättsprocess, att få utdömt straffansvar och att erhålla 

ekonomisk ersättning till följd av gärningen.  
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Ett ypperligt exempel på hur det utvidgade straffskyddet kommer brottsoffer som blivit utsatta 

för spridning av integritetskränkande bilder och filmer till gagn utgör hovrätten för västra 

Sveriges dom i mål nr B 2996-18 meddelad den 6 juli 2018, till vilket det refereras i uppsatsen. 

Omständigheterna i målet hade svårligen kunnat kvalificera till ett förtalsbrott. Läraren 

utpekades varken som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Filmen förmedlade inte 

heller på annat sätt ett nedsättande budskap av den dignitet som krävs för att 

nedsättanderekvisitet i förtalsbestämmelsen ska vara uppfyllt. Hade spridningen skett innan 

årsskiftet 2017/18 hade den följaktligen varit straffri. Den utsatte läraren hade i det fallet inte 

betraktats som brottsoffer. 196  Något straffansvar hade inte kunnat utdömas och någon 

ekonomisk ersättning hade inte blivit aktuell till följd av integritetskränkningen. Nu skedde 

händelsen, ur ett brottsofferhänseende, lyckligtvis efter årsskiftet och således också efter att det 

straffrättsliga skyddet mot integritetskränkande uppgiftsspridning utvidgats. Den ifrågavarande 

spridningen kvalificerade till det nytillkomna brottet olaga integritetsintrång. Straffansvar 

dömdes ut och läraren fick utdömt ekonomisk ersättning i kompensation för den kränkning av 

den personliga integriteten som handlingen medfört och de känslor, förmodligen av framförallt 

förnedring och skam, som den framkallat. Dessa rättsliga reaktioner kan främja hennes känsla 

av tillfredställelse och rättvisa. Enligt utsago låg hon vaken nattetid efter händelsen och 

grubblade över varför hon blivit utsatt. Skadeverkningarna av integritetskränkningen blev alltså 

betydande. Lika betydande hade skadeverkningarna varit om spridningen skett innan årsskiftet, 

men då hade emellertid inga rättsliga resurser som kunnat bidra till upprättelse stått den utsatta 

läraren till buds. Införandet av brottet olaga integritetsintrång har alltså medfört att den som blir 

utsatt för spridning av integritetskränkande bilder och filmer på internet generellt sett nu har 

godare chanser att nå upprättelse till följd av spridningen genom att fler spridningar är 

straffbara.  

 

Trots förbättringarna tycks det även i det nya skyddet finnas vissa luckor. Uppgifter som inte 

är ärekränkande och som spridits bara till ett fåtal (exempelvis via e-post), måhända i flera 

omgångar, riskerar falla mellan stolarna straffrättsligt. I olaga integritetsintrångsbestämmelsen 

uppställs nämligen ett krav på att den integritetskränkande bilden eller filmen ska ha spridits 

till fler än ett fåtal. Spridningar som förvisso kan vara mycket integritetskränkande och medföra 

stora skadeverkningar för den utsatte kan alltså falla utanför det kriminaliserade området. Om 

en spridning inte är brottslig ges inte heller möjligheter till ekonomisk kompensation.  De som 

                                                
196 Inte i förhållande till spridningen, dock till misshandeln.  
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utsätts för spridningar enligt ett dylika förfaranden riskerar alltså, trots de allvarliga 

skadeverkningar de kan medföra, stå helt utan tillgång till olika rättsliga mekanismer som kan 

verka upprättande på olika sätt vilket torde upplevas mycket otillfredsställande. Huruvida dessa 

situationer medför luckor i rättsskyddet i praktiken, och inte bara i teorin, får framtiden utvisa. 

Sannolikt kommer ytterligare problem och svårigheter med lagstiftningen att utkristalliseras i 

takt med rättstillämpningen.  
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