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Summary 

The legal cases concerning unwanted online publishing of private material have 
experienced a significant rise in the last few years peaking around 2012 in Sweden, with 
initial assiduities around the issue being brought about by the “Instagram riots”. Up to 
this day, there is yet to be a collective term to entirely encompass these cases, and 
although the specific details differ between each case, there is an apparent common 
thread in the majority of the assessments – defamation. The core problem goes beyond 
the protection of individual honour, which lay at the heart of Sweden’s criminal chapter 
on defamation. How to name the appearance however, tend to depend on the actual 
circumstances.  
  
In this essay I aim to investigate this subject whilst maintaining a hold of the bigger 
picture. In light of this, along with the absence of a collective term, I created Tendency X 
(X), an abstract premise that serves to represent the essence of selected common core 
values appearing in Swedish Case Law. While analysing a selected amount of repre-
sentative legal cases (the majority from within the last few years) and deconstructing 
them to study what they have in common, I formed X. In the subsequent parts, X is 
therefore defined as something, usually a type of defamation inclusive of (a) sexual 
nature, (b) concerning two individuals, and (c) takes place online. Currently, "X-cases" 
seems to be judged mainly as defamation, for this reason the legal scope of this thesis 
will focus mainly on the present and historical legislation on defamation. This investiga-
tion will focus on the following questions: (1) How does the interest of protection relate 
to X? (2) In what way does the legislation on defamation constitute protection against X? 
and (3) How can other areas of law instead of, or in combination with defamation, offer 
legal protection in relation to X? 
 
The original form of the legislation on defamation has proven to be useful in relation to 
X. Characteristic of X is also that it can often be covered by several sections of the law, 
as well as by the European Convention on Human Rights, and these are at times not 
strong enough to fully capture the presumed offense or protect the values worthy of legal 
protection. X also opens up many legal questions around what is to be considered the off- 
and online reality. This led me towards the field of sociology of law to examine and 
identify various matters from which to build different starting points of possible 
solutions. I have therefore introduced the concepts of honour and capital from Bour-
dieu’s vocabulary to discuss how X could be understood from an alternative way to law. 
These conclusions serve to relate X to a variety of legal provisions, mainly from within 
the national penal code, to evaluate the actual possibility of legal protection for the 
individuals. The result shows that there are several options that might be useful in order 
to uphold the individual’s rights; however, carrying this out appears both unpredictable 
and relative. In order to analyse the situation and thereby attempt to find openings to 
various directions of future solutions the bigger picture of how X can be interpreted, is 
essential.   

Finally, I have identified proposals as grounds for discussion on how X can be handled 
by the law. These proposals can be viewed as openings for further exploration in the 
field, however, X brings on the fact that there is a certain area worth protecting that is not 
covered by a corresponding protection in the law. 
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Sammanfattning 

Antalet rättsfall gällande oönskad publicering och spridning av andra människors privata 
material på Internet har ökat betydligt de senaste åren, med de s.k. Instagramupploppen 
2012 som en sorts uppmärksamhetskulmen. Inget svenskt samlingsnamn som passar i alla 
dylika sammanhang har uppkommit och även om specifika detaljer skiljer sig åt från fall 
till fall, förefaller ärekränkningar förekomma som en röd tråd i de flesta bedömningar. 
Huvudproblemet sträcker sig dock utanför skyddet av individens ära som är kärnan i 
förtalsparagrafen. Hur dessa rättsfall tenderar att benämnas är dock beroende av specifika 
omständigheter i varje enskilt fall. 

  
I denna uppsats undersöks de specifika fallen samtidigt som en helhetssyn behålls. På 
grund av detta diskuteras vad jag kallat Tendens X (X), en abstrakt premiss som tjänar till 
att representera essensen av den utvalda värdegrund som förekommer i svensk rättspraxis. 
X har definierats genom en dekonstruerande granskning av en utvald mängd representativa 
rättsfall (de flesta från de senaste åren). Utifrån de gemensamma nämnarna, definieras X 
därför i de efterföljande delarna som en typ av förtal som består av (a) sexuell karaktär (b) 
mellan privatpersoner (c) och sker på internet.  Huvudsakligen tycks X-fall i dagsläget 
bedömas som förtal varför det är det lagrummet som uppsatsen främst undersökt, även 
med en viss historisk tillbakablick. Uppsatsen kommer därför att utgå från frågeställning-
arna: (1) Hur kan skyddsintresse förstås i förhållande till Tendens X? (2) På vilket sätt 
utgör förtalsbestämmelsen ett skydd mot Tendens X? Och (3) Hur kan andra rättsområden 
istället för, eller i kombination med förtal erbjuda rättsligt skydd i förhållande till Tendens 
X?  
 
Trots att förtalsbestämmelsen i princip sett likadan ut sedan den infördes har den visat sig 
vara användbar i förhållande till X. Utmärkande för X är även att dess handlingar ofta 
täcks av flera lagrum, och EKMR, där emellanåt inget är tillräckligt starkt för att i sig 
självt kunna fånga det presumtiva brottet och därmed värna skyddsintresset. Tendens X-
fall öppnar alltså upp för många juridiska frågor som återfinns i ett fält mellan den 
verklighet som utspelar sig online och den verklighet som är offline. Detta har även lett 
mig till att ta ett steg mot rättssociologins håll för att genom dess växelverkan med 
juridiken försöka identifiera olika utgångspunkter genom vilka olika lösningskombinat-
ioner skulle kunna utvinnas. Jag har därför som teori introducerat Bourdieus begrepp ära 
och kapital för att kunna resonera om hur X ska förstås på ett annat än ett strikt juridiskt 
sätt. Resultatet visar att fastän det finns flera konstellationer av rättsliga bestämmelser, 
huvudsakligen inom straffrätten, som i och för sig kan vara användbara för att upprätthålla 
individens rättigheter så medför detta både oförutsägbarhet och relativitet. Den större 
bilden blir därför central för att analysera situationen och därigenom försöka hitta 
öppningar till olika riktningar för framtida lösningar. 
 
Avslutningsvis har jag identifierat ett par förslag som öppnar för diskussion om hur X 
skulle kunna hanteras inom juridiken. Förslagen skulle kunna betraktas som möjliga nya 
ingångar för vidare studier på området men kan sammanfattas med konklusionen att 
existensen av X innebär att det numera finns ett skyddsintresse utan ett direkt korresponde-
rande och erforderligt lagskydd.  
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Förord 

Jag minns än idag ljudet av det första regnet jag upplevde i Lund, stora regndroppar mot 
gamla kullerstenar och den särskilda doften som luften får efter en riktig regndusch. Jag 
minns första dagen på juristprogrammet och jag minns den själsliga kallduschen och vem 
som modigt tog ton efter att en handfull personer berättat att enda anledningen till att de 
var på uppropet var för att studieplatserna lottades ut på läkarprogrammet. Jag minns 
stunder av tvivel och hopplöshet och jag minns föreläsningar och föreläsare som genom sin 
briljans fått mig hoppfull igen. Jag minns med glädje möjligheten och förmånen över att få 
vara med och tävla för lag Iuslund i den Nordiska Rättegångstävlingen för de mänskliga 
rättigheterna i Helsingfors och alla fantastiska människor som jag lärde känna där. Jag minns 
också kursutvärderingar jag läst och sammanställt och tagit fram riktlinjer för som ordfö-
rande för utbildningsutskottet och vilka fantastiska vice ordföranden och utbildningskvali-
tetsintresserade kåraktiva runt om i Sverige som jag fick chans att arbete med, men också 
hur mödosamt det var att driva jämställdhets- och likabehandlingsfrågor i motvind (jag är så 
glad över att den feministiska våren nu äntligen tycks ha nått även juridikum!) Jag minns 
också att jag under de första hektiska åren på juristutbildningen såg väldigt mycket fram 
emot möjligheten att sista terminen verkligen få fördjupa mig i någonting spännande och 
jag har kvar anteckningsboken med idéuppslag genom åren.  
 
Tiden har snabbt passerat, men också akademiska utflykter och äventyr. Dessa har fått mig 
intresserade av fler perspektiv men jag har ständigt återkommit till juridiken. Med filosofi-
professorn under min utbytestermin i México City, en fantastiskt berikande sommarkurs i 
conflict resolution på Irland och Nordirland inom U21-samarbetet och alla timmar på Human 
Right Councils sidoevent under min praktiktermin Genève, som tre särskilda höjdpunkter. 
Men även studier vid olika universitet i ämnen inom litteraturvetenskap, intermediala 
studier, rättspsykologi, judaistik, global citizenship, sexualitetens idéhistoria och kreativt 
skrivande har säkerligen påverkat min person och mitt tankesätt och även denna uppsats på 
ett sätt som inte tillräckligt kan återspeglas i källförteckningen på detta arbete.  
 
Tack älskade Calle för all kärlek och allt tålamod!  
 
Tack särskilt mycket till handledare Sverker Jönsson och till bollplank Sara-Emelie Sawert 
(som jag förväntar mig lever upp till sitt löfte om att en dag bli justitieminister), bägge 
omnämnda redan i första stycket, för stöd och uppmuntran i den här uppsatsprocessen! 
 
Tack även Christel, Alfon, Karin, Ulrikor, Marior, systrarna Hansson, Miriam, Björn, Ruby, 
CRC-gänget, Nuñes och ni andra som på olika sätt varit behjälpliga med stöd, trott på mig 
när jag själv inte orkat, knuffat på, läst och i allmänhet kommit med goda råd eller underlät-
tat det administrativa kaoset.  
 
Tack och förlåt till familj och vänner som funnits där men som jag försummat under 
uppsatstiden. Förlåt också alla träd för den kopiösa mängd papper som jag printat.  
 
Malmö, en regnig junidag 2015      
/  Melanie 
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Förkortningar 

BBS - lagen Lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor 

SL Strafflagen (1864:11) 

MB Missgärningsbalken (från 1734 års lag)  

PUL  Personuppgiftslagen (1998:204) 

BrB   Brottsbalken (1962:700) 

RF  Regeringsformen (1974:152)  

EKMR Europeiska konventionen den 4 november 1950 angående skydd 

för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

RB Rättegångsbalken (1942:740) 

YGL  Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1 469) 

SkL   Skadeståndslagen (1972:207) 

TF  Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 

SOU Statens offentliga utredningar 

Prop. Proposition 

Dir. Utredningsdirektiv  

BBS Bulletin Board System/ Elektronisk anslagstavla 

NJA Nytt Juridiskt Arkiv  

SvJT Svensk Juristtidning  

MÄ Målsäganden  

TT Den tilltalade 

GP Gärningsperson 

BO Brottsoffer  

X Tendens X 

TR Tingsrätt 

HovR Hovrätt 

RH Rättsfall från hovrätterna  

HD Högsta Domstolen 

ED Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna 
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[d]en som utpekar någon såsom brottslig  
eller klandervärd i sitt levnadssätt  
eller eljest lämnar uppgift  
som är ägnad att  
utsätta denne för andras missaktning, 
dömes för förtal till böter. 
 
Var 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.   
 
5 kap. 1 § BrB  
 
[mina kursiveringar] 
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1 Inledning  
 
”Människan i ett samhälle, icke minst i ett modernt samhälle, är hänvisad till att på olika sätt och 
i olika plan leva i gruppgemenskap med andra. Om därför någon angriper annan genom att om 
honom utsprida nedsättande uppgifter och därigenom försöker inrikta gruppens känslor mot 
honom, så kan detta vara ett allvarligt angrepp, som för den angripne kan leda till uteslutande ur 
gruppgemenskapen eller försvårade livsbetingelser på olika sätt.” 
 

Departementschefen i Prop. 1962:10 
 
 

1.1 Problemkomplex  

I mitten av december 2012 samlas uppemot 500 upprörda ungdomar utanför en 
gymnasieskola i Göteborg. Tumultets upprinnelse är innehållet på ett konto på 
Instagram och misstankar om att den som skapat kontot fanns på skolan. På kontot 
har någon eller några lagt upp över 200 bilder på ungdomar, främst tjejer, med 
tillhörande namn och text om påstådda sexuella aktiviteter.1  

 
I mars 2013 begår en flicka i Kumla självmord genom att kliva ut framför ett tåg. 
Snart framkommer det att hon har utsatts för utpressning där gärningspersonen hotat 
att, för i det fall flickan inte försåg honom med fler, sprida filmer i vilka hon 
figurerat i ett sexuellt sammanhang. Det visar sig således att flickan utsatts för något 
väldigt komplext som fråntagit henne möjligheten att se några önskvärda alternativ. 
Denna tragiska händelse visar sig sedermera vara toppen av ett isberg. Mannen 
misstänks ha begått andra brott av sexuell karaktär mot ett tjugotal flickor och döms i 
början av 2014 till 3,5 års fängelse av Göta hovrätt.2  

 
Under sommaren och hösten 2013 uppmärksammar anställda på Söderortspolisen i 
Stockholm, vilka har många års erfarenhet av att utreda vålds- och sexualbrott bland 
ungdomar att något hänt med ungdomars attityd till sex.3 Utredarna tyckte sig se 
mönster och attityder de inte tidigare stött på.4 I ett specifikt ärende (Söderortshän-
delsen), som aldrig ledde till åtal på grund av bristande bevis, har en tjej - enligt egen 
utsago - gång på gång förmåtts ”ställa upp på” gruppsex, under hot om att hennes 
pojkvän annars kommer lägga ut filmer på henne i sexuella situationer. Tonårskillen i 
fråga säger själv i förhör att det var helt okej att ”dela med sig” av sin flickvän till 
sina kompisar. Liknande inslag är enligt poliserna ständigt återkommande i de 

                                                
1 Det så kallade Instagramfallet, dom meddelad av Göteborgs tingsrätt den 25 juni 2013 i Mål nr B 705-13. 
2 Dom meddelad av Göta hovrätt den 3 februari 2014 i Mål nr B 3104-13, hädanefter kallat Kumlafallet.  
3 En sorts upptäckt som dock förmodligen inte är helt unik i princip men kanske i sak. Jämför mediers belysning av ändrad syn 
på sex i samband med pornografisk film, rockmusik osv. Tidsanda i förening med vissa specifika företeelser tycks ofta fungera 
som en sorts språngbräda även om det inte alltid ger ett generellt genomslag. Se exempelvis hur Fürth pekar på ”de områden 
som främst varit föremål för tidens moraldiskussion, några exempel är att det på 1980-talet var videovåldet som utgjorde något 
sorts fokus och på 1990-talet tonåringars sexualvanor. Med anledning av tidsandans inverkan på den personliga utvecklingen 
skiftar ofta olika generationers värderingar i något eller flera avseenden och denna växling kan även påstås vara konstant” 
Fürth, Värdelös eller rik på värden? – om moral och omoral hos dagens och gårdagens unga, 1999 s.111.  
4 Kriminalutredare Mihajlo Mrdjen och kriminalkommissarie Moni Winsnes har berättat om detta i ett flertal sammanhang, se 
exempelvis Linder: Råare syn på sex bland ungdomar 2013. 
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ärenden de utreder. Enligt polisen inleds situationen ofta med att killar på olika sätt 
hotar eller tjatar till sig någon sorts sexuell handling. Detta dokumenteras med foto 
eller film som sedan används som utpressningsmaterial dels för att förmå personen 
att ställa upp igen, dels för att inte riskera att personen berättar för någon vuxen.5  

 
I mars 2015 meddelar Högsta domstolen en dom avseende kränkningsersättning i, ett 
av de mer omtalade förtalsmålen på senare tid.6 I målet (hädanefter kallat porrsajts-
fallet), som vid Högsta domstolen endast rörde skadeståndets storlek, hade den 
tilltalade spelat in ett samlag mellan sig och målsäganden och därefter lagt upp den 
inspelade filmen, vilken fått stor spridning, på två olika porrsajter på Internet. Fallet 
bekräftar vad som verkar vara en relativt ny, men allt mer förekommande företeelse. 
Nämligen att en part, enligt praxis ofta mannen eller killen, i syfte att hämnas 
publicerar integritetskänsliga bilder eller filmer där den före detta partnern är naken 
och i ett sexuellt sammanhang. Företeelsen kallas på engelska för revenge porn 
(hämndporr) och har i flera länder på senare tid kommit att betraktas som en egen 
brottstyp.  

Dessa händelser menar jag på många sätt har kommit att symbolisera medvetandegö-
randet av ungdomars utsatthet för nätet. Med Instagramfallet som startskott för en 
omfattande diskussion avseende dessa frågor och har även resulterat i ett uppvak-
nande för både rättsväsendet och lagstiftarna.7 Ovanstående fall har även fått stor 
uppmärksamhet i media, men det finns många fler utöver dessa och sedan 2012 har 
det framkommit ett betydligt ökat antal anmälningar och domar.8 Det tycks finnas en 
utbredd uppfattning kring att de utsatta personerna i allmänhetens ögon anses åtnjuta 
någon sorts skyddsvärde och att de handlingar som drabbat dem är att anse som 
oönskade och klandervärda. De olika skyddsintressen som aktualiseras är inte nya 
men samverkar på ett förhållandevis nytt sätt. Sammanfattningsvis kan konstateras 
att de företeelser som ovanstående fall består av, såväl rättsfall som ärende inte har 
något gemensamt namn. I brist på ett enhetligt juridiskt begrepp beskrivs händelserna 
ofta som en sorts näthat eller som äre- eller integritetskränkningar.  
 
Den gradvisa förflyttningen av förtalsbrottet från dagspress och anslagstavlor till 
internet går att spåra till allmänhetens inträde på internet. Däremot kan varken 
tillvägagångssätt, specifik brottsplats samt konsekvenser och effekt mätas eller läsas 
som något statiskt. I Sverige trädde år 2014 ett par ändringar på området i kraft, men 
med tanke på den osäkerhet som fortfarande råder kan det inte anses tillräckligt.9 För 

                                                
5Se bland annat: By: Råare attityd till sexbrott bland unga. 2013, Linder: Råare syn på sex bland ungdomar 2013, och 
Utbildningsradions serie: Skolministeriet, Sex och attityder i skolan, 2014.   
6 Dom meddelad av Högsta domstolen den 16 mars 2015 i Mål nr T 5670-13, hädanefter hänvisat som porrsajtsfallet. 
7 Mål nr B 705-13 har även efterföljts av flera andra liknande mål, exempelvis B 1220-13 i Borås tingsrätt med avgörande den 
11 oktober 2013 som kallats det nya instagramfallet.   
8Antalet anmälningar är högre än antalet domar, en av anledningarna är åtalsprövningsreglerna en annan kan vara att handlingen 
som anmälts inte kan betraktas som brottslig. Se mer (i avsnitt 2) vad gäller utvecklingen av praxis meddelades i juni 2015 dom 
beträffande ett uppmärksammat ärende i mål B 8098-13 med över 60 målsägande där den tilltalade hotat unga tjejer online och 
som även tvingat dem att framför honom via skype och webkamera begå sexuella övergrepp mot sig själva (i vissa fall med 
dokumenterade fysiska skador på tjejerna), mot den s.k ”nätpedofilen”, resulterade den 4 juni 2015 i dom där Solna tingsrätts 
dömde gärningspersonen till 7 års fängelse för en mängd olika brott,  (men inte för alla vilka han åtalats för). 
http://www.solnatingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Man-doms-till-sju-ars-fangelse-for-
sexuella-overgrepp-pa-natet/, publicerat, den 4 juni 2014.  
9 Ju 2014:10 Utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten. (pågående, utredningen 
beräknas avsluta sitt arbete senast 31 januari 2016). 
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de människor som växer upp idag är Internet något självklart som alltid har funnits 
och därför inte något vare sig parallellt eller valbart i relation till annan verklighet.  

 
Det finns en allmän diskussion om hur vi ska förhindra att människor hamnar utanför 
när samtiden och vardagen blir allt mer digitaliserad. Det är också viktigt att fråga sig 
hur den grupp som är ständigt digitaliserad och istället ligger ett steg före ska 
behandlas för att inte heller de ska hamna i en negativ särbehandling. Precis som att 
vissa saker föreslås ”behållas” i den fysiska världen för att behålla sina värden måste 
kanske vissa aspekter av internet även appliceras motsatsvis, kanske kan inte 
samhällsordningen vara så att vi inte erkänner saker som händer på internet på 
samma sätt som vi erkänner dem i verkligheten. Samma lagar gäller ju online och 
offline10 men går det att tala om reell och jämbördig jämställdhet eller rättvisa om 
samma företeelse inte bedöms likvärdigt beroende på vilken arena de utspelas på. 

 
Avsaknaden av konkret hänförbar rubricering innebär även svårigheter i de fall då 
företeelsen används som påtryckningsmedel. Ovan nämnda fall har det gemensamt 
att det handlar om företeelser mellan privatpersoner, som delvis utspelar sig på 
Internet och där det finns inslag av sexuell karaktär. Tendenser som består av dessa 
tre förutsättningar betraktade tillsammans beskriver företeelsen jag ämnar undersöka 
och hädanefter benämna Tendens X (eller enbart X). Uttrycket näthat förekommer, 
men ska inte utforskas i denna uppsats, dels för att uttrycket har ett betydligt bredare 
tillämpningsområde än det som nu påvisats som utgångspunkt för X, dels på grund av 
att det inte är ett juridiskt begrepp i brottsbalkens mening.  

 

1.1.1 Rättslig positionering av Tendens X 
 

De företeelser som kan tänkas ingå i begreppet näthat har de senaste åren varit 
föremål för diskussion, debatt och granskning.11 Förmodligen dröjer det inte länge 
förrän ordet näthat12 införs i Svenska Akademiens ordlista.13 Det jag valt att kalla 
Tendens X har inte en egen benämning i brottskatalogen - men betecknas ofta som 
ärekränkningsbrottet förtal. Därutöver är det vanligt att gärningspersonen, genom att 
utnyttja målsägandens rädsla att utsättas för subjektivt förtal, använder någon form 
av utpressning. Den här typen av fall sker alltså ofta intimt sammankopplat med 
andra brott eller oönskade företeelser. I många fall är förtalsbrottet den gemensamma 
nämnaren.  
 
Näthat är inte en juridisk benämning, men kan förklaras som ett paraplybegrepp över 
oönskade företeelser som sker på Internet: Företeelser som med varierande svårig-
hetsgrad kan anses passa in under de aktuella bestämmelserna och brottsbeskrivning-

                                                
10 I FN:s råd för mänskliga rättigheter i Geneve antogs 2012 Resolution 20/8 med Sverige som en av initiativtagarna. 
Resolutionen togs med konsensus och bekräftar – för första gången i sådant sammanhang – att samma rättigheter som finns 
offline också gäller online. 
11 Se exempelvis Utbildningsradions Fallgropar för unga på nätet.  
12 Se till exempel polisens definition som innebär att ”[n]äthat är ingen juridisk term utan ett samlingsbegrepp och kan handla 
om olika typer av brott.” https://polisen.se/Lagar-och-regler/Om-olika-brott/It-relaterade-brott/Nathat/. Juridikinstitutets har 
förklarat att ”[m]ed näthat avses kränkande och hatiska kommentarer på exempelvis bloggar, facebook och Instagram. 
Kränkningarna kan även ske genom publicering av bilder eller videoklipp på internet.” http://www.juridikinstitutet.se/nathat. 
Jämför även lista från: http://www.brottsrummet.se/sv/nathat.  
13Andersson: Språkfrågan: Nättroll in och biljettång ut 2015. 
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arna i brottsbalken men som inte i sig utgör någon självständig brottsform. Likt 
brottet människohandel - som kan bestå av flera olika sorters brott såsom sexhandel, 
slaveri och olovlig organhandel - är många företeelser på Internet intimt samman-
kopplade och intrikata. Och likt den oönskade men inte ovillkorligen olagliga 
företeelsen mobbning utgör inte heller näthat per definition ett specifikt brott.  
De olika händelserna (beståndsdelarna) kan däremot i sig utgöra brott och företeelsen 
kan generellt sett anses oönskad. De kan också utgöra grunden för olika ordningsreg-
ler och förbud på t.ex. arbetsplatser eller skolor och i vissa fall kan det även leda till 
att ansvar kan utkrävas i andra än rent direkta led. Ansvar genom skollagen eller 
arbetsskyddslagstiftning kan också träda in genom att påvisa att händelsen kunnat 
inträffa på grund av ansvarsbrister eller misslyckande i att upprätthålla ett visst skydd 
eller en viss miljö. Vad gäller X har inte i större utsträckning dessa andra områden 
diskuterats och rent krasst kan tänkas att aktualiserandet av ett principalansvar möter 
praktiska svårigheter då det är oklart om en händelse inträffat innanför det tilltänkta 
ansvarsområdet. Det finns också anledning att framhålla att själva lagen, eller en 
brist på lag kan vara i strid med rådande diskrimineringslagstiftning (2 kap. 13 § RF).  

 
Genom Internets tilltagande betydelse har människor numera anledning att försöka 
skydda sin person, vad som kallas, in real life eller away from keyboard (IRL eller 
AFK) och sin Internetpersona online.14 Denna dualistiska uppdelning kan verka 
överdriven men det har visat sig att även företeelser som ”endast” skett på Internet 
föranlett drastiska följder offline. Det vill säga i den konkret-fysiska verklighet som 
tidigare benämnts verkligheten men som nu kräver en distinktion gentemot vad som 
kan kallas internetverkligheten.15 Internet genomsyrar människors liv såväl offline 
som online att det idag inte går att betrakta Internet och den så kallade verkligheten 
som två parallella forum. Lagens omfattning bör därmed inte göra skillnad mellan 
om en otillåten handling begås via en telefon i någons ficka eller på en särskild 
geografisk plats.16 Den gällande huvudprincipen är att det som inte är tillåtet offline 
inte heller är tillåtet online.17 
 
Sverige har genom ratificering av Europakonventionen för de mänskliga rättigheter-
na (EKMR) skyldighet att tillgodose individers integritetsskydd inom ramen för 
rätten till privatliv som stadgas i artikel 8.18 Huruvida svårigheten i att utläsa 
förutsebarheten i den här typen av fall innebär att de positiva förpliktelserna som 
åligger staten inte är uppfyllda kan diskuteras. Dessa förpliktelser måste också i sin 
tur vägas mot andra konventionsrättigheter som kan resultera i intressekonflikter. I 
sammanhanget ska rätten till yttrandefrihet i artikel 10 nämnas. Generellt kan dock 

                                                
14 Två internetrelaterade termer som på olika sätt beskriver samma företeelse och därför kan sägas visa på den indirekta 
förskjutningen av innebörden av ”verkligheten”. Begreppsuppdelning uppmärksammandes exempelvis i den s.k. Pirate Bay-
rättegången genom ordväxlingen: Åklagaren Håkan Roswall: ”När träffades ni för första gången IRL, så att säga”? Domaren: 
”IRL?” Åklagaren: ”IRL – In Real Life”, Peter Sunde talespersonen för The Pirate Bay: ”Vi gillar inte uttrycket IRL, Vi 
använder AFK – Away From Keyboard. Vi tycker att internet är på riktigt”.  Se mer kring Internetpersona online i förhållande 
till digital ära i avsnitt 7.2.3. 
15 Jämför den i vardagligt tal allt vanligare följdfrågan ”aha, ett fysiskt möte?” Alternativt ”alltså, pratade ni på nätet eller i 
varandras ”riktiga” närvaro?”.  se även ex, Kammarkollegiets upphandling Digitala mötesrum, 2014.  
16 I min analys har jag för avsikt att laborera kring att avgränsade platser på Internet kan tänkas behöva ha utökat ansvar i likhet 
med de ansvars som åläggs exempelvis en nattklubbsägare i förhållande till gäster som agerar otillåtet.( se avsnitt. 7.3). 
17 HRC Geneve 2012 Resolution 20/8 samt SOU 2015:23, Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för 
säker information i staten, s. 194.  
18 Europeiska konventionen den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna. 
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sägas att det inte torde ligga i någon stats intresse att Europadomstolen (ED)19 i den 
här typen av fall riskerar att användas av enskilda som en ”fjärde instans” med 
anledning av missnöje kring de nationella regelverken. Däremot kan en påminnelse 
om löftet om skydd och konsekvenserna av att misslyckas med sina positiva 
förpliktelser eventuellt fungera som en katalysator i sammanhanget. Den specifika 
innebörden i konventionsrättigheten kommer här inte vidare att behandlas.  
 
Då X kan beskrivas på olika sätt i olika sammanhang är det också svårt att placera 
den direkt under en (straff)rättslig rubricering och därför måste inledningsvis 
tendensen dekonstrueras och struktureras för att kunna förhållas till frågeställningar-
na. 
 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att genom en förståelse av Tendens X undersöka problem 
och möjliga förbättringar i gällande rättsområden. Som framgått ovan har digitali-
serade och sexualiserade integritetskränkningar blivit ett vanligt förekommande 
samhällsinslag. Den debatt som förts i samhället visar att detta är en oönskad 
utveckling. För att avgöra om det skett en faktisk ökning eller fenomenet bara fått en 
ökad uppmärksamhet krävs, utöver ett utförligt statistiskt underlag, en förståelse 
kring stigmatiseringen av fenomenet utifrån såväl offrets som förövarens perspektiv. 
Stigmatisering av den brottsutsatta samt ett skärskådande av offrets personlighet och 
beteende är inte lika framträdande inom alla brottsområden. I detta avseende tycks 
den här typen av fall ha vissa gemensamma nämnare med sexualbrott såsom våldtäkt. 
Jag anser det vara mycket problematiskt att fastställande av brott ska ske genom en 
normativ bedömning av den drabbades person. Vad gäller ärekränkningsbrotten 
ligger det då nära till hands att olika individer därigenom indirekt tillskrivs olika 
sorts dignitet.  

 
Med det oklara rättsläge som idag föreligger är det inte helt enkelt för domstolarna 
att hitta en enhetlig brottsbenämning på handlingar som gemensamt kallas näthat. 
Ofta åberopas förtal eller någon form av ofredande alternativt andra ungefärligt 
träffande eller kumulativa brottsbenämningar. I praxis återfinns likvärdiga handlingar 
under olika rubriceringar och med olika framgång. Mot bakgrund av hur resone-
mangen har sett ut framstår det som uppenbart att lagstiftningens skyddsobjekt inte 
åtnjuter ett tydligt skydd. Detta är problematiskt ur flera aspekter men framförallt på 
grund av bristen på förutsebarhet och svårigheten att tillgodose objektivitet vilket 
sammantaget leder till rättsosäkerhet. Omarbetningar har gjorts på flertalet områden 
men om det är tillräckligt och om det därmed blir tydligt och förutsebart kan inte 
uttryckas med självklarhet.  
 
Dessa brottsliga eller möjligen brottsliga företeelser, inom vilka skyddsobjekten inte 
är väldefinierade, är alltså inte avgränsade till tydliga brottskategorier vilket är 

                                                
19Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.  
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anledningen till jag valt att benämna dessa som X. Ett första steg i undersökningen 
blir då att närmare förtydliga hur X kan kategoriseras för att sedan vidare utreda 
rättsområdet och dess möjligheter och brister. Ett andra steg blir att försöka lyfta 
svaret på frågorna i ett mer samhälleligt perspektiv och laborera med förslag kring 
olika tänkbara utgångspunkter för vidare utredning.  
 

 
o Hur kan skyddsintresse förstås i förhållande till Tendens X?  

 
o På vilket sätt utgör förtalsbestämmelsen (5 kap. 1 § BrB) ett skydd mot 

Tendens X? 
 

o Hur kan andra rättsområden istället för, eller i kombination med förtal (5 
kap. 1 § BrB) erbjuda rättsligt skydd i förhållande till Tendens X?  

 
 
 

1.3 Teoretiska utgångspunkter 

Läsaren har, i det föregående, stiftat bekantskap med ämnet och några av dess 
utmaningar. Uppsatsen bygger främst på det material som den klassiska rättsdogma-
tiska metoden förordar, dvs. lag, förarbeten, rättspraxis och doktrin. Teoretiskt utgår 
uppsatsen från en så kallad kritisk rättsdogmatisk ansats, där utgångspunkten är att 
rättsväsendet - domstolen och rättens representanter - omöjligen kan tillskrivas 
förmågan till absolut objektivitet vilket innebär att subjektiva uppfattningar och 
värderingar i någon grad alltid påverkar ett domslut. Det förutsätts alltså finnas 
alternativa sätt att besvara frågan om vad som är gällande rätt, vilket medför att det 
blir viktigt att argumentera kring alternativen.20  

Eftersom uppsatsen undersöker förutsättningarna kring ett område där det råder viss 
oklarhet, leder ett kritiskt granskande tillvägagångssätt, där olika alternativ sätts i 
förhållande till varandra, till att få mer klarhet kring hur ämnet därför ska förstås. Om 
lagen innehåller för många oklarheter för att enkelt kunna sättas i ett tidsenligt 
normativt sammanhang anser jag att detta är förenat med risker såsom godtycklighet 
vilket inte är förenligt med transparens eller rättssäkerhet. Om denna oklarhet har till 
syfte att göra lagen mer tillämpningsbar i förhållande till samtiden genom att erbjuda 
domstolen möjlighet till moraliska ställningstaganden, måste detta tydliggöras och 
delegerandet av detta tolkningsföreträde av samtidsmoralen måste tydligt uttalas.  

Genom att å ena sidan erfara en ökad kriminaliseringsfrekvens - eller i vart fall ökad 
debatt - men å andra sidan ge domstolarna en vid tolkningsmarginal kan både 
otydliga och problematiska signaler uppstå hos allmänheten. Att därutöver för att 
kunna passa in i rekvisitet, behöva tillskriva den utsatta personen ett sorts moraliskt 
skuldbeläggande genom att eventuellt definiera omständigheten som klandervärd för 

                                                
20 Gunnarsson och Svensson: Genusrättsvetenskap, 2009. s. 98ff.  
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att bekräfta andras missaktning, gör inte läget tydligare. Det vill säga att det i de fall 
då det rör sig om något som vederbörande faktiskt har gjort och inte själv anser är 
klandervärt men däremot högst privat blir den funktion av upprättelse som rättspröv-
ningen är tänkt att ge samtidigt ett slags fördömande. Denna omständighet talar för 
behovet av bred revision på området. Därutöver är det också viktigt att i övrigt 
uppsåtligt klandervärda handlingar inte hamnar utanför rättsprövning för att be-
ståndsdelen X inte utgör ett konkret brott.  

 

1.3.1 Kapitalbegreppet 
 

I den vidare analysen kommer jag att använda mig av begreppet kapital i förhållande 
till de beståndsdelar vilka jag tyckt mig kunna identifiera som gemensamma nämnare 
bakom Tendens X. (Givetvis går det också att tänka sig att det egentligen rör sig om 
ett omvänt förhållande där min egen uppfattning om ett möte mellan dessa aspekter 
lett mig till att konstruera problemområdet som X.) Begreppet kapital är något som, 
tillsammans med begreppen habitus och fält, uppträder som några av de mest 
centrala begreppen i den franska sociologen Pierre Bourdieu teori- och begrepps-
värld. Väldigt förenklat kan sammanfattas att habitus (från latinets vana) i vid 
bemärkelse ska förstås som en produkt av den socialisering individer utsätts för. Fält, 
eller sociala rum, är ett annat sätt att betrakta det som mer allmänt benämns som 
samhället. Kapital går att mäta i såväl materiella som symboliska tillgångar. Dessa 
tre samexisterar genom att habitus och kapital avgör hur någonting positioneras på 
fältet. Det som i sociala grupper (inte individuellt) tillerkänns värde och känns igen 
som värdefullt är således ett uttryck för det symboliska kapitalet. I sociala samman-
hang är det symboliska kapitalet således värdefullt. En underkategori till gruppen 
symboliskt kapital är vad Bourdieu kallar kulturellt kapital.21  

 
Att använda det teoretiska begreppet kapital blir alltså ett sätt att i analysen ta hjälp 
och använda mig av Bourdieus erkända begrepp och uppfattning kring att det finns 
parallella erkända värden, av betydelse för makt och maktförhållanden. Viktigt att 
poängtera är likafullt att analysen inte ska tolkas som ett försök att i stort applicera 
Bourdieus metoder på min problemställning. Däremot kan kapitalet från hans 
begreppssfär på ett mycket passande sätt sägas tjäna syftet att tillskriva värde på 
olika sätt.  Detta kan så att säga förstås som den kritiska faktorns kärna i förhållande 
till användandet av normativa rekvisit i lagstiftningen. Mitt sätt att använda kapital-
begreppet kommer att vara i förhållande till de redan introducerade områdena 
privat/privatliv, sexuellt/sexualitet och digitalt/datoriserat och deras (förmodade) 
värde som symboliskt kapital i dagens samhälle. Att se de olika inneboende värden 
som finns på dessa områden dels var för sig dels tillsammans medverkar till vissa 
svårigheter, men bidrar också till att ge beståndsdelarna legitimitet. Att juridiskt 
avgränsa och inordna handlingar som riktar sig mot både flyktiga och omformnings-
bara värden blir måhända mer överskådligt om de förstås som något mer konkret, 
som i detta fall delar av ett användbart symboliskt kapital.  
 

                                                
21 Broady, Donald: Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg, Skeptron Occasional Papers nr 15, 1998, s. 6ff.   
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Det mer samhälleligt rättssociologiska perspektivet tillämpas således där uppsatsen 
genom att ställa frågor kring orsakerna bakom en regels framväxt eller kring hur 
konsekvenserna som följer av en regel ser ut. Exempelvis har Håkan Hydén, 
seniorprofessor i rättssociologi, i sin forskning till stor utsträckning intresserat sig för 
vilka normer som blir rättsregler. Sammanfattningsvis innebär detta att uppsatsen i 
vissa delar befinner sig i spänningsfältet mellan rättsvetenskap och rättssociologi.22 

 
 

1.4 Metod och material  

Då huvudfokus i denna undersökning rör sig kring en tendens, Tendens X, snarare än 
ett specifikt avgränsat rättsområde måste förståelsen för själva tendensen sättas i 
förhållande till det juridiska ramverk inom vilket tendensen förgrenar sig. Som 
utgångspunkt används därför främst rättsfall. Premissen X, har dels fungerat som ett 
filter för att välja ut ”rätt” avgöranden och därigenom även användbar lagtext i 
uppsatsens rättsutredning. Men dels också för att ta reda på vilka skyddsintressen 
som blir utan skydd i de fall då X inte eller bara delvis kan lagföras. Filtret är 
resultatet av en initialt mer förutsättningslös ingång i undersökningsområdet som 
därefter smalnats av. Detta allteftersom det i läsningen framträtt vissa mönster som 
gett upphov till nya sätt att betrakta materialet och således studera flera mönster. 
Slutligen har rättsfallen avgränsats till att utgöra ett mindre urval som både kan visa 
på bred variation och gemensamma punkter. Mot denna bakgrund bör detta urval 
därför samtidigt betraktas som såväl material som metod. Avgöranden från tings- och 
hovrätter såväl som från Högsta domstolen och lagtext har således både kunnat läsas 
ur ett de lege lata och ett de lege ferenda perspektiv. Figur 1 (se avsnitt 2.4) förevisar 
de mål som inledningsvis valts ut systematiserad i förhållande till såväl tiden som 
rättsläget. Detta är viktigt att nämna då lagändringar som trätt i kraft under tiden har 
föranlett stora ändringar. Vad som tydligt framträder i dessa fall är rättstillämpning-
ens förhållande till lagtolkning och lagstiftarens korrigeringar  

Detta ger anledning till att framförallt sätta X i relation till ärekränkningsbrottet förtal 
(5 kap. 1 § BrB) och att därutöver förhålla X till ett ramverk bestående av främst 
andra straffrättsliga områden, såsom exempelvis olaga hot (4 kap. 5 § BrB) och 
sexuell posering (6 kap. 8 § BrB). Dessa framkommer också av praxisanalysen och 
är ytterst begränsade av såväl Regeringsformen som det faktum att de måste leva upp 
till de krav som ställs i Europakonventionen.23  

Det tillvägagångssätt som beskrivits här innebär att undersökningen framför allt blir 
deduktiv till sin karaktär på så sätt att den applicerar X som en premiss för att tolka 
rättsläget snarare än att förklara det induktivt eller deskriptivt. Vidare används makt 
och ära som två metodologiska utgångspunkter vilka i formell bemärkelse relateras 
till demokratin och straffrätten och i informell bemärkelse de mellanmänskliga 
normer och kapital som skapar andra makt(o)balanser och betydelsen av samtidsmo-

                                                
22 jfr. Hydén, The relation between norms and legal rules, 2011, s. 11f.  
23 Regeringsformen 2 kap. 19 §; Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den 
Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Lag (2010:1 408). 
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ralen. Vilka skyddsintressen som anses skyddsvärda och vilket skyddsintresse som 
hänförs av ett lagrum samt i vilken utsträckning skyddsintresset kan påverkas av 
relativitet påvisar således ett resultat av en sorts maktlära och maktanalys. Även 
sättet som verkligheten beskrivs på och det språk och ord som används (eller saknas) 
är ett uttryck för makt.  

Maktkapital är i viss utsträckning beroende av ära. Från maktbegreppet kan maktlös-
het separeras och identifieras som en motpol till omedelbar makt. Hur maktförhål-
landet och äran fördelar sig mellan dessa två poler är inte konstant. Maktlöshet kan 
ses som oförmåga till handling (skuldbeläggande) men också utgöra beaktansvärda 
skäl till att betrakta någon som brottsoffer i lagens mening. Ett exempel kan vara vad 
som kännetecknar det ideala offret i förhållande till sexualbrott, vars ära rubbas 
mindre ju mer maktlöshet vederbörande tillskrivs. Den som visat sig handlingskraftig 
avseende vissa delmoment riskerar istället att drabbas av såväl någon sorts moralisk 
skuld som äreminskning och har dessutom ett svårare juridiskt (bevis)utgångsläge. 
Ett annat exempel är det att samhällsmedborgaren tillerkänner rättsväsendet makt så 
länge det framstår som moraliskt försvarbart (ärevördigt) och att domstolens 
ledamöter förvaltar sin makt på ett etiskt korrekt sätt.24 Bryts detta förhållande eller 
förtroende i avsevärd utsträckning leder det ytterst till maktdelnings- och demokrati-
problem. För att försöka studera ämnet ur ”en samhällsmedborgares” perspektiv har 
jag även i arbetet med uppsatsen till stor del följt den massmediala rapporteringen 
och debatten kring relevanta domar och teman. 
 
I viss utsträckning, specifikt i förhållande till ärekränkningsbrott, blir det nödvändigt 
att ta ett steg tillbaka och betrakta rättsutvecklingen genom en historisk utblick för att 
försöka förstå hur ära och missaktning trots mycket likartad formell gränsdragning 
får olika innebörd i olika samtid beroende av dess informella dimensioner. Materialet 
utgår annars ifrån de sedvanliga rättskällorna extensivt tolkade samt även andra mer 
icke-juridiska källor som myndighetsrapporter samt annan litteratur, juridiska 
läroböcker och debattinlägg i främst juridiska tidskrifter. 

Detta då normativa rekvisit per definition speglar och är beroende av en reflektion 
eller ett förhållningssätt som går utanför den strikt juridiska. Om X visar sig vara 
något mera än summan av delarna eller att summan av delar som kännetecknar X 
föranleder slutsatser kring öppningar i det förväntade rättsliga skyddet och om dessa 
påvisar (eventuellt oavsiktliga) konsekventa missgynnanden blir detta något konkret 
för att kritisera objektiviteten i det ”objektiva” rättssystemet. Min ansats utgår ifrån 
att det legislativa jag letar efter inte går att undersöka och fastställa helt utan att 
betrakta X eller dess konsekvenser även ur andra aspekter än just de rent rättsliga.  

                                                
24 Se exempelvis Hirschfeldt, God domarsed - Om etik och ansvarstagande, på uppdrag av Domstolsverket 2011: ”Europeise-
ringen har medfört en ökad judikalisering. Domstolarna har därmed fått en delvis ny roll och ökad betydelse. Både rättsligt och 
politiskt läggs ökad tonvikt på mänskliga rättigheter. Fler konflikter hamnar i domstolarna. En delvis förändrad rättskällelära 
har vuxit fram, i vilken rättsliga principer har fått ökad betydelse. Detta sammantaget innebär att domarna helt enkelt har fått 
mer makt i samhället.” s. 25 jämte ”Massmedias intresse för domstolarnas verksamhet har ökat. Den nya offentligheten, 
inklusive informationsteknologin, har också medfört att domarna har blivit mer exponerade i samhället” s. 27  samt 
Hirschfeldt, Domaretik - fyra grundsatser och många frågor, 2011 s. 517 och SOU 2008:106 Ökat förtroende för domstolarna 
– strategier och förslag.  
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1.5 Forskningsläget 

Som framgått tidigare kan det samtida uttryck som ofta kategoriseras som förtalsbrott 
bestå av olika beståndsdelar. Forskning kring ämnet tar också olika fokus och 
utgångspunkter, vilket förstås är oumbärligt för att ämnet bättre ska kunna förstås. 
Alvar Nelson lade år 1950 fram avhandlingen ”Rätt och ära”, sedan dess har 
ärekränkningsområdet inte förrän nyligen i någon större utsträckning behandlats. 
 
Anmärkningsvärt är dock hur mycket som nu pågår inom ramen för det här området, 
så gott som varje dag tycks det publiceras något nytt. Utöver det expanderande 
forskningsläget har mycket även hänt vad gäller det rättspolitiska läget. Praktiska 
ändringar som har gjorts de senaste åren är bland annat införandet av lagen mot 
kränkande fotografering, omarbetning av åtalsprövningsregeln såtillvida att förledet 
särskilda skäl avlägsnats från påkallat ur allmän synpunkt och den ökade förekoms-
ten av förhandsmoderering. Detta sedan större tydlighet kring ansvar framträtt och 
därför har exempelvis tillträdet till att skriva kommentarsinlägg på dagstidningar, 
bloggar och andra internetsidor i många fall även fört med sig kravet på samman-
koppling av konton (exempelvis ett Facebookkonto). Denna till synes digitala 
tekniska utveckling stod i relation till ett par hovrättsdomar 2011.25 Även flera 
statliga offentliga utredningar har tillsatts och i vissa fall befinner sig processen en 
bra bit in i lagstiftningskedjan (se avsnitt 2, figur 1). Detta har även föranlett studier 
och forskning inom ramen för bland annat Brottsförebyggande rådets 
het26och Ungdomsstyrelsens verksamhet27.  
 
Civilrättsprofessorn Mårten Schultz, bland annat författare till boken Näthat -
Rättigheter och möjligheter,28 har sedan en tid tillbaka arbetat med frågor av detta 
slag i flera olika sammanhang. Han har bland annat diskuterat värdet kring att utreda 
förtalsbrottet i relation till integritetsbegreppet.29 Ofta men inte enbart, med fokus 
kring hur målsägande i den här typen av ärenden kan erhålla upprättelse utanför den 
många gånger ogenomträngliga straffrätten genom en praktisk civilrättsligt metod 
med skadestånd som kompensation. Schultz analyser torde vara särskilt intressanta 
för de läsare som vill fördjupa sig beträffande kränkningsersättning och kring 
kännedom kring praktiska tillvägagångssätt, främst inom ramen för civilrätt, för den 
som blivit utsatt för X. Schultz resonemang kommer också i viss utsträckning att 
användas i denna uppsats.  
 
Jur. Dr. Linnéa Wegerstad disputerade våren 2015 i straffrätt med avhandlingen: 
”Skyddsvärda intressen och straffvärda kränkningar. Om sexualbrotten i det 

                                                
25 Göta hovrätt, dom den 19 april i Mål FT 2010-10, Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom den 1 juni i Mål FT 1346-10 
vilka omnämns exempelvis i Nicander, s. 258. 
26 Brå rapport 2015:6.  
27 Av Ungdomsstyrelsen har flera skrifter utgetts. Att Regeringen i juli 2013 gav Ungdomsstyrelsen uppdraget (och anslag om 4 
miljoner) att initiera förebyggande åtgärder och identifiera framgångsfaktorer, kunskapsluckor och särskilda utvecklingsbehov 
inom näthatsområdet samtidigt som jämställdhetsministern och demokratiministern formulerat att näthatet mot kvinnor bör ses 
som ett demokratiproblem, se. Ohlsson-Arnholm 2013, har dock kritiserats för att sätta för stort fokus på ungdomar och 
därigenom förbise vuxna förövares kriminella handlingar i t.ex. Lövgren 2013.  
28 Schultz, Mårten, (2013). 
29 Schultz, Mårten, (2012). 
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straffrättsliga systemet med utgångspunkt i brottet sexuellt ofredande.”30. I förhål-
lande till brottet sexuellt ofredande utreder hon skapandet av ”den sexuella integrite-
ten” som skyddsintresse och hur handlingars sexuella karaktär tolkas och formas av 
såväl straffrätten som rättstillämpningen. Hon observerar att näthat och liknande 
nyligen kommit att formuleras som kriminalpolitiska problem i samband med 
exempelvis Kommittédirektiv 2014:7431 och nämner att det hade varit intressant att 
utforska hur ärekränkningsbrottens och sexualbrottens skyddsintressen förhåller sig 
till varandra men väljer att fokusera på sexualbrotten och avgränsa avhandlingen från 
ärekränkningsbrotten. Läsare som vill ha fördjupad förståelse för skyddsintresset och 
detta gränsland bör således läsa avhandlingen, men på grund av avhandlingens 
avgränsning från denna uppsats fokus kommer den användas i avsevärt begränsad 
utsträckning.  
 
Karl Dahlstrand, fil. dr. i rättssociologi samt jur. kand., har skrivit avhandlingen 
Kränkning och upprättelse. En rättssociologisk studie av kränkningsersättning till 
brottsoffer (2012) och har med Måns Svensson docent i rättssociologi sedan 2012 
arbetat tillsammans med forskningsprojektet Kränkningar i en digital kontext om 
ärekränkningar inom sociala media. Projektet utvärderar de reformer som finns på 
området och utgår ifrån den brottsskadeersättning som brottsoffren har rätt till och 
hur ersättningssystemet är uppbyggt. Lämplig fortsatt läsning för läsare som vill 
förstå X utifrån ett mer renodlat sociologiskt perspektiv.   
 
I USA forskas kring Internet och Cyberlaw i betydande utsträckning. Två viktiga 
forskare på området är juristprofessorn Danielle Keats Citron som bland annat skrivit 
artikeln ”Law’s expressive value in combating cyber gender harassment”32 där hon 
med feministiskt och genusperspektiv redogör för att onlinetrakasserier bör och kan 
betraktas som diskriminering och juris doktor Mary Anne Frank särskilt engagerad 
kring hämndporr. Bägge två har skrivit mycket om hämndporr och är inblandade i 
initiativet Cyber Civil Rights (CCRI) samt varit behjälpliga med lagstiftningsförslag 
på området. I USA har de senaste åren flertalet stater antagit legislativa åtgärder mot 
framförallt hämndporr (se bilaga C). Detta mer tvärvetenskapliga angreppssätt 
önskar jag kunna studera djupare vid ett annat tillfälle.  Men jag öppnar ändå upp för 
att det i förhållande till analysen, främst beträffande begreppet sexuellt kapital, 
framstår som lämpligt att redan på förhand påvisa ämnets existens och omfång oaktat 
att det är i en annan nationell diskurs. Särskilt svårt är detta eftersom Internet är svårt 
att begränsa som strikt nationellt. Läsare som intresserar sig för förståelsen av X på 
ett tvärvetenskapligt feministiskt plan hänvisas således till deras fält för förkovran. 
 
Denna uppsats har en straffrättslig utgångspunkt utan praktiskt fokus på skadestånd 
eller kränkningsersättning utan ämnar istället försöka undersöka vilka skyddsintres-
sen som korresponderar med X samt varför det uppstår relativitet ur just den här 
kombinationen av premisser som jag kallar X. En av beståndsdelarna för att under-
söka detta är just den sexuella karaktären i den här typen av fall liksom en annan är 
Internet som arena.  

                                                
30 Wegerstad, Skyddsvärda intressen och straffvärda kränkningar. Om sexualbrotten i det straffrättsliga systemet med 
utgångspunkt i brottet sexuellt ofredande, 2015.  
31 Dir. 2014:74 Ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten.  
32 Citron, Danielle Keats: Law's Expressive Value in Combating Cyber Gender Harassment (2009).  
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1.6 Disposition  

Uppsatsens uppbyggnad kan betraktas som tre delar. Den yttersta delen vilken består 
av avsnitt 2 och avsnitt 7 beskriver och resonerar kring den konkreta (i rättsväsendet) 
respektive abstrakta (både samhället och rättsväsendet) innebörden av Tendens X. 
Den mittersta delen etablerar skyddsintresset som parameter genom vilken X kan 
eller ska förhållas. Avsnitt 3 öppnar där upp genom att i en mer allmän del påvisa 
omfånget och ändamålet av skyddsintresse och avsnitt 6 stänger igen genom att 
beskriva relativiteten som kännetecknar X i detta avseende. Innerst återfinns den 
deskriptiva delen i avsnitt 4 och 5 där utvalda rättsområden studeras närmare.  
 
Dessa metodiskt separerade delar har systematiskt utplacerats såhär: I avsnitt 2 
försöker uppsatsen dekonstruera de företeelser som benämns som X för att identifiera 
dess beståndsdelar. Detta för att kunna använda resultatet i förhållande till utredandet 
kring skyddsintresse i avsnitt 3. Avsnitt 4, syftar till att utreda hur X förhåller sig till 
ärekränkningsbestämmelsen förtal och avsnitt 5 till att pröva alternativa vägar att 
applicera X på. Dessa kapitel ska därför inte läsas som heltäckande utredningar kring 
de anförda lagrummen utan som en ledning kring vilka möjligheter och vilka 
begränsningar dessa utgör i förhållande till X. I avsnitt 6, som korresponderar med 
avsnitt 3 utvärderas skyddsintresset, framförallt utifrån de parametrar som i denna 
uppsats är det som sammanlänkar X. Därefter ska i avsnitt 7 den identifierande 
relativiteten appliceras på ett större idémässigt plan genom att dra slutsatser om 
möjliggörandet och lämpligheten av detta. Till detta ska även funderingar, förslag 
och farhågor kring resultat och framtid beröras.  
 
 

1.7 Avgränsningar och terminologi  

Ämnet och utgångspunkten för uppsatsen är en tendens, Tendens X, som definieras 
som företeelser mellan privatpersoner av sexuell karaktär eller med sexuella inslag 
och som i något avseende utspelar sig på Internet. X aktualiserar följaktligen frågor 
inom vitt skilda områden.  
 
Eftersom det händer mycket inom lagstiftning och praxis - vilket korrelerar med den 
snabba utvecklingen i samhället, på sociala medier och utifrån teknologiska utveckl-
ingen går det inte att ge en fullständig bild av området. Uppsatsen syftar dock till att 
ge läsaren en fördjupning i rättsområdet utifrån den utveckling som skett senaste åren 
och dess samband med fokus på relevans med X. Vidare ges i förhållande till 
ärekränkningsbrottet en historisk bakgrund som påvisar brottstypens beständighet 
hitintills vilket är intressant då samtiden innebär många snabba förändringar i sak. 
Givetvis finns därför mycket stora mängder rättsligt material som skulle vara av 
intresse att sätta i relation till denna tendens. Jag har här valt en straffrättsinriktad 
utgångspunkt med huvudfokus på ärekränkningsbrottet förtal och därtill enbart ett 
mindre - och icke uttömmande - urval av andra straffrättsligt relevanta paragrafer. Då 
aspekter kring yttrandefrihet såväl som kring skadeståndsrättslig kränkningsersätt-
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ning redan utretts av andra i viss utsträckning har i detta fall fokus kring tendensens 
beröringspunkter med främst frids- och sexualbrott föranlett komparationsmaterial.  
 
Uppsatsen behandlar rättsläget i Sverige varför fokus är på nationell rätt i deskriptivt 
avseende men där europarätt i form av EKMR i begränsad utsträckning berörs. 
Förutom åtskilliga nationella straffrättsliga bestämmelser påverkas tendensen av en 
mängd olika områden: mänskliga rättigheter, tryckfrihet, yttrandefrihet, skadestånds-
rätt, upphovsrätter, arbetsrätt, avtalsrätt, forumfrågor, internationell privaträtt frågor 
om utlämning, lagvalsfrågor, övervakningslagar, datalagringsregler, barnkonvention-
en, personuppgiftslagen och diskrimineringsrätt.  

 
Några förklarande anmärkningar kring terminologin i detta fall är: 
 

Tendens X – Är begreppet som jag använder för att kunna laborera med de tendenser jag under-
söker utan att begränsas till att kategorisera dem med befintlig rubricering.  
 
Gärningsperson – Könsneutral form av gärningsman (vars användning generellt ökat).  
 
Hämndporr – Revenge porn33 autentiskt film- eller fotomaterial av sexuell/naken karaktär som 
publicerats/spridits på Internet och således förflyttats från en frivillig och samtyckts sfär till en 
publik utan samtycke och vetskap.  
 
Integritet – Kan i allmänhet anses ha en bredare vardaglig förståelse som eventuellt rymmer mer 
än den integritet som skyddas av exempelvis Europakonventionen.  
 
Internet – Samtliga digitala arenor såsom allehanda forum, sociala medier, bloggar, hemsidor, 
kommentarsfält på tidningar med utgivningstillstånd eller utan men i allmänhet inte grundlags-
skyddade områden även om de råkar vara digitala.  
 
Kapital – Används i denna uppsats på ett alternativt sätt främst i analysdelen (se avsnitt 1.2) 
 
Klandervärd – Det är en viktig sak att skilja mellan klandervärdhet i vid bemärkelse och uttryck-
et att vara klandervärd till sitt levnadssätt, som det står i 5 kap. 1 § BrB (förtalsparagrafen).  
 
Kompetens – Förmåga och inte behörighet såtillvida jag inte preciserar en särskild juridisk kom-
petens.  
 
Normatperson34 – Ett abstrakt samlingsnamn för s.k. normalt förståndiga rättsobjekt.   
 
Normer – Då inte annat specificerat är den definitionen som avses den som inte är en synonym 
till regler och lag. 
 
Sexuell integritet – Innebörden av detta begrepp är en konstruktion som är beroende av köns- och 
genusdiskurser.  
 

                                                
33 “As described by the National Conference of State Legislatures (NCSL), revenge porn is the posting of nude or sexually 
explicit photographs or videos of people online without their consent, even if the photograph itself was taken with consent. It 
can be as a result a spurned spouse, girlfriend, or boyfriend who seeks to get revenge by uploading photographs to websites, 
many of which are set up specifically for these kinds of photos or videos.  (NCSL, State "Revenge Porn" Legislation (May 30, 
2014)” Bill Analysis, Senate Judiciary Committee, Senator Hannah-Beth Jackson (Chair) 2013-2014 Regular Session, 
http://www.leginfo.ca.gov/pub/13-14/bill/asm/ab_2601-2650/ab_2643_cfa_20140616_163240_sen_comm.html ändrad senast 9 
juni 2014.                                                                                                                                                                                              
34”Cripteorin har döpt idealet av den funktionsfullkomliga individen till normat” se exempelvis: Svallingson, Ulrika För alla 
lika olika – cripteoretiska avslöjanden av den faktiska människans frånvaro i sexualstraffrätten, Juridisk publikation Särtryck ur 
häfte 2/2013.  
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Ära – Har svårt att föreställa mig att det går att fastställa en objektiv definition av vare sig den 
egna känslan eller en allmän uppfattning, en viss utgångspunkt finns i Bilaga C. Jag använder 
mig av äre-begreppet både som någonting förmodat eftersträvansvärt för den enskilda. Men 
också som ett värde som då det är beroende av kontexten inte nödvändigtvis måste överens-
stämma i betydelse mellan den som tillskriver någon ära och den som upplever ära. Eventuellt 
kan samma person ha olika idéer om såväl sin egen som andras ära när internet är förutsättning-
en.  
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2 Dekonstruktion av Tendens X 
 
Med anledning av avsaknaden av ett direkt och fulltäckande begrepp för Tendens X 
är det nödvändigt att inledningsvis placera dessa företeelser i ett sammanhang såväl 
som att se närmare på dess faktiska beståndsdelar. Detta illustreras med hjälp av fall 
från praxis eller som i övrigt omnämnts i media. Oavsett förevändning utgör såväl 
Internet som den sexuella karaktären komplicerade parametrar i förhållande till 
definitionen av X. Att det här är fråga om X när den kommer till uttryck mellan 
privatpersoner är främst av praktiskt betydelse i förhållande till i vilket rättskomplex 
skydd bör finnas. 
 
Inledningsvis ska därför nämnas att det inte finns något gemensamt (legalt)regelverk 
för Internet. Webbplatser och bloggar (med journalistiskt syfte) som har utgivnings-
bevis och en ansvarig utgivare faller innanför det grundlagsskyddade området och 
ska då bedömas inom ramen för Yttrandefrihetsgrundlagens regelverk. I de fall ingen 
ansvarig utgivare finns gäller ”vanlig lagstiftning”. Vad gäller Internetsidor där 
möjligheten till öppen interaktion (exempelvis kommentarsfunktioner, diskussions-
trådar, gästböcker) mellan olika personer och/eller med de som förfogar över sidan 
faller dessa alltså utanför yttrandefrihetsgrundlagens område. Detta såtillvida 
inläggen inte regelmässigt förhandsmodereras av en redaktion som därtill fått 
utgivningstillstånd för detta. Rapporten Svenskarna och Internet 2014 visar att 28 % 
av svenskarna använder Instagram (en fördubbling mot år 2013), 19% Twitter och 
68% Facebook. Nästan hälften av alla svenskar besöker dagligen sociala medier.35 
Andelen unga som använder sociala nätverk är mycket högre än inom andra ålders-
grupper. Enligt Eurostat använder fyra femtedelar av internetanvändarna mellan 16 
och 24 år internet i detta syfte, i jämförelse med två femtedelar av personer mellan 
25 och 54 år och mindre än en femtedel av alla mellan 55 och 74 år.36  

 
De inledande exemplen illustrerar med vilken komplexitet X måste betraktas. 
Internetrelaterad brottslighet är numera så kallad vardagsbrottslighet. Min tes är att 
tendensen hitintills ofta betraktats inom ramen för förtalsbrottet (5 kap. 1 § BrB). De 
senaste åren tycks förtalsbrottet såldes ha fått en sorts renässans, tendenser som kan 
anses som förtal genomförs med ökad frekvens och enkelhet37 såväl som att mål 
gällande förtal allt oftare prövas i domstol.38 I samband med Internets spridning har 
även rättsliga åtgärder såsom lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslags-

                                                
35 Ny statistik från .SE:s rapport Svenskarna och internet 2014.  
36 se Kommissionens undersökning Risk and Safety, 2012/C 351/07.  
37 Eller uppmärksammas i betydligt större utsträckning i media överlag. Detta kan förstås ha en viss fördröjning. Detta 
uppmärksammades exempelvis av Uppdrag granskning i avsnittet Män som näthatar kvinnor SVT, 2013.  
38 En sökning i rättsdatabasen Zeteo (senast kontrollerat 13 maj 2015) visar på en numerär ökning där antalet träffar på 
sökningen ”förtal” inom informationstypen ”avgöranden” genom samtliga källor visar på över 70 träffar både för år 2013 och 
2014. Detta kan jämföras med att det mellan år 2000 och 2012 aldrig överstigit åtta avgöranden och som lägst bestått av ett 
avgörande samt att det under perioden 1910-1999, vilka redovisas i tioårsperioder, högst bestått av 44 avgöranden totalt mellan 
1980 och 1989 men under de första 40 åren bara har två träffar. Några definitiva slutsatser kan inte dras av statistiken då 
tingsrättsdomar samt anmälningar inte står att finna men resultatet pekar mot det jag vill påvisa, nämligen att antalet brott med 
benämningen förtal tycks uppleva en sorts storhetstid.  
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tavlor (BBS-lagen) och förbudet mot kränkande fotografering (4 kap. 6 a § i BrB)39 
utvecklats för att bättre svara mot det antagna skyddsbehovet. Även åtalsprövnings-
reglerna gällande förtalsbrottet har setts över och förändrats.40  
 
Utan att göra avsteg från konklusionen att X handlar om företeelser mellan privat-
personer, som delvis utspelar sig på Internet och där det finns inslag av sexuell 
karaktär kan även konstateras att tendensen kommer till uttryck på olika sätt. Mot 
bakgrund av omständigheterna i de rättsfall som denna uppsats undersöker kan 
tendenserna delas upp mellan: 
  
- Fall som rör (o)kontrollerad offentlig exponering av målsäganden med uppsåt att utsätta för 

missaktning: Exponeringen som avsikt, eller  
 

- Fall där målsäganden försöker att undvika (o)kontrollerad offentlig exponering genom att 
exempelvis ge efter för olika sorts ultimatum: Exponeringen som förevändning. 

 
Nedan följer en genomgång av ett antal rättsfall som tydligt visar på omständigheter 
som kan tala för att det föreligger skillnad i gärningspersonens/gärningspersonernas 
motiv till handling. Rättsfallen avser också att peka på en viss variation eller 
osäkerhet då förhållandevis lika omständigheter har föranlett åtal för olika brott. 
 
 

2.1 Exponeringen som avsikt   

Gemensamt för de rättsfall som behandlas nedan är att det av omständigheterna 
framkommer motiv med inslag av känsloyttringar såsom svek, hämnd och avund-
sjuka eller en önskan om uppmärksamhet. Exponeringen som sådan tycks således ha 
varit av överordnad betydelse för gärningspersonen oaktat om exponeringen bidragit 
till att ge vederbörande en känsla av makt, tillfredställelse eller ökad status. Följande 
rättsfall är inte de enda i sitt slag även om de i något avseende varit banbrytande. Av 
Instagramfallet följde organiserade upplopp i Göteborgsområdet och allmänheten 
blev snabbt varse händelsen, de tilltalade vittnar dock om att de själva tagit inspirat-
ion av andra liknande Instagramkonton i Stockholmsområdet. Inte heller har 
företeelsen fått ett avslut i och med den uppmärksammade domen, istället har flera  
liknande fall ägt rum därefter.  

 

2.1.1 Instagramfallet 
 

Målet rör två tjejer i gymnasieåldern som under slutet av 2012 skapade kontot 
gbgorroz på Instagram.41 Orroz, kommer från slanguttrycket ”orre” och har sitt 

                                                
39 Nilsson, Brottsbalk (1962:700) kommentaren till 4 kap. 6 a §, Lexino 2015-03-01; Paragrafen tar sikte på fotografering som 
sker olovligen och i hemlighet i privata situationer och har införts genom prop. 2012/13:69, 2012/13: JuU21 och trädde i kraft 
den 1 juli 2013.  
40 Se bland annat Rätts PM 2014:2 (ersätter Rätts PM 2012:1) Utvecklingscentrum, Stockholm, juni 2014. 
41 Högsta domstolen, mål T 2909-14 / Hovrätten för västra Sverige, mål T 3485-13/  Göteborgs tingsrätt, mål B 705-13. 
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ursprung i det turkiska språket och kan översättas till slampa eller hora. På Instag-
ramkontot presenterades en ”orre”, ofta med ett foto och angivande av namn, ålder 
och bostadsort genom i olika avseenden kränkande kommentarer av övervägande 
sexuell karaktär.42 Det var således enkelt att identifiera de berörda personerna, vilka 
huvudsakligen var tjejer. Kontot fick snabbt över 8 000 följare, innan det gjordes om 
från ett offentligt till ett privat konto.43  
 
Med anledning av detta väckte åklagaren åtal för grovt förtal vid Göteborgs tingsrätt. 
Den ena av tjejerna erkände medan den andra hävdade att hon vare sig ensam eller 
gemensamt och i samförstånd hade vidtagit sådana åtgärder att hon kunde hållas 
ansvarig för förtal. Den tjej som erkände brott, vars uppgifter tingsrätten sedermera 
valde att lägga till grund för sin bedömning, berättade vid huvudförhandlingen att 
tjejerna, sedan de skapat Instagramkontot, började följa omkring 500 populära 
användare för att skapa uppmärksamhet kring gbgorroz-kontot. De uppmanade 
därefter andra att lämna tips på ”orrar” och fick på så sätt omkring tusen tips. Även 
om avsikten inte var att kränka någon genom handlandet så fanns en uppfattning om 
att det är vanligt bland ungdomar att kalla varandra för ”orre” och liknande tillmälen, 
liksom att sprida rykten.  
 
I juni 2013 dömdes tjejerna, av en enig tingsrätt, för grovt förtal till ungdomsvård 
och att betala skadestånd till flera av de som drabbats av publiceringen.44 Tingsrätten 
resonerade främst avseende frågan om brottet skett gemensamt och i samförstånd och 
nöjde sig med att hänvisa till att brottet, på de skäl som åklagaren angett, skulle 
bedömas som grovt förtal. Således var brottet att se som grovt eftersom uppgifterna, 
enligt stämningsansökan, genom den omfattning de blivit spridda, kunde förväntas 
medföra allvarlig skada för målsägandena och då gärningarna begicks med uppsåt. 
 

2.1.2 Hämndporrfallet 
 

Bakgrunden till målet är följande: Ett tidigare par, vars förhållande tog slut i januari 
2013, träffades åter i april samma år och konflikt uppstod dem emellan.45 Med 
anledning av bråket lade den före detta pojkvännen ut fotografier på målsäganden 
eftersom han var arg och mådde dåligt och därför ville hämnas för det målsäganden 
gjort under deras förhållande. Bilderna, vilka målsäganden själv skickat till honom i 
förtroende, lades ut på en hemsida under en avdelning för hämnd, där det även fanns 
andra bilder på folk som påstods ha varit otrogna. De bilder som lades ut visade såväl 
målsägandens ansikte som hennes nakna kropp.  

                                                
42 Av de 45 kommentarerna som återges i åklagarens ansvarsyrkande framkommer diverse varianter av kränkande och 
nedsättande beskrivningar kring rykten av de utsattas sexualvanor, förmodade sexuella erfarenheter och preferenser, sexuell 
skenhelighet samt allmänt nedsättande värdeomdömen. Jämte beskrivningar av mer preciserade uppgifter om handlingar 
beskrevs personerna som ”fet slampa”, ”fejk orre”, ”fulaste orren ever”, ”leker pimp”, ”fjortisorre”, ”manshora”, 
”smygorre”, ”känd för att knulla horor”, ”årets hora!”, ”största orren bokstavligt talat”, ”leker religiös fast hon är en riktig 
orroz!”.  
43 Ett konto på Instagram kan antingen vara offentligt eller privat. Så länge kontot är offentligt kan vilken annan användare som 
helst välja att följa kontot och således ta del av samtliga bilder som publiceras. När ett konto är privat måste en särskild 
förfrågan skickas och sedan godkännas för att användaren ska kunna ta del av de bilder som publiceras.   
44 Dom meddelad av Göteborgs tingsrätt den 25 juni 2013 i mål nr B 705-13. Domen överklagades av en av tjejerna och dennes 
vårdnadshavare, men endast vad avser skadeståndet och dess storlek. Någon redogörelse för domskälen i högre rätt är därför 
inte av relevans i detta sammanhang.  
45 Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål B 4134-13/ Lunds tingsrätt, mål B 4134-13. 
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Vid tingsrätten väckte åklagaren åtal för grovt förtal.46 Tingsrätten, vars bedömning 
hovrätten senare anslöt sig till, fann dels att målsäganden var identifierbar på 
bilderna, dels att bilderna var av mycket integritetskränkande karaktär och ägnade att 
utsätta målsäganden för andras missaktning.47 Då bilderna legat på en hemsida som 
var fri för alla att besöka och legat kvar i vart fall en månads tid hade de kunnat 
förväntas få en stor spridning. Tingsrätten fann mot bakgrund av detta resonemang 
både att det rörde sig om grovt förtal och att kränkningsersättning skulle utgå.  
 

2.1.3 Porrsajtsfallet 
 

Utan målsägandens vetskap filmade en kille i gymnasieåldern ett samlag mellan 
honom och målsäganden.48 Filmen lades sedan upp på två olika porrsajter. Namnet 
på filmen innehöll smeknamn på den tilltalade, som även använts av honom på hans 
egen blogg. Redan efter några dagar kontaktades målsäganden och den tilltalade av 
olika vänner vilka sett eller hört talas om filmen. Enligt målsäganden fanns filmen på 
en sajt där det stod att den visats 2 000 gånger.  
 
Även detta fall föranledde att åtal väcktes för grovt förtal.49 Tingsrätten, som fann att 
målsäganden gick att identifiera på filmen, konstaterade att filmen fått stor spridning 
och blivit känd i målsägandens skola och bekantskapskrets. Vad gällde skadeståndets 
storlek konstaterade tingsrätten att spridningen inneburit mycket allvarlig kränkning 
och medfört betydande negativa konsekvenser för målsägandens sociala liv. Av 
betydelse är emellertid det resonemang som förs av Göta hovrätt avseende kränk-
ningsersättningens storlek.50 Hovrätten anför nämligen att det bland folk idag blivit 
alltmer socialt accepterat att vara öppen och utåtriktad avseende sina sexuella vanor 
vilket måste ges betydelse vid rättens prövning. Vidare konstaterades att målsägan-
den, för de flesta som tagit del av filmen, inte gått att identifiera och att hon, till de 
som faktiskt känt igen henne, haft möjlighet att tillbakavisa uppgifterna. Detta 
utgjorde del i den sammantagna bedömningen som medförde att hovrätten satte ned 
skadeståndet avsevärt. Högsta domstolen, som meddelade sin dom så sent som i mars 
201551, fann dock att skadeståndet som dömts ut av hovrätten var för lågt. Utan att 
uttryckligen bemöta det som anförts av hovrätten konstaterade Högsta domstolen att 
handlingen inneburit en allvarlig kräkning inte bara av målsägandens anseende och 
självkänsla utan även av hennes privatliv då filmen avser en rent privat angelägenhet 
som utspelat sig i hemmet. Vidare hade filmen funnits tillgänglig på två porrsajter 
under cirka en vecka, varit tillgänglig för alla och enkel att ladda ned den för att 
sedan eventuellt lagra eller sprida vidare filmen. Högsta domstolen fastställde slutligt 
kränkningsersättningen till 70 000 kr, det vill säga ungefär mitt emellan vad tingsrät-
ten respektive hovrätten kommit fram till.  

 
                                                

46 Se dom meddelad av Lunds tingsrätt den 22 november 2013 i mål B 4134-13, hämndporrsfallet.  
47 Se domskälen i domen från Lunds tingsrätt samt dom meddelad av Hovrätten över Skåne och Blekinge den 2 april 2014 i mål 
B 3425-13.  
48 Högsta domstolen, mål T 5670-13/ Göta hovrätt, mål T 107-13/ Skaraborgs tingsrätt, mål B 3675-12. 
49 Se dom meddelad av Skaraborgs tingsrätt den 20 december 2012 i mål B 3675-12. 
50 Dom meddelad av Göta hovrätt den 16 oktober 2013 i mål T 107-13.  
51 Dom meddelad av Högsta domstolen den 16 mars 2015 i mål nr T 5670-13. 
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2.1.4 Smygfilmningsfallet  
 

Detta fall handlar om två personer (MÄ1 och MÄ2) som under en period blev 
filmade i den enas bostad sedan den tilltalade (TT) installerat dold kamerautrustning 
i den bostad han tidigare delat med den av målsägandena med vilken han även haft 
ett längre förhållande (MÄ1).52 Kamerautrustningen hade utan målsägandenas 
vetskap filmat deras intima umgänge med varandra. Vidare hade den tilltalade via e-
mail sänt ut uppgifter till flera familjemedlemmar och vänner till den av målsägan-
dena som tillika var hans före detta partner. Uppgifterna bestod i huvudsak av det 
inspelade materialet, vilket innehållit videofilmer och ljudupptagningar av samlag 
mellan de båda målsägandena samt därtill ett brev bland annat innehållande ”inform-
ation” om den före detta flickvännen, att hon varit otrogen mot honom och att hon är 
ett lättfångat byte. Filmer med den inspelade samlagsscenen har via e-mail även 
skickats till målsägandenas arbetskamrater.  
 
År 2005 väckte därför allmän åklagare, vid Solna tingsrätt, åtal mot TT för olovlig 
avlyssning, ofredande och förtal. Den tilltalade vitsordade åklagarens beskrivningar 
men bestred ansvar på alla punkter. Avlyssningen bestreds med anledning av att den 
inte skett olovligen med hänsyn till att bostaden fortfarande varit deras, TT:s och 
MÄ1:s, gemensamma. Ofredandet bestreds i första hand för att förfarandet inte är 
straffbart och i andra hand för att MÄ1 och MÄ2 inte var medvetna om att inspel-
ningen ägde rum. Förtalet bestreds i första hand för att e-mailen skickats från 
Mexiko och att det därför inte är straffbart här i riket.53 I de fall gärningarna skulle 
bedömas enligt svensk lag menade TT i andra hand att uppsåtskravet inte var uppfyllt 
då e-mailen inte varit ägnade att utsätta MÄ1 och 2 för andras missaktning samt att 
MÄ2 inte (ens) kunde identifieras. Vidare menade TT att det med hänsyn till 
omständigheterna varit försvarligt att lämna uppgifterna på sätt som skett. Tingsrät-
ten dömde TT för olovlig avlyssning (4 kap. 9 a § BrB) och förtal (5 kap. 1 § BrB) av 
exflickvännen, med anledning av e-mailet men inte videomaterialet, samt ogillade 
åtalet i övrigt. Beträffande den ogillade delen av förtalsbrottet menade tingsrättens 
resonemang att för att fullbordat förtalsbrott skall föreligga är en grundläggande 
förutsättning att den nedsättande uppgiften kommit till tredje mans kännedom. 
Gällande åtalet för ofredande (4 kap. 7 § BrB) anförde tingsrätten att det enligt 
svensk rätt inte finns något generellt förbud mot att utan samtycke fotografera en 
enskild person. Det ska därför särskilt nämnas att händelserna i målet inträffade 
innan förbudet mot kränkande fotografering (4 kap. 6a § BrB) infördes.54 TT:s 
handling att spela in rörliga bilder av MÄ1 och 2 utgjorde alltså inte något brott 
enligt gällande lag ”hur integritetskränkande det än må te sig”55. Denna bedömning 

                                                
52 NJA 2008 s. 946; Dom meddelad av Högsta domstolen den 23 oktober 2008 i mål nr: B 2669-07.  
53 Tingsrätten hävdar behörighet i att pröva åtalet i denna del, dels menar de att uppgiften att de avsedda e-mailen sänts från 
Mexiko inte är vederlagd. Därtill har som åklagaren hävdat förtalsbrotten fullbordats här då det har påståtts att dessa mottagits i 
Sverige, av 2 kap. 4 § BrB jämfört med 2 kap. 1 § samma balk följer då att brotten skall dömas efter svensk lag och vid svensk 
domstol.  
54 Med anledning av underinstansernas resonemang i förevarande fall finns även anledning att anta att detta fall även i något 
avseende bidragit till rättsutvecklingen kring förbundet av kränkande fotografering.  I Integritetsutredningens slutbetänkande, 
Skyddet för den personliga integriteten, bedömningar och förslag (SOU 2008:3 s. 32) föreslogs ett införande av olovligt 
fotografering i 4 kap. BrB.   
55 Denna formulering från tingsrätten finner jag intressant av flera anledningar. Dels då den eventuellt antyder att tingsrätten 
misstänker att domen kan föranleda något sorts missnöje från allmänheten, dels för att den faktiskt ger ett visst uttryck för 
domstolens ogillande.  
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påverkas inte av att målsägandena i efterhand fått reda på att inspelningen ägt rum 
med följd att åtalet för ofredande skall ogillas.   
 
Såväl åklagaren, TT, MÄ1 och MÄ2 överklagade till Svea hovrätt. Åklagaren yrkade 
där att TT skulle dömas även för ofredande med anledning av att han installerat en 
dold kamera i MÄ1:s bostad och i hemlighet filmat MÄ1 och 2 och TT å andra sidan 
yrkade att hovrätten skulle ogilla åtalet för olovlig avlyssning och förtal avseende 
MÄ1. Hovrätten anslöt sig till tingsrättens bedömning såvitt avsåg avlyssning och 
förtal. Apropå ofredandet anförde hovrätten att något generellt förbud mot att utan 
samtycke fotografera en enskild person inte finns i svensk rätt, men att detta inte kan 
anses innebära att alla gärningar som innefattar fotografering skulle vara straffria. I 
praxis har dylika gärningar (film utan en målsägandes vetskap i sexuella samman-
hang) hanterats på olika sätt, t.ex. som förtal, brott mot personuppgiftslagen eller 
grovt hemfridsbrott. För att TT skulle anses uppfylla kraven för ofredande i detta 
sammanhang blev frågan om hans agerande ansågs uppfylla rekvisitet ”annat 
hänsynslöst beteende”. Hovrätten förklarade att vanliga exempel på detta i praxis är 
ovälkomna telefonsamtal och ovälkommen uppvaktning och typiskt sätt ska det 
utgöra en kännbar fridskränkning enligt en vanlig värdering.  
 
Att det rör sig om en osedvanligt grov kränkning av den personliga integriteten var 
enligt hovrätten uppenbart men för att utreda om det i straffrättsligt hänseende var att 
bedöma som ofredande var samtliga omständigheter tvungna att beaktas. Här pekade 
hovrätten på att gärningen bestått av såväl integritetskränkande filmning, noggrant 
utförd teknikinstallation i MÄ1:s bostad samt framstod som klart att TT:s önskan 
utöver att filma MÄ1 varit att kontrollera henne och att denna kontroll skulle komma 
till hennes kännedom. Även om det normalt vid förfaranden som innebär ofredande 
finns ett tidsmässigt samband är inte straffstadgandet utformat som att en brist i detta 
avseende utesluter straffbarhet. Även den som först i efterhand får veta att den blivit 
antastad kan anses ha utsatts för ofredande.56 Därför ändrade hovrätten tingsrättens 
dom och dömde även TT för ofredande gentemot såväl MÄ1 som MÄ2.   
 
TT överklagade domen och Högsta domstolen meddelade prövningstillstånd 
beträffande ofredandet. Fråga var därför om ansvar för ofredande med anledning av 
att målsägandena i efterhand fått vetskap om att de blivit smygfilmade. Riksåklaga-
ren justerade delvis gärningsbeskrivningen och summerade att TT hade företagit 
handlingarna med uppsåt att såväl videoinspelningarna som dess utförande skulle 
komma till båda målsägandes kännedom. Således skulle det uppsåt och samlade 
åtgärder som TT företagit jämte själva inspelningen sammanlagt skulle uppfylla 
kravet på fridskränkning. Högsta domstolen ansåg att detta synsätt skulle innebära att 
själva informationsmomentet, som inte utfördes av TT, skulle utgöra den omedelbara 
grunden för ansvarstalan. I sådant fall var det vidare utrett att det inte var TT som 
förmedlade den informationen. Omständigheterna i målet föranledde inte fråga om 
medverkansansvar för TT, och att det i fråga om ett ofredande, där informationsför-
medlingen i sig skulle betraktas som en väsentlig del av ofredandet kan inte denna 
del överlåtas, vilket HD formulerar såhär:  
 

                                                
56 Hovrätten hänvisar i detta avseende till RH 1999:119, jfr RH 2004:40 som gällde sexuellt ofredande. 
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”Om olika personer som lämnar samma information till någon skall kunna behandlas olika när 
det gäller straffansvar för ofredande (på andra grunder än subjektiv täckning) krävs någon annan 
form av förklaring.” 

 

Högsta domstolen ogillade således åtalet för ofredande, men konstaterade följande: 
 

”Det kan diskuteras om bestämmelsen om ofredande genom hänsynslöst beteende fyller rimliga 
anspråk på klar och tydlig strafflag (jfr a. prop. s. B 117 [57] ). Även om bestämmelsen är vag 
och lämnar formellt utrymme för högst skiftande tolkningar finns det emellertid, inte minst av 
legalitetshänsyn, skäl att undvika tolkningar som framstår som pressade (jfr NJA 2005 s. 712).  

Frågan om ansvar för olovlig bildupptagning (och spridning av sådana upptagningar) har varit 
föremål för lagstiftarens överväganden under lång tid. Inte i något sammanhang har det antagits 
att den nu gällande lagstiftningen skulle kunna tillämpas på det sätt som åklagaren gjort gällande 
i detta mål. Med hänsyn härtill och vad i övrigt anförts ovan kan lagligt stöd för att döma T.T. 
för ofredande inte anses föreligga. 

En annan sak är att goda skäl kan anföras för att förfaranden av det slag som är föremål för HD:s 
bedömning i detta mål borde vara straffbara. Det får emellertid, oavsett det nuvarande rättslägets 
förenlighet med Europakonventionen, anses ankomma på lagstiftaren att ta ställning till om en 
sådan kriminalisering bör införas och i så fall till hur den bör utformas.”58 

 

 

2.2 Exponeringen som förevändning 

 
Gemensamt för de fall som behandlas nedan är att det av omständigheterna fram-
kommer att rädslan för att utsättas för det jag väljer att kalla Tendens X på något vis 
fungerat som förevändning för den tilltalade (eller anklagade) för att på olika sätt 
kunna utöva makt över målsäganden. Det framgår således att det främst är något 
annat än själva exponeringen som är av överordnad betydelse för gärningspersonen i 
dessa fall.  
 
Dessa fall börjar ofta med att en transaktion av bilder skett eller att målsäganden utan 
vetskap blivit filmad eller fotograferad på ett integritetskränkande sätt, men kanske 
inte i lagens (4 kap. 6 § BrB) mening. Maktuppvisning har därefter kunnat bestå i att 
under förevändning att annars sprida materialet (bilder/filmer) pressa vederbörande 
till olika saker såsom att skicka bilder på sig själv av sexuell karaktär, utföra olika 
sexuella handlingar via webkamera, utföra sexuella handlingar på GP och eller andra 
personer. I dessa ärenden kan alltså förtalsliknande företeelser utgöra premissen för 
något annat. Om det senare leder till åtal är det på grund av detta ”annat”. Exempel-
vis skulle det första bildinnehavet kunna innebära befattning med barnpornografi, 
emedan den saken att sedan kräva flera bilder istället skulle kunna utgöra någon form 
av utpressningsbrott. Det finns därför anledning att betrakta den här typen av X som 
en mer kvalificerad variant som möjliggörs av den anledning att det finns en rädsla 
bland många, särskilt för unga, att utsättas för det som tidigare nämnts i avsnitt 2.1.   

                                                
57 Prop. 1962:10 B. 
58 Dom meddelad av HD den 23 oktober 2008. Mål nr: B 2669-07. NJA 2008 s. 946, Smygfilmningsfallet.  
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Detta (delvis självmanta) agerande måste därför säga något viktigt om det upplevda 
allvaret av ett realiserande av sådan exponering. Att den rädslan så att säga illustrerar 
att flera skyddsintressen är berörda. Är det centrala den presumtiva äreförlusten, 
rädslan för att utsättas för andras missaktning eller integritetskränkningen, kontroll-
förlusten och eventuellt en känsla av skam? Agerandet att genomdriva sina krav 
medelst tvång eller hot om att utsätta en person för X bör därför anses synnerligen 
allvarlig. Detta oaktat tendensens svårighet att i många fall kunna appliceras på 
rekvisiten för fridsbrotten (4 kap. BrB). Så länge X inte har något eget namn finns 
risk för att det inte heller ryms inom det i jämförelse med våld och vapen något 
vidare formuleringen ”hot om brottslig gärning”. Om tendensen istället för att till 
fullo anses utgöra ett specifikt brott anses utgöra delmoment av flera olika brott eller 
oönskade handlingar blir detta ett reellt problem.  
 

2.2.1 Kumlafallet  
 

Kumlafallet59 består utöver det som framkommit, under avsnitt 1.1 st. 2, av flera 
olika delar. Dels handlar det om åtal om våldtäkt mot barn, dels identitetsstöld 
(ofredande) samt även agerande mot ett stort antal flickor som tingsrätten60 ansåg 
utgöra bland annat grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. TT som utgett sig 
för att vara en ung kille inledde den 3 mars 2013 kontakt med en flicka som seder-
mera tog sitt liv den 8 mars 2013. När polisen offentliggjorde det alias som TT 
verkade ha använt sig av var det många unga tjejer som hörde av sig. I åtalet fanns 
över 20 brottsoffer, däribland den unga pojke vars bild och identitet stulits. TT 
förnekade allt det han anklagades för, och sa att hans dator måste ha varit fjärrstyrd. 
 
Det har framgått att den så kallade kumlaflickan inledningsvis onanerat inför en 
webkamera och att TT efter det första tillfället började hota med att ha spelat in det 
inträffade och skicka filmen till hennes föräldrar, tränare och lärare vilket förmått 
flickan till ytterligare liknande handlingar. Flickan hade enligt vad chatkonversation-
en visat befunnit sig under väldigt stor press samt vid flertalet tillfällen hotat med att 
ta sitt liv. I sin bedömning delar hovrätten upp handlingarna och skiljer på det att TT 
förmått flickan att visa delar av sig i webbkameran vilket bedöms som grovt 
utnyttjande av barn för sexuell posering och det att flickan onanerat inför TT vilket 
hovrätten konstaterar föranleder möjlighet att döma för såväl sexuellt övergrepp mot 
barn som utnyttjade av barn för sexuell posering: 
 

”Av tradition har rättstillämpningen hanterat sexualbrotten som s.k. egenhändiga brott. För 
att någon ska kunna dömas som gärningsman [sic] har krävts att personen själv har utfört den 
straffbara gärningen, i detta fall den sexuella handlingen. I praxis finns dock exempel där sa-
ken har behandlats annorlunda (se bl.a. RH 2004:48 och Göta hovrätts dom den 2 juli 2012 i 
mål B 1332-12). När den sexuella handlingen tillkommit genom tvång har det således inte 
krävts att gärningsmannen personligen utfört sexualhandlingen.”61 

Även om någon tvångssituation inte tycks ha förelegat vid det allra första tillfället 
                                                

59 Dom meddelad av Göta hovrätt den 3 februari 2014 i mål nr B 3104-13, Kumlafallet.  
60 Dom meddelad av Örebro tingsrätt den 4 november 2013 i mål nr B 1271-13 Kumlafallet. 
61 Dom meddelad av Göta hovrätt den 3 februari 2014 i mål nr B 3104-13 Kumlafallet.  
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anser hovrätten att TT:s agerande är att jämställa med en tvångssituation. Vid de 
följande tillfällena anses TT, på ett sätt som är jämställa med tvång, på ett utstuderat 
och hänsynslöst sätt utnyttjat flickans utsatta situation. Under fyra dagars tid och 
trots att hon vädjat till honom att sluta har TT fortsatt och i det närmaste förföljt 
henne.62 Hovrättens bedömning i denna del blir grovt sexuellt övergrepp mot barn.   

Enligt målsägande, N, angående åtalspunkten våldtäkt mot barn, fick hon i mars eller 
april 2012 första gången kontakt med TT som hon trodde var en 19-20 årig kille, via 
ett internetforum, men övergick därefter till MSN. Deras relation fortgick i över ett 
år. I samband med relationens initiala skede mådde N enligt egen utsago väldigt 
dåligt och var deprimerad, inledningsvis pratade de mest om vardagliga saker men 
samtalen inriktades snabbt på sex. Tämligen omgående skickade hon en ganska 
utmanande Bh-bild till TT, men först efter några veckor fick hon klart för sig vem 
TT egentligen var. Bilden var startskott för utpressningen då TT därefter efterfrågade 
flera och hotade med att skicka den första vidare till hennes lärare och kompisar om 
hon inte hörsammade hans önskan. Redan under våren träffades de hemma hos TT, 
första gången gick N, chockad över vem han var och hans ålder och utseende, med 
TTs tillåtelse därifrån efter en kortare stund och kontakten avtog. Men TT la kort 
därefter till N på MSN från en annan e-mail som N direkt efter att hon accepterat fick 
reda på tillhörde TT. Därefter bestämde de åter träff vilket ledde till tiotalet frivilliga 
sexträffar redan innan hon hunnit fylla 15 år. Hon tyckte om TT som hon menade 
inte hade gjort något dumt mot henne och hon hade inte för avsikt att deras relation 
skulle avslöjas. För att skydda TT berättade hon inte heller vid första förhörstillfället 
att hon inte hade fyllt femton då deras sexuella relation inleddes. HovR bedömde att 
stödbevisningens brist på säkra referenser till vissa tidpunkter inte gav N:s berättelse 
tillräckligt starkt stöd för att döma TT för våldtäkt mot barn, och ogillade, i likhet 
med TR åtalet för våldtäkt mot barn. 
 
Vad gäller ett stort antal åtalspunkter är fråga om TT ska dömas för försök till 
utnyttjande av barn för sexuell posering alternativt sexuellt ofredande.  Kring detta 
anför hovrätten att TT:s brottsplan varit tydlig och att han kontaktat målsägandena 
med syfte att få dem att medverka till sexuella aktiviteter såsom posering för honom. 
I kontakten med målsäganden har TT:s tillvägagångssätt inte skiljt sig nämnvärt åt. 
Han har använt två olika profilbilder på unga personer (varav den ena tillhörande en 
målsägande som själv lidit skada av att TT:s handlande skett i hans namn) och sökt 
kontakt under förespegling att han varit någon annan och i målsägandenas ålder. Det 
framgår även att TT uppmanat i princip samtliga målsägande att sätta igång webb-
kamera. Vidare har han för att sätta press på målsägandena eftersökt information om 
dem. I samtliga fall har TT hotat med att lägga ut manipulerade avklädda bilder av 
dem alternativ skicka bilder till personer i deras närhet. Vad gäller brottsplanen har 
han nått olika långt i olika fall och alla brott har inte fullbordats. Därför blir frågan i 
denna del huruvida den s.k. försökspunkten för utnyttjande av barn för sexuell 
posering har uppnåtts eller om gärningarna istället ska bedömas som sexuellt 
ofredande. Såväl tingsrätt som hovrätt menade att försökspunkten (sexuell posering) 
är uppnådd i de fall där TT bett målsägandena att starta webbkameran och förevisa 

                                                
62 I detta sammanhang kunde även vara intressant att fundera kring om händelsen hade kunnat sättas i relation till brottet olaga 
förföljelse. 
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en avklädd kroppsdel. Även i förhållande till de andra handlingarna menade hovrätt-
en att TT:s agerande och kommunikation skett lite slumpmässigt men att syftet att 
förmå målsägarna till sexuell posering framgick av uppmaningen att visa sig i 
webbkameran jämte hotet att lägga ut manipulerade avklädda bilder.  Hovrätten 
ansåg därför till skillnad från tingsrätten att flera av de åtalade gärningarna skulle 
bedömas som försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering i stället för 
sexuellt ofredande. Vidare konstaterade hovrätten att:    

”Det har varit fråga om brott riktade mot unga flickor i en ålder där de typiskt sett inte välkom-
nar vuxnas insyn, samtidigt som de är nyfikna på nya kontakter och mycket beroende av omgiv-
ningens åsikter. Att hota med att sprida exempelvis toplessbilder, vare sig de är manipulerade 
eller inte, är således för de allra flesta något som väcker starka obehagskänslor och för ett barn 
under femton år kan konsekvenserna te sig oöverblickbara.” 

Vidare vägde hovrätten i straffvärdesbedömningen avseende dessa gärningars in det 
att hans agerande föranlett ett allvarligt angrepp på (det stora antalet)flickornas 
trygghet till person samt utförts på ett utstuderat sätt där de haft svårt att skydda sig 
från hans kontakter. TT ska därtill därför dömas för ofredande och ringa barnporno-
grafibrott. Högsta domstolen har inte meddelat prövningstillstånd.  

 

2.2.2 Söderortshändelse(n)rna 
 

Denna händelse, som endast är en av många, handlar om att en kille som först varit 
tillsammans med en tjej i flera månader då hans kompis föreslår dem att hon väl kan 
ha sex även honom. Innan tjejen i fråga getts chans att svara så ger pojkvännen 
klartecken och filmar sedan med sin mobiltelefon när kompisen våldtar henne och 
säger sedan att han har fler kompisar, ”så att om hon inte följer med på fler sådana 
här saker så kommer jag att lägga ut det här på nätet”. Detta är alltså en sorts 
utpressning mot tjejen, som känner sig tvungen att ”ställa upp” på saker (ofta 
sexuella handlingar) för att få tillbaka den här filmen. Den här typen av filmer 
fungerar ofta som utpressningsmaterial och kan uppkomma på många olika sätt. Ur 
att en ungdom från början kanske mår dåligt, är berusad, varit i en relation med ”fel” 
person, att en tjej från början fått (eftertraktad) bekräftelse och komplimanger av 
någon kille (som hon kanske även tyckt om) och plötsligt befunnit sig i en ohanterlig 
situation.63  
 
Utpressningarna i den här typen av fall gäller främst hot om spridning av foton och 
filmer på den utsatta. (se avsnitt 5.2.5 om ofredande) Hotet att sprida en film vars 
upphov i och för sig kan ses som tveksamt befinner sig därför i gråzonen för vad som 
faktiskt kan räknas som ett hot (se avsnitt 5.2.3 om hot). Fråga är också hur ansvars-
subjekt utformas då någon eller flera passivt kan stå vid sidan av den som faktiskt 
verbalt hotar tjejen men också ge sig på vederbörande sexuellt. Hotet behöver ju i 
dessa fall ofta inte ens uttalas utan kan vara underförstått genom att exempelvis veta 
att det är en grupp gärningspersoner, som vederbörande förmodligen inte har en 
chans att varken säga emot och ta sig ifrån. Huruvida dessa personer medverkar med 

                                                
63 Linder: Råare syn på sex bland ungdomar (2013) och Ungdomspolisen Mihajlo om sexmoral, Studio 1, 2014. 
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avsikt att ”tillfredsställa sin sexualdrift” eller på grund av grupptryck eller rädsla för 
annat socialt stigma är omöjligt att veta.  
 
Om personen som blir fotograferad/filmar märker detta utesluter detta faktum med 
stor sannolikhet ansvar för kränkande fotografering (4 kap. 6 a § BrB) men skulle 
istället kunna aktualisera ofredande (4 kap. 7 § BrB) som istället kräver att personen 
haft vetskap om vad den utsatts för under tiden som den utsätts (se vidare avsnitt 
5.3.5 BrB). Dessa händelser kan i flera led vara svåra för den utsatta att freda sig 
ifrån.  
 
Att de med anledning av de specifika händelser som framkommit i utredningen inte 
väcktes något åtal i det specifika fallet var på grund av bristande bevis(läge) är 
beklagligt av flera anledningar. Men det sätter också tydligt fingret på det faktum att 
det är en komplicerad situation med innehåll av skam i flera led. Larmet om Sö-
derortshändelsen och liknande fall kom år 2013, vilket var innan åtalsprövningsre-
geln (5 kap. 5 § BrB) i viss mån justerades, se mer om detta i avsnitt 4.6.  
 

2.2.3 Nacka/Linusfallet 
 

Målet64 börjar under perioden oktober 2012 och pågår till mars 2014 har GP genom 
att ha utgett sig för att vara ”Linus” sökt kontakt (i sexuellt syfte) med ett stort antal 
yngre tjejer vilka han enligt åklagarens gärningsbeskrivningar på olika sätt förmått 
skicka bilder och posera framför honom via webkamera såväl som instruerat dem att 
utföra vissa sexuella handlingar på sig själva och fotodokumentera för att skicka till 
honom. När TT greps bar han en telefon i vilken det påträffades stora mängder65 
bilder, filmer, konversationer varav vissa av sexuell karaktär och i några misstänkt 
barnpornografi.  
 
Vad gällde den del av målet som rörde den faktiska Linus (L) så dömdes den 
tilltalade för ofredande sedan han inte bara använt hans namn utan även bilder på 
honom, skapat konton på olika sociala medier med användarnamn som varit mycket 
lika de användarnamn som den riktige L använde, skickat bilder på L för att få tjejer 
att skicka bilder på sig själva. L, som anmält detta identitetsintrång har fått utstå 
andras angrepp och missaktning emedan de har trott att det är han som har utfört 
vissa av de gärningar som legat TT till last. TT har även i huvudförhandlingen 
uppgett att syftet med att använda sig av L:s identitet var att svartmåla honom då 
agerandet utgjort en hämnd för en tidigare upplevd oförrätt och att förstått att det 
skulle komma till L:s kännedom.  
 
Vad gäller TTs agerande i övrigt rör detta mål främst olika sexualbrott som med 
några få undantag skett genom sociala medier på internet eller per telefon och har 59 
stycken målsägare varav majoriteten är unga tonårstjejer. Likartade mål av liknande 

                                                
64 Nacka tingsrätt dom den 12 mars 2015 i mål nr: B 586-14, Nacka/Linusfallet.  
65 Närmare bestämt påträffades 2 033 konversationer från Kik, iMessage och Facebook, 19 filmer, 75 028 bilder, 2 860 
kontakter, 41 mms och 2 266 sms. 
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samlad brottslighet har framkommit i diverse fall senaste åren.66 Tingsrätten dömde i 
detta avgörande TT för:  
 

”Ett ofredande, sex fall av sexuellt utnyttjande av barn, 110 fall av utnyttjande av barn för 
sexuell posering, varav 82 bedömts som grova, tre fall av försök till sådant brott, sju fall av 
sexuellt tvång och ett fall av försök till sådant brott, fem fall av sexuellt ofredande och tolv 
fall av barnpornografibrott, varav åtta bedömts som ringa. Tingsrätten har ogillat ett av åtalen 
såvitt avser våldtäkt mot barn, sju fall av grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, ett 
fall av sexuellt tvång, elva fall av sexuella övergrepp mot barn och tre fall av barnpornogra-
fibrott.” 67 

 
Många av gärningsbeskrivningarna i övrigt har stora likheter. Gemensamt har ofta 
varit att TT:s handlande dels utgjort led i systematisk brottslighet mot ett mycket 
stort antal unga tjejer, därtill har åklagaren anfört att den sexuella poseringen ska 
betraktas som grov med anledning av att de hot om att tillgängliggöra av TT sparade 
bilder föreställandes MÄ på ett för henne sexuellt kränkande sätt på Internet har 
inneburit hänsynslöst utnyttjande. I vissa fall har TT även hotat med att publicera 
material på pornografiska hemsidor jämte MÄ:s personuppgifter, i andra med att 
skicka det till olika personer i MÄ:s närhet. Det har även förekommit att TT påmint 
vissa MÄ om att han kan ”lägga ut” bilder om han blir ”dissad”. Att det varit fråga 
om ett utdraget händelseförlopp och att det har varit fråga om förfaranden med ett 
stort antal bilder eller intima närbilder både med och utan vaginal penetration som 
därmed får anses skildra poseringar av grovt sexuellt slag. 
 
Därtill tillkommer ett par fall då TT även träffade en MÄ även i verkligheten. I ett av 
fallen, gentemot C, framgår av utredningen att TT 2012 inlett en chattkonversation 
med 15 år gamla C i egenskap av Linus samt att C fått starka känslor för ”Linus”. 
Vidare framkommer att han på ett systematiskt, utstuderat och sexuellt avancerat sätt, 
bland annat genom att samtidigt uppträda såväl i egenskap av sig själv och som 
Linus och försökt förmå C att träffa den riktiga TT för att ha sex med honom i utbyte 
mot att hon därefter skulle få träffa ”Linus”, vilket C slutligen övertalats till. Såväl 
TT som C har berättat att de sedan träffats och haft sex vid tre tillfällen. Varför TT i 
detta fall döms för sexuellt ofredande. 
 
TT har i sitt försvar haft invändningar, vilka han till viss del fått gehör för, dels kring 
att det skulle förelegat tvångssituationer vad gäller genomförandet av sexuella 
handlingar, dels att ett egenhändigt förfarande från MÄ utan fysisk kontakt mellan 
dem inte innefattas av det brottsliga förfarandet. Han har också bestritt ansvar för 
posering i det fall det rört sig om bilder som tjejerna tidigare tagit i något annat 
sammanhang. Vad tingsrätten har haft att bedöma är således om det förhållandet att 
TT (med eller utan tvång) på distans förmått MÄ att genomföra sexuella handlingar i 
lagens mening utgör ett sexuellt övergrepp mot barn. Tingsrätten konstaterar 
inledningsvis att det i och för sig torde finnas en möjlighet att döma någon för både 
sexuellt övergrepp mot barn och utnyttjande av barn för sexuell posering i konkur-
rens.68 Men sexualbrotten har i rättstillämpningen dock hanterats som s.k. egenhän-

                                                
66 Jfr t.ex. dom meddelad av Solna tingsrätt den 4 juni 2015 i Mål nr: B 8098-13, där döms den tilltalade även för ett trettiotal 
fall av förtalsbrott (olika grader) men frikänns också för ett tjugotal förtalsbrott, jfr även Kumlafallet.  
67 Nacka tingsrätt dom den 12 mars 2015 i mål nr: B 586-14, Nacka/Linusfallet.  
68 Tingsrättens referens från praxis - jfr prop. 2004/05:45 s. 80 och s. 146 f. 
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diga brott där det för att någon ska kunna dömas som gärningsperson krävts att 
personen själv har utfört den straffbara gärningen (sexuella handlingen).  
 
Det här är ett av flera väldigt omfattande fall de senaste åren, omfattningen rör 
antalet målsägande, antalet handlingar, antalet åtalspunkter och har ofta pågått under 
en längre tid. Kännetecknande för den här typen av mål är att det ofta är många och 
unga tjejer som är primärt utsatta och att GP även kan ha stulit någons eller någras 
identiteter (digitala identitet),69 ofta yngre killars70. TT själv var i detta fall i tjugo-
årsåldern då de aktuella händelserna påbörjades.  
 

2.2.4 Fotohotsfallet 
 

Den 30 december 2013 besökte TT en sedan lång tid bekant MÄ, som under besöket 
somnade.71 Av utredningen har framkommit att det på TT:s mobiltelefon, som tagits 
i beslag, påträffats tre bilder av ett underliv. Men utredningen har inte kunnat ange 
om bilderna tagits med mobiltelefonens kamera eller sänts till telefonen. I en 
chatkonversation på Facebook förd mellan konton tillhöriga TT respektive MÄ har 
samma tre bilder förekommit. I konversationen har TT framfört ett hot om att lägga 
ut bilderna på sociala medier samt i sammanhanget uppmanat MÄ att senare utföra 
en viss sexuell handling. MÄ har själv uppgett att hon fick panik av Facebookkon-
versationen och var rädd för att bilderna skulle komma ut. Hon uppfattade det så när 
hon chattade med TT och att om hon inte gick med på sex så skulle bilderna läggas 
ut. TT har bland annat till sitt försvar angett att det förvisso är hans konto men att 
andra (vars namn han dock inte vill uppge) känner till hans lösenord.  

Tingsrätten, vars dom hovrätten inte till sin helhet bifaller, dömde TT för kränkande 
fotografering och försök till sexuellt tvång72 anför i sin bedömning att det inte har 
framkommit något som ger anledning att betvivla påståendet att bilderna i det 
aktuella målet föreställer MÄ. Vidare anser TR det styrkt att han olovligen i hemlig-
het fotograferat MÄ underliv enligt gärningsbeskrivningen. Därutöver har Fa-
cebookonversationen innefattat hot om att publicera bilderna om hon inte företar en 
viss sexuell handling med honom. HovR73 delar TR bedömning i sak men vad gäller 
åtalet för försök till sexuellt tvång gör HovR en annan bedömning. TT har hotat att 
lägga ut de aktuella bilderna på Facebook och i anslutning till det skrivit till MÄ 
"Träffa mig när du kommer hem från Värmland ja vill att du suger min kuk då". 
Således har TT uttalat ett sådant hot som skulle kunna medföra ansvar för sexuellt 
tvång. Emellertid har detta gjorts i en chattkonversation varför det är oklart var 
parterna då rent faktiskt har befunnit sig samt när de skulle träffas igen. Mellan det 
påbörjade olaga tvånget och den eventuellt påtvingade sexuell handling finns därför 

                                                
69 Solna tingsrätts dom den 4 juni 2015 i mål B 8098-13 Solna/husbyfallet, Skaraborgs tingsrätt dom den 11 juni 2014 i mål B 
2051-13 tillika Göta Hovrätt dom den 22 augusti 2014 i Mål nr B 1832-14 (Skövdefallet) m.fl. 
70I de fall då vederbörande varit ute efter bilder på pojkar har de istället utgett sig för att vara kvinnor. Jfr Skövdefallet.  
Däremot har inte framkommit några uppmärksammade mål hittills med en kvinna som gärningsperson i den här typen av ärende 
(jfr gällande barnpornografi i övrigt).  
71 Hovrätten för västra Sverige, mål B 2683-14 tillika Göteborgs tingsrätt, mål B 790-14, fotohotsfallet.  
72 Göteborgs tingsrätt dom den 3 april 2014 i Mål nr B 790-14. Obs. att i detta sammanhang är det enbart åtalspunkterna i målet 
gällande Kränkande fotografering (4 kap. 6 a § första stycket. BrB) och Försök till sexuellt tvång (6 kap. 2 § första stycket och 
15 § samt 23 kap. l § BrB) som är väsentliga.  
73 Hovrätten för Västra Sverige, dom den 3 april 2014 i mål nr B 2683-14, fotohotsfallet. 
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inte ett sådant tidsmässigt samband som krävs för att försökspunkten ska anses nådd. 
Försökspunkten vid ett sexuellt tvång inträder nämligen i regel först när gärningsper-
sonen påbörjar det olaga tvånget. Och förutsättning för att döma för ett försöksbrott 
är att den näst sista handlingen är avsedd att någorlunda omedelbart följas av, eller 
stå i samband med, den handling genom vilken brottet ska fullbordas.74 

Utöver detta anför HovR att det då TT:s mobiltelefon togs i beslag den 15 januari 
2014, enbart fanns s.k. thumbnails av bilderna vilket kan tyda på att TT raderat 
originalen och därmed kan inte uppsåt för den påstådda gärningen anses styrkt. 
Följaktligen saknas såväl objektiva som subjektiva förutsättningar att döma TT för 
försök till sexuellt tvång varför HovR ogillar åtalet i denna del. 

 

 

2.3 Andra faktorer 

Naturligtvis går det inte heller att göra en definitiv tvådelad distinktion av Tendens X, 
men vad ovanstående främst är tänkt att illustrera är att det finns mer eller mindre 
kvalificerade varianter som utgår ifrån samma företeelse. Ovan nämnda direkta eller 
indirekta variationstyper av X är förstås inte uttömmande. Nedan följer exempel på 
andra faktorer som kan härledas till vad uppsatsen menar utgöra X. 

 
En variant som framförallt uppmärksammades 2013 kan benämnas som en Ideologi-
faktor. 75 I dessa fall riktar sig sexuellt kränkande meddelanden eller uppgifter mot 
särskilt kvinnor, ofta med någon form av offentlig plattform såsom journalister, 
dramatiker eller politiker. Det är i många fall oklart om det är menade att rikta sig 
primärt till deras offentliga eller deras privata sfär, vilket på internet även kan vara 
svårt att särskilja. Ibland lämnas breven eller meddelandena direkt till vederbörande 
varför det inte kan bli fråga om förtal men väl hot. I andra fall publiceras det öppet 
på sociala media men adresserat till någon specifik person direkt eller indirekt. Ett 
ytterligare tillvägagångssätt är det att ideologiska meningsmotståndare använder en 
internetsidas interna regelverk som angreppsmetod. Detta kan göras genom att 
exempelvis regelbundet och eller gemensamt med andra anmäla en användares 
anförda material såsom olämpligt eller regelstridigt. Då dessa anmälningssystem inte 
är helt finkalibrerade och olika webboperatörer har olika system för sina tillväga-
gångssätt i samband med anmälningar av presumtiva oegentligheter. Detta har 
hursomhelst lett till det att om ett större antal personer anmäler något kan den som är 
ansvarig för materialet bli spärrad eller blockerad från det forumet, med omedelbar 
verkan eller under en viss tid eller i väntan på att ärendet utreds. I dessa fall kan 
såldes ideologiska förevändningar eller åsiktsblockering döljas bakom användandet 
av regelupprättande åtgärder. Detta har i stor omfattning drabbat feminister och 

                                                
74 Se exempelvis. Berggren, m.fl.: Brottsbalken, En kommentar (maj 2015, Zeteo), kommentaren till 23 kap. l §.  
75 Detta uppmärksammades exempelvis av Sveriges televisions Uppdrag granskning, avsnittet Män som näthatar kvinnor, 2013. 
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föranleder eventuellt en omvärdering gällande vems yttrandefrihet som egentligen 
skyddas av att inte reglera straffrätten i tendensens riktning.76  
 
Vad gäller en ytterligare faktor, nämligen incitament av ekonomisk karaktär kan det 
vara otillräckligt med de ovan ställa parametrarna. Spridande av barnpornografi till 
andra skulle kunna vara ett exempel som befinner sig på gränsen mellan avsikt och 
förevändning. Kanske innebär i dessa fall publicerandet, delandet eller spridandet en 
verklig vilja och avsikt, men som faller utanför vilja att direkt eller specifikt utsätta 
personen som bilden föreställer i jämförelse med den specifika viljan att kränka en 
före detta partner exempelvis genom så kallad hämndporr. Kanske är avsikten mer att 
betrakta som en sorts förevändning, att personen genom att själv dela med sig av 
material hoppas eller förväntas få något tillbaka av någon annan som delar liknande 
material eller som erbjuder sig att köpa mer material. I dessa fall kan det alltså finnas 
en förevändning, men som faller utanför hot och utpressning av personen på bilden.  

 
Det finns också en sorts målvaktskonstruktion där en person tillhandahåller en 
(Internet)tjänst genom vilken exempelvis hämndporr publiceras.77 Detta sker 
eventuellt mot någon form av betalning från den som vill sprida en exponering, eller 
genom att antalet sidvisningar genererar stora reklamintäkter. Det har även före-
kommit fall där det reglerats i motsvarande riktning genom att i de fall det kommer 
till den utsattas kännedom denna kan välja att betala för att få materialet bortplockat. 
Detta kan låta bisarrt men har faktiskt föranlett en dom i USA.78 Så länge det 
komprometterande materialet håller sig på ”rätt sida” om vad som inte tydligt nog är 
att betrakta som otillåtet kan det vara svårt eller ta lång tid att få bort materialet 
varför betalning säkert sker. Om betalning sker i dylikt fall men rättelse inte vidtas 
kan det även sätta den utsatta i en än mer prekär situation.  
 
Identitetsstöld är en annan brottstyp som i vissa X-fall kan komma att vävas in. En 
faktor som kan komplicera för en GP är nämligen då denne inser nödvändigheten att 
gömma sig bakom någon form av anonymitet i sin ansats att utsätta någon annan för 
X. Då anonymitet kan vara förenat med vissa svårigheter även på nätet kanske 
personen istället väljer att försöka utge sig för att vara någon annan. Denna strävan 

                                                
76 Ett exempel på en som drabbades av ”disciplinpåföljden” 30 dagars avstängning från Facebook. http://ladydahmer.nu/ar-man-
tillrackligt-manga-som-anmaler-kan-man-effektivt-utova-censur-av-motstandet/ Observera att serietecknaren i fråga inte 
censurerats beträffande samma bildmaterial. Publicerat, 20 juni, 2014.  
77 På ett sätt kan detta liknas vid vad som också skedde i förhållande till Instagramfallet men det skiljer sig på så vis att det där 
handlade om brottsoffer och gärningspersoner som på något sätt kände varandra även om de facto flera andra personer 
medverkade till det insamlade materialet. I dessa s.k. målvaktsfall är sidans upphovsperson föga intresserad av förtalet eller 
hämnden av en specifik person utan har ofta andra avsikter. Dessa skulle kunna vara såväl att testa yttrandefrihetens gränser 
som att se en chans att profitera på människors affekt eller olycka. På nyhetssidan http://mashable.com/2013/10/21/revenge-
porn/ omnämns ett välkänt amerikanskt exempel: “In 2010, the 27-year-old set up the now-defunct site, IsAnyoneUp?. The rules 
were simple: Anyone could submit naked photos of another person (almost always an ex-lover) to the site's database. As the 
site's popularity grew, so too did the trendiness of posting nude photos as a form of vengeance. It didn't take long for copycat 
sites to appear. Traffic was booming, which meant prime real estate for advertisers. Moore eventually shut the site down in 
2012, after he claimed receiving an abundance of underage submissions, but by that point hundreds of sites like it had already 
launched.”. 
78 I sammandrag: Revenge porn site operator is sentenced to 18 years for publishing thousands of nude photos online and 
charging women $350 to remove them. XX was found guilty of 27 counts of identity theft and extortion, he operated 
ugotposted.com, where anonymous users posted nudes without the subject's consent. He also published their names, addresses 
and social media details. He then earned tens of thousands from running changemyreputation.com, where victims would pay 
fees of $300 to $350 to have their photos removed. http://www.dailymail.co.uk/news/article-3025196/San-Diego-revenge-porn-
site-operator-sentenced-18-years.html Publicerat den 4 april 2015.  
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kan innebära dataintrång och digitalt identitetsskapande, vilket i sin tur kan leda till 
att fel person kan komma att oskyldigt anklagas för X. 79  
 
En ytterligare variant är hypotetiskt konstruerad utifrån tolkning av omständigheterna 
kring ett aktuellt (maj 2015) mål i Kalmar tingsrätt80 som gäller vad jag här kallar 
försvarsbevisning. Av försvararens sakframställning framkommer att MÄ, då det 
kommer till hennes kännedom att TT utan hennes vetskap filmat deras sexakt samt 
visat filmen för andra samma kväll anmäler TT för våldtäkt. Under efterföljande 
polisförhör erkänner han filmandet men nekar till att ha visat den för någon annan. 
Filmens innehåll ledde dock till att misstankarna angående våldtäkt mot TT lades 
ner, däremot dömdes han för förtal. 

 
Det finns också de tillfällen då samma ursprungshandling lett till att kränkningen 
skett två gånger, dubbelkränkning. Ett exempel gäller en ung kvinna som vittnar om 
att hon ett par år efter att ha utsatts för en våldtäkt att sin dåvarande pojkvän och hans 
kompisar kontaktades av exet ånyo. Han skickade flera sms med youtube-länkar, på 
videoklippen som de länkade till fanns delar av övergreppet mot henne filmat. 
Förutom att filmen blev en jobbig påminnelse av våldtäkten berättar hon: 

 
  ”Jag fick panik. Det var en sådan skam. Filmerna var nästan värre än själva våldtäkten. Jag hade 
ingen kontroll och skämdes över att det hade spridits på nätet. Om någon jag kände såg klippen 
var det inte säkert att man skulle förstå att jag blev tvingad till det.”81 
 

Den här händelsen kan därför ses som en blandning av avsikt (avsnitt 2.1) och 
förevändning (avsnitt 2.2) genom att den före detta pojkvännen genom sitt handlande 
åskådliggör att han har en kontroll och därför också makt över henne fortfarande. I 
ett sådan här läge visar på en reell konsekvens oavsett avsikt och att videomaterialet i 
fråga är sprängstoffet och bortom kontroll.  

 
 

2.4 Summering   

Dessa händelser är svårbeskrivna och det kan sannolikt hävdas att ovanstående fall är 
av så olika karaktär att det inte borde sammanblandas som X på detta kategoriska 
sätt. Att de fall som framstår som hämndporr inte har mycket gemensamt med de fall 
där GP i media beskrivits som nätpedofil, huruvida de uppfyller definitionen för en 
strikt tolkning av begreppet pedofili är dock i många fall oklart.82 Att personer som 
anklagats eller gjort sig skyldiga till den här typen av kvalificerade, samlande brott i 
media benämns som nätpedofiler skulle även kunna ha den inverkan, jfr fula gubbar i 

                                                
79 Detta utsattes bland annat Linus för i Nacka/Linusfallet, se avsnitt 2.2.3. 
80 Dom i Kalmar tingsrätt den 7 maj 2015 i mål nr: B 2959-14, Kalmarfallet.  
81 Filmerna var nästan värre än våldtäkten, 2015.  
82 Lenken, Väskan tyngsta beviset i Kumlarättegången 2013. Där Elisabeth Kwarnmark, Psykolog och expert på sexualbrott mot 
barn, i samband med kumlafallet har uttalat sig. Hon menar äkta pedofiler är svåråtkomliga, att begreppet pedofili har kommit 
att användas om allt som har med barn och unga att göra i de här sammanhangen, men att det finns skillnader. Pedofili är en 
strikt diagnos, en äkta pedofil har haft dragning mot barn sedan han blivit könsmogen och visar inget sexuellt intresse mot 
vuxna, en dragning åt tonåringar kallas för hebefili. Men att brottets allvarlighetsgrad inte ska betraktas utifrån gärningsperso-
nens eventuella diagnos.  
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skogen/parken/på gatan/internet, att det kan ta bort fokus från att den här typen av 
handlingar kan utföras av i princip vem som helst.  
 
I samband med vissa allvarliga vålds-, hat- och terrorbrott många gånger talas ofta 
om fundamentalism, psykisk sjukdom och andra medicinska diagnoser i förhållande 
till gärningspersonerna. Detta föranleder såväl en skiftning i förhållande till ansvars-
frågor gällande individ och samhälle samt kriminalisering i stort. Att peka på en 
mänsklig avart vars beteende är att beklaga framstår förmodligen som ett enklare sätt 
men kanske inte som ett riktigare sätt eller med skyddsobjektets skyddsintresse i 
fokus. I de fall GP:s beteende härrör från något som i sig tillskriver dem ett ytterli-
gare skyddsintresse måste detta dock separeras från huruvida brottsoffret i det 
specifika fallet ska kunna ses som ett brottsoffer i lagens mening. Den som blir 
dödad av en schizofren person som tror att den måste göra någonting blir likafullt 
dödad oavsett GP:s primära uppsåt, däremot kan händelsen föranleda andra frågor 
kring ansvar. Om vederbörande utan framgång försökt uppsöka hjälp kanske det 
även kan ses som anledning till utökat skyddsansvar. 
 
Genom att betrakta företeelserna på ett större och mer abstrakt plan framstår 
omständigheter som X dock som en följd av ett strukturellt snarare än ett individuellt 
problem. Om ansvaret (att inte agera på något sätt som kan föranleda X) läggs strikt 
på individen, i förhållande till hur individen borde eller inte borde vara, så framstår 
det som troligt att även den som blir utsatt för X åläggs ett ansvar (att på korrekt sätt 
förhålla sig till denna risk). I detta avseende kan X i stor utsträckning liknas vid 
sexualbrott där det trots att det i lagens mening är GP som klandras fortfarande 
konstateras att även brottsoffer utstår både klander och stigma. Det är även viktigt att 
nämna att det primärt tycks vara kvinnor och flickor som utsätts för just X, även om 
alla möjliga olika personer utsätts för de olika brottstyperna generellt. Män och 
pojkar som utsätts för förtal utpekas ofta som brottsliga varför osäkerhet kring 
rekvisitens tillämplighet uteblir, likaledes är det beträffande hot vanligare att den 
gruppen utsätts för hot om konkret fysiskt våld än hot om publicering av bildmaterial 
av sexuell karaktär.83 Det är inte heller säkert att sådana bilder skulle upplevas på 
samma sätt i förhållande till personer vars eventuellt utlevande sexualitet inte i större 
utsträckning föranleder stigma. När män eller pojkar utsätts för den här typen av 
handlingar av sexuell karaktär är det ofta fråga om att de utpekas som homosexuella 
vilket utifrån rådande (nationella) samhälleliga värderingar varken är brottsligt eller 
klandervärt.  
 
Detta leder till ovissheten kring hur det kan komma sig att benägenheten för att dras 
djupare in i den här typen av handlingar (se avsnitt 2.2) tycks ligga närmare till hands 
än att utstå att den första bilden sprids (jfr avsnitt 2.1) kan ha flera orsaker. Möjligt-
vis innefattar de både skam och rädsla för andra människors missaktning eller andras 
åsikter och fördömande. Det kan också tänkas omfatta en känsla av äreförlust.  
 
För att kunna överblicka hur praxis och rättsligt material samverkar och inverkar på 
varandra presenteras en tidslinje som syftar till att strukturera materialet. Den praxis 
som det redogörs närmare för är markerad i rött, lagrum och utredningar som är av 

                                                
83 Polisanmälda hot och kränkningar mot enskilda personer via internet. Brå rapport 2015:6. s.53-74.  
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stor betydelse för den kontextuella förståelsen och de tidsmässiga förändringarna är 
markerade i blått därutöver ett par händelser eller fakta som på olika sätt visar viktiga 
vägledande beslut eller dess resultat markerade i grönt. 

 
Figur 1 
 
 

 
 
 
Vad Hämndporrfallet, Porrsajtfallet, och Smygfilmningsfallet har gemensamt är 
främst att det är före detta partners som är förövare, varför den inledande kontakten 
skett offline. Då det även kan antas att detta innebär att vederbörande har tillgång till 
varandras online-sammanhang blir angreppet såväl online som offline.  
 
Vad gäller Instagramfallet, och andra likartade fall84 finns dels många olika målsä-
gande vilka möjligtvis även bedöms tillhöra gärningspersonernas utökade krets. Det 
vill säga, vissa av dem kan tillhöra en närmare umgängeskrets (vänner, bekanta, 

                                                
84 Se efterföljande Instagramfall ex. vis Hovrätten för Västra Sverige, mål B 4638-13 och Borås tingsrätt, B 1220-13.  
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skolkamrater) omfattningen är trots sitt omfång mer eller mindre avgränsad till ett 
geografiskt område varför gränserna för online och offline kan anses mer uppluck-
rade för de inblandade. Utbyte av inloggningsuppgifter eller lösenord, tillsammans 
med det att det även förekommer att ungdomar utan primär avsikt att publicera eller 
sprida bilder har eller sparar på komprometterande sådana av varandra. Detta utifall 
att de framöver skulle hamna i någon sorts konflikt, eller för att upprätthålla någon 
sorts terrorbalans där vetskapen att du har visst material kan innebära att du själv 
skonas från publicering. Skulle det gå att resonera kring en sorts förberedelse till 
materiellt självförsvar (fredande) vilket alltså skulle utföras innan det brottet mot 
vilket försvaret blir försvar faktiskt påbörjats – men i förhållande till själva idén att 
det hypotetiskt skulle kunna ske.85  
                                             
I Kumlafallet respektive Nackafallet däremot är målsägande och tilltalade (huvudsak-
ligen) initialt okända för varandra och kontakten inleds online.86 Vad gäller Nacka-
fallet som även kallats Linusfallet framgår dock att den tilltalade har vetat vem just 
Linus var och även haft någon form av konflikt med honom tidigare. Det framgår 
dock av händelserna i fallet att det som TT utsatt andra för i Linus namn är något 
annat än det som Linus själv har fått utstå.  I flera fall tycks ett avsevärt fokus ligga 
på att definiera var händelsernas försökspunkt startar för att kunna göra bedömning 
om eventuellt försöksbrott fastän något fullbordat brott (i straffrättslig mening) inte 
åstadkommits. Vad gäller, främst de unga pojkar vars bilder, namn eller identiteter de 
olovligen använt sig av skiljer sig åtalspunkterna åt, i Nackafallet ansågs det utgöra 
ett ofredande emedan det i exempelvis Solnafallet87 ansågs utgöra förtal.  
 
Vad gäller Fotohotsfallet och Söderortshändelserna är målsägande/utsatt och 
tilltalade/anklagade ursprungligen bekanta med varandra offline men det är online-
dimensionen som skapar förutsättningarna för de sexuella situationerna kring vilkas 
frivillighet de förelåg oenighet. Det kan ur bevishänseende utgöra en försvårande 
omständighet då hot eller utpressningsmoment inte finns lagrat digitalt och bilderna 
kan ha visats för målsäganden direkt ur den tilltalades mobiltelefon och kanske aldrig 
kommit i vederbörandes besittning eller möjlighet att själv ta en skärmdump eller 
liknande för att dokumentera situationen. Kvalificerad brottslighet ska dock inte 
förväxlas med då hot om exempelvis bildpublicering eller förtal eller annat används i 
vardagsdispyter. Vart denna gräns går är inte nödvändigtvis tydligt.    
 
I de fall (se avsnitt 2.1) där handlingen sker direkt och utan krav eller möjlighet för 
målsägande att förändra läget blir Internet således att betrakta mer som en anslags-
tavla medan de i de fall (avsnitt 2.2) där det förvisso kan finnas beståndsdelar av 
(avsnitt 2.1) men som därtill innehåller element av krav blir Internet snarast att likna 
med en otrygg plats. Detta måste tolkas och förstås i ett samlat grepp. Vetskapen om 
att (såväl som hur) en bild kan spridas och vilka konsekvenser det kan leda till 
föranleder fundering kring hur den oron korresponderar med såväl den utsattas 
fortsatta handlande som aktuell lagstiftning. Allvarligheten med X bör mot denna 

                                                
85 Jfr Kalmarfallet, Kalmar Tingsrätt dom den 7 maj 2015 i mål nr: B 2959-14. 
86 I Kumlafallet har gärningspersonen i anslutning till hans invändning kring att han är oskyldig och att hans datorn måste ha 
varit fjärrstyrd i vissa fall knutits till gärningarna genom att exempelvis målsägandena på något sätt har kunnat sammankopplas 
med eller varit bekanta med hans dotter.  
87 Jfr Solna Tingsrätt dom den 4 juni 2015 i mål nr: B 8098-13.  
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bakgrund betraktas i förhållande till vad rädslan att bli utsatt för X kan förmå 
människor att göra. Det är också viktigt att påpeka att det att utstå en typ av sexuell 
handling för att slippa efterföljande eventuella kränkande konsekvenser knappast 
utgör ett informerat samtycke. I stor utsträckning föregås en sorts X alltså av ett 
”falskt samtycke” till sexuella handlingar, vilket skulle kunna betraktas som våldtäkt 
enligt (6 kap. 1 § BrB). Det finns även fall då åklagare laborerat med begreppet 
”virtuell våldtäkt” med anledning av handlingens allvarliga beskaffenhet och de 
likheter omständigheterna i fallet hade med just våldtäktsdefinitionen i övrigt. Vad 
gäller det som inträffat tycks det inte råda fullständig klarhet hur förehavanden i linje 
med X ska tolkas alla gånger. Vilket måste ha inverkan även i förhållande till 
skuldfrågan. Fråga är i dessa sammanhang om fokus bör ligga på åtgärder för att 
skydda människor från att behöva bli utsatta eller om fokus borde ligga på att 
motverka att folk begår handlingarna.  
  
X ska i första hand förhållas till förtalsbrottet och i andra hand till en bredare 
variation av främst straffrättslig lagstiftning för att se om det sammantaget går att 
anse att det presumtivt tilltänka skyddsintresse som finns täcks. I det följande måste 
X därför förhållas till det tilltänkta skyddsintresset såväl som till de konkreta 
bestämmelser vilka tenderar att appliceras på tendensen.  
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3 Skyddsintresse 
 
”Bland de intressen som bör värnas finns inte bara privata intressen, utan även gruppintressen 
och offentliga intressen. Exempel på skyddsintressen som framstår som odiskutabla är bl.a. 
liv, frihet, ära, hälsa, egendom, handlingsfrihet, rörelsefrihet, ekonomisk trygghet, allmän ord-
ning och säkerhet, demokratiskt styrelseskick, statens oberoende, säkerhet i trafik och tilltro till 
intyg. Alla intressen är dock inte lika skyddsvärda och när det gäller den inbördes rangordningen 
mellan dem finns det olika uppfattningar och ett intresses angelägenhetsgrad skiljer sig också 
över tid och i förhållande till förändringar i samhället.”88 

 
 
Vad som är värt att skydda och vad som anses nödvändigt att kriminalisera speglar 
naturligtvis varandra. Men där kriminaliseringen av rättssäkerhetsskäl måste vara 
uttrycklig och konkret ger skyddsintresset istället en mer övergripande bild av vad 
och vilka områden som (ska) anses skyddsvärda. Skyddsintresset är så att säga det 
övergripande bakomliggande syftet med kriminalisering. Däremot är det inte alls 
säkert att ett skyddsintresse för ett specifikt straffbud helt överensstämmer med 
straffbudets angreppsobjekt.89 
 
I detta avsnitt ska dels uppmärksammas kring vilka skyddsintressen Tendens X kan 
inkräkta på såväl dels vilken kriminalisering som redan i dagsläget kan tänkas sätta 
gränser, eller i övrigt ha inverkan på X. Kring vilka skyddsintressen som faktiskt kan 
fastställas som nu gällande kan regleringen (i 2 kap. RF) fungera som utgångspunkt 
men de grundläggande fri- och rättigheterna kan inte uppfattas som uttömmande 
även om de utgör centrala legitima värden. 90  
 
Då företeelsen i betydande utsträckning härrör till straffrätten måste praktiska hänsyn 
tas till dess begränsningar (som oskyldighetspresumtion, retroaktivitet- och analogi-
förbudet). I tidslinjen (Figur 1) har de rättsfall som utgör uppsatsens huvudsakliga 
praxis placerats ut i ett samband med några för sammanhanget viktiga lagstiftnings-
händelser. Legalitetsprincipen är därför en avgörande anledning till varför väldigt 
likartade händelser vid olika tidpunkter ansetts utgöra olika sorts brott, eller inte brott 
alls. De senaste åren har många utredningar och initiativ som på olika sätt samverkar 
med X påbörjats, då denna undersökning inte främst avser att lyfta yttrandefrihets-
perspektivet har dessa inte heller införts här oaktat att olika utredningar i många fall 
korsbefruktar varandra. Den här uppsatsen utgår från att ett nationellt klargörande 
kring den här typen av fall, X, är en nödvändighet. Utöver att ha en förutsebar 
lagstiftning och rättstillämpning bör det, enligt min mening, ligga i svenska sam-
hällets/statens intresse att även i övrigt klargöra vad som gäller nationellt på det nu 
behandlade området. Detta gäller inte minst för att inte riskera att utveckla en 
värdekonservativ sexualmoralisk tillämpning av lagen.  
 

                                                
88 Heidenborg, (2013) s.301.  
89 Lernestedt, (2003) s 128. 
90 Heidenborg, (2013) s.301.  
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3.1 Skyddsintressets omfång och ändamål  

”Det är en vedertagen uppfattning att straffbestämmelser också har en moralbildande eller moral-
förstärkande funktion. Straffbud ger visserligen inte sällan uttryck för normer och förhållnings-
sätt som det råder stor enighet om i samhället, t.ex. att man inte bör skada andra människor. Men 
ibland förefaller det kunna vara så att införandet av ny lagstiftning åtminstone på längre sikt 
förändrar människors attityder i förhållande till vissa beteenden.”91 
 
 

Detta skriver dåvarande hovrättsrådet Martin Borgeke i Straffansvarets gränser (SOU 
1996:185). Syftet med straffrätt är dels en form av upprättelse, dels en sorts kompen-
sation för den utsatta. Därutöver är den tänkt att verka preventivt, det vill säga 
motverka att andra ska utföra liknande handlingar. Genom vetskapen om dess 
existens och funktion i form av samhällets spelregler bidrar straffrätten även till att 
skapa förutsebarhet och motverka godtyckliga bedömningar genom att i förhållande 
till den enskilda kunna hänvisa till konkreta straffbud. Ett annat viktigt syfte är att 
skapa brottsinsikt och förståelse hos gärningspersonen vilket förhoppningsvis även 
kan leda till ånger och empatisk/emotionell utveckling, vilket i sin tur bör bidra till 
en annan sorts prevention. Därutöver ska den som allvarligt kränker någon annan 
genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära enligt 
(2 kap. 3 § SkL) ersätta den skada som kränkningen innebär.  

 
De går inte att bortse från det faktum att svensk lag även innefattar att förhålla sig till 
bland annat Europakonventionen (EKMR)92 och att den typen av företeelser som 
uppsatsen utgår från är av sådan art att de skulle kunna anses ingå inom ramen för 
artikel 8 varför den angelägenheten skulle utgöra ytterligare ett skäl till varför det är 
viktigt att utreda frågan. EKMR utgör gällande rätt i Sverige genom Regeringsfor-
men ( 2 kap. RF), vilket även innebär att det är direkt tillämpbart samt att lag inte får 
stiftas i strid med konventionen. Det primära skyddsintresset i förhållande till RF är 
demokratin och den fria åsiktsbildningen emedan skydd för exempelvis privatlivet 
kan ses sekundärt eller som ett medel därtill. Vad gäller rätten till privatliv (artikel 8 
EKMR) och till yttrandefrihet (artikel 10 EKMR) som där stadgas är skyddsintresset 
främst uppbyggt för att därigenom skydda individen gentemot ”det allmänna”. 
Därigenom tillskrivs även stater den positiva skyldigheten att tillse att det finns 
adekvat nationell lag som ska hindra människor från att fråntas sina fri- och rättig-
heter även i förhållande till varandra.93 Det finns en stor skönsmässig mån94 kring 
hur stater väljer att göra detta, så länge det görs.95 Vidare konstaterade HD i Smyg-
filmningsfallet att det är beroende av vilket skyddsintresse det gäller, och detta 
intresses ”status”, som vidden av denna marginal ska uttolkas.  

 
                                                

91 Borgeke i Straffansvarets gränser, SOU 1996:185 sid. 82. 
92 Lag (2010:1408) Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska 
konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.  
93 Se exempelvis Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till Europakonventionen om de 
mänskliga rättigheterna. 2012, s. 355ff.   
94 Begreppet Margin of Appreciation brukar användas.  
95 En som oroar sig för att Sverige kan komma att fällas av Europadomstolen är Lambertz: ”Jag har i många år tjatat om 
att Sverige inte uppfyller konventionens krav på skydd för privatlivet (artikel 8). Det är enligt min mening uppenbart att 
konventionen fordrar att staternas lagar lämnar utrymme för att i vissa fall balansera skyddet för privatlivet mot yttrandefrihet-
en. Om den som utsätts för en allvarlig kränkning av privatlivet - exempelvis oönskad publicering av nakenbilder - inte har 
någon möjlighet att få den skyldige lagförd, kommer Sverige vid en prövning att fällas av domstolen.” 2013, s.831. 
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I målet K.U mot Finland96 vars bakomliggande händelser utspelades 1999 fastslog 
Europadomstolen enhälligt i dom 2008 att där skett en kränkning av artikel 8 i 
Konventionen. Målet rörde K, vid tillfället 12 år, vars namn, bild och egna hemside-
länk (identitet) hade lagts ut på en dejtingsida på Internet i en annons som uppgav att 
han sökte ett intimt förhållande med en pojke i hans egen ålder eller äldre för att visa 
honom vägen. K uppmärksammades på detta först i och med att han kontaktades med 
anledning av annonsen. K:s pappa och tillhandahållaren av dejtingsidan hamnade i 
polemik i fråga om utlämnande av den faktiska annonsörens uppgifter. Tingsrätten 
som rubricerade händelsen som smädelse bedömde att det inte fanns någon uttrycklig 
lagbestämmelse som kunde tvinga tillhandahållaren att lämna sådana uppgifter i strid 
med befintlig yrkessekretess och att inte heller föranledde polisen möjlighet att 
tillämpa undantagsbestämmelser. Då hovrätten kom fram till samma bedömning och 
HD inte beviljade prövningstillstånd klagade K till ED ifråga om privatlivsintrång 
samt brist på effektiva nationella rättsmedel. Trots att målet i Finland bedömts utifrån 
smädelsebegreppet fann ED att det med hänsyn till det potentiella hotet mot K:s 
mentala och fysiska välbefinnande och sårbara ålder var riktigt att framhålla 
privatlivsbegreppet. Domstolen framhöll att den brottsliga handling som K utsatts för 
föranledde lagstiftningsansvar samt att det ifråga om barn var särskilt viktigt att 
staten tillgodosåg dem med skydd mot denna typ av allvarliga privatlivsintrång. ED 
ansåg att ett system för att förena dessa intressen borde ha tillhandahållits i finsk lag. 
Vidare konstateras i domen även att:  

 
”[The Court] notes at the same time that the relevant incident took place in 1999, that is, at a 
time when it was well-known that the Internet, precisely because of its anonymous character, 
could be used for criminal purposes […] Also, the widespread problem of child sexual abuse had 
become well known over the preceding decade. Therefore, it cannot be said that the respondent 
Government did not have the opportunity to put in place a system to protect child victims from 
being exposed as targets for paedophiliac approaches via the Internet.”97 
 

Oaktat att ett sådant system senare införts i Finland så fann domstolen att det under 
den ifrågavarande tidpunkten brustit gällande skydd av K:s respekt för privatlivet då 
det i förhållande till hans moraliska och fysiska välbefinnande givits företräde till 
sekretesskrav. Civilrättsprofessor Schultz bedömer att Sverige på detta område måste 
anses ha problem med att leva upp till konventionsbestämmelserna:  

 
”Det finns med andra ord centrala integritetsområden där svensk rätt inte tycks nå upp till Euro-
pakonventionens krav. I vart fall når svensk rätt inte upp till berättigade krav. Bristerna gäller 
såväl när någon bereder sig tillgång till privat information, samlar på sig information och använ-
der information. De rättsliga bristerna är tydligast i förhållande till enskilda, såväl medier som 
faller under de särskilda grundlagarna som andra privaträttsliga subjekt. Genom den informat-
ionsteknologiska revolution som Internet inneburit har dessa brister tydliggjorts.”98 

 
Även då skyddsintresset initialt formuleras i en nationell kontext står det alltså i 
direkt relation till de mänskliga rättigheter Sverige erkänt och införlivat. Ett skydds-
intresse som skyddas av en kriminalisering som i sig inkräktar på andra skyddsintres-
sen blir därför problematiskt och kräver därför normprövning. Den svenska straffrät-

                                                
96 Ansökan nr 2872/02, dom den 2 december 2008. 
97  Case of K.U. V. FINLAND Application no. 2872/02 Judgment, 2 december 2008, Final 02/03/2009  para.48.  
98 Schultz, (2012) s. 235.  
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ten har vid tidigare tillfällen utvecklats i kompletterande riktning.99 Medgärnings-
mannaskap och likgiltighetsuppsåt är exempel på begrepp/regleringar/institut som 
uppstått ur en avvägning mellan ett samhälleligt behov av att lagföra handlingar som 
måste anses som icke-önskvärda men som av framförallt bevishänseende brustit i de 
starka krav på oskyldighetspresumtion som utgör en viktig straffprocessuell rätts-
princip. Indiciebevisning kan ses som en annan aspekt av uppluckrande av detta 
krav. Om det nu ska kunna betraktas som ett uppluckrande av kravet. Det kan även 
ses som en självklar utveckling i förhållande till de ökade möjligheterna till att 
fastställa tillförlitlighet i flera led, och att det av den anledningen och sammantaget 
därför kan anses utgöra tillräckligt godtagbara skäl.  

 
Kriminalisering av förtalsbrottet finns stadgat såväl i grundlagen, Tryckfrihetsförord-
ningen (7 kap. 4 § punkt 14 TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (5 kap. 1 § YGL), 
som i Brottsbalken (5 kap. 1–2 § resp. 4–5 § BrB). Denna uppsats är avgränsad till 
att gälla företeelser mellan privatpersoner varför tillämpligheten av grundlagsskyddet 
i detta avseende i regel är begränsad. Av tidsekonomiska skäl har denna uppsats som 
tidigare nämnts begränsats från vidare utvikningar vad gäller yttrandefrihet och 
tryckfrihet, rättigheter mot vilka förtalsbrottet ofta sätts i relation. Av samma 
anledning kommer inte internationell lagstiftning eller praxis att få något större 
utrymme. Dock ska betydelsen av att Sverige uppfyller sina positiva skyldigheter att 
tillse att svensk lag erbjuder erforderligt skydd konstateras. Detta för att inte riskera 
att framledes hamna på kollissionskurs med annan, delvis motstående, rådande 
moralisk diskurs.100  

 
Ett visst skydd tillerkänns också den enskilda genom en annan typ av regler, bland 
andra: användarvillkor på websidor, uppförandekodex, företagspolicys, accepterande 
av en skolas regler och värdegrund samt andra sorters avtal. Dessa i sin tur måste 
förankras i lag, här kan nämnas exempelvis: kommunallagen, skollagen, arbetsmiljö-
lagen, diskrimineringsförbud, avtalslagen, sekretesslagen. Tendens X kan i sin 
förhållandevis lättförståeliga moraliska dimension men mer svårutrett juridisk 
jämföras med exempelvis mobbing som inte heller är en specifik kriminaliseringsru-
brik men som kan aktualisera andra bestämmelser och ansvarsfrågor i flera led. Att 
specifik kriminalisering av Tendens X inte finns behöver således inte innebära att 
skyddsintresset blir illusoriskt så länge som skydd för olika typer av kränkningar i 
och för sig erhålls genom olika lagrum. 
 
 
 

                                                
99 Angående det samtidspolitiska tillståndet, uttryck för vilka skyddsvärden de olika kriminaliseringarna är tänkta att. Vidare 
finns anledning att befara att ofrivilligheten i vissa fall kommer att betraktas i ljuset av frekvensen av liknande frivilliga 
företeelser.  
100 De länder som valt att följa EKMR har kommit överens om vissa riktlinjer men kan ändå ha parallella rådande moraldiskur-
ser nationellt, ju mer sammanbundet det europeiska samarbetet blir desto svårare skulle det rent hypotetiskt kunna bli att stå upp 
för moraliska principer som på flertalet andra platser ses som extrema i något avseende, jmf. diskussionen kring abortfrågan i 
samband med valet till Europaparlamentet 2014. Till detta kan läsaren även fundera kring olika europeiska länders inställning 
till prostitution och kriminalisering i förhållande till användandet av ord som ”hora” i förtalssammanhang.  
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3.2 Skyddsintresset i förhållande till Tendens X 

 
I ett större perspektiv kan även slutsatsen dras att det i stor utsträckning är barn och 
ungdomar som utsätts för Tendens X.101 Vidare kan det på goda grunder konstateras 
att det oftast är flickor eller kvinnor som drabbas.102 Gruppen barn och ungdomar 
åtnjuter i allmänhet ett starkt skyddsintresse både som individer men också som 
grupp.103 Därutöver stadgas i brottsbalken särskilda bestämmelser om exempelvis 
kvinnofrid och det finns även anledning att på många sätt betrakta sexualbrotten som 
könskodade. Kvinnor och män har givetvis samma teoretiska skydd men i det fall 
lagstiftningens rekvisit eller eventuella otillräcklighet ger regelmässigt missgynnande 
resultat för en särskild grupp kan det även finnas anledning att aktualisera diskrimi-
neringsgrunderna på själva lagen. 
 
Det ligger nära till hands att på ärekränkningsbrott applicera betydelsen av ära, Alvar 
Nelson beskrev svårigheten av att definiera detta skyddsintresse,  
 

”ordet [ära] säger så många och skiftande betydelser att de näppeligen har något mer gemensamt 
än själva ordet”104 

 
Mårten Schultz uttrycker förtalsbrottets relation till skyddsintresset såhär: 
 

”Det skyddade intresset i regeln är primärt det potentiella offrets rykte. Det är skyddet för vad 
andra kan anse om brottsoffret som utgör regelns kärna, inte offrets egna upplevelser eller käns-
lor. Privatlivet som sådant är således inte föremålet för skyddet med en snäv läsning.”105 
 

Samhällsutveckling genererar förstås även oönskad utveckling och uppkomst av nya 
oönskade företeelser och tendenser. Att konstruera rättsliga skydd i förhållande till 
vissa skyddsvärda intressen snarare än till tydligt avgränsade förbud placerar skyddet 
närmare skyddsobjektet men det kan istället bli svårare att legitimt kriminalisera. 
Legalitetsprincipen ”ingen får dömas till straff eller annan brottspåföljd för en 
gärning som inte var belagd med brottspåföljd när den begicks” (2 kap. 10 § RF) är 
en grundläggande rättsprincip och ställer således en sorts formkrav på skyddsintres-
set.  

 
Instagramfallet och den stora uppståndelse som väcktes i samband med de initiala 
händelserna samt den förmodade svårighet som gärningspersonerna hade att kunna 
förutse eller föreställa sig den omfattning konsekvenserna skulle få visar på en sorts 
kollision mellan skyddsvärde och rättssäkerhet. När det gäller unga, såväl lagöver-

                                                
101 ”Nästan var femte 13–18-åring och var tionde 9–12-åring har råkat ut för att någon varit elak eller mobbat, hotat eller lagt 
ut bilder på dem som gjort dem ledsna under det senaste året, på internet eller via mobilen. För de flesta av dem har det hänt 
mindre ofta än en gång i månaden. 12 procent av flickorna mellan 13 och 16 har blivit ledsna när någon lagt ut bilder på dem, 
6 procent av pojkarna.” Statens medieråd, 2015 samt BRÅ genom Ritzén, Övergrepp på nätet tredubblade på ett år, 2015. 
102 Kvinnor är dessutom utsatta i betydligt högre utsträckning än män. Kvinnor drabbas dessutom övervägande av sexualiserade 
förtalsliknande kommentarer och uppgifter medan det för män, som också drabbas av förtal på Internet istället oftast innebär att 
uppgiften som utgör förtalet rör det att utpekas som brottslig vilket tydligt återspeglas i rekvisitet. Se exempelvis Brå rapport 
2015:6. s.9-10, 53f och 68ff.   
103 Se exempelvis de dubbla skyddsintresset bakom förbudet mot barnpornografi.  
104 Nelson, s. 409. 
105 Schultz, (2012) s. 222.  
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trädare som brottsoffer, vars moralförståelse troligtvis är under utveckling, måste det 
anses vara viktigt att den som gjort eller sagt något som skadat eller sårat någon 
annan får en reell insikt kring detta och hjälp att bearbeta och förebygga återfall i 
brott. Detta kan likväl vara en betydelsefull faktor för den brottsutsatta genom att få 
bekräftat att det som känts som ett brott var ett brott och att den som utsatt denne för 
brott erkänner, förstår och vill sona det och kanske även kan få yttra någon form av 
ånger. Vidare framgår av Svea hovrätts skäl till ogillade beträffande åtal i mål 
beträffande ansvar för ofredande för en man som spridit nakenbilder på sin före detta 
flickvän att det i svensk rätt inte finns något ”generellt förbud mot att utan samtycke 
visa film eller sprida bilder på en enskild person, hur integritetskränkande förfarandet 
än är”.106 

 
Meningen kan ju inte vara att anlägga en sexualmoral där unga framförallt ska akta 
sig- eller där deras sätt att vara ska begränsas eller att de ska förbjudas att lägga upp 
bilder eller skicka bilder av vad de vill till vem de vill. Det bör inte kriminaliseras att 
skicka viss typ av bilder av sig själv till någon annan. Men genom att beteendet att 
göra det fylls med klander(värdhet) är det viktigt att skilja mellan skyddet att inte 
tvingas göra och friheten att i och för sig tillåtas göra.  
 

Figur 2.           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X ska förstås som förtalsliknande företeelser av sexuell karaktär på en digital arena. I 
förhållande till (figur 2) kan lådan symbolisera det område som avgränsats som 
otillåtet genom att det enbart är tillgängligt för att uttryckligt kriminaliserade 
handlingar ska kunna nå dit. Detta sker genom att inträdet via luckorna i den 
kriminaliserade zonen fordrar att den ifrågavarande handlingen uppfyller kraven för 
att anses överensstämma med ett konkret straffbud. Straffbudet i sin tur står i direkt 
relation till ett uttalat skyddsintresse, detta är vad handlings-klossarna symboliserar. 

                                                
106 Dom meddelad av Svea hovrätt den 19 oktober 2009 i mål nr: B 6821-09.  
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De klossar som med enkelhet går att få ner i lådan representerar den typen av klara 
typfall såsom exempelvis mord eller stöld. Därtill finns givetvis mängder av 
företeelser vars form kan vara svår att utröna, särskilt då nya former framträder i 
relation till samhällsutvecklingen i övrigt.  
 
I vissa fall kan tänkas att klossen, även då dess form (skyddsintresse) inte stämmer 
överens med luckorna på lådan kan hamna i det kriminaliserade området ändå genom 
att använda en annan liknande eller större (mer omfattande) ingång. Givetvis innebär 
detta att relationen mellan kriminaliseringen och skyddsintresset delvis måste anses 
förskjuten. Samtidigt är det en lång, dyr och komplicerad process att skapa nya 
luckor så det finns även ett samhälleligt intresse med att i viss utsträckning inordna 
oönskade handlingar att passa in i befintliga luckor.  
 
Vad gäller Tendens X, klossen X, framgår att den inte dagsläget inte direkt speglar 
någon lucka men att den förmodligen delvis kan nå in till det kriminaliserade 
området genom att olika delar av handlingen går att hänföra till andra områden, 
luckor. En fråga är då vart en företeelse som samtidigt är delvis hänförlig till ingrepp 
på flera olika skyddsintressen men inte till sin helhet passar ordentligt i någon av 
luckorna därför ska placeras. En annan fråga är om det kan anses tillräckligt att delar 
av ett handlande kan bekräftas som kriminaliserade och därför tillräckligt placerar 
handlingen i lådan för att straff ska kunna aktualiseras.  

 
Antagandet att X i något avseende skulle röra förtal ligger nära till hands, antingen i 
faktiskt avseende eller som oroväckande omständighet som påverkar någon att förmå 
något. Givetvis skulle en undersökning kunna företas med en annan utgångspunkt. I 
många avseenden leder dock förklaringen och tillämpningen av andra brottstyper 
tillbaka till förtalsbrottet. Exempelvis det närliggande förolämpningsbrottet men i 
förarbetena anges även i anslutning till förbudet mot kränkande fotografering att 
exempelvis förtalsparagrafen är ämnad att inträda under vissa förutsättningar.107  
 
Vad gäller flertalet andra brott inom exempelvis frihets-/frids- kapitlen bygger de på 
att om det inte finns element av våld eller vapen att det ska finnas ett hot om brottslig 
gärning för att aktualiseras. I förhållande till förevarande exempelfall kan därför 
sägas att då hotet om att publicera i något avseende komprometterande eller enbart 
integritetsstörande bild eller skicka vidare bilder, videos osv i avsikt att förmå någon 
att göra något kan faktumet att detta något inte direkt uppfyller kriterierna för att 
anses vara ett specifikt brott göra att det inte heller kan anses vara ett brott även i en 
annan del. Därför är det intressant att sätta de olika lagrummens tilltänkta skyddsin-
tresse i relation till varandra men för att inte göra det helt oändligt så blir det främst 
ett par olika rättsområdens relation till förtalsbrottet som här kommer att presenteras.  
 
 

                                                
107 Nilsson, Brottsbalk (1962:700) kommentar till 5 kap. 3 §, Lexino 2014-03-01.  
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3.3 Kriminalisering av Tendens X 

”För det första måste det finnas en föreskrift för att det ska finnas ett brott, för det andra råder ett 
förbud mot retroaktiv lagstiftning, för det tredje får inga föreskrifter om brott tillämpas analo-
giskt och för det fjärde måste en föreskrift vara bestämd i sin beskrivning och uppfylla vissa krav 
på precision.”108 
 

Vad gäller typfall vilka med enkelhet går att hänföra till olika paragrafer är norma-
tiva rekvisit mindre problematiska. Men vad gäller komplicerade fall med flertalet 
delmoment vilka skulle kunna hänföra sig till olika sorts brott i lagens mening blir 
det ofta svårare att passa in fenomen som skiljer sig från vad som tidigare undersökts 
och utretts i praxis. Men är detta tillräckligt för att förorda kriminalisering? Apropå 
brottskonkurrens yttrades i Nacka/Linusfallet:  
 

”Det innebär att gärningsmannen ska dömas såväl för utnyttjande av barn för sexuell posering 
som för barnpornografibrott, eftersom det är frågan om konkurrens mellan brott med olika 
skyddsintressen.”109 
 

I förhållande till de Tendens X fall som rör så kallad ”hämndporr” så fångar exem-
pelvis inte förtalsbestämmelsen (5 kap. 1 § BrB) den sexuella kränkning som detta 
kan innebära jämte själva förtalet. Följaktligen är det även fråga om upprättelsen för 
skyddsobjektet i dylika fall är otillräcklig i det enskilda fallet eller om otillräcklig-
heten ska läggas lagen till last. Detta skulle kunna aktualisera skyddet mot diskrimi-
nering (2 kap. 13 § RF)110 som betydelsebärande i förhållande till Tendens X. Det 
skulle kunna diskuteras huruvida bristen på lagstiftning innebär en sorts systematiskt 
missgynnande av den grupp, kvinnor, som huvudsakligen utsätts för handlingar som 
kan betraktas som hämndporr. Eller så skulle förbudet (2 kap. 13 § RF) kunna läsas 
så att om den normativa inverkan (av t.ex. 5 kap. 1 § 1 BrB) riskerar att leda till en 
sorts konsekvent missgynnande av vissa skyddsobjekt så kan det vara tal om just 
missgynnande. 

 
Kring synen på ärekränkning i förhållande till bestraffning kan byggas resonemang 
på i huvudsak två sätt. Det ena kring en stark yttrandefrihet där själva felet beror på 
sanningsvärdet, eller snarare bristen på detta, i det ursprungliga påståendet. Det andra 
är att uppgifter som är ett uttryck för missaktning, oavsett sanningshalt eller grund, 
alltid är straffvärda. Grunden för bestraffning, utgår i den svenska kontexten från 
missaktningen och inte sanningslösheten.111  
 
Redan år 2012 uttrycktes i Yttrandefrihetskommitténs redovisning att integritets-
kränkningar i en inte obetydlig omfattning förekommer på detta område. Det kan i 
många fall framstå som stötande att dessa inte kan åtalas. Enligt kommittén finns det 
mot den bakgrunden skäl för regeringen att överväga lagstiftning utanför det 

                                                
108 Asp, Ulväng, Jareborg, (2013), s. 46. 
109 Nacka tingsrätt dom den 12 mars 2015 i mål nr: B 586-14, Nacka/Linusfallet.  
110 Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas på grund av sitt kön, om inte föreskriften utgör ett led i 
strävanden att åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor eller avser värnplikt eller motsvarande tjänste-
plikt. SFS 2010:1408. 
111 Holmqvist, m.fl: Brottsbalken: en kommentar Del I (1-12 kap.) kommentarerna 5 kap. s.1.   
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grundlagsskyddade området, konkreta förslag kring detta har dock inte lämnats. 
Vidare har Kommitténs ordförande reserverat sig mot kommitténs bedömning att det 
inte bör införas någon straffbestämmelse i TF eller YGL om integritetsskydd och för 
egen del föreslagit en sådan straffbestämmelse som tar sikte på spridning av integri-
tetskänsliga uppgifter privatlivskränkning (7 kap. 1 § 16 i förslaget till ny yttrande-
frihetsgrundlag). Detta jämte en motsvarande straffbestämmelse för det icke grund-
lagsskyddade området.112 
 
Vissa förändringar på området har redan genomförts, det gäller dels den något 
utvidgade möjligheten för åklagaren att väcka allmänt åtal vid ärekränkningsbrott, 
dels kring vissa myndigheters möjlighet att få tillgång till identifierande information 
vid nätbaserad brottsmisstanke.113 Med anledning av internet och teknikens progress-
ion så har det utöver de positiva möjligheterna detta inneburit även medfört att 
kränkningar av den personliga integriteten tagit nya former. Detta i kombination med 
att strafflagstiftningen på området i viss utsträckning är ålderdomlig föranleder 
översyn.  Justitieutskottet ska senast den 31 januari 2016 lämna sitt betänkande i 
utredningen kring det straffrättsliga skyddet av integriteten.114 Utskottets uppdrag 
spänner över många områden men rör framförallt översyn av det straffrättsliga 
skyddet för enskildas personliga integritet, särskilt när det gäller hot och andra 
kränkningar. Utredningen ska dels se över de befintliga reglerna kring olaga hot, 
ofredande, förtal och förolämpning, dels kring straffansvar för den som tillhandahål-
ler en elektronisk anslagstavla varigenom enskildas personliga integritet äventyras. 
Dessutom ska de ta ställning till brottskadeersättning gällande mer kvalificerade 
ärekränkningsbrott.  

 
I det följande ska därför X i första hand förhållas till förtalsbrottet och i andra hand 
till en bredare variation av främst straffrättslig lagstiftning för att därefter kunna 
avgöra om det sammantaget går att anse att det presumtivt tilltänka skyddsintresse 
som finns täcks. 

                                                
112 Prop 2012/13:69 s. 19.  
113 se Enarsson (jur. dr. och lektor vid Umeå universitet) Det finns risk för en övertro på lagstiftning när det gäller näthat” 
114 Ju 2014:10 Utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten. 
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4 Ärekränkningssbrott 
 

Brottet förtal liksom brotten grovt förtal, förolämpning och förtal av avliden 
kategoriseras som ärekränkningsbrott. Dessa fastställs i brottsbalkens femte kapitel. 
Skyddsobjektet i bestämmelserna är individens ära.115 Begreppet ära har både en 
objektiv och en subjektiv betydelse. Ära är vanligen betraktat som ett bestående 
värde.116 Den objektiva äran beskriver en persons anseende och aktning bland sina 
medmänniskor medan den subjektiva äran rör en persons egen känsla av att vara 
ansedd och aktad. Vad gäller dagens syn på ära kanske kan konstateras att det 
framstår som välmotiverat med en kriminalisering men att det däremot kan vara svårt 
att bedöma skillnaden mellan tillåtna och otillåtna yttranden.117  
 
Kriminaliseringen av förtal kan således förstås som en kriminalisering av att någon 
angriper en annans anseende, den s.k. objektiva äran. Denna kriminalisering motive-
ras med det lidande och obehag det kan innebära för de flesta människor att få sitt 
anseende angripet.  Det föreligger dock svårigheter vad gäller gränsdragningen.118 
Förtalsbrottet delas inte enbart upp mellan ”normalgraden” och ”grovt” förtal utan 
särskiljs också från förolämpningsbrotten, som kan verka lika men där handlingsrikt-
ningen sker direkt istället för indirekt. Andra brottskategorier som kan tangera förtal 
är hets mot folkgrupp (BrB 16:8) och olaga diskriminering (BrB 16:9), men i 
förhållande till dessa brott konsumeras förtalet.119 Ärekränkningar som kränker den 
objektiva äran hos en person brukar klassificeras som förtal medan kränkningar mot 
en persons subjektiva ära vanligtvis anses vara förolämpning. Förtal utgör det 
centrala ärekränkningsbrottet till vilket förolämpningsbrottet är subsidiärt.120 
Lindriga förtal eller förtalsliknande handlingar ska dock vanligtvis inte kategoriseras 
som förolämpningsbrott.  

 
 

4.1 Tendens X som förtal, 5 kap. 1 § BrB 

Att Tendens X i många avseenden likställs med förtalsbrott kan bero på flera saker, 
den tänkta äreförlusten, inblandandet av ytterligare part och en sorts kontrollförskjut-
ning mellan de aktivt inblandade. Flera domar, vilka hade kunnat förklaras som 
varianter av X, har på senare tid dessutom dömt för just förtal.121  
 
Till sin sammansättning är X tidsspecifik såtillvida att X bara har kunnat existera i 
den samtid som även tillskriver fenomenet internet betydelse. Förtalsbrottet är 
avsevärt äldre än internet men har efterhand anpassats med tiden (se mer kap. 4.2).  

                                                
115 För en kompletterande icke juridisk beskrivning av begreppet ära och andra närliggande begrepp hänvisas till ordboksdefinit-
ioner i Bilaga C.  
116 Nationalencyklopedin, ära, http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/ära-(1), senast hämtad den 10 juni 2015.  
117 Jareborg - Friberg, (2010) s. 69. 
118 Jareborg - Friberg (2010). s. 69. 
119 Jareborg - Friberg, (2010). s. 69. 
120 Holmqvist, m.fl:  Brottsbalken – En kommentar Del 1 (1-12 kap.): 6 uppl., 2009. kommentarerna 5 kap. 
121 Första efter HDs förtydligande är dom i Kalmar tingsrätt meddelad den 7 maj 2015 i mål B 2959-14.  
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Förtalsbrottets nuvarande lydelse i Brottsbalken har sett likadan ut sedan lagens 
tillkomst 1962.122 Bakgrunden till kriminaliseringen utvecklades i 1958 års lagråds-
remiss. Där beskrivs att gruppgemenskap är essentiellt för människor i ett modernt 
samhälle varför nedsättande uppgifter som kan förändra gruppens uppfattningar och 
känslor kring den av förtalet angripne kan få allvarliga konsekvenser (socialt 
försvårande, uteslutning ur gruppgemenskap) för denna. Enligt departementschefen 
utgör brottet ett angrepp på en annan persons ställning i samhället som lika väl som 
ett angrepp mot någons kroppsliga integritet och rörelsefrihet är straffvärt. Kriminali-
seringens syfte är alltså att skydda den enskilda personen i dess förhållande till sina 
medmänniskor.123 
 
Förståelsen av ärekränkningsbrotten kan därför sägas spegla rådande samtidsmoral. 
Detta beror på att rekvisiten har givits viss elasticitet genom sin normativa funktion, 
Tore Strömberg skriver att:  
 

”Gränsdragningen omkring ett visst brottsbegrepp kan aldrig bli helt skarp. Svårigheterna att 
språkligt ringa in vad man vill hänföra till en viss brottstyp och på samma gång utesluta andra 
beteenden har i många fall föranlett lagskrivarna att i en brottsbeskrivning använda ord som inte 
är enbart deskriptiva utan också uttrycker en värdering. Något brottsrekvisit är då formulerat som 
ett normativt rekvisit. Ett klart sådant är ”skymfligt beteende” i brottsbalkens stadgande om 
förolämpning (BrB 5:3).”124  
 

I ”Brotten mot person och förmögenhetsbrotten” framhåller Nils Jareborg de 
eventuellt betydande skadeverkningar av ärekränkning som stipulerades under 
arbetet med BrB som betonande. Historiskt har det i den svenska kontexten125 funnits 
perioder då själva äran av många människor tillskrivits nästan samma värde som 
livet självt (ärebegreppet har så att säga ett språklig och ett idémässigt värde). Idag 
ser det annorlunda ut, äran har hamnat mer vid sidan av, men utgör fortfarande ett 
viktigt element då den påverkar människans roll och relationer i samhället och i 
mindre gruppgemenskaper.126 I en senare upplaga av samma bok understryks 
Internets ökade betydelse: 

 
Brottstyperna förtal och förolämpning har under lång [sic] levt ett ganska undanskymt liv […] 
förtalsbrottet har emellertid fått ökad aktualitet genom utvecklingen av informationsteknologin 
[…] Det sistnämnda innebär att de brott som förövasinte sällan blir mer straffvärda än vad mot-
svarande brott varit tidigare”. 127 

 
Resonemang kring internets inverkan på ärekränkningsbrott har tidigare anförts av 
bland andra Schultz:  

                                                
122 Brottsbalk (1962:700). Dessförinnan fanns det stadgat i Strafflagen. 
123 Holmqvist, m.fl: Brottsbalken – En kommentar Del 1 kommentarerna 5 kap. s.2. 
124 Strömberg s. 894. 
125 Vad Jareborg menar med i äldre tider sätts delvis i relation till tiden före den moderna brottsbalkens införande varför jag 
väljer att läsa det så men byta ut äldre tider till historiskt.  
126 Jareborg – Friberg (2015) s. 69. Min kommentar: Då betydelsen av ära pendlat i betydelse finns anledning att anta att denna 
betydelse i dagsläget åter är på uppgång. Den typ av transparens som dagens digitalisering medverkar till innebär bland annat 
att ingenting med enkelhet kan ”soppas under mattan” men också till att anonymitetsdebatten aktualiseras. Människor vänjer sig 
också i viss utsträckning vid att själva medverka till att löpande rapportera sådant de ser på Internet men som enligt deras moral 
inte borde vara där. På websidor så som facebook kan användaren ofta välja mellan att rapportera att vederbörande själv inte 
vill se material av ett visst slag eller att ett visst material av någon anledning kan anses stötande eller olagligt och borde tas bort.  
127 Jareborg - Friberg (2015) s.91. 
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”De kvarvarande ärekränkningsbrotten, med därtill knutna civilrättsliga sanktioner, har däremot 
visat sig anpassningsbara till informationsålderns krav. Inte bara det, ärekränkningsreglerna har 
använts för att i praktiken skydda även andra intressen än ’äran’”.128 
 

Överlag som inom utbildning kan sägas föreligga en allmänt vedertagen sanning 
kring att det för att angripa problem eller problemställningar fordrar strävan mot 
framåtblickande såväl som tillbakablickande. Att samhällsutvecklingen måste ta 
lärdom av den kunskap som finns genom historieskrivningen och så vidare. Genom 
att dagens lagtext bygger på förslag och förarbeten vilka härrör sig till äldre lag och 
dess förarbeten och förslag i mer eller mindre långa eller omständliga led framstår 
det som antagligt att det går att hitta intressanta resonemang bakåt i tiden vilka kunde 
komma till nytta i en samtid där verkligheten så att säga överträffat (inte längre ryms 
inom den legala skyddsbarriären) framtidsprognosen. Detta måste ju rimligtvis även 
ha hänt tidigare.  
 
 

4.2 Historisk bakgrund 

Redan i romarriket fanns ärekränkningsbrottet omnämnt som ett allvarligt brott. Vid 
tillkomsten av de tolv tavlornas lag i den romerska staten nämns ärekränkning bland 
kroppsskador, ”si iniuriam faxsit, viginti quinque poenae sunto” den som tillfogat en 
annan en orätt (lindrig kroppskada, ärekränkning) skall enligt tab 8.4 böta 25 ass.129 
Romarnas juridiska uttryck för ära var ”existimatio”. Utöver gärningar som de legala 
bestämmelserna förbjöd så hade den allmänna folkuppfattningen ett stort inflytande 
på hur vanära och även existimatio skulle förstås, eller kanske fylla ut lagen. Förlust 
av existimatio var också nära sammanflätat med förlusten av sina medborgerliga 
rättigheter.130 
 
Även sanningsbevisningen härrör från den romerska rätten med följande princip: 
”Eum qui nocentem infamavit, non est bonum et aequum, ob eam rem condemnari: 
peccata enim nocentium nota esse et oportet et expedit” Den som sanningsenligt 
omtalar en av annan förövad gärning, som för dennes goda namn och rykte finnes 
menlig, är ej den egentlige ärekränkaren. Det är gärningsmannen(personen) själv, 
som kränkt sin ära.131 

 
Existimatio har förklarats vara ”såsom hvilande icke på menniskans värde såsom 
menniska utan på hennes ställning och förhållande till staten.” Hammarskjöld 
påpekar att den germanska uppfattningen av ära skiljer sig från den romerska 
framförallt genom att staten inte haft en lika dominerande betydelse som i det 
romerska samhället och rätten. Dock kunde det för en person som drabbas av 
rechtlosighet medföra en förlust av vissa särskilda rättigheter vilka det ansågs vara 
en heder att få utöva. Utgångspunkt för äran enligt den germanska rättsuppfattningen 
är alltså människans värde såsom sedlig personlighet och inte staten.  D.v.s. staten är 

                                                
128 Schultz (2012) s. 221. 
129 Jfr. ”böter a 300 ass för den som med hand eller knölpåk bryter ben på en fri man (150 om det är en slav)” Söllner s. 61-62.  
130 Hammarskjöld, s.2.  
131 Axberger (1984)  s. 218.  
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endast ett område jämte andra vari det sedliga livet kan levas. Olika stånd och 
levnadsställning medför olika sedliga krav och äran hos var och en handlar därför om 
att uppfylla de krav som den enskildas status ställer på personen.132  
 
 

4.2.1 Svensk förtalshistoria  
 

I Sverige har det sedan länge varit olagligt att förtala någon. I den medeltida s.k. 
Hednalagen föreskrevs Envig (en sorts rättslig duell) i ärekränknings- och förtalsmål 
och i Västgötalagen från 1200-talet finns förtalsbrottet omnämnt. Sture Petrén skriver 
att det under medeltiden, liksom långt senare uppfattades som:  

 
”[e]tt samhällsintresse att sanningen om människors egenskaper och gärningar skulle komma 
till allmän kännedom. Ingen borde få åtnjuta mer ära än han förtjänade. Tvärtom borde en 
mindervärdig person åsättas en lämplig benämning, som klargjorde vem man hade att göra 
med.”133  

 
Under 1600-talets häxprocesser kunde det vara förenat med livsfara att förtalas om 
fel saker. Det användes ofta mycket kontroversiella metoder för att utreda beskyll-
ningens sanningshalt, exempelvis det faktum att en anklagad som slängts i vatten 
drunknade togs som intäkt på att personen var oskyldig att jämföra med att annars stå 
i förbund med djävulen. Redan i 1643 års förarbeten (till 1734 års lag) finns förslag 
på utkast till bestämmelser om ärekränkning.134 I 1723 års förslag till Högmålsbalk 
stadgas ärekränkningsbrottet, men lagkommissionens protokoll från 1729 visar på att 
de istället infördes i Missgärningsbalken (MB). I den äldre uppfattningen, exempel-
vis (60 kap. MB) liknades förtalet vid en sorts stöld och att förtalet nödvändigtvis 
skulle ske genom s.k baktal (utanför BO:s vetskap) påtalades.135 I 1734 års lag 
innehåller samtliga balkar ett avsnitt om den enskilda levnaden och av samlevnaden 
människor emellan och i missgärningsbalken är gränserna satta för det enskilda 
levernets frihet. Ofta återfanns straffbud i övriga balkar i vilka samband med dessa 
förhållanden reglerades. Nya författningar tillkom i de fall lagen inte längre kunde 
rymma alla händelser. MB och straffbalken hade till skillnad från övriga balkar inte 
någon direkt medeltida förlaga utan var skapade av män av sin samtid. Vid 1800-
talets början var det främst i MB, men även i andra straffrättsliga författningar som 
stadgandena om ärekränkning återfanns.136 
  
Under slutbehandlingen av 1864 års strafflag förelåg djup oenighet i frågan kring 
sanningsbevisning men resulterade i ett principiellt förbud mot sanningsbevisning. 
Huvudregeln föreskrev alltså inte beskyllningens eventuella sanningsvärde någon 
betydelse. Detta innebar att som samhällsintresse sågs skyddet av den enskildes 
anseende som högre än rätten att avslöja ”sanningen”. Härvid tillkom förstås vissa 
undantag, vilka inledningsvis i praxis tycktes lösas som att då ärekränkningen skett 

                                                
132 Hammarskjöld s. 5.  
133 Petrén, (han var bland annat verksam som sakkunnig i Förenta nationernas generalförsamling och assessor vid Svea hovrätt) 
1948 s.166 f. 
134 Nelson, s.12.  
135 Hammarskjöld, s.44f.  
136 Nelson, s. 10-11.  
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för att tillgodose ett godtagbart intresse så ansågs inte uppsåt till brott föreligga. Det 
vill säga, under en viss period i praxis, fordrades för straffbarhet ett ärekränkande 
syfte. Sanningshaltens värde kom dock sedermera att ifrågasättas på så vis att 
sanningsavslöjande om personers privatliv ansågs kunna sakna allmänintresse och att 
det även kunde anses förenat med viss olägenhet att en tilltalad utan hinder kunde 
upprepa sina beskyllningar.137 Redan tillkomsten av bestämmelserna om ärekränk-
ning (i kap. 16 SL) medförde meningsmotsättningar.138 Detta gällde även använd-
ningen av ordet ”anseende”, vilket Kriminalpolisintendenten i Stockholm menade 
kunde ifrågasättas på grund av straffrättens höga krav på bestämdhet och kärnfullhet. 
Då utgångspunkten för bedömandet av en persons anseende av kommittén angivits 
vara ”den sociala värderingen på hans ort och inom hans egen samhällsgrupp eller 
personkrets” torde detta för domstolarna föranleda särskilda svårigheter vid rättstill-
lämpningen.139 
 
Såväl under tillkomsten av gamla strafflagen och nya brottsbalkens var frågan om 
ärekränkningsbrottets utformning föremål för många meningsskiljaktigheter. Inför 
brottsbalkens tillkomst menade även hovrättspresidenten Björn Kjellin (vid nordiska 
kriminalistmötet 1961)140 att denna specifika del var den svåraste att komma till rätta 
med under strafflagsreformarbetet. Gemensamt för arbetet inför bägge reformerna 
var att synen på ärekränkningsbrottets natur förevisade principiella meningsskiljak-
tigheter gällande dess skyddsobjekt och funktion.141 När Justitieminister Louis De 
Geer blev kritiserad för att hans syn på ärekränkningsbrottet innebar skyddslöshet i 
förhållande till att bli beskylld för äktenskapsbrott anförde han att det skyddet redan 
förelåg ”genom att icke begå det”.142  Bestämmelserna har alltså starkt kritiserats vid 
olika tillfällen. Tillämpning av lagen har i vissa hänseenden inte kunnat ske varför 
den i rättstillämpningen har modifierats och därför delvis gått egna vägar vid sidan 
om lagen.143 
 
En intressant iakttagelse kan göras i f.d. justitieminister Johan CW Thyréns144  
efterlämnade anteckningar kring förberedande utkast till strafflag. I själva utkastet 
står följande under rubriken frihetsbrott: 
 

”8 § Den, som med våld eller med hot om våld eller om annan brottslig gärning söker tvinga någon 
att något göra, tåla eller underlåta, straffes med fängelse eller, där omständigheterna äro mildrande, 
med böter.  
 
9 § Söker man, genom hot att för tredje man uppenbara visst ärerörigt sakförhållande, tvinga 
någon att något göra, tåla eller underlåta och kan ej tvånget på grund av sakförhållandets beskaf-
fenhet anses befogat; straffes med fängelse eller, där omständigheterna äro mildrande, med bö-
ter.”145 

 

                                                
137 Axberger, (1984) s. 218-219. 
138 Prop.1962 s B140.   
139 Prop. 1962 s. B 136. 
140 NKÅ 1961 s. 60.  
141 Axberger, (1984) s. 216-217.  
142 De Geer, Minnen, Stockholm 1892, s.233 hänvisat genom Axberger, (1984) s. 219. 
143 Prop. 1962 s. B 140. 
144 Thyrén var även utbildad jurist, filosof och historiker samt verksam som rektor.  
145 Thyrén, Efterlämnade anteckningar till förberedande utkast till strafflag, 1937; SOU 1937:37, s.11.  
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Emedan lagstiftning som väldigt väl motsvarar förslaget till (8 § SL) har en modern 
motsvarighet, främst som brott enligt (4 kap. BrB) så befinner sig innehållet i (9 § 
SL) språkligt och innehållsmässigt snarast mellan olika nutida lagrum, delar av brott 
enligt såväl (4 kap. som 5 kap. BrB). Däremot verkar innebörden av (9 § SL) sådan 
att den skulle kunna passa bra in att idag tillämpa vid flera av de typfall av X vilka 
redogjordes för i den inledande delen.146 Vidare skriver Thyrén allmänt om frihets-
brott:  
 

”Hot mot enskild person kan framstå såsom frihetsbrott, om det avser att på honom utöva en 
pression till att företaga respektive underlåta viss handling. Det har då närmast karaktären av ett 
försök respektive ett medel till det allmänna tvångsbrottet. Men hot, som icke innebär en dylik 
pression (exempelvis endast synes åsyfta hämnd), är intet frihetsbrott utan ett fridsbrott, riktar sig 
icke mot viljan utan mot känslan.”147 

 
 I de fall en handling eller underlåtenhet är framtvingad med anledning av hotet 
innebär detta alltså att handlingen riktar sig såväl till den enskildes frid som till 
dennes frihet.  
 
Angående hotets form redogör Thyrén för att det i flera fall görs skillnad mellan 
skriftlig och muntlig form för hotets framställande vad gäller synen på straffbar-
het.148 Skriftlig form är att anse som mer straffbart. Han resonerar kring att det kan 
ha att göra med att lagstiftaren ansett skriftlig form utvisa mera överläggning hos den 
som begått gärningen.  Detta ska vidare överensstämma med det faktum att lagen i 
vissa fall förklarat att hotelser som skett under slagsmål och dylikt ansetts straffria.149 
Detta är intressant i relation till hur synen på allvarligheten i relation till muntligt och 
skriftligt ser ut idag. Internet och digitalisering i stort har medfört att skriftlig 
kommunikation idag kan ske mycket snabbt, i affekt och i vissa fall även anonymt. 
Därför kanske den skriftliga formen inte längre per automatik kan sägas innebära 
mer överläggning hos gärningspersonen.   
 
Vidare anför Thyrén att det i flertalet fall är så att hotets innehåll ska bestämmas så 
att det är straffbara gärningar som ska gälla. Av praktisk betydelse blir dock att 
klargöra hur tillämpning ska ske i de fall som för hot med icke straffbar gärning, 
såväl som hot med en civil orätt.150 Vidare pekar Thyrén på att lagstiftaren endast 
undantagsvis uppställer den fordran i rekvisitet att hotet verkligen uppväckt fruktan 
eller oro hos den hotade. Däremot att hotet ska vara ägnat att uppväcka fruktan, att 
fattas allvarligt osv.151 Detta är intressant då det fokuserar på gärningspersonens 
avsikt respektive uppsåt och inte på den utsattes mått av rädsla. Detta kan te sig å ena 
sidan mer objektivt men å andra sidan går det att fundera över risken kring att GP på 
så vis kunde friskriva sig från s. k likgiltighetsuppsåt. Vad gäller bevisvärdering är 
det nog bra att den individuellt drabbade personen ska kunna anses som drabbad 
enbart på det faktum att Tendens X riktats mot denne utan att behöva rannsaka 

                                                
146 Jämför med de bakomliggande händelseförloppen i de fall som nämns i uppsatsens tidigare avsnitt 1.1 Problemkomplex. 
147 Thyrén, i SOU, sidan 2 i hans komparativa översikter s.17. 
148 Han använder här formuleringen ”såvida hotet dessutom sker skriftligen”.  
149 Thyrén, aa. (4) s. 19.  
150 Thyrén, aa. (2)  s.17.  
151 Thyrén aa. s. 19-20. 
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eventuella personliga avarter som ska insinuera eller peka på verklig fruktan eller 
oro.  
 
Att ärekränkningsbestämmelserna sällan tillämpas skriver Hans-Gunnar Axberger 
1984,152 och att påföljderna som i så fall utmäts tyder på att de inte anses särskilt 
allvarliga av rättsordningen och därför inte kan sägas tillhöra de mest centrala i ”vår 
strafflag”. Vidare tillskriver han inte heller deras allmänpreventiva verkan någon 
större betydelse emedan riktighet på detta område avgörs mer av moralregler än av 
rättsregler. Men han skriver också att det är möjligt att lagreglerna ”i svunna tider” 
spelade en större roll.  

 
 
 

4.3 Förtalsbestämmelsens uppbyggnad idag 

 
Förtalsbestämmelsen återfinns i 5 kap. 1 § brottsbalken och anger att:  

 
”[d]en som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar 
uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter. 
 
Var 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.” 
 
 

4.4 Inledande rekvisitanalys 

Första stycket i paragrafen utgör huvudregeln och andra stycket en ansvarsfrihetsre-
gel. Förtal rör alltså tre objekt, den som lämnar nedsättande uppgift om någon annan 
person till annan ytterligare person och de objektiva förutsättningarna för brottet 
kräver således förståelse för vad som är att anse som att lämna uppgift (se avsnitt 
4.4.1) såväl som uttolkandet av innebörden av nedsättande karaktär (se avsnitt 
4.4.2).  
 
En inledande fundering är därför kring huruvida paragrafen verkligen består av tre 
olika självständiga och alternativa rekvisit separerade genom ordet ”eller” eller om 
de ska tolkas gemensamt i avseende att förstå innebörden av utsätta för andras 
missaktning. Zeteos lagkommentarer ger följande svar: ”Som exempel nämns i 
brottsbeskrivningen att utpeka en person som brottslig eller klandervärd i sitt 
levnadssätt. Även i dessa fall ska det vara fråga om sådana uppgifter som kan dra 
med sig andras missaktning.”153 Även Jareborg benämner faktorn att utpeka någon 

                                                
152 Axberger, (1984) s. 216. 
153 Berggren, m.fl.: Brottsbalken, En kommentar (maj 2015, Zeteo), kommentaren 5 kap. 1 §. 
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såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt som ett exempel på nedsättande 
uppgifter som lagstiftaren nämner i lagen.154  

4.4.1 Uppgiften  
 

Det är innehållet i en uppgift och inte formen, som är avgörande för om det uppfyller 
kraven för förtal. Tal och skrift må vara vanligast men bilder (teckning, fotografi, 
film) kan också förekomma. Både de som är komprometterande och de som innehål-
ler tydlig symbolik kan innefattas. Ibland lämnas den kränkande uppgiften på ett 
väldigt begripligt och explicit sätt men att exempelvis placera vissa negativt laddade 
föremål (barnpornografi, stöldgods) i någons närhet, att uttala någonting med ironisk 
underton eller insinuera ett misstänkliggörande kan också utgöra förtal eller utgöra 
underlag för slutledningar kring nedsättande uppgifter.155 När ett värdeomdöme 
anspelar på en preciserad verklig uppgift anses det dock utgöra lämnande av en 
uppgift.156 
 
Det är skillnad mellan det direkta och det indirekta insinuationer som görs, men en 
uppgift måste alltid ha lämnats. I vissa fall kan uppgiften kräva att mottagaren av 
uppgiften konstruerar den komprometterande uppgiften först efter att ha gjort egna 
slutledningar.157 Vidare kan uppgiften lämnas genom konkludenta 
ar.158 Tystnad i samband med att en uppgift lämnas kan anses utgöra medverkan till 
lämnandet medan underlåtenhet att rätta en redan lämnad uppgift inte faller under 
brottsbeskrivningen.159 
 

”En bild kan lämna en uppgift, med eller utan tillägg av text. Det sammanhang som bilden 
lämnas i kan bidra till att en uppgift har lämnats. Under 2000-talet har den tekniska utveckl-
ingen bidragit till att det blivit möjligt för många människor att på ett enkelt sätt sprida bilder 
av olika slag. Frågan om det kan vara förtal att lägga ut en nakenbild på en person på t.ex. en 
hemsida besvaras vanligen med nej. För att en sådan gärning ska innebära förtal måste något 
ytterligare läggas till så att en nedsättande uppgift kan anses lämnad. Ett exempel skulle 
kunna vara lägga ut en bild på en person, som inte vet om det, på en sida där sexuella tjänster 
mot ersättning bjuds ut. Den nedsättande uppgiften som förmedlas skulle i ett sådant fall vara 
att denna person prostituerar sig.”160 

 
Vad gäller den nedsättande uppgiften som ska lämnas krävs att den duger för att 
framkalla missaktning hos andra men det krävs inte att missaktning har demonstre-
rats. Det vill säga, uppgiften ska ha sådant innehåll att den hypotetiskt sett skulle 
vara ett tjänligt medel genom vilket någon specifik person skulle kunna utsättas för 
andras missaktning.161  
 
Det är inte alltid helt klart vilka beskyllningar som uppfyller kraven på att vara 
nedsättande uppgifter, att beskylla en kvinna för att försumma omvården av sina barn 
vid flertalet tillfällen eller att utpeka någon till att ha varit aktiv nazist under krigså-

                                                
154 Jareborg-Friberg, (2010). Dvs att det tredje rekvisitet är det huvudsakliga och de första två är exempel. s. 70. 
155 Jareborg - Friberg, (2010). s. 72-73. 
156 Axberger, (1984) s. 231. 
157 Jareborg - Friberg, (2010) s. 72-73. 
158 Berggren, m.fl.: Brottsbalken, En kommentar (maj 2015, Zeteo), kommentaren 5 kap.  
159 Jareborg - Friberg, (2010.) s.73. 
160 Berggren, m.fl.: Brottsbalken, En kommentar (maj 2015, Zeteo), kommentaren 5 kap. 1 §.  
161 Jareborg,- Friberg, (2010), s.69. 
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ren kan, men behöver således inte uppnå nivån. Om Jareborg menar att det samma 
skulle gälla en man som försummat sitt barn framgår inte, men vore intressant att ta 
ställning till utifrån det i övrigt på vissa sätt förändrade samhällsklimatet.162 
 
Vidare konstateras i Göta Hovrätts dom B 2417-13163 att nakenhet i sig inte ska anses 
vara en nedsättande uppgift:  
 

”[m]en att bilden hade en tydlig sexuell prägel och gav intrycket att flickan var sexuellt 
utåtagerande och hade ett behov av att visa sig naken för andra. Detta, och att hon dessutom 
bara var 13 år gammal vid gärningstillfället, gjorde att Hovrätten konstaterade att bilden som 
fotot förmedlat av henne måste anses nedsättande för henne. Att hon tagit bilden själv och 
skickat den till sin pojkvän ansågs inte förändra bedömningen. Flickan som laddat upp bilden 
på Facebook dömdes för förtal av normalgraden.” 

 
En annan aspekt av gränsdragningsproblematik uppstår när det handlar om nedsät-
tande uppgifter som inte avser gärningar. Att påstå att någon har vissa egenskaper 
(sinnessjuk, neurotisk, pervers) eller råkat ut för något (som att gripas eller utsättas 
för en våldtäkt) kan vara exempel på komplicerade situationer. Å ena sidan kan 
hävdas att det finns en svårighet/omöjlighet att det ska kunna ses som nedsättande 
när det som beskyllts för ligger utanför den personens rådighet, å andra sidan bör det 
anses relevant om uppgiftslämnandet ändå i något praktiskt hänseende är tillräckligt 
för att andras attityder gentemot den utsatte påtagligt kan förändras till det sämre. 
Samma argumentation kan användas när det gäller uppgifter om någons sexuella 
preferenser.164  Inte heller uppgifter med påståenden om någons sexuella aktiviteter 
torde i sig vara att anse som en uppgift ägnad att utsätta någon för andras missakt-
ning.165 
 
Detta såtillvida det inte rör en sexuell preferens som är olaglig, då borde det istället 
framstå som relativt klart. Vad gäller exemplet pedofili finns såväl de som hävdar att 
det är en läggning och de som hävdar att det är en sjukdom. Vidare finns de som 
menar att pedofili är benämningen på någon som har gjort sig skyldig till pedofili 
men även de personer som själva definierar sig som pedofiler men som anstränger 
sig för att inte leva ut sin lust/böjelse. Beroende på var det straffrättsliga stigmat 
placeras kan alltså uppgift om någons sexuella preferens pedofili få olika innebörd. 
Torde inte beskyllningen därför även behöva innebära uppgift om att personen har 
utövat denna olaglighet och därmed gett uttryck för att ett brott föreligger. Vissa 
brott är straffbara redan vid planerings- eller försök- stadiet, däremot faller fantise-
randet om att utföra en sådan brottslig handling utanför. Detta såtillvida att fantasier-
na stannar i vederbörandes huvud och inte resulterar i exempelvis barnpornogra-
fibrott.   
 
Uppgiften måste därutöver lämnas till annan än den som uppgiften avser. Detta för 
att uppfylla kravet på att utsättas för andras missaktning. Den anses ha lämnats så 
snart uppgiften har kommit till tredje persons kännedom, via framställning eller 
fortspridande spelar ingen roll, och då anses brottet fullbordat. Exempelvis innefattar 

                                                
162 Jareborg - Friberg, (2010) s.71. 
163 Göta hovrätts dom den 18 februari 2014 i mål B 2417-13.  
164 Jareborg - Friberg (2010) s. 71. 
165 Se Nilsson, Brottsbalk (1962:700) kommentar till 5 kap. 1 §, Lexino 2015-04-20. 
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visande av en enskild person på film lämnande av de uppgifter om denne som filmen 
förmedlar, se NJA 1992 s. 594.166 
 

4.4.2 Nedsättande karaktär/andras missaktning 
 

Genom förståelsen av att det är själva missaktningen som är vägledande betyder det 
att det i alla (samtliga) fall kommer att vara av betydelse att fastställa innebörden i 
ägnat att utsätta för andras missaktning. Vad gäller i övrigt brottsliga gärningar 
torde detta framstå som hyfsat klart då syftet med straffrätt per se är att staten utövar 
makt genom ett fördömande av icke önskvärda handlingar. Men även om begreppet 
brottslig kan tyckas tydligt utformat är det av betydelse att uppgiften ska kunna 
utpeka någon för andras missaktning. Av olika skäl anses därför inte vissa brottstyper 
nå upp till detta krav på missaktning. Vissa typer av trafikförseelser anses inte nå upp 
till kravet, vilket kan jämföras med att kravet uppnås vid beskyllande om rattfyl-
leri.167 
 
Vad gäller i förhållande till lämnandet av uppgift finns olika meningar kring vilken 
grad av bestämdhet som bör krävas. Vad gäller användningen av uttryck som 
”brottslig” finns enligt Jareborg både den uppfattningen att det för att anses innebära 
förtal måste vara tal om någonting mer specifikt eller att det åtminstone indirekt 
framgår vad för typ av brottslighet det varit fråga om. Därutöver finns den argumen-
tation som går ut på att även mer allmänt negativa omdömen kan påverka en persons 
anseende i negativ riktning, här framhålls istället en bedömning av utförbarheten av 
en eventuell sanningsbevisning skulle kunna vara möjlig. Inte för att resultatet av 
sanningsbevisningen skulle få påverka utan därför att det krävs en viss bestämdhet i 
ett påstående för att det ska vara möjligt att bedöma dess sanningshalt.168 

 
Det andra exemplet- klandervärd till sitt levnadssätt öppnar för möjligheten att 
inkludera även den typ av handlingar vilka faller utanför den befintliga brottskatalo-
gen eller lagens räckvidd men som av olika skäl kan antas betraktas på ett sätt som 
gör att den som blir utpekad eller som det lämnas uppgift beträffande något sådant 
finns anledning att anta skulle (kunna) utsättas för andras missaktning. Levnadssätt 
skiljer sig från gärning såtillvida att det rör sig om upprepade gärningar vilka 
karaktäriserar/ämnade att karaktärisera vilken typ av livsföring den utpekade för/ har. 
Ett sätt att utreda klandervärdhet vad gäller levnadssätt är att undersöka/se om det är 
något som kan anses/sägas vara lastbart. Jareborg exemplifierar med t.ex. sexuell 
lösaktighet och långvarigt missbruk av alkohol eller narkotika.169 Jämför även NJA 
1992 s. 594 om samlagsfilm170 (med en ovetande part) som även vistats för andra, 
där HD kan påstås ha tänjt på förtalsregeln för att åstadkomma ett skydd för åt-
minstone vissa av dessa situationer. 

 

                                                
166 Se Nilsson, Brottsbalk (1962:700) kommentar till 5 kap. 1 §, Lexino 2015-04-20.  
167 Jareborg - Friberg (2010) s.70. 
168 Jareborg - Friberg (2010) s.71-72. 
169 Jareborg - Friberg (2010) s.70-71.  
170 HD konstaterar bland annat att ”Den som ser filmen får emellertid lätt det felaktiga intrycket att J. kände till att samlaget 
filmades. Slutsatsen ligger då också nära till hands att hon inte hade något emot att filmen visades för andra.” 
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Ett annat exempel på det så kallande klandervärdshetsrekvisitets räckvidd går att 
finna i Mål nr B 2228-14171 som rör åtal pga förtal genom att en person i en annan 
persons namn, på en internetsida uttalat vissa uppgifter om sig själv (alltså skriben-
ten). Enligt hovrättens domskäl är det utrett att TT har skrivit det åtalade inlägget, 
MS har utpekats som klandervärd genom att hon påståtts ha uttalat sig gravt nedsät-
tande om TT. Utpekandet ska inte förstås såsom enbart ett allmänt värdeomdöme. 
Även om utpekandet inte skett genom ett uttryckligt uttalande utan gjorts indirekt 
utgör ett sådant utpekande en uppgift av det slag som kan föranleda ansvar för 
förtal.172 Men vad som också är intressant att anföra är att tingsrätten173 prövade 
fallet både i fråga om Förtal, (5 kap. 1 § BrB) vilket den tilltalade döms för samt för 
Ofredande, (4 kap. 7 § BrB) åtal som den tilltalade frikänns från. Tingsrätten finner i 
skuldfrågan att det är ställt utom rimligt tvivel att det är TT som det angivna datumet 
öppnat ett konto i MS namn på internetsidan Ask.fm och till sig själv riktat med-
delandet: 
 

”Sluta vara så jävla ful och omogen, ingen vill endå ha dig! Sluta tror att alla älskar dig och det 
år ingen som gör! Ingen av dina vänner tycker om dig! Framförallt inte [namngiven annan per-
son]! Gå och dö bara.”174 

 
Vad gäller skuldfrågan i förhållande till ofredandet är det tingsrätten har att prövat 
huruvida TT:s skapande av konto i MS namn är ett hänsynslöst beteende. Detta 
kräver en kännbar fridskränkning, vilket fordrar att den angripne uppfattat angreppet 
när detta utfördes.175 Då MS inte i realtid kan sägas ha uppfattat skapandet av kontot 
i hennes namn ska åtal för ofredande ogillas.176 Vad gäller skuldfrågan i förhållande 
till förtalet ska först konstateras att det rör sig om ett slags indirekt förtal där TT får 
det att framstå som att MS varit avsändare. Såtillvida uppgiften i sig är sådan att den 
är att anse som förtal hindrar inte detta indirekta förhållande gärningen från att 
bedömas som förtal. Tingsrätten konstaterar att genom att beskylla MS för att ha 
formulerat och spridit förevarande meddelande så har TT ansetts lämnat en nedsät-
tande uppgift om MS som varit ägnat att utsätta MS för andras missaktning.   
 

4.4.3 Normativa rekvisit  
 

En avgränsad definition av innebörden av ”Klandervärd till sitt levnadssätt” är 
svårare att utläsa. Tore Strömberg, professor i allmän rättslära, använder bland annat 
detta uttryck för att exemplifiera normativa rekvisit. Det vill säga rekvisit som inte 
direkt refererar till sakförhållanden utan som för att kunna tillämpas förutsätter 
värdeomdömen: 
 

”Ordet klandervärd betecknar inte något objektivt fastställbart sakförhållande. Vad som är klan-
dervärt levnadssätt kan inte avgöras på objektiva grunder. Meningarna därom växlar ju från tid 
till annan och mellan olika miljöer. Utan att utgå från egna eller andras känsloreaktioner kan man 

                                                
171 Dom meddelad av Göta hovrätt den 30 december 2014 i Mål nr B 2228-14, metaförtal.  
172 se Holmqvist m.fl.: Brottsbalken - en kommentar, BrB 5:1 s. 3, suppl. 2 januari 2013. 
173 Dom meddelad av Örebro Tingsrätt den 14 juli i Mål nr: B 1827-14.  
174 Framkommer som bevismaterial i metaförtal.   
175 Se exempelvis det i avsnitt 2.1.4 omnämnda NJA 2008 s. 946 med hänvisningar.  
176 Fråga är om detta är en typ av förevändning till varför det numera finns företag vilka koordinerar tjänster där en person till 
dem betalar för att i realtid, via exempelvis SMS, informeras om deras namn och/eller personnummer används på Internet.  
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inte avgöra, om ett visst levnadssätt är klandervärt och överhuvudtaget inte, om vissa fakta sva-
rar mot ett normativt rekvisit i en rättsregel.”177 

 
Emellertid utgör såväl definitionen av klandervärdhet som andras missaktning vad 
som kallas normativa rekvisit och måste därför förstås i sin aktuella samhälleliga 
kontext. Detta torde innebära att det vid tillämpning av praxis vid bedömning av 
sådana fall måste göras en avvägning mellan det enskilda fallets förhållande till 
samtiden och unicitet i sina beståndsdelar innan rättstillämparen/domstolen kan 
besluta sig för om det går att luta sig mot tidigare resonemang i liknande fall men 
härrörande annan samtid. Det vill säga, sättet att resonera skulle givetvis vara det 
samma men de särskilda omständigheter vilka ska beaktas måste mer strikt sättas i 
relation till sin kontext i övrigt. Detta utifrån det bakomliggande syftet med det 
normativa rekvisitet.  

 
Mer specifika avgränsningar och instruktioner för att påvisa eller definiera klander-
värdhet måste sökas i rättskällorna. Vilka inte hunnit helt utarbetas för att fylla den 
utvidgning som Internets intåg och den relativt nya möjligheten att betrakta Internet 
både som brottsredskap och brottsplats medfört. Principen att det som inte är tillåtet 
offline inte heller är tillåtet online kan sägas ha fastslagits i och med Resolution 
20/8.178 Därför är det också viktigt att ställa sig frågorna: Hur lätt är det för domsto-
lens ledamöter att skilja mellan sin yrkeskompetens, sin egen moraliska ryggmärgs-
känsla och andra samtida strömningar. Vem ska bestämma när det skett en värdeom-
dömesförändring i samhället? Hur ska domstolen i sådana lägen förhålla sig objek-
tiv? En normativ tillämpning måste väl sägas ha färre objektiva beståndsdelar? I 
exempelvis det omtalade Porrsajtsfallet konstaterade hovrätten i sin dom att det:  
 

”[i]nom inte alltför snäva kretsar av befolkningen med tiden har blivit alltmer socialt accepterat 
att vara mycket öppen och utåtriktad avseende sina sexuella vanor.”179 

 
Kritiska omdömen som framfördes med anledning av detta innehöll bland annat 
kritik av kategoriska uttalanden om vad som ansågs eller inte ansågs vara socialt 
accepterat utan någon materiell hänvisning till vart domstolen hämtat denna uppgift 
ifrån.180 Det vill säga, innebörden skulle kunna vara godtagbar men genom att inte 
redovisa för hur detta värdeomdöme inhämtats eller resonerats fram till kan anses 
skapa ett avståndstagande mellan samhällsmedborgares syn på sig själva och 
samhällsmedborgares syn på rättsväsendets syn på dem. För dem där denna skillnad 
blir stor framstår det naturligtvis som ett problem – ett problem som enligt min 
uppfattning hade kunnat ha läkts av ett bättre underbyggt stöd.  
 

                                                
177 Strömberg, Kring fyra rättegångstermer, s. 883. 
178 Resolutionen togs med konsensus och bekräftar – för första gången i sådant sammanhang – att samma rättigheter som finns 
offline också gäller online. Resolution 20/8 The promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet, 
A/HRC/20/L.13, 2012. Se även SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker 
information i staten, s. 194.  
179 Dom meddelad av Göta hovrätt den 16 oktober 2013  i mål T 107-13, Porrsajtsfallet s. 6.  
180 Den omfattande kritiken föranledde hovrätten att utge ett pressmeddelande, samt ett utförligare förtydligande (med 
diarienummer 2013-750), för att tydliggöra hur domstolens uttalanden ska uppfattas och förklara vad som har föranlett 
domstolens resonemang att sänkningen av skadeståndet uppmärksammades mycket i media framgår även av: Åklagarmyndig-
hetens Rätts PM 2014:2, s. 29; av Schultz blogginlägg; i Dagens Juridk (14 november 2013) och kritiserades även av bl.a. f.d. 
överåklagare Alhem och Leijonhufvud, se exempelvis Svensson, Rättsexpert: det är djupt kränkande, 2013 
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I andra rättsliga sammanhang, såsom exempelvis immaterialrättsliga mål och 
tryckfrihetsmål181 tar domstolen hjälp av specialister för att så att säga inte hamna 
fel. Kanske skulle det ha behövts något liknande när det gäller de måltyper som kan 
anses innehålla element av modernitet för vilka domstolen måste anpassa sin 
tolkning. Detta skulle enligt min uppfattning inte vara för att underkänna ledamöter-
nas kompetens utan framförallt vara för att lägga fokus på deras resonemang och inte 
på att fastslå deras förhållningssätt, eller deras upplevda uppfattning av samhällets 
förhållningssätt, kring en viss beståndsdel eller tendens vilken de facto kan spela stor 
roll för det rättsliga resonemanget.  

 
Frågan kan förstås lyftas om detta kan synes vara nämndemännens ansvar i dylika 
fall och om denna värdering eller ställningstagande faller inom ramen för nämnde-
mannainstitutets ansvar. Kan deras inflytande anses stå i proportion till den typen av 
fastställande av ett värdeomdöme? Detta aktualiserar även frågan om nämndemän-
nens representation av samhället: kan det hända att den spridning som den partipoli-
tiska procentuella fördelningen resulterar i ändå kan vara begränsat representativ?182  

 

4.4.4 Ansvarsfrihetsregeln 
 

Andra stycket i den ifrågavarande paragrafen utgör en ansvarsfrihetsregel. Oaktat 
den konstanta friktion som förelegat kring sanningsbevisningens vara eller icke vara i 
förhållande till att bedöma ursäktlighet syftar paragrafen inte i första hand till att 
utreda uppgifternas sanningshalt utan är indelad i två kumulativa men alternativa 
rekvisit. För det första ska den som lämnat uppgiften antingen ha varit skyldig att 
göra det eller så ska det anses vara försvarligt med hänsyn till omständigheterna. För 
det andra ska vad gäller själva uppgiften påvisas antingen dess sanningshalt eller att 
uppgiftslämnaren hade skälig grund för att så anta.183  
 
När det gäller försvarlighetsbedömningen har åklagaren bevisbördan emedan den 
omkastade bevisbördan medför att det åligger gärningspersonen att påvisa den 
lämnande uppgiftens sanningshalt eller en skälig grund för den.184 Vidare krävs inte 
för ansvarsfrihet att det framgick för uppgiftslämnaren att ansvarsfrihets-
förutsättningarna var uppfyllda. Inte heller åtnjuter uppgiftslämnaren ansvarsfrihet av 
en felaktig sanningsövertygelse. Vid ärekränkningsmål där det är fråga om eventuell 
ansvarsfrihet är domstolens processledande funktion av särskilt stor vikt. Detta för att 
tillse att endast för bevisningen relevanta fakta frambringas och att den åtalade inte 
istället får möjlighet att framföra ytterligare eller mer preciserade kränkningar.  
 
Beträffande avvägningen mellan vilka bevis som har och får åberopas och vilka som 
bör avvisas görs med stöd av 35 kap. 7 § Rättegångsbalken. Ärekränkande beskyll-

                                                
181 De vanligaste tryckfrihetsbrotten är hot-, hets- och förtalsbrott. De flesta brott av typen ärekränkning drivs som enskilt åtal. 
En jury bestående av nio ledamöter ska svara ja eller nej på rättens fråga om tryck- eller yttrandefrihetsbrott har begåtts. Om 
juryn friar är den ansvarige utgivaren friad. Om juryn fäller går fallet vidare till rätten. För att juryn ska fälla krävs 2/3 majoritet 
(6 av 9 ledamöter). Juryns friande utslag är alltså definitivt och det finns inte heller utrymme för straffskärpningar i högre 
instanser. Andén, 2009. 
182 Om att nya studier har påvisat samband mellan mer frekventa avslag i asylmål med högre andel sverigedemokrater bland 
nämndemännen.  Martén, Political Bias in Court? s. 16f  och  s.23.  
183 Berggren, m.fl.: Brottsbalken, En kommentar (maj 2015, Zeteo), kommentaren 5 kap. 1 §. 
184 Berggren, m.fl.: Brottsbalken, En kommentar (maj 2015, Zeteo), kommentaren 5 kap. 1 §.  
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ningar är dock straffbelagda vare sig de är sanna eller inte. Det är det obehöriga i att 
den nedsättande uppgiften alls lämnas och inte beskyllningens sanningslöshet som är 
grunden för att den bestraffas.185 Axberg pekar på att: ”Eftersom det handlar om en 
objektiv ansvarsfrihetsgrund, förutsätts i princip negativ subjektiv täckning”.186  
 
Uttalanden behöver beroende av omständigheterna inte heller vara oförsvarliga eller 
obehöriga i sådana fall där ingen egentlig intressekollision föreligger. En förhållan-
devis omfattande yttrandefrihet måste generellt tillskrivas närstående emellan. 
Människors frihet av att i privata kretsar (som till exempel inom en familj) kunna få 
säga sådant som i och för skulle anses nedsättande krävs för det mellanmänskliga 
umgänget. Under sådana förhållanden ska det nedsättande yttrandets försvarlighets 
bedömas utifrån den omedelbara situationen, dvs. när, var och till vem uttalandet 
gjordes. Beträffande samma uppgiftslämnande kan försvarlighet exempelvis 
föreligga i en förtrolig krets av vänner men inte vid den kränktes födelsedagsfi-
rande.187 För bedömningen är även uttalandets syfte av betydelse. Frågan om var den 
naturliga gränsen för någons integritet går och huruvida den genom beskyllningen 
har överskridits, blir den vägledning kring straffbarhetsgränsen som ges den kland-
rade personen.188 Vidare anförs i kommentarerna att:  
 

”De privilegierade situationerna omfattar vissa fall av s.k. retorsion189, dvs. att den beskyllde 
själv framkallat den kränkande handlingen. Yttranden av en i och för sig förgriplig karaktär, som 
framkallats genom ärekränkning, ofredande eller liknande, betraktas i viss utsträckning som 
ursäktliga och följaktligen inte straffbara. När det gäller förtal har genom formuleringen att gär-
ningen ska framstå som inte försvarlig antytts en möjlighet till frihet från ansvar i en del sådana 
fall.”190 
 

Av vissa ämbeten följer ett något begränsat skydd där syftet för den som sprider en 
uppgift i större utsträckning kan komma att trumfa vederbörandes integritet.  Men 
enbart det faktum att någon är en offentlig person innebär inte att uppgifter om 
personens privatliv ska anses vara av offentligt intresse. Beträffande sådant som kan 
betraktas som X finns anledning att anta att även offentliga personer åtnjuter 
privatpersonprivilegier. I ED:s dom 24 juli 2004 i målet Hannover mot Tyskland 
[59320/00] fastställs att det att rapportera detaljer från privatlivet beträffande en 
person som inte utövar några allmänna uppdrag och att rapportera fakta, inräknat 
kontroversiell sådan, vilken i ett demokratiskt samhälle skulle kunna bidra till 
debatten rörande politiker och deras utövande av uppdrag måste särskiljas från 
varandra. Ansvarsfrihetsregeln torde dock inte i någon större utsträckning vara 
tillämplig i X-fall.  
 

                                                
185 Berggren, m.fl.: Brottsbalken, En kommentar (maj 2015, Zeteo), kommentaren 5 kap. 1 §.  
186 Axberger (1984) s. 227. 
187 Jareborg, Brotten I (1984) s. 298.  
188 Berggren, m.fl.: Brottsbalken, En kommentar (maj 2015, Zeteo), kommentaren 5 kap. 1 §.  
189 Innebär att utöva gengäld på grund av provokation.  
190 Berggren, m.fl.: Brottsbalken, En kommentar (maj 2015, Zeteo), kommentaren 5 kap. 1 §.  
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4.5 Allvarlighetsbedömning 

Bestämmelse om grovt förtal återfinns i 5 kap. 2§ BrB. Som utgångspunkt för ansvar 
är huruvida uppgiftens innehåll eller omfattningen av spridning eller eljest varit 
ägnad att medföra allvarlig skada. Även det att den framförs på ett särskilt försåtligt 
sätt nämns som skäl för grovt brott.191 Det är således omständigheterna i det enskilda 
fallet som är avgörande.  Exempel på situationer då grovt brott föreligger är om det 
är uppenbart att gärningspersonen insåg att den lämnade uppgiften var osann eller 
ogrundad eller att motivet var att skada den utsatta.192 Även då en uppgift fått stor 
spridning är det inte nödvändigtvis möjligt eller okomplicerat att identifiera den 
utpekade personen, eller så är personen vida okänd i de kretsar var uppgiften spridits 
varför bedömningen av rekvisitet ”ägnad att medföra allvarlig skada” inte ovillkorli-
gen, utan bara eventuellt, uppfylls.193 Varken innehåll eller spridning kan uppfattas 
som statiska kriterier, utan är beroende av den samtidskontext uppgiften lämnas i. 
Idag har över 1 miljard människor Facebookkonton, innebär det att gränsen för 
omfattande spridning förskjuts?  
 
Förhållandet mellan lagparagrafen och Internet är relativt ny men internet har 
medfört att det numera är såväl möjligt som enkelt att snabbt sprida uppgifter till ett 
stort antal. Men även vid svårighetsgraderingen av sådana fall ska samtliga omstän-
digheter beaktas varför omfattningen inte ska vara den enda omständigheten. GP 
måste ha uppsåt till de försvårande omständigheterna men det krävs inte något 
avsiktsuppsåt. Straffbestämmelserna ska tillämpas likadant oavsett om gärningarna 
utförts på internet eller någon annan stans. I vissa fall kan det dock vara TF som är 
tillämplig.194 

 
Det går således att använda olika tolkningsmetoder för att applicera paragrafen på 
digitala företeelser. Det ena är att titta på hur spridningseffekten påverkar allvarlig-
hetsbedömningen och att jämföra med de effektiva verktyg som internet kan vara. 
Vidare gäller för andra medier hur många som kan tänkas ha tagit del av uppgiften 
snarare än hur många som skulle kunna ha tagit del av den vilket i vissa fall med 
internet dessutom går att påvisa genom registrerad datatrafik eller vad gäller 
förekomsten av delningar och kommentarer. Att lägga ut en film av ett samlag på 
porrsajter på internet ansågs i Göta hovrätts dom den 16 oktober 2013 i skade-
ståndsmålet T 107–13 vara ett grovt förtal, detta eftersom uppgifterna dels till sin 
form varit mycket integritetskränkande dels fått spridning på ett för målsägande 
mycket kännbart sätt.195  
 
En risk kan vara att alla förtal som begås på internet urskillningslöst anses som 
allvarliga pga. Spridningsrisken. Det är svårt att ta ett steg tillbaka och plötsligt döma 

                                                
191 Prop.1962 s. B 128. 
192 Berggren, m.fl.: Brottsbalken, En kommentar (maj 2015, Zeteo), kommentaren 5 kap. 1 §;  NJA II 1962 s. 77. 
193 Berggren, m.fl.: Brottsbalken, En kommentar (maj 2015, Zeteo), kommentaren 5 kap. 2 §.  
194 Berggren, m.fl.: Brottsbalken, En kommentar (maj 2015, Zeteo), kommentaren 5 kap 2 §.  
195 Se Nilsson, Brottsbalk (1962:700) kommentar till 5 kap. 2 §, Lexino 2015-04-20.  
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något digitalt som något av normalgraden om det hunnit bli standardiserat att 
likställa internet med stor spridning.   

 
 

4.6 Åtalsprövningsregeln  

Åtalsprövningsregeln (5 kap. 5 § BrB) visar att ärekränkningsbrotten, i jämförelse 
med andra brottsbalksbrott, intar en särställning vad gäller åtalsprövning. De flesta 
andra brott i brottsbalken hör nämligen under allmänt åtal medan det för ärekränk-
ningsbrotten krävs enskilt åtal vilket innebär att det inte får åtalas av annan än 
målsäganden själv. Denne blir således själv ansvarig för att ombesörja det som krävs 
i den rättsliga processen såtillvida att det åligger vederbörande att såväl företa 
utredning kring vem som är skyldig till brottet, bevisinsamling samt att lämna in 
stämningsansökan för att väcka åtal. Enligt Brås analyser utgör detta den vanligaste 
förklaringen till varför ärenden som rubricerats som ärekränkningsbrott lagts ner.196 
 
Utgångspunkten är att ärekränkningsbrott är målsägandebrott där huvudregeln är att 
målsägaren är hänvisad till att väcka enskilt åtal. De undantag som finns rör framför-
allt om brottet riktar sig mot någon som är under arton år. En aktuell intention197 är 
att allmänt åtal inte längre ska begränsas till de mest kvalificerade fallen. Av den 
anledningen ändrades enligt riksdagens beslut den 1 juli 2014 åtalsprövningsregeln i 
viss mån.198 Skillnaden utgörs främst av att det för allmänt åtal numera inte krävs att 
det är särskilt påkallat ur allmän synpunkt199 utan det är tillräckligt att det är 
påkallat ur allmän synpunkt.200 Rekvisitet särskilda skäl är således borttaget men 
målsägandeangivelse krävs såtillvida den utsatta inte är minderårig. För bedömning-
en av huruvida åtal anses påkallat ur allmän synpunkt ska hänsyn tas till brottets art 
och syfte samt omständigheterna vid brottets begående. Även sociala hänsyn, som att 
överväga varför målsäganden valt att inte ange brottet till åtal t.ex. ska beaktas. 
Betydelsen av allmän synpunkt förklaras närmare i propositionen:  
 

”Allmänt åtal bör ofta kunna anses påkallat från allmän synpunkt när det finns ett klart samhälls-
intresse i att brottet beivras. Ett sådant samhällsintresse kan föreligga om en brottstyp tar sig 
särskilt grova uttryck eller får en stor utbredning i samhället. Det kan t.ex. röra sig om ärekränk-
ningsbrott som begås via internet eller på andra sätt som får en stor spridning bland allmänheten. 
En förutsättning bör dock vara att det inte handlar om brott av endast mindre allvarlig karak-
tär.”201 
 

Åklagarmyndighetens promemoria Förtal och förolämpning syftar främst till att ge 
åklagare vägledning i att avgöra när åtal för ärekränkningsbrott bör anses vara 

                                                
196 Polisanmälda hot och kränkningar mot enskilda personer via internet, Brå rapport 2015:6, s. 12.  
197 Framkommer i Prop. 2013/14:47 Några ändringar på tryck- och yttrandefrihetens område.  
198 Ändringen innebär att kravet på särskilda skäl för allmänt åtal tas bort såväl vad gäller förtal, grovt förtal som vissa former 
av förolämpning. se Prop. 2013/14:47, SFS 2014:222.  
199 Rätts PM 2012:1. Den tidigare lydelsen har således i betydande omfattning varit den som gällt beträffande rättsfallen som 
refererats i uppsatsens andra kapitel (avsnitt. 2). Rättspromemorians tillkom med anledning av att det konstaterats föreligga ett 
behov av att ge rekommendationer avseende tillämpningen av åtalsregeln i kap. 5 § 5 BrB. Detta för att undvika exempelvis 
regionala skillnader i regelns tillämpning. Detta framkom vid kartläggningsarbetet av Trygghet på internet initierat av 
Utvecklingscentrum Stockholm.  
200 Rätts PM 2014:2.   
201 Prop. 2013/14:47 s.38.  
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påkallat från allmän synpunkt. Åklagarmyndighetens promemoria Rätts PM 2014:2, 
(ersätter den tidigare Rätts PM 2012:1) och visar på en uppdaterad tolkningsmån.  
Några exempel på när åtal bör anses påkallat från allmän synpunkt är följande: 
 
-‐ Spridning av bilder eller filmer av sexuell och integritetskränkande art på den utpekade. 
-‐ Stor spridning av särskilt integritetskränkande uppgifter av sexuell art om den utpekade. 
-‐ Stor spridning av påståenden om att den utpekade gjort sig skyldig till mycket allvarlig 

brottslighet och det är särskilt ägnat att utsätta personen för andras missaktning. 
-‐ Stor spridning av andra särskilt klandervärda uppgifter som drabbar en målsägande mycket 

hårt.202 
 

Åtalsprövningsregeln förändring innebär därför att brott (enligt kap. 5 BrB) under 
vissa vidgade omständigheter faller under allmänt åtal vilket att gör det lättare för en 
åklagare att väcka åtal i förtalsbrott men medför även att chanserna att få sitt ärende 
prövat av domstol ökar för den enskilda som inte själv vill driva process.  Samman-
taget skulle detta kunna innebära att åtalsprövningsregeln på ett teoretiskt plan nu 
skulle fungera bättre i relation till de behov som Tendens X varslar om.  

 

                                                
202 Rätts PM 2014:2 s. 20 ff. 
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5 Juridisk kontextualisering  
 

5.1 Tendens X som annat brott 

Det följande juridiska ramverket är en ansats till att ringa in vilken annan lagstift-
ning, förutom förbudet mot förtal, som kan tänkas tillämpas vad gäller Tendens X. 
Många av de olika bestämmelserna överlappar delvis varandra och några kan 
användas i kombination medan andra utesluts av varandra. Exempelvis ett antal 
beröringspunkter mellan kränkande fotografering (4 kap. 6 a§ BrB) och barnporno-
grafibrott (16 kap. 10 a § BrB) i vissa fall och svåra gränsdragningar i andra fall. 
Kring förutsättningarna för tillämplighet vad gäller de undersökta företeelserna kan 
dock fortfarande råda viss oklarhet på flera områden. Omfattningen av denna 
kontextualisering ska inte betraktas som uttömmande utan nedan redogörs för ett 
antal bestämmelser vilka på något sätt direkt kan sättas i relation till X. 
 
De bestämmelser som valts ut är: förolämpning, olaga tvång, grov frids-
kvinnofridskränkning, olaga hot, kränkande fotografering, ofredande, sexuell 
posering, sexuellt ofredande, barnpornografibrott och lagen om elektroniska 
anslagstavlor (Lagtexteten för dessa paragrafer eller berörda delar av lagar återges i 
sin helhet i Bilaga A) Utöver dem som berörs vill jag även nämna några viktiga 
bestämmelser som hamnat precis utanför avgränsningen, dessa är: Bestämmelserna 
om kontakt med barn i sexuellt syfte (6 kap. 10 a § BrB) och olaga våldsskildring (16 
kap. 10b § BrB) som i och för sig också är tänkbart intressanta. Därutöver har varken 
personuppgiftslagen eller yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen 
berörts då de framförallt tar sikte på det offentligas sfär och inte specifikt mellan 
privatpersoner, därmed inte sagt att där inte skulle kunna finnas intressanta aspekter.   
 
Rättsutredningen i uppsatsen är inte tänkt att ge en heltäckande bild av respektive 
rättsregel utan framförallt att fastställa vad i regelns beskrivning och syfte som kan 
vara av intresse för att kunna bedöma hur regeln förhåller sig till X. Syftet med denna 
redogörelse är alltså både att klarlägga förutsättningarna för att bedöma tendenserna 
inom ramen för andra skydd men också att försöka se omfattningen av vilka eventu-
ella oklarheter som kan komma att behöva klargöras.  

 
Nyare lagstiftning kanske medför att avgränsningar i vissa fall blir lättare att utröna 
och att det kan konstateras att något redan omfattas av befintliga bestämmelser. Ett 
annat för tendensen viktigt sammanhang är det att flertalet länder under senare tid har 
infört eller förberetts för att införa ny lagstiftning kring så kallad hämndporr,203 detta 

                                                
203 jfr. t.ex: USA, - New Jersey:  Invasion of privacy, third degree. New Jersey Code. 2C:14-9(c), -  Florida: Sexual 
Cyberharassment.  Misdemeanor first degree, (felony in third degree for repeat offenders) 784.049, Florida Statutes, Effective 
Oct 1, 2025, -  Illinois:  Non-consensual dissemination of private sexual images; class 4 felony Illinois Criminal Code Sec. 11-
23.5; England: https://www.gov.uk/government/news/new-law-to-tackle-revenge-porn, publicerat den 12 oktober 2014;  Israel: 
http://www.timesofisrael.com/israeli-law-labels-revenge-porn-a-sex-crime/  “The Knesset passed an amendment to the Sexual 
Harassment Bill which stipulates that no sexually explicit image or video can be uploaded to the internet, a measure that is 
expected to curtail so-called revenge porn incidences.” publicerat den 6 januari, 2014. 
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skulle kunna indikera att såväl rättsväsendet som politikerna i dessa länder insett att 
dessa tendenser inte tillräckligt har kunnat tillgodoses inom ramen för den befintliga 
nationella lagen, alternativt att X (i fall som berör hämndporr) fordrar en specifik 
kriminalisering för att inte stå i strid med exempelvis privatlivsskyddet i EKMR eller 
dylikt.204 Fenomenet hämndporr, som inte utgör ett svenskt nationellt straffbud, 
berörs ytterligare i avsnitt 6.  
 
Även ändringar på ett område kan medföra förändringar eller klargöranden på andra 
områden. I vissa fall kanske dessa även skapa förutsättningar för omvärdering. Vad 
gäller fridsbrotten (4 kap. 4 a § BrB) ingår i dagsläget inte de brottsliga gärningarna i 
ärekränkningskapitlet (5 kap. BrB): 

 
”Även om kriminaliseringen tar sikte på den missaktning som kan följa av nedsättande uppgifter 
så innebär ärekränkningsbrotten samtidigt ett angrepp på offrets integritet. Detta talar för att låta 
dem omfattas av fridskränkningsbrotten. Med hänsyn till de särskilda åtalsreglerna för dessa 
brott har utredningen dock funnit att ärekränkningsbrott inte bör omfattas.”205  

 
Mot bakgrund av att åtalsreglerna nyligen förändras kanske det föranleder en översyn 
på området. Tidigare angivna skäl för svårigheter skulle alltså inte längre behöva 
utgöra samma hinder. 
 
 

5.2 Andra ärekräkningsbrott , 5 Kap. BrB 

5.2.1 Förolämpning, 5 kap. 3 § BrB 
 
”Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat 
skymfligt beteende mot honom, dömes, om gärningen ej är belagd med straff enligt 1 
eller 2 §, för förolämpning till böter. 
 
Är brottet grovt, dömes till böter eller fängelse i högst sex månader.” 
 
 

Det aktuella skyddsintresset är angrepp på en persons självkänsla, dvs. dennes 
subjektiva ära.206 Förolämpningar brukar delas upp i tre typer, a) verbalinjurier, b) 
formalinjurier och c) realinjurier. De tre aktuella rekvisiten för ansvar är: kränkande 
tillmäle (a) eller beskyllning (a) eller genom annat skymfligt beteende (b och c).207 
Verbalinjurierna gränsar mot ansvarsområdet för olaga hot och realinjurierna som 
inte längre är lika vanliga vad gäller förolämpning står numera tillbaka i förhållande 

                                                
204 Mot denna bakgrund kanske det skulle vara svårare för Sverige att i ett skarpt läge kunna påvisa att en tolkning av den egna 
lagens tillämpningsområde verkligen är tillräcklig för att upprätthålla adekvat skydd gentemot variationer av Tendens X.  
205”I samband med införandet av fridskränkningsbrotten gjorde regeringen bedömningen att den praktiska nyttan av att låta 
fridskränkningsbrotten omfatta förtal och förolämpning starkt kunde ifrågasättas mot bakgrund av de särskilda åtalsreglerna 
(prop. 1997/98:55 s. 79 f.), och samma bedömning gjordes vid införandet att brottet olaga förföljelse (prop. 2010/11:45 s. 70 
f.). Dessa skäl gör sig alltjämt gällande. Frågan om ärekränkningsbrotten bör kunna utgöra ett fridskränkningsbrott hänger 
alltså samman med i vilken utsträckning ärekränkningsbrotten i allmänhet bör ligga under allmänt åtal.” se. Prop. 2012/13:108 
s. 14. 
206 Berggren, m.fl.: Brottsbalken, En kommentar (maj 2015, Zeteo), 5 kap.3 §; Jareborg-Friberg (2015) s. 108.  
207 Prop. 1962 s B 17. 
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till vad som gäller för: misshandel, ofredande eller sexuellt ofredande. Men som 
formalinjurie nämns bilder ägnade att uppfattas som skymf.208  
 
Med rekvisitet annat skymfligt beteende avses sådant som syftar till att såra den 
utsattes känslor. I första hand är det muntliga eller skriftliga yttranden som kan leda 
till straffansvar för förolämpning.209 Det skulle kunna vara fråga om t.ex. föraktfulla 
åtbörder eller signaler.210 I förhållande till vad som gäller för förtal finns det för 
förolämpning ingen ansvarsfrihetsregel, men Jareborg-Friberg påtalar att det torde 
finnas utrymme att i anslutning till provokation anse vissa gärningar som försvar-
liga.211 
 
Med rekvisitet annat skymfligt beteende avses sådant som syftar till att såra den 
utsattes känslor. I första hand är det muntliga eller skriftliga yttranden som kan leda 
till straffansvar för förolämpning.212 Det skulle kunna vara fråga om t.ex. föraktfulla 
åtbörder eller signaler.213 I förhållande till vad som gäller för förtal finns det för 
förolämpning ingen ansvarsfrihetsregel, men Jareborg-Friberg påtalar att det torde 
finnas utrymme att i anslutning till provokation anse vissa gärningar som försvar-
liga.214 Även förolämpande beteenden i handling, skulle dock kunna leda till ansvar 
enligt bestämmelsen, där doktrinen har gett exempel på obscena gester.215 Några 
goda exempel på detta i praxis tycks dock svårfunna. Det kan också, som Jareborg-
Friberg påpekar, ha att göra med att smädelser av detta slag numera är så vanliga att 
gemene person är påtagligt avtrubbad i detta avseende.216 Numera täcks handlingar 
riktade mot någons kropp (s.k. realinjurier) i betydlig omfattning av bestämmelsen 
kring ofredande (4 kap. 7 § BrB) istället. 217 

 
Utmärkande för förolämpningsbestämmelsen är att förolämpningar ska rikta sig 
direkt till den berörda personen.218 I praxis kan detta påvisas i exempelvis avgörandet 
RH 2009:40 där TR hade dömt TT för förolämpning med anledning av något som 
denne skrivit på MSN men HovR ogillat åtalet med anledning av att förfarandet 
varken ansetts utgöra förolämpning eller förtal då texten inte ansågs riktad mot den 
utpekade.219 I domskälen skriver HovR följande:  
 

”Visserligen har det funnits en risk för att - så som också skedde - textinnehållet skulle komma 
till MÄ kännedom. Utöver det direkta anförandet i texten finns det emellertid inget som talar för 
att TT har riktat sig till MÄ. TT har uppgett att han skrev av sig i ilska utan närmare tanke på 
vem eller vilka som kunde läsa. MÄ tillhörde inte TT:s kontakter på MSN. Omständigheterna 
har inte heller i övrigt varit sådana att texten kan anses riktad till MÄ på ett sådant sätt som för-
utsätts för ansvar för förolämpning. Åtalet avseende förolämpning kan därför inte bifallas.” 
 

                                                
208 Jareborg-Friberg (2015) s. 108ff.  
209 Nilsson, Brottsbalk (1962:700) 5 kap. 3 §, Lexino 2014-03-01. 
210 Berggren, m.fl.: Brottsbalken, En kommentar (maj 2015, Zeteo), kommentaren 5 kap.3 §.   
211 Jareborg-Friberg (2015) s. 109.  
212 Nilsson, Brottsbalk (1962:700) 5 kap. 3 §, Lexino 2014-03-01. 
213 Berggren, m.fl.: Brottsbalken, En kommentar (maj 2015, Zeteo), kommentaren 5 kap.3 §.  
214 Jareborg-Friberg (2015) s. 109.  
215 Nilsson, Brottsbalk (1962:700) 5 kap. 3 §, Lexino 2014-03-01. 
216 Jfr. aa. Nilsson (Lexino) hänvisning till vad Jareborg – Friberg uttalat (2010) s. 82. 
217 Nilsson, Brottsbalk (1962:700) kommentar till 5 kap. 3 §, Lexino 2014-03-01. 
218 Prop. 1962:10 B 148.  
219 RH 2009:40.  
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För att uppfylla kravet på att ha smädat annan fordras att den berörda personen 
lägger märke till smädelsen.220 Huruvida det är av betydelse om upptäckten inträffar 
innan någon annan lägger märke till den eller som resultat av att andra redan lagt 
märke till den är svårt att veta. Det är vidare inte givet att ett yttrande som hypote-
tiskt hade kunnat innebära förtal (om det riktats till annan) utgör förolämpning när 
det riktas till den kränkte. Inte heller det omvända att en förolämpning som uppfattas 
(även av annan) därför behöver bli förtal.221 Om samma handling är att anse såväl 
som förolämpning och förtal eller grovt förtal ska enbart dömas för förtalsbrottet.222  
 
Till skillnad från vid förtal krävs inte vid förolämpning att någon uppgift har 
lämnats.223 Då det främst är riktningen i vilken uppgiften, beskyllningen eller 
smädelsen sker som avgör om det är att anse som förtal eller förolämpning kan 
Internet, som ett förhållandevis nytt kommunikationsmedel, resultera i en sorts logisk 
kullerbytta. Detta i de fall då GP utan den utsattes (initiala) vetskap, på Internet 
publicerar något komprometterande på personens vägg (ung. digital anslagstavla) 
eller skriver något som om den vore den andra personen.  
 
Ansvar för förolämpning kan även komma ifråga beträffande TF och YGL, och vad 
gäller åtalsprövningsreglerna kan allmänt åtal bara komma i fråga i de fall då det 
anses påkallat från allmän synpunkt. I dagsläget torde det vara begränsat till den typ 
av gärningar där skydd framstår som särskilt angeläget, vägledning kan sökas utifrån 
det som angivits i bestämmelsen (5 kap. 5 §  punkt. 2- 4 BrB). 224 

 
 

5.3 Om brott mot fred och frihet, 4 Kap. BrB 

5.3.1 Olaga tvång, 4 kap. 4 § BrB 
 
”Den som genom misshandel eller eljest med våld eller genom hot om brottslig gärning 
tvingar annan att göra, tåla eller underlåta något, dömes för olaga tvångtill böter eller 
fängelse i högst två år. Om någon med sådan verkan övar tvång genom hot att åtala eller 
angiva annan för brott eller att om annan lämna menligt meddelande, dömes ock för olaga 
tvång, såframt tvånget är otillbörligt. 
 
Är brott som avses i första stycket grovt, dömes till fängelse, lägst sex månader och högst 
sex år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningen 
innefattat pinande till bekännelse eller annan tortyr.” 
 
 

Då Tendens X normalt inte uppfyller bestämmelsens inledande rekvisit den som genom 
misshandel, eller eljest med våld återstår att annars pröva om handlingen kan anses 
motsvara rekvisitet genom hot om brottslig gärning. Det tredje rekvisiten skulle 
uppfyllas direkt i förhållande till X om t.ex. hämndporr eller olovligt spridande av 

                                                
220 Berggren, m.fl.: Brottsbalken, En kommentar (maj 2015, Zeteo) kommentaren till 5 kap. 3§.  
221 Jareborg-Friberg (2015) s. 108. 
222 Nilsson, Brottsbalk (1962:700) 5 kap. 3 §, Lexino 2014-03-01. 
223 Berggren, m.fl.: Brottsbalken, En kommentar (maj 2015, Zeteo), kommentaren 5 kap. 3 §.  
224 Jareborg – Friberg, (2010)  s. 110f.  
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kränkande fotografier skulle vara definierade brottsliga gärningar i brottsbalken. Även 
antydningar och förtäckta hot kan föranleda ansvar i detta avseende.225 
 
Vad avser denna bestämmelse är det främst den sorts X som är att betrakta som den 
mer kvalificerade sorten, med exponeringen som förevändning (se avsnitt 2.2), där 
olaga tvång skulle kunna aktualiseras. Detta då bestämmelsen ska motverka att någon 
tvingas göra, tåla eller underlåta något. Av paragrafens andra stycke framgår att:  
 

[O]m någon med sådan verkan övar tvång genom hot /… /eller att om annan lämna menligt 
meddelande, dömes ock för olaga tvång, såframt tvånget är otillbörligt. 
 

Att betrakta som olaga tvång, och inte sällan grovt sådant, är även det att tvinga någon 
annan att skada sig själv.226 I fotohotsfallet (se avsnitt 2.2.4) rörde omständigheterna 
dels ett hot från TT om att lägga ut vissa bilder föreställande MÄ på sociala medier 
(vilket eventuellt skulle kunna vara att anse hot om förtal) dels ett uppmanande till 
MÄ om att annars senare utföra vissa sexuella handlingar på TT (ett hot som 
eventuellt skulle kunna vara att anse som hot om sexuellt tvång). HovR ansåg att dock 
att det tidsmässiga sambandet var bristfälligt sedan det för att döma för försök till 
sexuellt tvång (6 kap. 2 § BrB) krävs att försökspunkten påbörjats.227 
Uttrycket menligt meddelande ska dock ges en restriktiv tillämpning, varje ofördelakt-
igt meddelande ska inte omfattas.228 Även detta stadgande kan vara av intresse 
eftersom det är mer applicerbart på X. Som exempel på menliga meddelanden hör 
uppgifter att någon haft en viss sexuell förbindelse, har viss sexuell läggning,229 vilket 
förhåller sig exempelvis de fall av X som rör hämndporr.  
 
Bestämmelsen är liksom förtalsbestämmelsen förenad med särskild åtalsprövningsre-
gel och får åtalas av åklagare endast om målsäganden anger brottet till åtal eller om 
åtal är påkallat från allmän synpunkt.230  
 

5.3.2 Grov frids-/kvinnofridskränkning, 4 kap. 4 a § BrB 
 
”Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4, 6 eller 12 kap. eller enligt 24 § lagen 
(1988:688) om kontaktförbud mot en närstående eller tidigare närstående person, döms, 
om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet 
och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, för grov 
fridskränkning till fängelse i lägst nio månader och högst sex år. 
 
Har gärningar som anges i första stycket begåtts av en man mot en kvinna som han är 
eller har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med under äktenskaps-
liknande förhållanden, ska han i stället dömas för grov kvinnofridskränkning till samma 
straff.” 
 
 

                                                
225 Se Nilsson, Brottsbalk (1962:700) kommentar till 4 kap. 4 §, Lexino 2015-03-01. 
226 Jareborg, Brotten I, s. 269. 
227 Hovrätten för Västra Sverige, dom den 3 september 2014 i Mål nr B 2683-14, fotohotsfallet, s. 3-4.  
228 NJA II 1942 s. 401. 
229 Jareborg – Friberg, (2010)  s. 48. 
230 Framgår av: 4 kap. 11 § BrB; Nilsson, Brottsbalk (1962:700) kommentar till 4 kap. 4 §, Lexino 2015-03-01.  
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Skyddsintresset bakom bestämmelsen kan förklaras såsom systematiserade kränkning-
ar som utgör direkt angrepp på den personliga integriteten.231 Vidare krävs att vissa 
särskilda rekvisit, utöver dem för de individuella brottsbeskrivningarna, är uppfyllda. 
Samtliga ska anses vara delar i en helhet (integritetskränkning) som utgjorts av 
gärningar (vilka måste ha en viss kvalificering) som varit ägnade att allvarligt skada 
BO:s självkänsla. Sammantaget ska gärningarna typiskt sett anses ha allvarligt skadat 
självkänslan.232 
 
I förhållande till denna bestämmelse ska uppmärksammas att bestämmelserna (5 kap. 
BrB) inte ingår i den uttömmande lista av brott som, då de inträffar vid upprepade 
tillfällen, sammantaget kan betraktas som delar av detta större och mer komplexa 
brott.233 I sammanhanget har åtalsprövningsreglerna framhållits som särskilt skäl till 
varför det skulle vara svårt att inrymma dessa brott i fridskränkningsbrottet. Mot 
bakgrund av att åtalsprövningsreglerna nyligen ändrats torde denna fråga kunna 
återuppstå. 234 
 
Tendens X indikerar i viss utsträckning också på förekomsten av vad som kan sägas 
vara systematiserade handlingar gentemot såväl specifika kvinnor som mot kvinnor i 
allmänhet och som grupp. Omständigheten att det i många av dessa fall är en före detta 
partner som utsätter skyddsobjektet i fråga och att det då framstår som att syftet är att 
allvarligt skada personens självkänsla talar för att X i vissa fall framstår som lämplig 
att angripas med denna paragrafs bestämmelse.235  

 

5.3.3 Olaga hot, 4 kap. 5 § BrB 
 
”Om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är 
ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till 
person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år. 
 
Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år.” 
 
 

Skyddsintresset beträffande bestämmelsen om olaga hot avser angrepp på den 
personliga tryggheten. Grundrekvisitet är hot om brottslig gärning. Med hot om 
brottslig gärning bör förstås en gärning som uppfattas (av annan) som ett påstående 
om att brottet kommer att utföras.236 Vidare krävs det att hotet, antingen direkt eller 
genom annan, kommer den hotade till kännedom.237  
 

                                                
231 Prop. 2012/13:108 Förstärkt straffrättsligt skydd vid grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning, s.8f.  
232 Prop. 2012/13:108 s.9f. 
233 SFS 2013:367. 
234 Se exempelvis Rätts PM 2014:2 s.11ff. 
235 Fundera även kring de olika skyddsobjekten i de fall då en gärningsperson lägger ut i någon mån komprometterade filmer på 
en före detta närstående med vilken denna har barn. Vidare utredning i denna fråga skulle kanske även vara behövligt i relation till 
de utredningar där bedömning av huruvida barn som utsätts för att behöva se brottsliga handlingar mot förälder ska anses som 
brottsoffer i något avseende och därutöver kompenseras. I relation till Tendens X kan även tänkas att barn drabbas både av 
medlidande i förhållande till den utsatte föräldern men också att de själva av andra drabbas av en slags överförd missaktning.  
236 Jareborg – Friberg, (2010)  s. 53. 
237 Se Nilsson, Brottsbalk (1962:700) kommentar till 4 kap. 5 §, Lexino 2015-03-01 
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Bestämmelsen om olaga hot, i likhet med bestämmelsen om olaga tvång, aktualiseras 
främst i relation till den mer kvalificerade sorten av Tendens X, det vill säga den som 
har exponeringen som förevändning. Men vad gäller exempelvis Söderortshändelser-
na (avsnitt 2.2.2) belyser dem istället det faktum att uppklarningsprocenten år 2014 
vad gäller olaga hot var ca 10 %.238  
 
Av särskilt intresse för att exemplifiera möjligheterna att tillämpa X på bestämmelsen 
är ett uttalande som gjordes av Göta hovrätt i mål T 2844-14.239 Där konstaterade 
HovR, i samband med fastställande av kränkningsersättning för olaga hot, att hänsyn 
skulle tas till att det hot som var under prövning uttalats per telefon, att det skett under 
dagtid och att målsäganden varit i sällskap med en vän. Vidare påpekade HovR att det 
i praxis, som förvisso inte kunde konstateras vara entydig, i allmänhet brukar krävas 
någon särskilt försvårande omständighet för att kränkningsersättning ska utgå när ett 
hot skett genom ett telefonsamtal. HovR:s resonemang är av intresse eftersom flera 
paralleller kan dras till de företeelser som sker via Internet. I andra avgöranden 
beträffande hot som framförts i sociala medier, men utan att ha riktats direkt till den 
hotade har det först om TT ansetts ha haft likgiltighetsuppsåt i förhållande till att hotet 
skulle komma till (den hotades)MÄ kännedom lett till ansvar (genom 4 kap. 5 § 
BrB).240 
 
Vad gäller rekvisitet framkalla allvarlig fruktan är det tillräckligt att hotet ska ha varit 
ägnat att framkalla sådan allvarlig fruktan. Det är alltså inte nödvändigt att det 
objektivt sett ska ha förelegat anledning att befara att hotet skulle verkställas därtill 
kan även parternas relation till varandra påverka bedömningen.241 Paragrafens 
innebörd gör det lätt att tillämpa exempelvis ett hot om våldtäkt, eftersom våldtäkt är 
en uttrycklig brottslig gärning. Dock är det inte alltid lätt att förutse domstolens 
resonemang kring om ett eventuellt fysiskt avstånd kan sägas inverka på den reella 
”allvarliga fruktan” och att bestämmelsen ändå inte hade ansetts tillämpbar. I övrigt 
hade det kanske varit enklare att tillämpa brottsformen ”olaga hot” om de gärningar 
som undersöks i den här uppsatsen tydligt var hemmahörande under en specifik 
brottsrubrik. Det hade då varit enkelt att applicera förslagsvis förtalet på innebörden 
”brottslig gärning”.  
 
I många fall kanske det inte heller är olaga hot som framför allt bör användas för att 
skydda från den här typen av händelser men i det andra och tredje exemplet i avsnitt 2, 
Positionering av förtalsbrottet är de målsägandes allvarliga fruktan för förödmjukelse 
som utgör möjligheten för GP att utöva makt och påtryckningar. Den eventuella 
avsaknaden av direkt fysiskt inslag tycks inte för de utsatta göra situationen mindre 
hotfull. Att det ska åläggas domstolen att förhålla sig till vad internet-parametern har 
för reell betydelse i det enskilda fallet kan bidra till olycklig godtycklighet så länge 
som praxis på området inte i tillräcklig utsträckning är uppdaterad.  
 

                                                
238 Polisanmälda hot och kränkningar mot enskilda personer via internet, Brå rapport 2015:6. 
239 Dom meddelad av Göta hovrätt den 11 mars 2015 i mål T 2844-14. 
240 Nilsson, Brottsbalk (1962:700) kommentar till 4 kap. 5 §, Lexino 2015-03-01; t.ex. Dom meddelad av Svea hovrätt den 16 juli 
2013 i mål B 5724-13. 
241 Nilsson, Brottsbalk (1962:700) kommentar till 4 kap. 5 §, Lexino 2015-03-01. 
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Detta särskilt för att undvika situationer där någons beteende måste tolkas utifrån 
rekvisitet ” ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans 
säkerhet till person eller egendom”. En sådan tolkning innebär att såväl den tilltalades 
syfte som målsägandes allvarlighetsgrad av fruktan, och ett förhållande till säkerhet, 
måste bedömas. I de fall då inte GP:s syfte har varit fruktan utan hämnd eller 
förhoppning av att utsätta för andras missaktning verkar det inte som att skyddet blir 
tillräckligt.  

 

5.3.4 Kränkande fotografering, 4 kap. 6 a§ BrB 
 
”Den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som be-
finner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat 
liknande utrymme, döms för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två 
år. 
Till ansvar ska det inte dömas om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständig-
heter är försvarlig.  
 
Första stycket gäller inte den som med tekniskt hjälpmedel tar upp bild av någon som ett 
led i en myndighets verksamhet.” 
 
 

Denna bestämmelse åsyftar fotografering som sker olovligen och i hemlighet i privata 
situationer.242 Bestämmelsen tar sikte på vissa särskilda platser såsom i en bostad eller 
i ett omklädningsrum eller på en toalett och andra jämförbara utrymmen.243 Regering-
en uttalade särskilt, i prop. 2012/13:69, att det för straffansvar krävs att fotografering-
en skett på en i lagtexten angiven plats vilken tillhör den enskildes privata miljö eller 
som annars är avsedda för särskilt privata förhållanden.244 Samtliga rekvisit måste ha 
uppsåt men samtliga uppsåtsformer är tillämpliga.245 
 
Skillnad görs mellan försök och förberedelse på så sätt att det förra inte är straffbart 
emedan det senare genom (4 kap. 9 b § BrB) är att betrakta som ett förberedelsebrott. 
Såväl brottet, som förberedelsen får åtalas av åklagare endast om målsäganden anger 
brottet till åtal eller om åtal är påkallat från allmän synpunkt. Vidare finns i andra 
stycket en ansvarsfrihetsregel om gärningen med hänsyn till syftet och övriga 
omständigheter är försvarlig. 
 
Avseende möjligheterna att tillämpa den nu behandlade bestämmelsen på Tendens X 
är det värt att notera att det vare sig vid kränkande fotografering eller vid brott som 
sker över Internet sker någon fysisk kontakt mellan gärningspersonen och målsägan-
den men att målsäganden likväl exponeras fullt ut. Just frågan om fysisk kontakt har 
Örebro tingsrätt tagit fasta på i en dom från april 2015 som avser kränkande fotografe-
ring.246 I sina domskäl konstaterar tingsrätten att gärningen - den kränkande fotografe-
ringen för vilken GP dömts till ansvar - förvisso inte varit omedelbar fysisk men 
”medfört att målsäganden exponerats helt på ett sätt som också blivit bestående genom 

                                                
242 Nilsson, Brottsbalk (1962:700) kommentar till 4 kap. 6 a §, Lexino 2015-03-01.  
243 Nilsson, Brottsbalk (1962:700) kommentar till 4 kap. 6 a §, Lexino 2015-03-01. 
244 Prop. 2012/13:69, s. 27. 
245 Ds. 2011:1 Olovlig fotografering.  
246 Dom meddelad av Örebro tingsrätt, den 29 april 2015 i mål nr: B 508-14. 
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inspelningen”.247 Ett liknande resonemang bör kunna appliceras på de handlingar som 
omfattas av X. 
 
Foto- eller filmmaterial är en central del av X, men i förhållande till vilka rättsregler 
som kan tillämpas uppdelas det material som tillkommit genom kränkande fotografe-
ring från de som målsäganden själv tagit och skickat till GP. När det gäller relationen 
mellan förtal och olaga fotografering kan konstateras att den typ av fotografier som 
varken framställts på olaga vis eller spridits med uppsåt att utsätta vederbörande för 
andras missaktning således hamnar i en gråzon.  
 

 

5.3.5 Ofredande, 4 kap. 7 § BrB 
 
”Den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller 
annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan, döms för ofredande till böter eller fäng-
else i högst ett år.” 
 
 

Bestämmelsen om ofredande kan sägas vara som en sorts uppsamlingsparagraf i 
vilken främst fridskränkningar som inte redan omfattas av allvarligare brott (enligt 4 
kap. BrB) ingår.248  
 
Vad gäller tillämpning av bestämmelsen om ofredande i förhållande till Tendens X är 
det framförallt innebörden av rekvisitet annat hänsynslöst beteende som är av 
betydelse. Gärningen måste ha varit av något slags integritetskränkande karaktär för 
att falla under straffbestämmelsen men i praxis har inte den nedre gränsen ställts 
alltför högt.249 I övrigt är inte bestämmelsen särskilt tillämplig i situationer som 
utspelar sig på Internet utan främst på konkreta fysiska beteenden. Bestämmelsen ger 
även upphov till en del gränsdragningsproblematik i förhållande till såväl andra brott 
som till sådant tillhörande den icke-kriminaliserade zonen. Även företeelser som 
envist propsade om sexuellt sällskap (utan att sluta när den andre säger ifrån) kan 
föranleda ansvar för ofredande. Denna form av närmande behöver inte ske handgripli-
gen, utan kan även ske genom ord, för att kunna föranleda ansvar.250  
 
I de tidigare nämnda Smygfilmningsfallet (avsnitt 2.1.4) ogillas åtalet för ofredande av 
HD på grund av de angripna inte uppfattat angreppet när det företogs varför de inte 
kunde sägas utgöra en kännbar fridskränkning. HD påpekar dock att lagrummet 
beträffande förevarande rekvisit kan anses oklar och otydlig och som även uppmanar 
lagstiftaren att ta ställning till huruvida eventuell lagrevidering i förenlighet med 
EKMR bör utformas.251 Vad beträffar smygfilmning generellt är det även i dagsläget 
(2015 och efter att bestämmelsen om kränkande fotografering tillkommit) ett mer eller 
mindre oreglerat område det att bli filmad utan vetskap och spridandet av sådan film.  
 

                                                
247 Se s. 7 i tingsrättens dom (mål nr: B 508-14). 
248 Schultz (2013) s. 51, Se även Se Nilsson, Brottsbalk (1962:700) kommentar till 4 kap. 7 §, Lexino 2015-03-01. 
249 Nilsson, Brottsbalk (1962:700) kommentar 4 kap. 7 §, Lexino 2015-03-01. 
250 Schultz (2013) s. 54.   
251 HD:s dom meddelad den 23 oktober 2008 i mål B 2669-07 / NJA 2008 s. 946, Smygfilmningsfallet.   
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I avgörandet RH 2009:45 ansågs inte den omständigheten att två tjejer via en killes 
MSN-kontakt förmått en tredje tjej (MÄ) att klä av och smeka sig själv framför 
webbkamera vara en sådan kännbar fridskränkning att det kunde utgöra hänsynslöst 
beteende i förhållande till ofredande. HovR menade att MÄ måste ha förstått att det 
fanns en risk att andra tittade och att hon själv hade möjlighet att välja mellan att följa 
uppmaningarna eller att stänga datorn.252 
 
Ofredande faller till skillnad från bl.a. förtalsbrottet i första hand under allmänt åtal. 
Åklagarens ansvar begränsas dock till de ofredanden som begåtts på allmän plats, 
annars måste MÄ ange brottet till åtal och bedömning kring allmän synpunkt göras (4 
kap. 11 § BrB).253 
 

 

5.4 Om sexualbrott,  6 Kap. BrB 

”Det som skiljer sexualbrotten från övriga brott mot person är att det finns ett sexuellt moment i 
övergreppet. Hur kvalificerat det sexuella momentet är och till vilken nivå den sexuella kränk-
ningen når upp har betydelse för såväl den inbördes gränsdragningen mellan sexualbrotten som 
gränsdragningen mot andra brott mot person.”254 

 
 
Som framgått i det föregående har Tendens X genom att ha ett element av sexuell 
karaktär även beröringspunkter vilka går att härleda till sexualbrottsområdet. Detta 
gäller såväl handlingens karaktär, gärningspersonens förmodade avsikt som i 
förhållande till skyddsobjektets skyddsintresse. Till skillnad från ärekränkningsbrot-
ten, faller sexualbrotten som regel under allmänt åtal. Bedömningen av om ett 
handlande varit kränkande eller inte avgörs utifrån vad som i allmänhet anses 
kränkande. För sexuellt ofredande är det exempelvis så att offrets uppfattning av vad 
som är kränkande inte har någon avgörande betydelse.255 
 
Sexualbrottskapitlet, vilket inte sällan är uppe för debatt, har omarbetas helt vid två 
tillfällen (1984 och 2005) sedan brottsbalkens införande 1965. Kapitlet hade fram till 
1984 den ålderdomliga rubriken ”om sedlighetsbrott ” vilken senare byttes ut till den 
nuvarande rubriken ”Om sexualbrott”. Vidare var skälet att allmänhetens syn på 
sexualbrott förändrats ett av de argument som regeringen framhöll för en lagändring 
2005.256    
 
År 2013 utgavs lagrådsremissen En skärpt sexualbrottslagstiftning. Syftet med de 
förändringar som remissen föreslår är att förstärka skyddet för den sexuella integrite-
ten och den sexuella självbestämmanderätten. Vad gäller ytterligare skärpt lagstiftning 
förslogs en utvidgning av våldtäktsbestämmelsen genom att det vidare begreppet 

                                                
252 RH 2009:45. 
253 Berggren, m.fl.: Brottsbalken, En kommentar (maj 2015, Zeteo), kommentaren 4 kap. 7 § BrB; Schultz (2013) s. 55. 
254 Prop. 2012/13:111, En skärpt sexualbrottslagstiftning, s.51 ff. 
255 Berggren m.fl.: Brottsbalken, En kommentar, (maj 2015, Zeteo), kommentaren 6 kap. 10 § BrB Blottande eller ofredande. 
256 Prop. 2004/05:45 En ny sexualbrottslagstiftning s.20.  
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"särskilt utsatt situation" ersätter begreppet "hjälplöst tillstånd" vilket medför att fler 
fall av sexuella utnyttjanden kriminaliseras. 257  
 
Sexualbrottet(n), står i förhållande till många andra brottstyper, i särställning såtillvida 
att både brottsoffer och tilltalad i någon mån blir ”märkta”.258 Offer i begreppet 
brottsoffer tycks spilla över på vederbörandes person i större utsträckning än i 
samband med andra brott. Det vill säga, även det att utpekas för att ha varit utsatt för 
sexualbrott tycks innebära element av obehag.  
 
Ett aktuellt exempel på detta rör en ung man som 2012 utsattes för sexuellt ofredande 
(för vilket gärningspersonen dömdes till fängelse). När Lexbase offentliggjort den 
aktuella domen har vände han sig till justitiekanslern (JK) för att kräva skadestånd av 
staten. Han menar att publiceringen av domen (innehållandes även hans personuppgif-
ter) har inneburit en kränkning av hans privatliv varför staten som är ytterst ansvarig 
därför har brustit i sin möjlighet att ingripa mot att den här typen av integritetskränk-
ningar möjliggörs och därför måste anses ha misslyckats med sin positiva skyldighet 
enligt Europakonventionen.259 JK:s huvudbeslut rörande privatpersoners anmälningar 
mot Lexbase resulterade dock i att JK inte inleder förundersökning i dessa fall med 
hänvisning till att de inte uppfyller kriterierna i åtalsprövningsregeln (5 kap. § 5 BrB) 
för att motivera allmänt åtal.260 JK betonar dock att personerna fortsatt har möjlighet 
att väcka enskilt åtal i allmän domstol. 261  

Enligt förarbetena till bestämmelsen kan i nu aktuellt avseende begreppet sexuell 
handling avse exempelvis det att en GP förmår en MÄ att onanera på sig själv,262 fråga 
i förhållande till X är i vilken utsträckning, eller alls, som det gäller framför en 
webkamera? 

 

5.4.1 Sexuell posering, 6 kap. 8 § BrB 
 
”Den som främjar eller utnyttjar att ett barn under femton år utför eller medverkar i sexu-
ell posering, döms för utnyttjande av barn för sexuell poseringtill böter eller fängelse i 
högst två år.   
 
Detsamma gäller den som begår en sådan gärning mot ett barn som fyllt femton men inte 
arton år, om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling. 
 
Är brottet grovt, döms för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering till fängelse i 
lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt 
beaktas om brottet avsett en verksamhet som bedrivits i större omfattning, medfört bety-
dande vinning eller inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet.” 
 

                                                
257 En skärpt sexualbrottslagstiftning Utgiven: 4 februari 2013. 
258 Återkopplas senare till analysavsnittet  i 7.2.2 om sexuellt kapital. 
259 Sexbrottsoffer kräver skadestånd angående Lexbase, DN 2014. 
260 Huvudbeslut rörande Lexbase.se, Diarienr: 699-14-31 JK, 2014.   
261 Mannens juridiska ombud formulerade sig såhär: ”I och med att staten inte har sett till att sajter som Lexbase går att 
åtala eller kräva på skadestånd, om de behandlar känsliga personuppgifter utan att det rör sig om förtal, menar mannen att staten 
kränkt hans rätt till respekt för privatlivet enligt Europakonventionen." Vilket bland annat går att läsa i Guiborg, Sexbrottsoffer 
kräver skadestånd för Lexbase, 2014.  
262 Prop. 2004/05:45 s. 80. 
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Denna lag gäller enbart om den som har blivit utsatt är endera under 15 år (första 
stycket tillämpligt) eller mellan 15 och18 år (andra stycket tillämpligt). Gärningsper-
sonen ska vidare ha främjat eller utnyttjat vederbörande.263 Vad gäller den sexuella 
poseringen ska det antingen vara fråga om medverkande eller utförande av en sexuell 
handling av ohöljd exponering av sexuell innebörd. Karaktären ska utifrån en vuxens 
perspektiv klart och otvetydligt framstå som sexuell.264 Handlingen kan utföras inför 
personer (en eller flera) eller inför en kamera (för förmedling eller dokumentat-
ion).265 Barn under 15 år kan aldrig samtycka till sexuell posering. Sexuell posering 
kan även förekomma i en privat krets men kriminaliseringen ska inte omfatta 
situationer då personer i en ömsesidig kärleksrelation poserar inför varandra i syfte 
att utforska sin sexualitet. En posering måste inte kommit till stånd i det enskilda 
fallet för att straffansvar ska inträda, det är tillräckligt att försökspunkten passerats.266 
 
Jämfört med vad som gällde före 2005267 innebär straffbestämmelsen i första stycket 
en utvidgning av det kriminaliserade området, genom att kriminaliseringen numera 
inte är begränsad till att ett barn förmåtts delta utan allt främjande och utnyttjande 
(till utförande eller medverkande) i sexuell posering omfattas.268Rekvisitet främjande 
ska förstås med utgångspunkt i vad som gäller för koppleri utifrån prop. 
1983/84:105.269 Psykisk påverkan kan således utgöra ett främjande, den får inte anses 
vara obetydlig och bör ha bidragit till den agerande personens beslut (jfr. förmått att 
prostituera sig och förmått att ställa upp på X). Främjande kan utföras genom olika 
”råd och dåd”270 som genom att exempelvis tvinga, vilseleda eller övertala barnet. 
Det alternativa rekvisitet utnyttjande kan omfatta fall där någon låter ett barn sexuellt 
posera inför sig, för framställning av pornografisk bild utnyttjar ett barn, men också 
utnyttjanden av ekonomiska skäl eller för att åstadkomma andra fördelar (än 
ekonomiska).271  
 
För brott gentemot den äldre åldersgruppen tillkommer även kravet på att poseringen 
ska vara ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling. Samtliga omständigheter 
kring poseringen ska lägga till grund för bedömningen. Det behöver inte bevisas att 
den verkligen har skadats men utgångspunkten görs utifrån huruvida poseringen 
typiskt sett är sådan att det uppfyller rekvisitet.272 Sådan fara anses vanligtvis 
föreligga då det varit fråga om en tvångssituation, om barnet blivit vilselett eller 
övertalat eller påverkat att posera i en skadlig miljö (för framställning av pornogra-
fiska bilder eller på sexklubb nämns som exempel) eller om poseringen skett mot 
ersättning. I subjektivt hänseende krävs från GP:s sida inte heller något syfte att 
faktiskt skada barnets hälsa eller utveckling, utan det är tillräckligt att GP har uppsåt 
beträffande de faktiska omständigheterna. 273  

                                                
263 Framgår av paragrafens ordalydelse.  

264 Nilsson, Brottsbalk (1962:700) 6 kap. 8 §, Lexino 2014-03-01; Prop. 2004/05:45, 2004 s. 146 f. Se. även Kumlafallet, 
Nacka/Linusfallet. 
265 Se. Kumlafallet, jfr prop. 2004/05:45 s. 146 f. 
266 Berggren, m.fl.: Brottsbalken, En kommentar (maj 2015, Zeteo), kommentaren till 6 kap. 8 § BrB.  
267 Senast ändrad genom SFS 2005:90. 
268  Berggren, m.fl.: Brottsbalken, En kommentar (maj 2015, Zeteo), kommentaren till 6 kap. 8 § BrB.  
269 Prop. 1983/84:105, Om ändring i brottsbalken m.m. (sexualbrotten) s. 57. 
270 Prop 1983/84:105 s. 58. 
271 Berggren, m.fl.: Brottsbalken, En kommentar (maj 2015, Zeteo), kommentaren till 6 kap. 8 § BrB; Prop. 2004/05:45 s. 146f.  
272 Nilsson, Brottsbalk (1962:700) 6 kap. 8 §, Lexino 2014-03-01.  
273 Prop. 2004/05:45 s. 146 f. 
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Ledning beträffande allvarlighetsgraden kan sökas i koppleribestämmelsen utifrån 
prop. 2004/05:45 i fråga om att gällande fråga om grovt brott särskilt beakta om 
brottet medfört betydande vinning, inneburit att barnet i fråga hänsynslöst utnyttjats 
eller om det avsett en verksamhet som bedrivits i större omfattning.274 I praxis anges 
även som exempel gärningar som innefattat inslag av hot (mot MÄ) om denne inte 
gjort som TT velat och gärningar där TT i förhållande till MÄ agerat hänsynslöst och 
utstuderat.275 Däremot har ett stort antal systematiskt utförda handlingar inte ansetts 
utgöra ansvar för grovt brott.276  
 
I flera av de avgöranden beträffande X som tidigare presenterades, i avsnitt 2.2.1 
respektive 2.2.3, förekommer fråga om sexuell posering. I Kumlafallet dömdes TT av 
såväl TR som HovR för bland annat grovt utnyttjande av barn för sexuell posering 
för de tillfällen när han förmådde MÄ1 att i webbkameran visa upp delar av sig.277 
Sammantaget ansågs vad gällde flera av MÄ att TT ansågs ha uppnått försökspunk-
ten vid det tillfälle då han bett MÄ att sätta igång sin webbkamera. Vad gäller samma 
mål, anser HovR till skillnad från TR att flera av de åtalade gärningarna ska bedömas 
som försök till grovt utnyttjade av barn för sexuell posering istället för till sexuellt 
ofredande.  

Även i Nacka/Linusfallet ansågs det att utnyttja barnen för sexuell posering och 
pornografisk bildframställning som brott enligt denna bestämmelse, även de sexuella 
anspelningar som TT gjort bedömdes som ett led i poseringsbrottet istället för som 
sexuellt ofredande.278 Brottet anses fullbordat då poseringen är avslutad. Vidare 
menar tingsrätten i samma ärende att då åklagaren inte lyckats styrka samband 
mellan poseringarna och de gärningar (hot, vilseledande, annan manipulation) genom 
vilka TT ska ha förmått MÄ till att posera kan inte dömas till ansvar. I samma fall 
bedöms också det att skicka en bild föreställande sexuell posering (egen) som 
fotograferats vid ett tidigare tillfälle inte kunna utgöra en brottslig handling enligt 
bestämmelsen.279 Gällande tingsrättens generella bedömningar av rubriceringsfrågan 
i detta fall kan varken brottslighetens systematik eller omfattning i sig leda till att de 
enskilda poseringsbrotten kan rubriceras som grova. Inte heller det att TT vilselett 
målsäganden är tillräckligt för att den omständigheten allena ska innebära att det 
varit fråga om ett så hänsynslöst utnyttjande av MÄ att poseringen är att bedöma som 
grovt brott.  Däremot ska det normalt bedömas som ett grovt brott i de fall som TT 
förmått (en) MÄ till poseringar genom hot om att annars t.ex. sprida bilder eller 
filmer (på MÄ) på Internet eller till släkt eller vänner. Poseringsbrotten ska också 
bedömas som grova i de fall TT som en del i poseringarna förmått MÄ att utföra 
sexuella handlingar (t.ex. penetrera sina underliv med fingrar eller föremål).280 
 
Beträffande Tendens X kan således denna bestämmelse ofta komma i fråga, såframt 
det inte är en vuxen person som har blivit utsatt. Vad gäller främjande kan det säkert 

                                                
274 se Prop. 2004/05:45 s. 147 och 151. 
275 Nacka/Linusfallet B 586-14 s. 27, samt exempelvis Svea hovrätts dom den 22 december 2009 i mål nr B 7212-09.  
276 Se exempel på Tendens X även i Gotlands tingsrätts dom den 30 december 2014 i mål nr B 1178-13. 
277 Kumlafallet, från domen: B 3104-13, s. 13.  
278 Nacka/Linusfallet, B 586-14.  
279 Nacka/Linusfallet B 586-14 s. 28. 
280 Nacka/Linusfallet B 586-14 s.29. 
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förekomma fall då det kan vara svårt att bevisa att psykisk påverkan förelegat. 
Ovanstående resonemang kring tidigare framställda fotografier leder också till att det 
hypotetiskt skulle kunna vara svårt för en person att ses som brottsoffer i flera fall 
även om vederbörande skulle utsättas av X från flera olika GP, om samma bilder 
återanvändes.281 Vad gäller ett av åtalen i Kumlafallet anses TT ha utnyttjat MÄ:s 
utsatta situation på ett så utstuderat och hänsynslöst sätt att det är att jämställa med 
tvång, i detta avseende döms TT för grovt sexuellt övergrepp mot barn. Detta visar 
på att det ibland kan vara svårt att avgöra vad en viss handling hos en GP föranleder 
att det som MÄ utsätts för rubricering som. Då bestämmelsen (6 kap. 8 § BrB) inte 
syftar till att skydda samma skyddsintresse som (16 kap.10 a § BrB) barnpornogra-
fibrott, föreligger brottskonkurrens mellan bestämmelserna och en GP kan såldes 
dömas för bägge brotten samtidigt.282 
 

5.4.2 Sexuellt ofredande, 6 kap.  10 § BrB 
 

”Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, sexuellt berör ett barn under 
femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell in-
nebörd, döms för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst två år. 
 
Detsamma gäller den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka 
obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat 
att kränka personens sexuella integritet.” 
 
 

Vid 2005 års sexualbrottsreform fick straffbestämmelsen om sexuellt ofredande i (6 
kap. 10 § BrB) en ny lydelse. Den som sexuellt berör ett barn under femton år eller 
förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd döms 
för sexuellt ofredande enligt bestämmelsens första stycke. Och den som blottar sig för 
någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller 
handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella 
integritet döms för sexuellt ofredande, enligt bestämmelsens andra stycke.283 
Bestämmelsen är tillämplig både vad avser handlingar som riktar sig mot barn som 
mot vuxna. Bestämmelsen om sexuellt ofredande är subsidiär i förhållande till bl.a. 
brotten våldtäkt, sexuellt tvång, våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn och 
sexuellt övergrepp mot barn.284  
 
Angreppet måste riktas mot en viss person för att det ska vara tal om sexuellt 
ofredande. 285 Samt vara ägnat att kränka vederbörandes sexuella integritet.286 Brottet 
sexuellt ofredande syftar till att fånga upp handlingar med sexuell inriktning som inte 
omfattas av något annat sexualbrott. Ansvaret omfattar således sexuella kränkningar 

                                                
281 Om resonemanget skulle tillämpas i förhållande till våldtäktsbrottet skulle det medföra ungefär att en våldtäkt skulle 
innebära att vederbörande redan var ”skändad” och därför omöjligen kunde anses drabbat på nytt emedan det redan hänt. En 
ungdom som en gång råkar ut för utpressning av detta slag på nätet kanske kan göra samma misstag igen och igen under 
förhoppning att denna gång ha hittat en person med ärliga avsikter att prata med istället.   
282 Berggren, m.fl.:Brottsbalken, En kommentar (maj 2015, Zeteo), kommentaren 6 kap.  
283 Lagrådsremiss En skärpt sexualbrottslagstiftning, 2013. 
284 Lagrådsremiss En skärpt sexualbrottslagstiftning, 2013. 
285 Schultz (2013) s. 62. 
286 Berggren, m.fl.; Brottsbalken, En kommentar (maj 2015, Zeteo), kommentaren 6 kap. 10 §. 
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som är ”mindre närgångna” än andra mer kvalificerade sexuella handlingar.287  Det är 
tillräckligt att handlingen typiskt sett är sådan att målsägandens sexuella integritet 
kränks.288 Känner en person sig kränkt av en handling som, med hänsyn till de 
föreliggande omständigheterna, inte anses ägnad att kränka hans eller hennes sexuella 
integritet är kravet (i 6 kap. 10 § 2st. BrB) inte uppfyllt.289  
 
För ansvar krävs åtminstone subjektiv täckning, dvs. det krävs inte att GP:s avsikt 
varit att kränka någons sexuella integritet förutsatt att GP:s uppsåt omfattar de 
omständigheter som inneburit att gärningen varit ägnad att kränka målsäganden på det 
sättet.290 Detta innebär även att lagtexten inte utesluter att gärningar som utgör en 
kränkning av någons sexuella integritet men som inte syftat till att reta eller tillfreds-
ställa GP:s sexualdrift omfattas av straffbestämmelsen.291 För tillämpning av 
bestämmelsen ska det ha funnits ett sexuellt intresse med handlandet hos GP, detta 
framkom vid behandlingen av Sexualbrottsutredningens förslag. I samband med 
utredningen har det påpekats av åklagare att utrymmet för att döma för sexuellt 
ofredande har blivit mindre jämfört med före reformen 2005 och att samma handling 
som tidigare ansågs utgöra sexuellt ofredande numera tenderar att betraktas som 
ofredande (4 kap. 7 § BrB).292 Den typ av ofredanden, genom ord eller handling, som 
GP begår av andra skäl, t.ex. för att rent allmänt kränka eller skada ett offer eller för 
att se hur offret reagerar i en viss situation kommer enligt regeringen att falla utanför 
och i likhet med tidigare falla under andra straffbestämmelser såsom ofredande eller 
misshandel. Den närmare tillämpningen torde fortsatt få avgöras i praxis. 293 
 
Vad gäller beröringspunkt med Tendens X kan först konstateras att skyddsintresset vad 
gäller sexuellt ofredande är en persons sexuella integritet. Sexuellt ofredande är 
subsidiärt till brott mot (6 kap. 1–9 § BrB).  Och om det gäller barn som utnyttjas för 
framställning av pornografiska bilder eller sexuell posering tillämpas inte (6 kap. 10 § 
BrB) utan i stället (6 kap. 8 § BrB) se föregående avsnitt. Det finns även en ansvarsfri-
hetsregel (6 kap. 14 § BrB) som är tillämplig enligt (6 kap. 10 § 1st BrB). Den fastlår 
att GP inte ska dömas till ansvar, om det är uppenbart att gärningen inte inneburit 
något övergrepp mot barnet med hänsyn till den ringa skillnaden i ålder och utveckling 
mellan barnet och GP.294  
 
I X fall av typen exponering som avsikt kan anföras det att användandet av könsord 
och andra yttranden med sexuella påståenden faller utanför tillämpningsområdet om 
syftet är annat än rent sexuellt.295 Att använda ”hora” som förolämpande ord mot 
någon kan således i vissa situationer ses som sexuellt ofredande och i andra inte, det 
kan också istället föranleda ansvar enligt förolämpning (5 kap. 3 § BrB).296  
 

                                                
287 Lagrådsremiss En skärpt sexualbrottslagstiftning, 2013. 
288 Prop. 2004/05:45 s. 149. 
289 Berggren, m.fl.: Brottsbalken, En kommentar (maj 2015, Zeteo), kommentaren  6 kap. 10 §.  
290 Berggren, m.fl., Brottsbalken, En kommentar (maj 2015, Zeteo), kommentaren  6 kap. 10 §. 
291 Nilsson, Brottsbalk (1962:700) 6 kap. 8 §, Lexino 2014-03-01. 
292 Lagrådsremiss En skärpt sexualbrottslagstiftning, s.51 ff. 
293 Prop. 2012/13:111 s. 55. 
294 Berggren, m.fl.: Brottsbalken, En kommentar (maj 2015, Zeteo), kommentaren  6 kap. 10 §. 
295 Berggren, m.fl.: Brottsbalken, En kommentar (maj 2015, Zeteo), kommentaren  6 kap. 10 §.   
296 Schultz, (2013) s.63; NJA 1997 s. 359.  
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Vidare i förhållande till X i de fall av exponering som förevändning kan det föranleda 
oklarheter eftersom då någonting har pågått online så kan det svårligen sägas innefatta 
någon beröring mellan målsägande och tilltalad, däremot kan den presumtive GP anses 
ha påverkat målsägande att beröra sig själv på ett sexuellt sätt som varit ägnat att 
tillfredsställa eller reta GP:s sexualdrift. Då det gäller hämndporr eller att publicera 
bilder och kontaktuppgifter på hemsidor så att andra kan kontakta vederbörande kan 
även iakttas det att ett annat exempel som hänförs till tillämpningsområdet är tydliga 
sexuella kontakter per telefon eller e-post.297 Avsikten hos den som publicerat bilderna 
kan således vara att utsätta personen för sexuellt ofredande av en tredje person.   

 
 

5.5 Andra relevanta bestämmelser  

5.5.1 Barnpornografibrott, 16 kap. 10 a § BrB 
 
”Den som 
1. skildrar barn i pornografisk bild, 
2. sprider, överlåter, upplåter, förevisar eller på annat sätt gör en sådan bild av barn till-
gänglig för någon annan,  
3. förvärvar eller bjuder ut en sådan bild av barn,   
4. förmedlar kontakter mellan köpare och säljare av sådana bilder av barn eller vidtar 
någon annan liknande åtgärd som syftar till att främja handel med sådana bilder, eller 
5. innehar en sådan bild av barn eller betraktar en sådan bild som han eller hon berett sig 
tillgång till döms för barnpornografibrott till fängelse i högst två år /…/ ” [se efterföljande 
stycken i  bilaga A] 
 
 

Barnpornografibrottet tillhör gruppen brotten mot allmän ordning (16 kap. BrB) och 
omfattar ett vidare område än skildringar av sexualbrott. Vidare föreligger dubbla 
skyddsobjekt, brottet syftar alltså till att skydda såväl de avbildade barnet som barn i 
allmänhet från att kränkas. Vad gäller brotten mot allmän ordning är det normalt 
staten och inte en målsägande som är part. Undantagsvis, om en person eller flera 
identifierats och individualiserats, kan brottet föranleda skadestånd eller brottsskade-
ersättning för målsäganden.298 

 
”En bild anses vara pornografisk när den, utan att ha några vetenskapliga eller konstnärliga vär-
den, på ett ohöljt och utmanande sätt skildrar ett sexuellt motiv. Även bilder där barn framställs 
på ett sätt som är ägnat att vädja till sexualdriften utan att det avbildade barnet kan sägas ha del-
tagit i ett sexuellt beteende vid avbildningen kan därför falla inom det straffbara området. För att 
ett innehav av en bild av ett barn ska vara straffbart krävs att bilden enligt vanligt språkbruk och 
allmänna värderingar är pornografisk.”299 

 
I utredningen SOU 2007:54 Barnet i fokus- En skärpt lagstiftning mot barnporno-
grafi konstateras, med stöd av tidigare utredningar kring sexuell exploatering av barn 
i Sverige, att ingen tidigare generation (än dagens unga) har levt i en så öppet 

                                                
297 Prop. 2004/05:45 s. 149.  
298 SOU 2007:54 under rubrik 7.1.  
299 Dom meddelad i Nacka tingsrätt meddelad den 12 mars 2015 i Mål nr: B 586-14, (Nacka/Linusfallet) s. 39.  
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sexualiserad värld och att konsekvenserna av detta än så länge är oöverblickbara.300 
Detta beror dels på att vårt samhälle har kommit att bli allt mer sexualiserat, dels på 
att s.k. ” erotiska budskapet” vänder sig till allt yngre och bredare målgrupper och 
sprids genom allehanda kanaler varav Internet utgör en viktig komponent. En 
populär tendens bland barn är att de själva publicera bilder på olika webbplatser på 
internet. Sådana sidor kan exempelvis ha som funktion att ungdomar kan poängsätta 
varandras bilder och utseenden. Enligt Månsson och Söderlinds studie kring sexindu-
strin på nätet visar sig dessa ungdomsriktade sidor i flera fall kunna återfinnas som 
länkar på flertalet renodlade (och icke ungdomsriktade) porrsidor på nätet. En 
förhållandevis oskyldig bild från en så kallad ”ungdomssida” får en helt annan 
innebörd när den läggs ut på en ”pornografisk sida” eftersom det sker en kontextuell 
förskjutning. Det skulle alltså kunna hävdas att det här ungdomsbeteendet kan ligga i 
den pornografiska industrins intresse att upprätthålla.301 
 
Rent juridiskt är det i många fall en viktig skillnad mellan bilder som tagits av 
vederbörande själv såväl som åldern på personen som bilden föreställer. Vad det 
egentligen innebär när ungdomar själva tar, har, förfogar över bilder av sig själva och 
andra vilka skulle kunna ses som barnpornografiska är inte helt lätt att utreda. En bild 
som av någon skickats eller laddats upp någonstans i ”god tro” riskerar att dyka upp 
på andra platser där de sen kan spridas såväl som säljas. Det är också viktigt att 
komma ihåg att det i denna ”bransch” finns aktörer som tjänar oerhört mycket pengar 
på detta. Att uppmana unga till större försiktighet på Internet är således bara en sida 
av problematiken, så länge det finns en (välbetalande) efterfrågan kommer det finnas 
aktörer med försöker skapa utbudet.  
 
I förhållande till den typen av Tendens X kan det vara bra att etikettera vissa företeel-
ser med alla de brottskategorier de faktiskt kan tillhöra för att på så vis öka förståel-
sen kring allvarligheten i spridandet av vissa bilder.  
 

5.5.2 Lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor 
 

Med elektronisk anslagstavla avses i Lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska 
anslagstavlor enligt (1 § BBS) en tjänst för elektronisk (också digital) förmedling av 
meddelanden (text, bild, ljud, övrig information). Skyldigheterna för tillhandahålla-
ren framgår av (5 § BBS) och innebär skyldighet att ta bort respektive förhindra 
vidare spridning av insända meddelande under vissa förutsättningar. Data som 
behövs för att bevisa och utreda brott ska dock bevaras för att inte föranleda ansvar 
för bevisförvanskning. Det är meddelandets innehåll som regleringen tar sikte på. 
Bedömningen grundas endast på faktorer som är kända för tillhandahållaren i stället 
för att utgå från brottslig gärning hos avsändaren, det är enligt lagmotiven inte heller 
tänkt att är det ska krävas av tillhandahållaren att kunna ta ställning till svåra 
juridiska gränsdragningsproblem.302Ansvaret inrymmer endast vissa typer av 
meddelanden, då dess innehåll uppenbart strider mot brott enligt (16 kap. BrB) 

                                                
300 SOU 2007:54 s.128. 
301 Månsson- Söderlind: Teknologi och pornografi – om porr på nätet, 2005, s. 304.  
302 Furberg, Kommentarerna till 5 § BBS-lagen, Karnov.  
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såsom hets mot folkgrupp och barnpornografibrott eller i övrigt rör upphovsrättsin-
trång. I Prop. 1997/98:15 om ansvar för elektroniska anslagstavlor anges vissa 
riktlinjer för hur den ansvariga ska förhålla sig. Uppsiktsplikten innebär i stort sett att 
den som tillhandahåller tjänsten inte passivt bör se den missbrukas.303 Bland 
undantagen i (2 § 4 p. BBS) anges meddelanden som är avsedda bara för en viss 
mottagare eller en bestämd krets av mottagare (elektronisk post). 
 
Såtillvida Tendens X är att betrakta som barnpornografi träder således ansvar genom 
denna lag in. Även om (BBS-lagen) skulle kunna vara praktiskt tillämplig när det 
gäller ansvar på internetbaserade forum såsom Facebook, Twitter och Instagram så 
omfattar den alltså inte ärekränkningsbrott (5 kap. BrB). Av denna anledning är det i 
många fall komplicerat som bestämmelse i förhållande till X även om den annars 
skulle föranleda en ansvarsuppdelning mellan gärningsperson i sak och den som 
digitalt har och erbjuder tjänsten som medel. Dock är området under stark rättlig, 
teknisk och kommersiell utveckling.304  
 

5.6 Summering  

Som utredningen ovan visat finns många redan existerande presumtiva lagrum vilka 
Tendens X kan tillämpas på. Som visats (på Figur 1) har det hänt mycket kring 
lagstiftningsarbetet på området under de senaste åren. Vid tillämpning av ovanstå-
ende rättsliga bestämmelser måste hänsyn även tas till åtalsprövningsregler, kon-
sumtionsregler och subsidiaritetsfrågor. Begränsningar som rör åtalsprövning i 
förhållande till ofredande som inte skett på allmän plats eller kränkande fotografe-
ring som kommer till den utsattes kännedom under tiden som den pågår och därför 
inte längre omfattas av ”hemlighetsrekvisitet” utgör tydliga exempel på sårbara 
situationer där den utsatta hamnar utanför lagens räckvidd.  
 
Då X i allmänhet består av flera olika moment kan det dock vara otympligt att sätta 
samman gärningsbeskrivningar med både parallella och alternativa yrkanden.305 X 
ställer således höga krav på åklagarens förmåga att påvisa att det ifrågavarande 
beteendet ryms inom bestämmelsens tilltänkta område även om parametern Internet i 
vissa fall komplicerar användningen av praxis. Det kan också finnas anledning att 
befara att dessa icke kriminaliserade oönskade beteenden betraktas som mindre 
allvarliga då de inte tydligt omfattas av någon särskild brottstyp. Detta skulle kunna 
ha en negativ preventiv effekt. I de fall då dessa beteenden kombinerats på ett 
överlagt och systematiskt sätt borde det också föranleda en annan sorts bedömning, X 
skulle nog även i vissa avseenden (beroende på hur stort ekonomiskt incitament som 
föreligger) kunna bedömas som en sorts ”organiserad brottslighet” enligt den 
definition som EU-länderna har samsats kring.306  

                                                
303 Furberg, Kommentarerna till  5 § BBS-lagen, Karnov.  
304 Furberg, Kommentarerna till BBS-lagen, Karnov.  
305 Se exempelvis Nacka tingsrätt dom den 12 mars 2015 i mål nr: B 586-14 (Nacka/Linusfallet), Solna tingsrätts dom den 4 juni 
2015 i mål B 8098-13 (Solna/Husby-fallet).  
306 Ds 2008:6, Sveriges antagande av rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet, s.9-10.  
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6 Skyddsintressets relativitet  
 

Mot bakgrund av undersökningens syfte och förståelsen av det aktuella skyddsintres-
set kan – genom sammanläggandet av vad som framkommit i avsnitt 2 där X 
dekonstruerats, och avsnitt 3 där olika legala skyddsnät påvisats, tillsammans med 
vad som framkommit av de undersökta lagrummens räckvidd i avsnitt 4 respektive 5 
– konstaterats att det finns en viss relativitet beträffande tillämpningen och tillämp-
barheten av X. En ovisshet kring huruvida ett skyddsintresse ska betraktas som en 
sorts rättighet eller som en beskrivning av lagens tilltänkta räckvidd framkommer 
således.  
 
I avsnitt 3.2 presenterades skyddsintresset genom Figur 2 och Figur 3 nedan fortsät-
ter på samma tanke. Det krävs för att något ska kunna betraktas som olagligt att 
innebörden av den kriminaliserade handlingen är tydligt utformad. Vad gäller 
skyddsintressen kan de korrespondera direkt med kriminaliseringen, då antar de 
samma form. Skyddsintressen behöver inte heller direkt korrelera med utformade 
straffbud men ändå inrymmas. Vad gäller X kan det framstå som delvis tillhörande 
flera olika intressen. Av figur 3, illustreras att olika delar av X:s skyddsintressen i 
och för sig kan tänkas tillämpliga i förhållande till befintliga straffbud men att det 
kan vara svårt att få ner hela X i lådan för kriminaliserade handlingar.  

          Figur 3. 
Kriminaliseringens funktion som straffhot sätter 
en konservativ prägel på strafflagstiftningen. Det 
kan observeras att brottsbalken bedömer brotten 
mot personlig integritet mindre strängt än vad 
som gäller för vissa förmögenhetsbrott. Då krimi-
nalisering kan betraktas som en hybrid mellan 
politiska beslut och etiska överväganden torde det 
innebära att vissa drag av social orättvisa framstår 
som oundvikliga.307  
 
Genom att i många fall begränsa lagföring av X 
till ärekränkningsbrotten kan ett sorts egenansvar 

att ”värna om sin ära” på ett outtalat vidsträckt plan framträda. Olika personer kan 
lägga olika betydelse i begreppet ära eller vilka beståndsdelar av äran som är viktiga, 
men likväl åtnjuta ett integritetsskydd. Inte heller integritetsbegreppet är tydligt 
avgränsat.  I vissa fall är det tydligt att ärekränkningsbestämmelsen går att tillämpa 
för att på något vis lagföra oönskade X-handlingar. Fråga är om det är tillräckligt 
rättssäkert i förhållande till de intressen som ska skyddas. Då ärekränkningsbrottet 
dessutom har till syfte att skydda ”äran” kan X under vissa förhållanden vara 
komplicerat att applicera på fall där den som utsatts själv har valt en viss livsstil som 
av andra kan upplevas som sexuellt utlevande eller exponerande men som genom 
dessa handlingar förövats kontrollen av specifika uppgifter och dess spridande. Detta 
skulle kunna exemplifieras genom tankeexemplet huruvida en person som profess-

                                                
307 Asp, Ulväng, Jareborg, (2013). s. 44 f.  
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ionellt spelar in pornografiska filmer därigenom skulle eller inte skulle anses kunna 
utsättas för hämndporr. Om händelsen skulle anmälas, vad skulle den då benämnas 
som? Liknande fall har ofta rubricerats som förtal, med äran som primärt skyddsin-
tresse, om personen i exemplet varit öppen med sitt yrkesval är inte säkert att 
uppgiftslämnandet skulle uppfylla kraven på att varit ägnad att utsätta för andras 
missaktning om både den som spridit filmen och andra redan hade vetskap om 
vederbörande som innebar att uppgiften inte hade någon betydelse för deras uppfatt-
ning om vederbörandes aktning i deras ögon. Om personen istället hade ställt upp på 
att spela in sexfilmen under tvång, eller hot, skulle det istället behöva utredas 
huruvida tvånget var av sådan karaktär att de uppfyllde kraven i respektive straffbud. 
Vidare skulle det kunna anföras att det kunde bli tillämpligt med bestämmelsen kring 
kränkande fotografering, men det skulle kräva att filmen spelades in i hemlighet och 
på en av flera enligt lagen förutbestämda fredade platser, såsom i ett hem.  

 
I samband med hur Kumlafallet uppdagades framträdde plötsligt även skyddsintres-
set för mänskligt liv in i den komplexa bild av företeelser ur vilken X utgör en del. 
Dessutom är det inte ett unikt sammanträffande, utan snarare en ökande trend i 
världen, publicering av privat material av explicit sexuell karaktär har föranlett flera 
fall av suicid i olika delar av världen.308  
 
I utredningen Skyddet för den personliga integriteten framförs att det i svensk 
lagstiftning inte finns någon definition av begreppet personlig integritet.309 Material 
som rör en persons privata förhållanden och som utnyttjas som medel för utpressning 
är ett exempel som Stig Strömholm nämner i försök att definiera vad personlig 
integritet är.310 Hans-Gunnar Axberger har uttryckt kritik mot att ingen generell 
skyddsregel för den personliga integriteten införts i RF. Detta föranleder enligt 
honom att detta värde inte i tillräckligt stor utsträckning beaktas i exempelvis 
lagstiftningsarbetesprocessen.311 

 
Smygfilmningsfallet312 visar på tänkbara följder av när lagstiftningen och rättsväsen-
dets moraliska ställningstagande hamnar i obalans. Målet illustrerar hur själva 
företeelsen prövas rättsligt i förhållande till flertalet bestämmelser liksom flertalet 
invändningar från den tilltalades sida mot att göra sådan tillämpning. Detta visar på 
att det inträffade positionerades sig någonstans inom ett område vi kan kalla mora-
liskt oönskat men emellan existerade kriminaliseringar. Detta fall används ofta som 
referens när en domstol väljer att inte döma för ofredande. Det måste därför också 
nämnas att händelserna i målet inträffade innan förbudet mot kränkande fotografe-
ring (kap. 4 § 6 a BrB) infördes.313 Integritetsfrågan har varit debatterat vid flertalet 
tillfällen och oaktat viss brist på konsensus kring hur frågan ska hanteras, varit 
föremål för ett antal statliga offentliga utredningar under såväl 1970- som 80-talet. I 

                                                
308Se exempel Brasilien, http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2013/11/nao-tenho-mais-vida-diz-fran-sobre-video-intimo-
compartilhado-na-web.html (2013).  
309 SOU 2008:3 s. 340. 
310 Strömholm: Integritetsskyddet – Ett försök till internationell lägesbestämning, SvJT 1971 s. 698. 
311 Axberger: Integritetsskydd i perspektiv, SvJT 2009 s. 468-482. 
312 NJA 2008 s. 946, Smygfilmningsfallet. 
313 Med anledning av underinstansernas resonemang i förevarande fall finns även anledning att anta att detta fall även i något 
avseende bidragit till rättsutvecklingen kring förbundet av kränkande fotografering.  I Integritetsutredningens slutbetänkande, 
Skyddet för den personliga integriteten, bedömningar och förslag (SOU 2008:3 s. 32) föreslogs ett införande av olovligt 
fotografering i 4 kap. BrB.   
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domen, utöver det att HD hänskjuter frågan om kriminalisering och konventionsför-
enlighet av det ifrågavarande förfarandet till lagstiftaren, uttrycker HD inledningsvis 
apropå överväganden i lagstiftningssammanhang:  

”Frågan om behovet av straffrättsligt skydd mot olovliga ljud- och bildupptagningar av privata 
förhållanden och spridning av sådana upptagningar behandlades redan i direktiven till den år 
1966 tillsatta Integritetsskyddskommittén. I dessa sades bl.a. att rättssystemet inte erbjöd ett 
effektivt skydd mot de ökade risker för integritetskränkningar som den moderna transistor- och 
fototekniken medförde samt att skyddet mot smygfotografering och publicering utan lov av bil-
der ur enskilda personers privatliv var svagt utbyggt./…/ Lagstiftningsmässigt är alltså situation-
en idag i allt väsentligt densamma som efter det att straffansvaret för olovlig avlyssning infördes 
år 1975.”314 

Hur många som dagligen tvingas skicka integritetskränkande bilder eller exponera 
sig själva på ett sexuellt sätt för en främling på Internet går inte att veta. Även om det 
skulle finnas anmälningsstatistik måste en sådan betraktas i ljuset av det stigma som 
omgärdar den som mot bättre vetande eller oavsiktligt medverkat till sin utsatta 
position. Vad som dock går att veta är att det många gånger rör sig om en stark och 
reell rädsla för att bilderna annars ska publiceras eller spridas till andra. Det rör sig 
om bilder som gärningspersonen, i många fall genom att utge sig vara någon annan, 
tillförskansat sig genom att utnyttja (ofta unga) personers tendens att via Internet 
utforska sin nyfikenhet kring kärlek, relationer och sex.  
 
Den typ av bilder som figurerar i X har med stor sannolikhet initialt skickats i 
förtroende, men används trots det som utpressningsmaterial senare. Då den utsatte i 
många fall själv har såväl tagit som skickat (spridit) bilden blir som regel inte 
skyddet mot kränkande fotografering (4 kap. 6 a § BrB) aktualiserat. I de fall det 
handlar om barn som är med om handlingar som uppenbarligen har en sexuell 
innebörd är bilderna dessutom att betrakta som barnpornografi (16 kap. 10 a § BrB) 
vilket är straffbelagt att framställa, sprida, inneha eller betrakta. Även anonymiteten i 
sig utgör ett hinder ur bland annat bevishänseende, men också beroende på ett annat 
regelkomplex: frågor kring lagval, internationell straffbarhet och nationell straffskala 
i förhållande till kravet på utlämnande av vissa personuppgifter. Rätten till anonymi-
tet står i relation till yttrandefriheten även om det såklart inte finns någon generell 
rätt att kränka andra människor.  

 
Skillnaden mellan rättsregler och moralregler ligger främst i att det enbart är 
rättsreglerna som ger möjlighet till rättslig sanktion. Wiweca Warnling-Nerep skriver 
i boken Vad är rätt? att rättsregler är att betrakta som ”transformerad politik” plus 
skyddssyfte.315 Rättsregler är ju såväl absoluta överenskommelser som transformer-
bara samlingar av bestämmelser. Svårigheten i att tolka begreppet (eller rekvisitet) 
klandervärd till sitt levnadssätt torde därför ha ett samband med begreppets mora-
liska dimension. Därför måste de språkliga och stilistiska begreppen ”ära” och 
”klandervärdhet” utredas på ett för sammanhanget lämpligt sätt, detta för att utreda 
om det betyder samma sak för ”människor i allmänhet” och dess betydelse ”enligt 
lagboken”. Det som Jareborg i kommentar till brottsbalken och ärekränkningsbrotten 
beskriver: ”Att tala illa om sina medmänniskor hör till mänsklighetens mest popu-

                                                
314 NJA 2008 s. 946, Smygfilmningsfallet. 
315 Warnling-Nerep, Vad är Rätt, s. 33. 
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lära tidsfördriv.”316 skulle kunna ses som ett tecken på att viss socialadekvans 
förmodas föreligga kring skvaller.  
 
I dagsläget kan förstås inte människor upphovsrättsligt skydda sin person, huruvida 
det förhåller sig till en konstruerad internetpersonas möjlighet till skydd återstår att 
se. Däremot skulle det inte vara otänkbart att den slags material som på senare tid 
kommit att användas som hämndporr rent materiellt kunna förenas med vissa villkor.  
Finns det anledning att anta att en person som frivilligt vill dela med sig av en film 
eller liknande till en partner bör försöka upphovsrättsskydda materialet, för att vid 
spridning kunna hävda intrång? Skulle en annan möjlighet vara utvecklandet av 
mjukvara som ska vara kopieringssäker och där personer kan dela saker sinsemellan 
bara så länge som bägge parter upprätthåller ett sorts digitalt kontrakt? Schultz anför 
att: 

”Genom att tolka förtalsregeln extensivt har domstolarna skapat ett privatlivsskydd i vissa av de 
avseenden som behandlas här. Men det finns viktiga undantag. Dessa undantag är dessutom så 
omfattande att det pekar på en bristande respekt för grundtanken om att privatlivet per se förtjä-
nar ett skydd och visar att det inte är tillräckligt att indirekt skydda privatlivet genom regler som 
primärt har ett annat syfte./…/ Förtalsreglerna ger understundom ett ganska gott skydd när det 
gäller kränkande uppgifter i teorin. I praktiken försvåras ett ansvarsutkrävande av faktorer som 
avsändares anonymitet, ekonomiska begränsningar och komplikationen av att reglerna hör till de 
nationella rättsordningarnas medan kommunikationen tar sig globala former.”317  
 

Teoretiskt erbjuder förtalsbestämmelserna följaktligen skydd på flera sätt, och som 
Schultz beskriver, särskilt då domstolarna tolkat dem extensivt. Komplikationer som 
uppstår vid ansvarsutkrävande kan såväl bestå av praktiska hinder för att fylla kraven 
som det att systemet kan antas påverkas ofördelaktigt (spricka i tillförlitligheten) av att 
X, illustrerad såsom Figur 3, upprepat forceras ner i det kriminaliserade området 
genom luckan för § 5- bestämmelser i Figur 2, istället för att ha en egen.  
 
 

6.1 Olika parametrar 

6.1.1 Av någon sorts sexuell karaktär  
 

I likhet med brott som annars brukar nämnas sexualbrott tillhör förtalsbrottet ofta en 
typ av brott för vilken brottsoffret i fråga utsätts för en sorts stigmatisering bara 
genom att vara brottsutsatt. För att illustrera kan spridning av hämndporr och 
våldtäkt inom äktenskapet jämföras. Värt att begrunda är betydelsen av att det senare 
kriminaliserades först en tid efter det att våldtäkt i övrigt kriminaliserades. Spridning 
av hämndporr, innefattar ett sorts sexuellt element men där den sexuella akten 
fortfarande kan vara frivillig, jämfört med våldtäkt inom äktenskapet där den 
sexuella akten alltid är ofrivillig.  Bägge varianterna bygger dock på element av svek 
och skadat förtroende pga. att BO upplevt skadan eller brottet i en avsett trygg sfär. 
Därför måste de, trots vissa likheter, förstås som i och för sig primärt riktade mot att 
skada olika skyddsintressen. Exemplet hämndporr passar därför in som någonting 

                                                
316 Jareborg (1984) s.70ff.  
317 Schultz (2012) s. 234f. 
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vars sexuella karaktär behöver kontrasteras mot en annan parts självbestämmande-
rätt. För det området specifik lagstiftning har efterfrågats från många håll i samhället, 
bland annat Schultz som påstår att: 
 

”aktiviteter av detta slag är så frekventa att de i dag är närmast en egen måltyp. Det finns dessu-
tom en form av hämndporr som är särskilt kvalificerad. Jag tänker på de sidor på internet som 
har den sexuella kränkningen som affärsidé. Dessa sidor uppmuntrar användare att publicera 
sexuella bilder, och i samband med bilderna skriver andra användare kränkande kommentarer 
om den avbildade personen./…./ Vi talar om en verksamhet som syftar till att utplåna offrets 
sexuella integritet.”318 

 
Det har generellt sett uppdagats otroligt stora kvantiteter av offer för just olika typer 
av hämndporr, i Japan som nyligen kriminaliserat hämndporr319 användes tidigare det 
tillgängliga regelverket kring barnpornografi för att försöka applicera något straffbud 
på handlingarna.320 

 
Sexualbrotten kräver ett fysiskt element även om skyddsintresset är sexuell integritet 
– men vari består den sexuella integriteten och kan den vara delvis i själsligen.  
Sexualbrotten verkar i stor utsträckning väcka en speciell uppmärksamhet då det rör 
en brottstyp till vilken samhället har ett alldeles speciellt förhållningssätt. Det kan 
även vara rimligt att iaktta den hyfsat snabba utveckling detta lagområde haft, 
exempelvis att brottet våldtäkt inom äktenskapet är ett förhållandevis nytt brott. Så 
det rör sig om både en semantisk och en moralisk skiftning.  
 
Vidare gäller en delvis annorlunda bevisprövningsprocess rum vad gäller sexualbrott, 
nämligen den att även målsägande blir ifrågasatt i sin roll som brottsoffer. Det finns 
inte något direkt motstycke någon annan stans i brottsbalken, förutom just vad gäller 
förtal. Eftersom det i bedömningen av huruvida förtal ägt rum tas hänsyn till 
personer mot vilken brottet begåtts. Eftersom klandervärdheten kan variera utifrån 
vilken person (vem) det är tal om.  
 
Även om det i enlighet med legalitetsprincipen finns ett förbud inom straffrätten vad 
gäller analogisk rättstillämpning tänker jag att det genom användande av analogiskt 
resonemang kan gå att närma sig ett annat rättsproblems kärna och sedermera leda 
till en utveckling på straffrättens område. Det vill säga, jag utgår nedan ifrån 
analogier inte med avsikt att tillämpa dem praktiskt utan för att se om det kan leda 
till att problematiseringen av klandervärdshetsbegreppet kan bli mer mångfasetterat. 
Om ett förtal exempelvis rör något som i en kultur anses olagligt eller där det är så 
opassande att personen i fråga måste gömma sig från sin familj av oro för följder av 
s.k. hedersrelaterat våld, men oproblematiskt i en annan kultur, hur bedöms gär-
ningspersonens uppsåt i sådana fall? Visar detta på att det inte är förtalets sexuella 
karaktär utan den sexuella integriteten som är knäckfrågan? Innebär det även att 
själva förtalet skulle kunna anses kränka någons sexuella integritet? 
 

                                                
318 Schultz, Mårten: Hovrättens domskäl om hur synen på sexlivet har förändrats borde inte få skrivas utan robust stöd, 2013 
och Schultz, Mårten: Sverige måste lagstifta mot hämndporr, 2014.  
319 Takuro: Police field 110 complaints of 'revenge porn' in first month of tough new law, 2015.  
320 Aya m.fl: Japan looks to criminalize 'revenge porn' as teen victims increase, 2014.  
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Det är alltså viktigt att ha i åtanke både barn och ungdomars behov av att utforska sin 
egen person och sexualitet, dels de risker som ett område som internet för med sig. 
Anonymiteten har flera sidor, dels för den som vill testa gränser eller lockas av att 
kunna tjäna pengar eller annat mot att utbjuda tjänster eller bilder på sig själv och 
dels att personer som efterfrågar visst material kan försöka skaffa sig det genom att 
utge sig för att vara en annan person.  

 

6.1.2 Delvis på internet 
 
”Massmedias intresse för domstolarnas verksamhet har ökat. Den nya offentligheten, inklusive 
informationsteknologin, har också medfört att domarna har blivit mer exponerade i samhället.”321 
 

Internet lyder inte heller under samma typ av suveränitet eller territorialgränser som 
människor och stater idag är vana att förhålla sig till när det gäller tillämpning av 
straffrättsliga regler och lagar. Användandet av Internet, som en plats för passivt 
informationstillgodogörande, som digital mötesplats och som ett arbetsverktyg skiljer 
sig åt i flera avseenden och skapar olika förutsättningar och tolkningsutrymmen. 
Internet är fortfarande på flera sätt gränslöst eller en plats vars nationella gränser är 
högst abstrakta och där utövare av förtal, mottagare, den drabbade, servern, den 
aktuella datorn och internetforumet inom vilket förtalet äger rum kan vara belägna på 
olika fysiska platser och därför även i olika legala sfärer och därav tillhörande olika  
lagar och regler.  
 
Även om det kan tyckas röra sig om olika saker så ser jag en viktig pusselbit i det 
amerikanska beslutet att kategorisera internet som en allmännyttig verksamhet.322 
Utvecklingen och definitionen om vad internet är och hur vi ska förhålla oss till 
relationen mellan verklighet och internet tydliggörs genom sådana här markörer. Det 
handlar också (ytterst) om huruvida användare av internet ska ses som användare, 
kunder eller vanliga samhällsmedborgare som använder internet precis som post eller 
teletjänster. 
 
Vad gäller kommunikation inom och på sociala medier kan det göras gällande att det 
rör sig om någon typ av offentlig förolämpning med avsikt att utsätta någon för 
andras missaktning, men där X riktar sig direkt till vederbörande – i vissa samman-
hang kan ju detta ändå föranleda att andra än vederbörande kan ta del av innehållet.  

 
”[I]stället har den moderna informationsteknologin med olika slag av multimedia gjort möj-
ligt för en slags flöden av tidlös tid och platslösa platser med en mångfald av mer eller 
mindre förenliga värden och moraluppfattningar”323 

 
Internet ger ju även upphov till en mängd nya brottstyper; sofistikerad digital 
identitetsstöld, olaga intrång i kombination med andra typer av brott av upphovsrätts-

                                                
321f.d. hovrättspresidenten Hirschfeldt, Johan SvJT 2011, Domaretik - fyra grundsatser och många frågor s. 519.   
322 USA:s motsvarighet till Post- och telestyrelsen, FCC, har röstat för att kategorisera internet som en allmännyttig verksamhet. 
grundaren av begreppet nätneutralitet menar att detta innebär att det är ”En historisk dag för internet”. Uttrycket net neutrality 
uppkom ur den politisks rörelse som i början av 2000-talet menade att internetleverantörer och telekombolag inte skulle ha för 
stor makt och kontroll över internet, som över informationsflöden eller trafikprioritering.  
323 Värdelös eller rik på värden? – om moral och omoral hos dagens och gårdagens unga, Arnstberg - Fürth, s.124.  
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lig/säkerhetsstämplad/säkerhetspolitisk-karaktär, borttagande av uppgifter och 
omkopplingar av olika tjänster eller sabotage. Många av de företeelser som sker på 
nätet saknar specifika begreppsbeskrivningar utan får av förklarliga skäl förklaras 
utifrån redan existerande terminologi varför det å ena sidan kan verka som att 
företeelserna visst ryms inom de befintliga lagarna men å andra sidan blir dess nya 
kombinationsmetoder och multilaterala strukturer och samarbete mellan personer och 
legalitetskomplex i och med servrar och dess placeringar som en betydelsefull faktor 
(detta i sig skulle kräva en egen uppsats och ska inte närmare behandlas i denna 
uppsats men tycker det är värt att fundera kring om faktumet av en servers placering 
ska ha avgörande inverkan på en företeelse eller tendens när miljön i vilket beteendet 
sker inte har något mer gemensamt med serverns hemvist) – om dessa konstruktioner 
verkligen kan anses väl underbyggda under mycket längre tid framöver? – om det 
inte kommer att behöva omdefinieras och kanske förhindras att platser utan rättslig 
räckvidd ska kunna användas för att komma undan ”obekväma” regler? Om denna 
typ av skenmanövrar kommer att leda till att länder eller (FN, EU, och dyl.) kommer 
börja behöva behandla den här typen av brott på ett nytt sätt. Kanske på så sätt som 
viss skatteplanering förhindras och försvåras genom olika typer av utlämningsavtal 
stater emellan. Nya etablerade vanor och tillvägagångssätt intåg måste också 
korrespondera med lagtexten, men som med alla nya företeelser sker förändringarna 
och anpassningarna långsamt och genom förutbestämda tillvägagångssätt och 
system.  Det ger en sorts effekt som kan anses vara tillfredställande eller inte i största 
allmänhet.  
 
En viktig skillnad blir dock den mellan att inte hinna lagstifta i samma tempo som 
företeelser dyker upp och den att likvärdiga företeelser genom bristande legislativ 
anpassning bedöms olika beroende på om de sker i den fysiska världen eller på 
internet. Det är i denna klyfta som ytterligare en nivå av orättvisa träder fram. En 
orättvisa som mot bakgrund av den statiskt och användarmedvetenhet som finns idag 
slår olika mot olika grupper i samhället och därför riskerar att drabba vissa grupper i 
högre utsträckning och dessutom i lägre utsträckning lagföras. Ur detta antagande 
utkristalliseras några större problematiseringar, som diskrimineringsförbudet 
exempelvis.  
 
I dagens mediebrus online skrivs väldigt mycket om väldigt många. Personer 
angriper varandra både i eget namn och bakom pseudonymer. Om internet numera 
ska anses vara infrastruktur i de delar av världen där dess användning är utbredd 
Kommentarsfält, modererade kommentarsfält, realtidsmoderering, korsbefruktning 
med facebook, inloggnings och medlemskrav. Åtgärder som minskar anonymitet och 
eventuellt ökar tryck på de sidor där sådana världen står högre. Till viss del kan detta 
sägas förskjuta problemen som kan uppstå istället för att hantera dem. Andra 
människor någon annan stans kan anställas som levande filter mot olämpligt innehåll 
där datorns algoritmer inte räcker till eller för att det är billigare. Och de som kallar 
sig internets cyberanarkister skapar nya förutsättningar för att kunna fortsätta 
använda internet på det sätt de menar är riktigt och genom ett övertag i praktisk 
datateknologi ofta lyckas skapa eller försigkomna diverse regleringar.  
 
Angående Instagramfallet hade polisen i Sverige vänt sig till Instagram i USA för att 
få hjälp med informationssökning. Detta var en viktig del i processen för att kunna 
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binda även den TT som inte hade erkänt. Den här typen av informationsutlämning 
kräver dock att det ifrågavarande brottet har ett relativt hög straffvärde.  
 
Vidare ska i en stämningsansökning åklagaren respektive målsäganden bl. a. uppgiva 
”den brottsliga gärningen med angivande av tid och plats för dess förövande och de 
övriga omständigheter, som erfordras för dess kännetecknande, samt det eller de 
lagrum, som äro tillämpliga” (45 kap. 4 och 16 §, 47 kap. 2 § RB). Detta innebär att 
internet som arena ibland är komplicerat och väcker många frågor. Har det också 
konsekvenser för hur bevisbörda hanteras? Är internet tillräckligt platsspecifikt eller 
kommer det krävas teknologiska detaljer såsom en skärmdump med tidsangivelser? 
Och hur avgörs äktheten av en skärmdump? Dessa frågor ska inte närmare besvaras 
utan syftar enbart till att åskådliggöra internets komplexitet, främst som plats. 
 
I samband med brott kan i allmänhet personer som kränkts ofta komma ifråga för 
ersättning från brottsoffermyndigheten på grund av detta. Måns Svensson och Karl 
Dahlstrands forskningsprojekt cybernormer tar utgångspunkt ifrån slutledningen att: 
”Dessa regler gäller emellertid inte på samma sätt för virtuella kränkningar. 
Samtidigt som antalet övergrepp på nätet förefaller öka så råder det stor osäkerhet 
kring hur människor värderar nätkränkningar i förhållande till andra kränkning-
ar.”324 Detta kan ses i ljuset av att materialet som varit ägnat att utsatta personen för 
andras missaktning finns ofta fortfarande att få tag på någonstans på nätet och dels 
kan strategier som att byta skola på endera mobbare eller utsatt person ändå inte 
tvätta bort de digitala spåren och börja på nytt.  
 
Personer som förlorat jobbet för att den har sjukanmält sig men samtidigt på sociala 
medier uppvisat bilder på festande kanske inte kan hävda att de inte borde ha lidit 
skadan om inte annan person publicerat bildbeviset i de fall då omständigheten i sig 
själv är sann. Däremot kan säkert flertalet omständigheter och människors önskan till 
viss digital integritet föranleda att information och omständigheter vilken inte vid en 
första anblick framstår som komprometterande kan bli så förutsatt vissa premisser.  
 
Av intresse i förhållande till bevisvärdering i allmänhet kan även vara att tänka på ett 
par händelser inom det nordamerikanska rättsväsendet där försvarsadvokater sägs ha 
använt sig av målsägandes egen information på sociala medier (Facebook etc.) med 
syfte att påvisa att målsägandet inte lidit den påstådda skadan därför att vederbörande 
inte i tillräckligt stor omfattning tycks ha visat (valt att visa?) sitt lidande på detta 
forum. I mina ögon förefaller detta faktum absurt men uppvisar också svagheter i 
förhållande till att internet och verkligheten sammanblandas i övrigt.  
 
En modern svensk domstol som ska differentiera mellan något skriftligt och något 
muntligt kan idag komma att göra en annan tolkning än den som gemene ungdom 
skulle göra. Den som exempelvis genom sociala medier ”chattar” kan tycka att den 
snarast ”sagt” något än ”skrivit” något medan den som upplever att någon ”publikt 
skrivit något på deras sida” kan hålla med om att det rör sig om ett skriftligt angrepp 
snarare än ett muntligt. Detta kan tyckas vara en petitess men ur ett bevisframställ-
ningshänseende kan det vara nog så viktigt. Och ur en rättssäkerhetsaspekt är det 

                                                
324 Svensson – Dahlstrand: Cybernormer kartlägger nätkränkningar de kommande tre åren (2012). 
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viktigt att samhällsmedborgaren och rättstillämparen kan ha en gemensam förstå-
else.325  
 
Hanteringen av ärendena demonstrerar också en sorts samhällshierarkisk ordning vad 
gäller kapacitet och utredning samt på svårigheter som gränsdragningsproblematik 
och individuella tolkningar av integritet kan leda till.  

 

6.1.3 Mellan privatpersoner 
 

Både offentliga och ”vanliga” personer drabbas och ger uttryck för Tendens X. Det 
finns många aspekter av vad begreppet privatpersonen innebär – såsom ålder, kön 
och social ställning.326 Förtalsproblematiken ställs ofta i relation till yttrandefriheten, 
något som av förklarliga skäl inte blir lika relevant när det är privatpersoner som 
utgör själva skyddsintresset. Strikt tolkat inryms det inte inom yttrandefrihetslagstift-
ning eftersom ett allmänintresse inte är samma sak som ett allmänt intresse.327 Vem 
som ska dra gränsen är svårt att säga men i ekvationen bör avsändarens syfte, 
effekten och kostnaden för den det gäller samt en tolkning av allmänhetens reella 
intresse och varför det intresset skulle föreligga, vägas in.  
 
Det är alltså inte helt klart vilka rättigheter mot integritetskränkningar som ska 
skyddas i förhållande till företeelser som inte torde kunna anses uppbära skydd av 
yttrandefriheten av en eller annan anledning. En strömning på internet, t.ex. 
Flashback, bygger på privatpersoners självpåtagna uppgift att värna en extensiv 
tolkning av yttrandefriheten. En annan parameter som gör det svårt att avgränsa 
skyddsintresset är då det rör människor som inte kan anses tillhöra gruppen ”offent-
liga personer” men samtidigt är mer offentliga än privatpersoner i allmänhet. I 
samband med valår, (som detta 2014) verkar det som att personer som förflyttar sig 
från den privata sfären in i offentligheten drabbas mest. Hur mycket av den blivande 
offentliga personens privata och tidigare angelägenheter är rimliga att exponeras 
under förevändning av att det skulle uppfylla ett allmänt och befogat intresse? 
Exemplet på det hypotetiska skvallret ”kronprinsen är homosexuell” – är det en 
nyhet av intresse för allmänheten? Reellt intresse? Är det klandervärt? Är det 
brottsligt? I sverige- nej, på andra platser ja.328 Med en arvsordning där enbart manlig 
tronföljd skulle en dylik ”Nyhet eller rykte” även kunna innebära- ett naturligt slut 
för monarkin- är det då av allmänt intresse?  

 
 

                                                
325 Kronqvist, Stefan Brott och Digitala bevis s. 40.  
326 Ökningen innebär inte bara en ökning av brottsoffer utan också en ökning av förövare med varierande uppsåtsgrad.  
327 Jfr. Målet von Hannover v Tyskland, där uttalade Europadomstolen att det måste finnas ett skydd mot fotografering av 
offentliga personer i privat omgivning, om spridning av bilderna inte kan bidra till en debatt om allmänna frågor, ett intresse 
kan dock behöva ge vika för en persons rätt till skydd för privatlivet.  
328 se ex. praxis kring lag 112 i Thailand om majestätsbrott ”Article 112 of Thailand's criminal code says anyone who ’defames, 
insults or threatens the king, the queen, the heir-apparent or the regent’ will be punished with up to 15 years in prison” 
http://www.bbc.com/news/world-asia-29628191.  
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6.1.4 Kombinerade parametrar 
 
Det kan också vara intressant att ta i beaktning bevisningen i sexualbrottsmål såsom 
t.ex. våldtäkt och jämföra detta med fakta som i andra fall föranleder förtalsmål. Kan 
samma konkreta information i ett sammanhang utgöra förtal och i ett annat fall 
bevismedel. Hur kan detta förhållas till ärbarhet och integritetsbegreppen? 
 
Eftersom frågan i denna uppsats kan anses härröra i flera olika befintliga rättsområ-
den är det svårt att dra några definitiva slutsatser då det nuvarande parlamentariska 
läget gör det svårare än vanligt att förutse eventuella slutliga ställningstaganden från 
utskotten såväl som förslag till konkreta lagändringar. 
 

”Handlande i affekt eller i samband med upprörd sinnesstämning har också ansetts utgöra en 
indikation på att gärningsmannen är likgiltig inför konsekvenserna av sitt handlande.”329  

 
Affekttillstånd av impulsivitet och aggressivitet är inte ursäktligt men samtidigt kan 
det påvisa att vederbörande inte närmare insett innebörden av sitt handlande. Att 
personer som agerar i affekt inte alls utnyttjar sitt intellekt i den uppkomna situation-
en försvårar bedömningen. Detta innebär att det är diskutabelt om uppsåt till den 
eventuellt uppkomna följden eller accept av dess realiserande föreligger.330  

 
 

 

                                                
329 Asp, Ulväng, Jareborg, (2013). s. 299.  
330 Asp, Ulväng, Jareborg, (2013). s. 299.  
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7 Analys  
 

7.1 Resultat 

Tendens X innebär att det numera finns ett skyddsintresse utan ett direkt korrespon-
derande och erforderligt lagskydd. 

 
Med utgångspunkt i att den straffrättsliga regleringen bl.a. ska vara effektiv, rättssä-
ker och förutsebar finns det anledning att ifrågasätta om ärekränkningsbrotten utgör 
fullgott skydd för de som utsätts för vad som här kallats Tendens X. Det finns vidare 
anledning att ifrågasätta om det finns fullvärdig regleringen för att lagföra personer 
för X. Som vi sett i undersökningen visar praxis att X i vissa fall kan rymmas inom 
tillämpningsområdet för (5 kap. Brb) men inte nödvändigtvis alltid. Denna osäkerhet 
består främst i om det bör anses tillräckligt att någonting rent teoretiskt ”skulle kunna 
omfattas” av rekvisiten. För att i mer atypiska fall kunna omfattas av just förtals-
skyddet krävs att domstolens tolkning av de normativa rekvisiten anses falla inom 
förståelsen av missaktning i relation till ”för samtiden typiska värderingar”.  
 
Den elasticitet som lagrummet innehåller, förmodligen för att skyddsintresset inte 
ska vara alldeles för begränsat eller illusoriskt, och alltså kunna erbjuda skydd från 
en sorts mer otydliga fall, verkar i denna kombination inte riktigt klara av att hantera 
just den komplexitet som X innebär. Kanske blir innefattandet av redan komplexa 
parametrar som Internet/digitalisering och sexualitet/sexuell karaktär det som skapar 
ett sorts strukturellt kaos.  
 
Vidare finns de varianter av X som vanligen inte kan täckas av ärekränkningsbrotten 
men som däremot kräver att tendensen ses som brottslig för att täckas av de berörda 
rekvisiten av andra katalogbrott. Praxis ger också vid handen att åtal ofta väcks för 
exempelvis förtal och ofredande i kombination eller att domstolen anser att ett åtal 
om ofredande ska ses som förtal istället eller tvärtom. Åklagaren som introducerade 
begreppet virtuell våldtäkt menade att målsägandes upplevelser, och kränkt sexuell 
integritet bättre överstämde med sexualbrott än med något annat. Undantaget var det 
faktum att parternas fysiska kroppar inte hade varit i kontakt med varandra. I 
dagsläget krävs det fysiska elementet även om skyddsintresset är sexuell integritet.  
 
I vissa fall där varianter av X innefattas inom ramen för andra brott kan det likväl 
innebära att enbart delar av den upplevda brottsliga handlingen blir föremål för 
prövning. Hämndporr av minderårig som också är att anse som barnpornografi eller 
handlingar som motvilligt utförts av någon för att undgå en sorts X men resulterat i 
ett annat kan också på grund av den utsattas ackumulerade rädsla för andras missakt-
ning ha andra dimensioner än det som framkommer i målet.  
 
För att räknas som brottsoffer i förhållande till ett ärekränkningsbrott krävs andras 
missaktning. Att behöva benämnas som missaktad, utan att nödvändigtvis ha några 
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moraliska betänkligheter kring själva bakomliggande handlingen i det specifika fallet 
eller allmänt kring att människor exempelvis vill medverka i sexfilmer blir motsägel-
sefullt. Det sedlighetssårande för en person ligger många gånger i att exponeras eller 
svikas av en (sex)partner. Det måste ses som vanskligt att det är andras uppfattning 
som är av uteslutande betydelse oavsett den egna upplevelsen av missaktning.  
 
Domstolens avgörande syftar förstås inte till att slå fast vederbörandes klandervärda 
levnadssätt utan att göra en riktig bedömning. Enligt den, i och för sig från flera håll 
kritiserade, hovrättsdomen (se avsnitt 2.1.3) ska bedömningen göras i linje med de 
härskande etiska och sociala värderingarna. Det kan därför vara intressant att 
fundera kring om detta kan sägas innebära ett ofrånkomligt påtvingande av att sätta 
den utsattas skyddsintresse i relation till eventuella rådande strukturella orättvisor i 
samhället.  
 
Låt oss nu inte fastna i att kritisera det specifika lagrummet (5 kap. 1 § BrB) utan 
snarare återvända till ärebegreppet. Att benämningen sedlighetsbrott ersattes av 
sexualbrott innebär en betydligt större förändring än det rent textuella, det förändrar 
också förståelsen för vad som faktiskt är det tilltänkta skyddsintresset. Det kan därtill 
finnas anledning att fråga sig om det är dags att betrakta begreppet ära som i viss 
utsträckning förlegat? Då det tycks bidra till viss oförutsebarhet i rättstillämpningen. 
Det finns också anledning att sätta ärebegreppet i relation till begreppet Integritet, 
särskilt i förhållande till den skyddssfär som just integriteten tillskrivs genom 
EKMR.   

 
Som undersökningen visar innebär förståelsen av såväl X som dess plats inom 
kriminaliseringens såväl som lagstiftningens fält till viss oklarhet. Det är oklarheter 
och meningsskiljaktigheter som tycks ha åtföljt idén kring legal systematisering av 
ärekränkning sedan dess idéstadium. Konstruktionen att lagstifta men lämna ett 
relativt stort utrymme öppet för samtida tolkning löser således bara de delar av 
svårigheten som går att hänföra till tidsaspekten, medan den övriga polemiken 
kvarstår. Lagstiftningen som sådan kräver dock en (underförstådd) gemensam 
överenskommelse. Slutledningen kring att något anses som fel uppstår ur förståelsen 
av varför någonting bör anses som fel. Den bedömningen kan dock stödjas av flera 
olika argument fastän samtliga ger samma resultat (t.ex. att något bör kriminaliseras).  
 
Som redan redogjorts för kan X betraktas från flera håll. Den frekventa omnämning-
en av ärenden av detta slag i massmedia visar på ämnets aktualitet och ett behov att 
diskutera kring den här typen av moraliska frågor. Jag skulle säga att på en ytterkant 
finns de som menar att yttrandefriheten närmast är en absolut och ovillkorad 
rättighet, vilka grundvärden den andra ytterkanten symboliserar beror istället på 
genom vilket perspektiv eller ingång X förstås. Det finns en mer feministisk sexual-
politisk diskurs som betraktar det här fenomenet på ett sätt där problemet främst blir 
ett strukturellt hot och det finns andra diskurser som istället problematiserar tenden-
sen framförallt utifrån svårigheten för individen att själv sätta ramar för sitt privatliv, 
det går också att hitta diskurser där dessa två är mer korsbefruktade, att individens 
begränsningar likväl befäster ett större strukturellt problem.    
 
Detta skulle även innebära att rättsväsendets neutralitet och objektivitet måste anses 
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rymmas i den bakomliggande tolkningsmetoden. Eller att resonemang kring den här 
typen av fall innehåller en högre grad abstraktioner kring samhällsmoral och ett 
mindre skärskådande av rekvisitens tillämpningsbarhet. Som svar på frågan Är du 
klandervärd lille vän? (vilket också länge var arbetsnamnet för denna uppsats) finns 
således inget bättre svar än: det beror på vem du frågar.  

 

7.2 Ära som kapital 

“The future of social media is lying. As more and more services close their grip upon who we 
know, where we are, and what we're doing, we'll come to the sobering realization that we're just 
not that interesting. We'll create personas to travel the world, meet interesting people, solve 
crimes and rescue kittens from burning houses. ' Who you are' has never been as interesting as 
'who you pretend to be'. The future of social media is the frontier of a new fiction, and one that 
we can be an active, and sometimes unwilling participant in. We don't want real identities, we 
want really good identities.” 331  
 

Inledningsvis vill jag att läsaren nu åter ska fundera kring begreppet ära, i brotts-
balkskommentarerna beskrivs att äran innefattas av både en objektiv och en subjektiv 
betydelse. Andra människors uppfattning och den egna uppfattningen skiljs åt som 
två olika förhållanden. Ära har inte alltid varit något statiskt och inte heller funnits i 
någon jämnt fördelad kvot vilken alla har lika enkelt eller ens stor del att förlora, 
eller samma förutsättningar att göra sig mer ärbar.  
 
I Bourdieus kapitalbegrepp innefattas såväl materiella som symboliska tillgångar. 
Tendens X tycks bestå av bägge delar samtidigt. Äran blir i förhållande till ärekränk-
ningar ett tydligt symboliskt kapital; ett ärekapital. Kapitalets grundidé bygger enligt 
Bourdieu på att det är något som är betydelsefullt i sociala sammanhang.  Dagens 
sociala sammanhang utspelar sig både offline och online. Jag skulle även hävda att 
det symboliska kapitalet följer med ändå in i rättssalen. Detta då de lägger grund för 
normer och för den bakomliggande förståelsen och uppkomsten av normerna. Det 
påverkar inte minst i de fall konkreta bevis är färre och då ett avgörande till stor del 
beror på domstolens behov av att värdera målsägandens utsagor. Detta har visat sig 
få särskild effekt då det består av någon sorts sexuell karaktär, detta utforskas vidare 
i avsnitt 7.2.1. Bevismaterialet har genom Internets intåg både blivit betydligt mer 
omfångsrikt men också fått en annan karaktär, hur kapitalet inverkar på fältet internet 
diskuteras mer i avsnitt 7.2.2. Människors klandervärdhet kan således både ligga till 
grund för kriminaliseringar och till grund för förändrat personligt ärekapital.  
Dessutom ska, ifråga om personen ska åtnjuta skydd i form av reglerat skyddsin-
tresse, klandervärdheten, tillsammans med efterledet: till sitt levnadsätt, anläggas 
genom ett utifrånperspektiv där andras hypotetiska missaktning ska avgöra om 
klandervärdhet föreligger. I detta sammanhang blir såväl fältet och det habitus som 
redan råder där utgångspunkten för klandervärdheten, vilket i sin tur har en direkt 
effekt på äran som symboliskt kapital.  Jag ämnar återkomma till klandervärdheten i 
avsnitt 7.2.3. Slutligen ska detta mynna ut i frågan om det privata som ett kapital i 
avsnitt 7.2.4. Därefter ska de materiella fakta och de analytiska deduktioner som 

                                                
331 Monteiro, Mike, Director at mule design studio, http://eatmedia.blogspot.se/2011/11/future-of-social-media-is.html.  
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framträtt ligga till grund för att i avsnitt 7.3 följa upp med en variation av potentiella 
ingångar för att arbeta mot en lösning, eller flera.  
 
En intressant aspekt är den att det utpeka en kvinna som en dålig mor räknas upp 
bland exempel för förtal,332 någonting specifikt om opassande fadersfigurer är 
däremot svårare att hitta. Däremot skvallrar den, numera något föråldrade, juridiska 
termen Bonus pater familias (latin för ”den gode familjefadern”) att bedömningen 
om vad som skulle anses vara en aktsam och omsorgsfull handling härrörde från 
föreställningen om vad en bonus pater familias skulle ha gjort. Att använda ”den 
goda familjefadern” som riktlinje kan numera anses förlegat men är kanske fortfa-
rande till sin innebörd inte helt olikt den ”normala” förståndiga personen som istället 
får fungera som ett sorts abstrakt jämförelseobjekt. Det förstnämnda visar å ena sidan 
explicit det patriarkala sammanhang och struktur genom vilket begreppet utformats 
och tillämpas, en normatperson å andra sidan avslöjar inte på samma sätt vilka 
normer som varit tongivande i förståelseskapandet.  Normatpersonen är inte nödvän-
digtvis en rättskaffens förebild och föranleder istället ett behov av att definiera eller i 
varje fall ompröva förståelsen av normalbegreppet. Och innebär det att den som inte 
bedöms som normal inte kan bära skuld eller bara inte kan bära ansvar? Kan den 
som utsatts av någon som är bortom möjlighet att applicera skuld på ändå förtjäna en 
sorts brottsoffersstatus? Och har verkligen den patriarkala struktur som låg bakom 
”den goda familjefadern” och annat försvunnit i och med begreppsskiftet eller har 
denna struktur fortfarande inverkan över människors bakomliggande uppfattning av 
exempelvis ära men även kring vad som är att anse som normalt?  
 
Den svenska lagstiftningen genomgår en språklig könsrevidering men det finns 
många spår och även nyare lagstiftning (exempelvis om kvinnofridskränkning) som 
är tydligt könskodat. Nyare praxis har också möjlighet att bringa klarhet kring 
normativa avarter men den domare är väl allt bra djärv som skulle argumentera för 
radikala avsteg från den praxis som skapats och som legat till grund för rättsutveckl-
ingen. Mot denna bakgrund hade det varit intressant att läsa ett aktuellt resonemang 
kring en mansperson som utpekats som en dålig far till sina barn. Den övriga 
samhällsutvecklingen i Sverige med ökat antal föräldralediga fäder skulle kunna 
indikera på att anklagandet skulle ses som lika allvarligt (som då det rör en mamma) 
samtidigt som det skulle vara svårt att påvisa om samma stigma skulle drabba en 
pappa som en mamma. Därtill kan kontrasteras med hur könade och biologiska 
aspekter används i vårdnadsfall och där fäder i många fall framfört att de känt sig 
både underminerade och förbisedda. Att av sin före detta partner eller annan bli 
utpekad som olämplig förälder av en eller annan anledning (oavsett sanningshalten) 
med avsikt att fråntas vårdnaden av sina barn blir i princip ett slags omvänt förtals-
mål. Föreställningen om hur vi ska vara, borde vara eller hur vi förväntas vara blir 
måttstocken och kan därför skilja sig åt beroende på det individuella utgångsläget.  
 
Kapitalet kan också ha olika betydelse för olika personer. I vissa kulturer där det 
exempelvis kan finnas uttalade förbud mot sex före äktenskap, kan rykten eller filmer 
(som blir till bekräftade rykten) av detta slag få väldigt förödande konsekvenser för 
den som utsätts. I värsta fall kan det leda till mer än förlorat ärekapital för individen. 

                                                
332 Jareborg-Friberg (2010) s. 70f. 
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En ny företeelse som fältassistenter har rapporterat om är att ungdomar, som en 
vänskap- och tillitshandling, byter lösenord (till internetbaserade konton) med 
varandra. I fall de senare blir osams har detta gjort det möjlighet till att utan svårig-
heter (eller olaga intrång) kunna utöva digital kontroll och eller vedergällning.333 I 
förhållande till vissa straffrättsliga handlingar finns excess som ansvarsfrihetsgrund, 
hur detta förhåller sig i relation till handlingar i digital affekt är svårt att fastslå i 
dagsläget.  

 

7.2.1 Sexuellt kapital  
 

Brott med någon slags sexuell prägel har ofta haft en särställning till andra brott. 
Med juridisk terminologi skulle en historisk såväl som modern tolkning och sam-
manslagning av: äganderätt, förfoganderätt, arvsrätt, skyddsobjekt, ansvar, plikt, 
moral, religion, kön och makt, kunna bildat grunden till denna särställning. Det 
viktiga i det här sammanhanget är att reflektera kring att det rör sig om samverkan 
och växelverkan genom både tidsmässigt och moraliskt ändrade samtidslandskap.  
 
Debatten kring hur sexualbrott ska värderas och bedömas kretsar kring vem av de 
inblandade personernas förståelse av situationen som ska ges tolkningsföreträde eller 
lägga grunden för den berättelse som domstolen kommer att skapa. I den här sortens 
diskussioner är det tydligt att rättssalen blir ett säreget fält på vilket parternas 
sexuella kapital uppvisas till allmän beskådan. Vidare finns i svensk rättsordning en 
stark oskyldighetspresumtion, alltså ett av rättsordningen konstruerat kompensato-
riskt överläge för den i underläge (mot det allmänna). Detta torde innebära att det i 
många fall med dåligt bevisläge finns en större anledning att tro att den som blivit 
utsatt för något som i sig kan anses försätta personen i någon sorts kompromette-
rande ställning förutsatt att personen inte åtnjuter brottsofferstatus och på något sätt/ i 
någon utsträckning rentvås i förhållande till allmänhetens bild hamnar i en sorts 
dubbelt utsatt situation. Här går förmodligen att påvisa, men inte bevisa, ett kausal-
samband mellan medvetenhet kring den risken och den förmodat låga anmälnings-
frekvensen vad gäller sexualbrott. Anmälningsfrekvensen skulle också kunna vara 
låg såframt att det då den inträffade händelsen inträffat under omständigheter vilka 
bidrar till att den som anmäler händelsen inte i obetydlig omfattning förlorar sitt 
symboliska sexuella kapital.  
 
Att bli oskyldigt anklagad för något måste givetvis anses som något fruktansvärt och 
något som inte rättsväsendet ska riskera. Det måste dock även betonas att det inte 
heller kan vara angenämt att vara den som anklagas för att falskeligen eller felaktigt 
anklagat någon annan. Detta är också att utpekas såsom brottslig. Betänk om alla 
våldtäktsrättegångar som inte avslutas med fällande dom i stället skulle föranleda 
startskottet på förtalsrättegångar? Precis som att målsägande i sexualbrottsmål kan 
väntas riskera mer än att ”bara inte få rätt” kan även förtalsbrotten leda till en 
särskild sorts personliga tragedier där den som anklagat någon för att ha anklagat i 
vissa fall kan anses själv ha begått det som den anklagar någon annan för. Förutom 
att lösa en situation utifrån principer om rätt och fel så blir frågan i dessa fall om det 

                                                
333 Fältassistenter om sexmoral, (2014). 
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överhuvudtaget finns någon förutsättning för att kunna skapa en gemensamt överens-
stämmande situationsbeskrivning. En persons sexuella kapital påverkas följaktligen 
negativ enbart genom att överhuvudtaget vara inblandad i en rättegång av detta slag. 
Oavsett vilken part det rör sig om. Det sexuella kapitalet används både som en typ av 
bevis och som en metod för att tolka situationen, utsagor och övrig bevisning. Hur 
och på vilka grunder kapitalet appliceras av rättsväsendet på de inblandade är dock 
inte uttryckligen reglerat. 
 
De som drabbats för s.k. hämndporr tycks i många fall ha svårt att prata om det. En 
anledning kan vara att begå den frivilliga handlingen i att ta bilderna i andra männi-
skors ögon döms moraliskt lika hårt som den ofrivilliga handlingen när bilderna 
läggs ut.  Det vill säga, den minskning av det sexuella kapitalet som sker i och med 
bildernas icke-samtyckta spridning tycks till viss del läggas den utsatta själv till last 
då det finns ett bakomliggande frivilligt element. Vad som inträffar är en sorts 
skamförskjutning. Om det är priset för skyddet som ska/bör finnas är det kring 
privatpersonens integritet och sexuella integritet, är priset för högt. Då det är på 
bekostnad av att den sexuella självbestämmanderätt ska begränsas enbart därför att 
den för den enskilda inte uppfyller samma normer som föranlett utformandet av 
skyddet (skyddsintresset). I betänkandet till sexualbrottsutredningen SOU 1976:9 
framhölls att:  

 
”Med den syn på sexualbrotten som utredningen företräder är det inte självklart att bestäm-
melserna därom bör hållas som en särskild kategori brott. Det ger nämligen intryck av det 
finns en speciell sexuell integritet som är väsensskild från annan integritet.” 334 

 
Även att bli exponerad för att ha blivit utsatt för sexualbrott medför ett sorts stigma, 
jämför lexbase-exemplet (se ovan avsnitt 5.4), samt föranleder ofta en diskussion 
kring den utsattas medverkan, delvisa skuld eller eventuella otydlighet. Detta skulle 
kunna uttryckas både som att ett högt ursprungligt sexuellt kapital bidrar till större 
sannolikhet att betraktas som ett brottsoffer i ett sexualbrottsmål, och som att det 
faktum att överhuvudtaget ha blivit involverad i något som resulterat i ett sexual-
brottsmål medverkar till ett minskat sexuellt kapital. Rättsväsendets ansats att se 
”den större bilden”, samt den ofta relativt generösa tolkningsmån som ges den 
presumtiva gärningspersonens förmodade upplevelse av målsägandes uttryck, 
implicerar ett större ansvar för den brottsutsatta att förstå GP:s avsikter än tvärtom. 
Detta illustreras exempelvis i våldtäktsdomar där GP:s påstående om att målsägandes 
nej varit en del av en sexuell lek och inte ett allvarligt menat nej har godtagits av 
rätten. 
 
Förutsätts på så vis vissa rättsobjekt ha högre moralisk standard än andra. Att de 
habitus de tillhör medför att de förväntas agera och förhålla sig till moral på ett visst 
sätt. Exempelvis det att det bland gruppen män eller gruppen kvinnor finns ett sorts 
medfött habitus genom vilket andra förhåller och värderar deras agerande, där de 
som bryter mot normen medför mer skada på kapitalet hos den där det medför större 
skillnad än nödvändigtvis det normavvikande beteendet i sig själv. Blir ära då att inte 
ha gjort något fel utifrån en tidigare idé om fel, eller är ära föranlett av att inte göra 
något som verkar fel i situationen. Domstolen ska givetvis tillämpa legalitetsprinci-

                                                
334 Se. exempelvis Westerhäll-Gisselsson, Kvinnor och rätt, 1979 (metacitat. s.168). 
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pen, men mot denna bakgrund kan diskuteras om alla anses ha ”bort veta” samma 
saker. Förekomsten av sådant som innefattas av X verkar dessvärre ha medfört en 
sorts återinträdande av den attityd som omgärdade debatten kring sexualbrott på 70-
talet. Vad gäller sexualbrott finns enligt uppgifter från kvinnojourer och dylika 
verksamheter ett stort mörkertal som gör det svårt att statistiskt påvisa frekvensen av 
brottet liksom skillnaden mellan utförda presumtivt brottsliga handlingar och 
anmälda handlingar. Brottstypen är svårutredd. Det är även en brottstyp där stigmat 
att bli utpekad är hög varför även oskyldighetspresumtionen har en viktig roll kring 
bevisprövning och annat.  

 
Skulle det därför kunna sägas vara förenat med följden att färre anmälningar skulle 
göras om X i större utsträckning skulle vara att anse som en sorts sexualbrott. Men, 
att det istället skulle kunna göra det lättare att prata om att ha blivit utsatt för 
ärekränkningar än för sexualbrott och därigenom istället kunna uppmärksammas och 
lagföras i större utsträckning. Men genom att likna äreförlusten vid en ärekränkning, 
med den kränkning som ett sexualbrott medför, kan det finnas risk för samman-
blandning på ett teoretisk plan. Det vill säga, att den individuella sexuella integriteten 
såväl som det sexuella kapitalet och hur den/t uppfattas av andra blir ett mått för ära. 
Precis som att enbart vissa normer övergår till att bli rättsregler är det andra normer 
som formar den värderingsskala människor använder för att förhålla sig till egna och 
andras beteenden.  

 
Wegerstad argumenterar i sin avhandling kring vanskligheten kring att hänga upp 
den sexuella parametern på GP:s avsikt snarare än på den utsattas upplevelse.335  
Ytterst innebär det att en tolkning av något subjektivt eller abstrakt ofta tvingas 
tillskrivas en förenklande eller generaliserande och starkt normativ innebörd för att 
överhuvudtaget kunna användas. Men vad för något i själva brottet är det som ger 
den som utsatts en legitim brottsoffersstatus? Vad gäller sexualbrotten finns alltså 
vissa element som ska påvisas och vissa kriterier som ska uppfyllas – både hos 
målsägande och hos gärningspersonen. Kroppen kan i detta avseende sägas ha en 
större roll än själen. Själen är också känd för att i motsats till kroppen lämna ganska 
dåliga spår i form av användbara bevis oaktat att det kan förhålla sig omvänt vad 
gäller målsägandes upplevelse. Tolkningen av hur GP uppfattade situationen och 
målsäganden är trots decennier av debatt fortfarande kvar i skuggan av oskyldighets-
presumtionen snarare än i att bevisa den goda avsikten i det egna agerandet. De 
komplexa fall som alltså ofta kallas förtal eller förtal i förening med olaga hot eller 
andra kränkningar har ofta en avsaknad av kroppsliga bevismedel gemensamt.  
 
De som tydligast uttryckt kritik kring införandet av nya bestämmelser för att komma 
till bukt med X och liknande har ofta framfört yttrandefriheten som den starkaste 
motpolen. Det är svårt att föreställa sig vilka risker och konsekvenser ny lagstiftning 
på sikt skulle kunna få för yttrandefriheten. Vad som är intressant att påpeka i detta 
sammanhang är att det ger en snäv beskrivning av yttrandefriheten- ungefär rätten att 
få säga vad man vill om vem man vill. Beaktas istället en persons självbestämmande 
över vilka bilder på sig själv som ska spridas och samtidigt inte att andra ska ha rätt 
att utan deras samtycke och kontroll göra samma sak verkar det såväl i dagsläget som 

                                                
335 Wegerstad, (2015) bl.a. s. 166, s. 194ff., s. 305ff.  
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vid en ny potentiellt mer tydligt avgränsad bestämmelse ändå hamna delvis utanför 
skyddsutrymmet. Den självkontrollerande delen kommer med största sannolikhet att 
ha inverkan på huruvida personen överhuvudtaget kan anses utpekad eller klander-
värd eftersom den redan påvisat ett sorts frivilligt uttryck för exhibitionistisk 
utlevelse.  
 

7.2.2 Digitalt kapital  
 

I dagens samhälle där digitalitet är en självklar beståndsdel,336 i stor utsträckning att 
betrakta som infrastruktur kan med Bourdieus begrepp även anses ha skapats ett helt 
(nytt) fält. Det digitala fältet. Inte helt separerat från andra men ändå en självständig 
spelplan på vilken en och samma person kan pröva olika habitus och vara mer eller 
mindre öppen med det symboliska kapital som ens offline-persona besitter eller inte. 
Hur den digitala personans kapital positioneras på fältet kan delvis överföra deras 
digitala online kapital till deras offline-kapital på ett sätt som rättsfallen i den här 
uppsatsens andra kapitel indikerar. Skadeverkan och missaktning bygger på själva 
överföringen från online till offline. Ett foto är av endimensionell (bevis)karaktär då 
vad det föreställer inte kan säga tillräckligt om omständigheterna vid dess uppkomst. 
Om någon skulle tvingas eller hotas att spela in en sexfilm, men tvingas ”ge sken” av 
att ha velat detta för att inte istället råka ut för något annat blir detta fiktion, trots att 
filmen är föreställande. Det föreliggande felaktiga samtycket förändras inte, men kan 
vara svårt att bevisa. I USA har sociala media kommit att få betydelse även i domstol  
på så sätt att försvarsadvokater i vissa fall sägs ha använt målsägandes statusuppdate-
ringar som förevändning (bevis) för att vederbörande inte kan ha blivit utsatt för 
våldtäkt och liknande därför att personen inte betett sig såsom ”förväntat” för den 
typen av brottsoffer utan gjort vanliga uppdateringar samt även uttryckt positiva 
saker i största allmänhet. Utifrån slutledningen kring att kapitalöverföring sprids 
mellan on- och offline i bägge riktningar borde självvalt digitalt material av detta 
slag inte kunna användas som motbevisning på detta sätt. I ett sådant exempel blir ju 
målsägandes egna Facebookuppdateringar använda som bevis för att en vederbö-
rande ska anses inte ha lidit skada. Detta innebär att det digitala kapitalet hos 
personen trumfar dennes faktiska utsaga och vittnesbörd, som om advokaten bortsåg 
från den möjlighet till en tillrättalagd version av sig själv som möjliggörs på sociala 
medier.  
 
För den som inte växt upp med internet kan det kan nog vara svårt att föreställa sig 
att som några av målsäganden i Kumlafallet (se avsnitt 2.2.1) känna sig tvungna att 
medelst webkamera göra våld mot sig själv på ett sådant sexualiserat och brutalt sätt 
som skedde. För de verkliga personerna i dessa fall upplevdes kanske GP:s närvaro 
som högst reell och hoten som omedelbara fastän i digital form. Den som via digitala 
sociala medier för sin egen skull orkestrerar övergrepp på andra utan att lämna några 
egna fysiska avtryck men ändå har verkligt uppsåt bör inte undgå bedömning enbart 
därför att gärningsuppsåtet och gärningshandlingen inte sker på samma fysiska plats. 
Avsikten kan dessutom fortfarande vara sexuell hos GP. Synen på vad som känne-

                                                
336 I vissa delar av världen.  
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tecknar ett BO respektive en GP och varför, måste uppdateras i dagens digitala 
tidevarv.  
 
En person som utan sin vetskap utsatts för ett fysiskt sexuellt övergrepp har fortfa-
rande utsatts för övergreppet även om personen aldrig får reda på vad som har hänt 
och om några fysiska spår eller följder inte framkommer finns det fortfarande en 
aktör med uppsåt (finns det en GP i detta avseende så finns det också ett BO). I det 
ena fallet finns en påtaglig skada – som rent fysiskt enbart indirekt går att rela-
tera/härleda till gärningspersonen, i det andra fallet finns ett rent fysiskt samband 
mellan aktörerna men däremot en sorts i efterhand konstruerad skadeinsikt. Om det 
senare hade filmats och därigenom kommit till den utsattas kännedom hade filmen 
typiskt sätt kunnat utgöra bevismedel. Och det hade inte varit ens diskussion kring 
om den utsatta var ett offer. Av effektivitetsskäl visas numera videoinspelningar av 
partstalan vid mål som tas upp i hovrätten. Att myndighetskontakter sker genom 
sociala medier och chatforum på deras egna hemsidor ses inte heller längre som 
något anmärkningsvärt, inte heller som något overkligt som den andra parten kan 
välja att avstå från att förhålla sig till. Men när det gäller vissa icke-fysiska sexuella 
företeelser anses alltså händelserna online befinna sig på behörigt avstånd från 
verklighetens offline. Olika digitala rum har alltså olika rättslig status.  
 
I samband med att Lexbase337 etablerades på nätet, och det blev möjligt för privat-
personer att - mot betalning - göra efterforskningar på andra blev frågan uppmärk-
sammad i stor utsträckning. Ett stort antal människor vände sig till JK med anmäl-
ning av förtal med anledning av Lexbase men JK ansåg inte att det föreslog skäl för 
allmänt åtal med hänsyn till åtalsprövningsregeln.338 Enlig en dom från maj 2014 i 
EU-domstolen finns nu möjlighet för privatpersoner att (ansöka) begära revideringar 
av resultat på sökmotorer såsom Google.339 De ska då gälla sökfrågor innehållandes 
sökandens namn och fall där uppgifterna är oriktiga, irrelevanta, inte längre relevanta 
eller överflödiga. Datainspektionen ska nu granska ett par av de fall där sökanden 
inte fått beviljat att få sina uppgifter borttagna. Datainspektionen har också fått i 
uppgift att kontrollera hur rutiner av detta slag ser ut på i detta fall, Google.340 Det 
har även förekommit diskussioner kring rätten att bli glömd i samband med dödsfall. 
Begravningsbyråer erbjuder i större utsträckning service även kring digital begrav-
ning då det att stänga ner någon annans digitala närvaro på sociala medier kan vara 
komplicerat. Det finns även försäkringsbolag (t.ex. AIG) som etablerat försäkrings-
formen Integritetsförsäkringar med anledning av uppkomsten av den som kallas 
näthat. Det finns således aktörer som kan tjäna pengar på människors rädsla att bli 
utsatta för X. Försäkringen i detta fall täcker även skäliga och nödvändiga juridiska 
kostnader varför frågan om enskilt åtal kan komma i fråga på ett annat sätt om det 
blir vanligt att den här typen av institut etableras. Även förekomsten av outsourcing 
av ”digital städning” har blivit en fråga med såväl moraliska som ekonomiska drag. 
Allt detta följer av den konstanta parametern i det digitala kapitalet. Det digitala 
kapitalet är precis som det sexuella kapitalet beroende av makten till självkontroll.   

                                                
337 www.lexbase.se/ 
338 Huvudbeslut rörande Lexbase.se, diarienummer: 699-14-31, 2014.  
339 Europeiska unionens domstol, dom den 13 maj 2014 i mål C-131/12: Begäran om borttagning från sökning enligt europeisk 
dataskyddslag, 
340 Datainspektionen inleder granskning av Google (2015).  
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7.2.3 Klandervärdhet som kapitalförlust 
 

Bara för att någonting blir vanligare innebär det inte nödvändigtvis att det blir mer 
ursäktligt. På detta sätt kan klandervärdhet i stort hänföras till Bourdieus habitus-
begrepp, och i relation till Tendens X i förtalssammanhang genom det faktum att det 
är samtiden och kretsen som i teorin ytterst avgör vad som ska tolkas att ge upphov 
till missaktning och därmed också vilka handlanden som blir klandervärda oavsett 
dess legala status. I krigstider, andra katastroftillstånd eller i trängda situationer där 
människor kanske handlar av överlevnadsinstinkt framför moralisk övertygelse kan 
habitus ändras och utifrån framstås som förståeligt. Men bara för att det är förståeligt 
är det inte ursäktligt. Ärekapitalet förändras men den bakomliggande förståelsen 
medverkar till att förändringen blir mindre än vad som skett utan den (förståelsen).  
 
Att knäckfrågan skulle vara internet framstår således som en chimär. Snarast tycks 
det vara i betraktandet av sexualiteten som någonting nödvändigtvis fysiskt som det 
blir snårigt. Finns det studier som påvisar förhållandet i välmående mellan exempel-
vis personer som säljer telefonsex och personer som säljer offline-sex? Krasst skulle 
det kunna påstås att bägge försäljningstyperna har uppstått ur förhållanden efterfrå-
gan (av sexuella tjänster) och utbud (med inverkan av bl.a. ekonomiska, sociala och 
individuella parametrar). Den sexuella innebörden i transaktionen är inte samma. 
Vokabulären som används för att beskriva sexualitet är laddad av betydelser. Att 
förlora jämfört med att bli av med något (ex. oskuld) är inte enbart synonymer utan 
innehåller en sorts värderande dimension där förlorandet saknar den medvetenhet 
som kan finnas i att bli av med något. Begreppet oskuld är dessutom i sig själv 
intressant då begrepp som skuld, skyldig och ära diskuteras, detta kan också betrak-
tas ur ljuset av sexualbrottets progression från förmögenhetsbrott till personbrott.  
 
När det inte längre enbart är den oredigerade verkligheten som fungerar som 
kontrasterande parameter blir det självklart invecklat. För den som framställs som 
klandervärd till sitt levnadssätt i sociala medier men vanligtvis väljer att framtona 
sig på ett särskilt (extra fördelaktigt) sätt kan kontrasten bli större än i jämförelse 
med verkligheten. Fallet blir högre. Är rätten att kommentera och påpeka saker då ett 
sorts bakvänt filter, en slags social kontroll som gör att människor inte ljuger eller 
överdriver så mycket? Den 8 mars 2015 visas filmen Indiens Dotter på SVT, många 
förfasar sig över det kvinnoförakt som vissa av intervjuobjekten ger uttryck för, men 
även i Sverige finns många företeelser som tyder på ett bakomliggande kvinnoförakt. 
Enkom lagstiftningens textuella innebörd är ingen garant för försäkra människor från 
andra människors fördomar och förakt och tillämpad lagstiftning tillämpas alltid av 
människor. Människor som strävar efter rättvisa såsom de lärt sig att definiera den, 
men som omöjligen helt kan utträda ur sina egna föreställningar och erfarenheter och 
sägas besitta en förmåga till absolut objektivitet.      

 
I likhet med många andra yrken så har såväl journalist-, politiker- och juristyrket 
samtliga förändrats genom tid och är på olika sätt påverkade av de samhälleliga 
strömningarna. Genom den gemensamma nämnaren att stå upp för samhällsmedbor-
garen fyller deras inbördes granskande av varandra en viktig roll. De kan också från 
olika håll bidra till ökad medvetenhet och till att försöka skapa samstämmighet kring 
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nya begrepp och tendenser. Lika viktigt är det att beakta möjligheterna att samverka, 
online och offline.  

 
Instagramfallet har sedermera utvecklats till att röra flera rättsfrågor, bland annat har 
kränkningsersättningen diskuteras men även vad som faktiskt utgör förtal och om det 
även utgör förtal att dela vidare andras förtal. I detta fall har de åtalade dömts för att 
ha spridit kränkande uppgifter, men uppgifterna har på deras efterfrågan visserligen, 
kommit från andra personers tips. Själva grundförtalet härrör alltså från de männi-
skor som skickar in uppgifterna till de tilltalade. Utan att frånta de dömda från varken 
insikt eller uppsåt måste kanske diskuteras kring varför inte alla de som varit med 
och delat eller skapat uppgifterna skulle dömas till förtal eller olika typer av med-
hjälp? Särskilt som målet på många sätt inneburit startskottet för både den vuxna 
delen av samhällets medvetenhet kring detta beteende såväl som förmodligen ett 
implementerande av brottsinsikt för de som sysslade eller skulle komma att syssla 
med liknande handlingar.  
 

7.2.1 Det privata som kapital 
 

År 2015 kan vi nog säga att vi passerat en framtid där alla skulle vara kända i 15 
minuter. I nutiden kan vi snarast tala om en samtid där 15 minuters intervall verkar 
vara ett vanligt mått för hur ofta människor kontrollerar huruvida den egen digitala 
personan har bekräftats eller för att kontrollera andras statusrapporter om sina liv. 
Det faktum att det numera finns tjänster som riktar sig till att putsa på digitala imager 
och att arbetssökande kan förvänta sig att ha blivit digitalt scannade innan de kallas 
till en arbetsintervju visar på hur det sammanlagda (äre)kapitalet spelar roll på 
flertalet tänkbara fält. Bourdieu använde symboliska kapital som ett sätt att beskriva 
människors olika förutsättningar beroende på sammanhang och sammanhangens 
grupper och vilka symboliska kapital som hade hög status på vilken plats. Även om 
internet kan sägas bestå av en mängd olika sociala rum inom samma övergripande 
fält så framstår ”Internet” i rättssalen som en mer homogen plats.  
 
Ett ombesörjande av sin egen digitala identitet kan därför 2015 sägas utgöra något 
vardagligt och i vissa fall nödvändigt. En digital kränkning är ett intrång på någons 
rätt att själv avgöra vad som ska delges om denne online. Det har visat sig att Internet 
inte bara är en produkt eller ett medel som förändrat människans kommunikationssätt 
utan också i stor utsträckning kan betraktas som en del av den samhälleliga infra-
strukturen. Men det sätt på vilket människor skapar och delar med sig av sig själva 
på Internet, såväl som hur de upplever och skapar sig bilder av andra kanske har 
suddat ut gränserna mellan denna objektiva och subjektiva betydelse? Den funktion 
som forum som Instagram tycks fylla, och den effekt den har hos människor kanske 
måste betraktas som en förändring i både människans självbildsskapande såväl som 
den på många sätt givit oss en makt att styra hur du själv framställs inför andra. Detta 
förändrade förhållande skulle kunna ha en bidragande effekt till varför förtalsbrottet 
kan tyckas ha genomgått ett sorts paradigmskifte, eller i varje fall blivit frekvent 
förekommande.  
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Trots att denna undersökning rör privatpersoner och inte offentliga personer måste 
även offentliga personer ha fredade element som tillskriver dem vissa rättigheter likt 
privatpersoner. Vidare finns olika typer av offentliga personer vilkas samhällsroller 
är vitt skilda. Att politiker i fler avseenden än folk i allmänhet skärskådas av 
journalister i samband med exempelvis politiska val kan i vissa fall sägas vara i linje 
med samhällets intresse. Människor som valt att jobba i nöjesbranschen och som 
redan mer eller mindre ofrivilligt har huvudrollen i veckopressen har länge ansetts 
leva i symbios med skvallerpressen genom att den ger dem för sin karriär välbehöv-
lig publicitet. Båda dessa branscher finns fortfarande men ser ändå inte lika dana ut 
som då den nuvarande lagen arbetades fram. Vad gäller politiker tycks gränsen för 
var deras privatliv går, ha blivit snävare. Det kan kallas transparens, en viktig del av 
den demokratiska grundtanken, men det skulle också kunna leda till scenariot att 
skaran intressenter för en sådan karriär begränsas eller avgränsas till att bestå av 
människor som även har egenskapen/personlighetsdraget att det inte är tillräckligt 
besvärande för dem att utpekas eller undersökas publikt. Det är inte nödvändigtvis ett 
personlighetsdrag som det allmänna önskar att demokratins folkvalda och tjänstemän 
har. Det skulle även kunna föreslås att en spridning av personlighetsdrag bland dessa 
leder till mer eftersträvansvärd pluralism. Vad säger detta sanningssökandets 
gränssättning, är allt som är sant nödvändigtvis att anses som offentligt?  
 

 
 

7.3 Utgångspunkter för lösningsförslag 

Det problem som Tendens X synliggjort är komplext och på flera sätt oöverskådligt. 
Detta då tendensen inte går att betrakta enbart som en enskild enklav i den stora 
systematiken. Det kanske inte heller är tillräckligt att tro att problemet ska lösas 
genom att behandla en förseelse i taget. I dagsläget arbetas det på riksdagsnivå med 
flera utredningar (se figur 1.) som på olika sätt knyter an till X. 
 
Det som här följer bör betraktas som en variation av vägar som i olika kombinationer 
kan laboreras med för att försöka närma sig en godtagbar modernisering av lagstift-
ning utifrån vad som kan antas av den som utsätts för X. 
 
Sammantaget är jag av den bestämda uppfattningen att det utöver rättsliga reglering-
ar finns andra vägar som måste utforskas. Flera av problemen som X består av eller 
som möjliggör dess existens härrör från människliga och samhälleliga värderingar. 
Ytterst är det människors välmående som står på spel och oavsett om den perfekta 
lagbestämmelsen skulle läggas fram så är det inte ett slutgiltigt hinder så länge som 
det finns människor som väljer att utföra X.    
 
Förslagen är primärt indelade i olika rättsliga skikt även om det inte alltid går att helt 
skilja dessa åt och vissa förslag har även mer samhälleliga inslag. I vissa fall är 
förslagen konstruerade som så att de skulle ta ut varandra om de samtidigt realisera-
des.   
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7.3.1 Ett brett juridiskt angreppssätt  
 

Förslag: Översyn av rekvisiten i förtalsparagrafen 
Formuleringen ”klandervärd till sitt levnadssätt” tycks ha en allt för otydlig 
innebörd och jämte rekvisitet ”ämnad att utsätta för andras missaktning” samt står i 
direkt relation till domarens uppfattning om den rådande samhällsnormen och andras 
förmodade syn på den.  
 
Om paragrafen ska anses bidra till att uppfylla Sveriges förpliktelser enligt EKMR 
vad gäller skyddet för den personliga integriteten måste kanske själva integriteten, 
inklusive sexuell integritet bättre tillgodoses utan att villkoras till att bero på andras 
uppfattning om missaktning eller rättssubjektets eventuella val av icke-ordinärt 
levnadssätt.  
 
Kanske en omformulering även kan bidra till att bevisföringen i förtalsmål inte måste 
upplevas som lika kränkande för målsäganden och att vederbörande inte heller i ett 
avseende ska behöva dubbelbestraffas genom att eventuellt behöva utpekas som 
klandervärd inte enbart av den tilltalade utan på sätt och vis även av domstolen.  
 
En (mindre önskvärd) effekt av detta skulle kunna bli att Tendens X per automatik 
skulle kategoriseras som förtal vilket skulle innebära att det är äran som förblir det 
uttalade skyddsintresset. 
 
Förslag: Främja aktiv begreppsharmonisering   
Föregående förslag skulle vidare fordra att betydelsen och omfattningen av vissa 
nyckelbegrepp såsom integritet och sexuell integritet utreddes och fastslogs. Detta är 
viktigt både för att medvetandegöra det tilltänkta skyddsobjektet om konkreta 
gränser samt för att tydligt förhålla nationell lag till det tilltänkta skyddsintresset 
genom EKMR. Det kan vara av betydelse för samtliga involverade parter att kunna 
kalla saker för vad de faktiskt är, vilket kan vara en anledning till vidare utforskande 
av begreppet virtuell våldtäkt. 
 
Förslag: Uppmärksamma 9 § i Thyréns förberedande utkast till strafflag  
Detta förslag till paragraf (se avsnitt. 4.2) lämpar sig förvånansvärt väl att beakta i 
sökandet efter lämplig bestämmelse att använda sig av vad gäller Tendens X med 
exponering som förevändning för något annat.  

 
Förslag: Bearbetning av förtalsbrottets straffskala 
Allvarlighetsgraden 
Skiljelinjen mellan förtal och grovt förtal kanske måste omvärderas då denna tycks 
ha suddats ut i och med att förtal som sker på Internet närmast automatiskt anses som 
grovt. I takt med att Internet växer finns inget givet svar på hur denna sorts spridning 
kommer att betraktas framöver. Vidare måste det historiska faktum att något som 
utförts skriftligt ska anses som mer överlagt sättas i relation till med vilken enkelhet 
digital kommunikation sker. Den affekt med vilken brevet skrivits kräver dessutom 
även handlingen att faktiskt välja att skicka brevet, med en fördröjning där något i 
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den digitala världen redan skulle ha mottagits.  I takt med att tekniken utvecklas 
(förbättrade sökmotorer, skyddsfilter etc.) kan även antas att det går att konstruera 
mer finkalibrerade metoder för att mäta spridning. I dagsläget är det enbart grovt 
förtal som har fängelse i straffskalan.  
 
Straffskalans översta gräns 
I vissa Tendens X-fall fordras för att t.ex. polisen ska kunna få ut nödvändig inform-
ation (för att kanske ens kunna väcka åtal) att det antagna brottet har ett visst 
straffvärde som ligger förhållandevis högt straffskalan. Skillnader kan även finnas 
mellan hur olika aktörer (länder, leverantörer) vars information kan efterfrågas. Även 
för att i vissa fall (brott utanför brottsbalkskatalogen) ha möjlighet att döma någon 
för förberedelse eller medverkan fordras ett visst straffvärde för ”huvudbrottet”.  

 
Förslag: Inkludera förtal (åtminstone vissa typer) till de brott vilka ger rätt till 
brottsskadeersättning 
Mot bakgrund av att det finns pengar att tjäna på att tillhandahålla sidor där andra 
kan sprida hat och integritetskränkande material kanske ett ytterligare tillägg om att 
även internetforum vilka genererar/genererat profit på handlingen eller företeelsen 
varigenom förtalet begåtts kan behöva bidra till ersättningen i något avseende.  
 
Förslag: Utforska gränslandet mellan olika lagrum 
Finns det inte i dagsläget anledning att betrakta X som något som samtidigt kan anses 
uppfylla kriterierna för ”ägnad att utsätta någon för annans missaktning”(kap.5 § 1 
BrB), ”medelst annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan” (kap. 4 § 7 BrB) 
och ”eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är 
ägnat att kränka personens integritet”(kap. 6 § 10 BrB). Ibland leder detta till att det 
döms i brottskonkurrens, men kan även föranleda att ett brott istället placerar ett 
annat i högre svårighetsgrad. Att istället betrakta själva kombinationen som något 
artspecifikt och försvårande där eventuellt de olika delarnas krav kan justeras i någon 
utsträckning (som ett sorts medgärningsmannaskap hos handlingarna) vore kanske 
lämpligare. 
 
Förslag: Inkludera ärekränkningsbrotten i frids/kvinnofrids-kränkningsbrottet 
Den främsta anledningen för att detta inte gjordes verkar (enligt prop. 2012/13:108) 
ha varit de hinder det innebar på grund av att förtal haft en särskiljande åtalspröv-
ningsregel. I samband med att den regeln till viss del har förändrats och att det finns 
ökad kunskap kring hur människors uppfattning om sig själva även beror på deras 
digitala personas välmående kan finnas anledning till revision även i detta avseende. 
Såframt gärningspersonen är någon som den utsatta haft en nära relation med eller 
om det är en helt okänd måste även i förhållande till X ha betydelse. Den rådighet en 
före detta partner eller sambo haft över material som denne kunnat använda eller 
(ut)pressa att använda eller olovligen tillskaffa sig leder med stor sannolikhet till ett 
annan slags psykiskt lidande.  
 
Ett annat sätt som skulle göra att X i vissa fall automatiskt inkluderades vore att bryta 
ut delar av tendensen till att betraktas inom ramen för sexualbrott (6 kap.  BrB).  
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Förslag: Apropå undantagen i barnpornografibrottet 
Om unga personens innehav av bilder på jämnåriga. Det framkom i utredningen 
kring Söderortshändelsen att tonåringar innehar bilder på varandra för att upprätt-
hålla en slags terrorbalans, kan detta vara ursäktligt i något avseende? 
 
Hur ska innehav tolkas i förhållande till digital teknik, någonting som finns på 
Facebook innehas ju i princip av företaget Facebook. Andra funderingar är kring när 
någonting blir att betrakta som digitalt stöldgods och hur personuppgiftslagen PUL 
aktualiseras i förhållande till material som framställts utan den inblandandes vetskap 
eller mot den inblandades vilja.  
 
Förslag: Uppdatering av BBS-lagen  
Kanske skulle förtal och förolämpning kunna komma att inkluderas vad gäller de 
brottstyper som aktualiserar lagen, detta behöver undersökas på nytt.   

 
Förslag: Värdera avsikt och insikt högt i komplicerade fall 
I vissa typer av komplicerade ärenden, exempelvis vad gäller digitala sexualbrott 
(som inte är tillräckligt fysiska i sexualbrottsmening) som begås under hot om något 
slags förtal (där själva hotet i straffrättslig mening är för svagt) av gärningspersoner 
som gömmer sig bakom anonym identitet så kanske motivet och uppsåtet måste 
betraktas som synnerligen grovt i något avseende, detta delvis för att åtminstone 
kunna uppfylla kraven på att internetleverantör eller annan ska vara skyldiga att 
lämna ut information.  
 
Förslag: Utöka sexualbrotten (kap. 6 BrB) till att innefatta vissa digitala fall  
I förhållande till hur många andra handlingssätt som behåller sin verklighetsförank-
ring även online är det anmärkningsvärt att våldtäktsbegreppets beskrivning av ”sex” 
inte är tillräcklig för att inrymma vad som skulle kunna beskrivas som ”virtuell 
våldtäkt”. Vidare kan ifrågasättas om uppsåt att förmå någon till sexuell handling ska 
kunna ursäktas på grund av avsaknad av fysiskt samband. 
 
Förslag: Inför hämndporr som ett sorts sexualbrott 
Detta förslag skulle innebära en ny kriminalisering men skulle leda till att kalla saker 
för vad det är. Skyddsintresset kring en sådan bestämmelse bör vara offrets sexuella 
integritet och (sexuella) självkänsla. Framställningen av hämndporr skulle även 
kunna betraktas som ett försök till grovt förtal eller förberedelse till utpressning. De 
senaste åren har detta angreppssätt praktiserats i flertalet länder, antingen som ett helt 
eget brott eller som delmoment i brott, se exempelvis Bilaga D.  

 
Förslag: Att en ”särskilt utsatt situation” kan anses finnas även digitalt 
I juli 2013 revideras lagtexten (i 6 kap. BrB) genom att begreppet "särskilt utsatt 
situation" ersatte det tidigare "hjälplöst tillstånd”. Fråga är om (falsk) trygghet 
bakom en skärm ändå kan föranleda särskilt ansvar eller begränsad tillämpning av 
”särskilt utsatt situation”. Kanske finns behov av att införliva viss sorts bakomlig-
gande digital kommunikation i betydelsen av ”särskilt utsatt situation”.  
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Förslag: Vidarebefordringsförbud i lagen om kränkande fotografering 
Tanken är att förtalsbestämmelsen ska inträda i förhållande till förbudet av krän-
kande fotografering vad gäller själva spridningen. Viss oklarhet tycks dock föreligga 
i de fall ett foto kan anses kränkande men inte tillkommit genom kränkande fotogra-
fering. Behov tycks finnas att medvetandegöra vad det kan innebära att dela vidare 
bilder och/eller kommentarer i vissa fall. Förbud kan anses vara påkallat i vissa fall. 
Detta kan med fördel kombineras med tekniska lösningar där t.ex. bilder som 
anmälts för kränkande innehåll på sociala medier görs omöjliga att dela vidare (men 
samtidigt går att få i sin besittning i de fall det behöver användas som bevismedel av 
sin egen existens). Påpekas bör att detta var en fråga som diskuterades i förarbetena 
till lagen om kränkande fotografering 
 
Förslag: Att olaga förfogande av (bild eller film) kan anses kränkande 
Detta måste undersökas vidare därför att lagen om kränkande fotografering inte blir 
tillämplig i de fall då den som utsätts för kränkningar själv har tagit bilden (även i 
god tro). Gråzon föreligger även möjligen vad gäller de fall då en person frivilligt 
visat upp sig i webkamera men inte haft för avsikt att mottagaren ska spara materialet 
utan kanske bara titta? Här aktualiseras även följdfrågor kring vart gränsen för vad en 
person ”bort inse” går.  
 

7.3.2 Om databasers ansvar och digital självreglering 
 

Förslag: Ökat ansvar för webbplatser 
En av svårigheterna med Tendens X kan vara att specificera själva brottsplatsen. Dels 
kan det röra sig om lagvalsfrågor och dels är föreställningen om vad som är att 
betraktas som en plats förenad med vissa begränsningar.  
 
Om huvudregeln är att samma regler ska gälla online som offline borde det kanske 
åläggas uttryckligt ansvar på upphovsmakarna till en websida på vilken exempelvis 
förtal eller hämndporr förekommer. Liknande det ansvar som en krögare har för att 
tillse att en viss godtagbar ordning hålls. Ägare av en plats har ett slags (princi-
pal)ansvar gentemot de personer som befinner sig i lokalen för att de inte ska utsättas 
för vissa handlingar. Då närvaron på ett socialt medieforum ses som reell kanske en 
sorts digitala ordningsvakter, som i realtid, upplyser en person som försöker publi-
cera eller dela något tvivelaktigt om regler, lagar och riskerna med att inte följa dem.  
 
Om webbplatserna, även de som saknar utgivningsbevis, på något sätt skulle bli 
solidariskt ansvariga i förhållande till oegentliga händelser som äger rum även 
mellan människor såtillvida att det utspelar sig på deras ”digitala område” kanske det 
skulle innebära ett större incitament att hitta metoder för att lösa problemet tidigare. 
Samtidigt skulle det även kunna innebära större ansvar för användaren gentemot 
webbplatser. Hur länge kommer det dröja innan det finns praxis där den tilltalade 
inte bara ska stå till svars gentemot en målsägande som driver ett förtalsmål utan där 
även det forum på vilket denne publicerat förtalsuppgiften skulle kunna stämma för 
kontraktsbrott? 
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Förslag: Internationell standard gällande utlämning av information i vissa fall  
Eftersom att förtalsbrottet generellt inte har så högt straffvärde kan det även innebära 
svårigheter när det gäller att begära ut material/handlingar från andra länder. Även 
om straffvärdet inte nödvändigtvis behöver överensstämma länder emellan så 
behöver det nationella straffvärdets spektra kunna visa på viss allvarlighet för att 
balanseras mot de intressen som föranleder svårighet till informationsutlämning. 
Skulle det vara möjligt eller ens tänkbart att komma överens om vissa generella 
riktlinjer som skulle kunna föranleda en förenklad judiciell process (i förhållande till 
såväl jurisdiktion som teknik).  
 
Möjligheten till anonymitet måste balanseras med de risker som uppstår då personers 
ansträngning att gömma sig bakom alias på sajter med begränsad insyn möjliggör för 
dem att begå otillåtna handlingar.  

 
Förslag: Tekniska regleringar och hjälpmedel           
Samtidigt som individuellt ansvar självklart inte kan byggas bort med tekniska 
konstruktioner, behöver det inte betyda att det inte skulle vara bra att skapa någon 
sorts digitalt skydd i förhållande till att alldeles för många unga ”råkar” begå den här 
typen av handlingar.  
 
Internet är så fullt av möjligheter och områden som kan undersökas att det torde 
framstå som omöjligt att stävja alla tänkbara problem, men precis som att det finns 
funktioner för att kunna anmäla oegentligheter kring andras inlägg kanske ett forum 
som riktar sig till yngre användare borde anses kunna ha ett utökat ansvar att även 
bygga in bromsande moment i användningen, att t.ex. vissa ord eller typ av bilder 
skulle generera att informationsfönster dyker upp och ställer frågor som: 
 

Är du säker på att den här text/bild/film är: 1. Tagen av dig själv 2. Inte kan anses kränkande, och 
kanske även om personen för direkt trycker JA, ett nytt informationsfönster som säger något i stil 
med: om det skulle visa sig att någon annan person tycker att svaret på förra frågan är NEJ så kan 
vi vara skyldiga att lämna ut dina användaruppgifter och du måste ta ansvar för dina handlingar.  
 

Ett problem som skulle kunna uppstå om unga inte skulle behöva ta ansvar i samma 
utsträckning som vuxna skulle kunna vara att vuxna hypotetiskt skulle kunna utnyttja 
barns datorer/konton och telefoner för att utföra tvivelaktiga aktiviteter och undgå 
lagföring. IP-nummer och dylikt följer ju på själva datorn och inte dess faktiska 
användare.  
 
En annan aspekt är integriteten och rätten att själv förföra över digitalt material om 
sig själv. I dagsläget finns funktioner som bank-Id och fingeravtrycksupplåsningar, 
tekniken att identifiera en person via ansiktsigenkänning finns också. På vissa 
digitala rum kan användare ange att de för att deras namn ska kunna sättas samman 
med en bild först ska godkänna detta. Om det skulle finnas någon sorts virtuellt DNA 
där en person skulle kunna få vetskap om sådant som publiceras eller nämns eller 
syns (på bild eller film) av dem och behöva förhandsgodkänna detta kanske visst 
Tendens X skulle kunna undvikas. Undantag skulle förmodligen behöva göras för 
webbplatser med utgivningsbevis.  
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I dagsläget pågår även diskussioner kring exempelvis Googles ansvar och möjlighet-
en för privatpersoner att förändra eller ta bort viss typ av träffar i förening med deras 
namn. Problemet med att ofrivilligt omnämnas eller publiceras på internet går 
således att stävja från två håll, förhandsgodkännande eller rätten till kontroll och 
självsanering. Oavsett vilken väg så föranleder det att människor på ett ganska 
handgripligt sätt kan komma att betraktas som en sorts varumärken.  
 
En annan variant skulle kunna vara skapandet av fler virtuella tjänster, såsom 
exempelvis virtuella polisstationer. Det vill säga, de skulle inte bara vara som ett 
digitalt komplement till en offline-funktion utan skulle också behöva ha egna och 
unika funktioner. Ett exempel skulle kunna vara bevislagring. I de fall bevissäkring (i 
form av bilder eller film) krävs för att fastställa förtalsbrott i form av hämndporr eller 
annat och där bilderna i fråga kan vara att anse som barnpornografiska kan problem 
uppstå kring var och hur dessa ska sparas. Även om vissa anledningar föranleder 
ansvarsfrihet kan det uppstå olika problem bara att inneha viss typ av material. 
Skulle säkra uppladdningssidor hos polisen kunna fungera för att inte sådana bilder 
ska behöva sparas på en dator? Eller någon typ av molntjänst där information kan 
laddas upp direkt från ursprungskällan utan att sparas på den som senare vill åberopa 
materialet i en process och där kanske tillgänglighet enbart kan ske genom åklagar-
myndighetens försorg? Precis som att tekniken möjliggör för människor att kreativt 
utföra oönskade handlingar precis utanför den otillåtna ramen kan tekniken användas 
precis tvärtom. Inom sociala media har exempelvis möjligheten att snabbt och utan 
lagring dela en bild mellan två personer, kanske går det även att skapa olika slags 
kopieringsskydd och annat i takt med, eller helst innan, problem uppstår.  
 
Förslag: Transparens 
Tendens X föranleder även ett behov av att diskutera global moral. Kanske även ett 
behov av ökad transparens hos den s.k. IT-eliten. Förbud och användarvillkor som 
skapas av dem och som fyller ut befintlig lag kan även komma att töja på gränser och 
komma till uttryck som bevis på en sorts sedvänja. Vilket i sin tur kan påverka 
bedömningen i förhållande till vad som anses förenat med exempelvis missaktning. 
Lagar ska respekteras även online, men det tycks oundvikligt att bildandet av 
moraluppfattning sker i både riktningarna mellan offline och online. 
 
Ett exempel är webbforums förbud mot nakenbilder i vissa fall.  På vilka grunder 
urskiljs vad som är okej respektive inte okej när det gäller dessa bilder och vart går 
gränsen för censur?  Ett verkligt exempel som det talats om i media var det att en 
informativ tecknad bild på en kvinnans könsorgan (i utbildningssyfte) inte ansågs 
godkänd341 emedan samma sida och på samma grunder godkände en fotograferad 
närbild på en kvinnas rumpa med en minimal bikiniunderdel. Dessutom rörde det 
senare en gruppbild för en grupp med ett namn i stil med ”vi som gillar kvinnorum-
por” och således inte ens att anse som vederbörandes egen vilja att visa någon annan 
kroppsdel än sitt ansikte på sin egen kontrollerade bild av sig själv. 342 Diskussioner 

                                                
341 Bilder och fler exempel kan hittas bl.a här http://www.amelia.se/artiklar/bilderna-facebook-forbjod/ (2013).  
342 Ett annat aktuellt exempel är, hur konstfotografier av Anders Zorn censurerats från Fotografiskas Facebooksida, se. 
Lindqvist, Hugo Facebook censurerade Zorn – nu ska Fotografiska täcka nakenhet (2015), samt den tecknade bild med 
feministisk framtoning som föranledde att användaren som lagt upp bilden (alltså inte tecknaren som ritat den), drabbades av 
”disciplinpåföljden” 30 dagars avstängning från Facebook, Ladydahmer (2014).  
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har även förts i förhållande till bilder som gestaltar kärleksyttringar mellan personer 
vars sexuella läggning i vissa länder är förenad med otillåtenhet och därav föranleder 
viss kontrovers.  
 
Risken att viss information inte kan förmedlas online för att det av någon anses 
stötande och risken att någon ska stötas av att viss information om dem själva ska 
publiceras i motsats till deras vilja måste ses som olika saker. Den viktiga skillnaden 
är i förhållande till allmänintresset. Om internet ska vara ett informationssamhälle 
måste kanske exempelvis tecknade bilder med överskådlig sexualundervisning kunna 
sägas ha ett sorts samhälleligt allmänintresse till skillnad från vad möjligheten att 
publicera sexualiserade bilder på andra personer torde ha.  
 
I digitalt hänseende kan Silicon Valley i Kalifornien förmodligen anses vara dagens 
maktcentrum. Det kan förmodligen vara bra att ha det i åtanke när någonting 
framstår som okej eller otillåtet online eller offline mot bakgrund av vad som brukar 
gälla på webbsidor som faktiskt har en moralisk agenda av något slag.  
 
Yttrandefriheten och tryckfriheten uppstod i det demokratiska behovet av maktdel-
ning och för att granskning av makten inte ska kunna censureras av dem som har 
makten. Vad gäller vissa webbplatser så uppstår ett antal intressanta frågor. Anta 
vidare att följande premisser är sanna och fundera kring vilken makt en sådan 
webbplats egentligen har. Vilken typ av självreglering och censur kan uppkomma på 
en sådan plats? Finns det något som hindrar att en oönskad och kritisk användare 
sonika tas bort? Om en webbsida åtnjuter en dominerande ställning kan detta få ännu 
större konsekvenser.  
 

Att en webbplats inte har en journalistik ansats och utgivningsbevis . 
Att webbplatsen sörjer för stora mängder informationsutbyte av olika slag mellan användare. 
Att webbplatsen har egna användarregler som är förenade med sanktioner (t.ex avstängning från 
den aktuella webbplatsen). 
Att webbplatsen direkt eller indirekt är av nödvändighet för någon i förhållande till dennes yrkes-
utövning eller dylikt.  
Att webbplatsens användarvillkor och regler är snävare än allmän lag. 
Att användandet av webbplatsen i flera avseenden kan vara oundvikligt. 
Att webbplatsen tillhandahåller tjänster som svårligen kan tillhandahållas annorledes. 
Att webbplatsen närmast framstår som en form av infrastruktur. 
Att det därtill att det än så länge inte är förenat med någon sorts rättighet att ha tillträde till webb-
platsen. 
 

En annan faktor att ha i åtanke är tillvägagångssättet för en webbsida att upprätthålla 
ordningsreglerna. Det har framkommit flera fall av att detta läggs ut på entreprenad 
och att det istället för tekniska filter är människor som manuellt går igenom material 
som skulle kunna anses stötande eller komprometterande. Kanske är det ett resultat av 
ett ekonomiskt beslut i förhållande till den normutveckling som ökat ansvaret för 
webbsidor i och för sig. Att detta skulle vara förenligt med de bakomliggande 
orsakerna till normutvecklingen ställer jag mig frågande till. Om priset att slippa 
behöva se vissa saker på internet är att andra ska behöva tvingas att se dem bör det 
betraktas som synnerligen högt.  
 
Förslag: Balanserad yttrandefrihet 



 
 
 
 

114 

Sträva efter, eller med stöd av förbud mot diskriminering och liknande kräva att 
yttrandefriheten som jämförelseobjekt inte mäts utifrån en indirekt begränsad krets. 

 
Förslag: Lag-granska användarvillkor 
Enbart under tiden som arbetet med denna uppsats pågått har jag noterat hur flertalet 
aktörer inom sociala medier har uppdaterat, reviderat och adderat bland sina använ-
darvillkor. Självklart har dessa aktörer ett intresse att följa regionala regelverk men 
också ett ansvar för vad som händer på deras arena.  
 
Vissa villkor är förenade med förbud som att personer som någon gång tidigare blivit 
dömda för viss typ av brott aldrig har rätt till användning av tjänsten eller tillträde till 
webbplatsen. Ett exempel på detta är att den som någon gång blivit dömd för 
exempelvis barnpornografibrott inte har rätt till att skaffa ett konto på Instagram. 
Huruvida detta efterforskas och efterlevs vet jag inte.    
 
En annan aspekt av användarvillkor inom sociala media är att användare ofta avsäger 
sig rättigheterna till det material de publicerar. Vad detta kommer att kunna leda till 
på sikt är svårt att veta.  
 
Vidare vore det intressant att laborera med tanken kring vissa digitala forum och 
samtycke till brott. Det vill säga – går det att hänföra till att användandet av vissa 
digitala tjänster utgör ett medvetet risktagande såtillvida att ett kontoinnehav på en 
sådan sida ska vara att likställa med den insikt som en boxare eller ishockeyspelare 
har kring att den eventuellt kan komma till skada i utövandet av sitt intresse? Att 
utövandet av (digitala)aktiviteten i sig kan betraktas som en sorts samtycke till (ringa 
brott i allmänhet) ringa misshandel som därför skyddar den aktören som kan tänkas 
begå denna (i och för sig brottsliga handling)ringa misshandel inom ramen för 
(digitala aktiviteten) sporten?  
 
Det vill säga, att det skulle finnas möjlighet för vissa digitala zoner att anses som 
platser dit personer inträder på ”egen risk”.  Detta skulle emellertid kräva att den 
eventuella brottslighet som pågick skulle vara av den allvarlighetsgrad vilken är 
tillåten att förhandla bort och att samtliga användare skulle vara medvetna och 
informerade kring dessa förhållningsregler. Den som exempelvis skulle vilja hänge 
sig åt att byta bort komprometterande bilder av sig själv i utbyte mot andras skulle då 
eventuellt kunna göra detta.  
 
Förslag: Översyn av anonymitet och begränsning i vissa fall  
Även i fall där möjligheten till anonymitet kan sägas ha ett högt värde kanske det kan 
vara värt att fundera kring om anonymiteten ska vara reell eller ytlig? Det vill säga, 
kan det i alla digitala sammanhang där en person önskar att vara anonym vara 
befogat att personen även ska vara anonym i förhållande till operatören? Yttrandefri-
hetens politiska kärnvärde och Tendens X som något mellan privatpersoner måste 
balanseras mot varandra. Kanske skulle det i vissa sammanhang vara tillräckligt att 
ha rätten att få vara anonym visavi andra användare? Om så skulle vara fallet kunde 
kanske det inverka på personers medvetenhet, dels att den är sig själv och inte någon 
”hitte-på”-figur, dels att den bär på ett (individuellt) personligt ansvar och inte kan 
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bete sig hur som helst. Att detta kan föranleda att personen kan ställas inför ansvar 
(för regelbrott) gentemot den som har websidan i första hand – och i andra hand mot 
lagen (varvid operatören ska bli tvungen att lämna ut identitet till målsä-
gande/åklagare/polis). Idag kräver detta ett relativt högt straffvärde. Därutöver finns 
det forum som förordar absolut anonymitet där informationsutlämning förmodligen 
överhuvudtaget inte görs ens idag.  
 
 
 

7.4 Avslutande kommentar  

Tanken med denna undersökning började i en önskan att försöka fastställa innebör-
den i förtalsparagrafens rekvisit ”klandervärd till sitt levnadssätt”. Framförallt då de 
utgör en alternativ grund i relation till rekvisitet ”brottslig”. Den sortens påstående 
om klandervärdhet förevisar redan till sin ordalydelse en markering av normer.  
 
Brottsliga företeelser åsyftar oönskade handlingar vilka i lagens mening föranleder 
straffsanktioner och som det av politiska och samhälleliga skäl finns anledning att 
upprätthålla. För klandervärd i sitt levnadssätt kan inte samma tydliga beskrivning 
göras då det saknar en avgränsat definierad innebörd. Till sin ordalydelse känneteck-
nar begreppet klandervärd någon som är värd att klandra vilket är synonymt med att 
beskylla, anklaga och utpeka. Detta motiverar slutledningen att klandervärdheten 
befinner sig i gränslandet mellan ett brottsligt och ett delvis oönskat beteende. Det 
visade sig att det centrala rekvisitet i paragrafen var ”andras missaktning”. Innebör-
den av dessa centrala begrepp framgår först av reaktionerna då de fylls med innehåll. 
Innebörden kan variera, vilket beror på att flera variabler samverkar. När dessa 
variabler består av Internet och en uppgift av sexuell karaktär blir det om inte 
kortslutning så problematiskt att hantera helhetligt inom det befintliga regelverket.  
 
Detta har i Sverige och världen också gett upphov till stort missnöje hos allmänheten, 
vilket medfört att det samtidspolitiska läget har behövt sätta frågan på agendan och 
enligt min analys kommer att behöva fortsätta att göra så ett längre tag framöver.  
 
Vill samhället att samhällsmedborgaren ska avstå från vissa handlingar för att 
handlingarna kan betraktas som omoraliska enligt den allmänna uppfattningen, eller 
kan den allmänna uppfattningen sägas vara att så länge som någonting inte är 
uttryckligen olagligt så är det inte heller omoraliskt? Gränsdragningsproblematiken 
vad gäller förtalsbrottet kan till stor del sägas bottna i osäkerheten kring detta. Det är 
därför inte svårt att räkna ut att det måste innebära svårigheter för rättens ledamöter 
att förhålla sig objektiva kring värden som kan sägas sakna objektiv grund.  
 
Huruvida lagstiftningen ska användas som ett facit eller en tolkningsnyckel handlar 
ytterst om vilken sorts samhälle som lagstiftaren och samhällsmedborgaren vill skapa 
och leva i. Facitmetoden kräver förutom heltäckande och detaljerad lagstiftning en 
ständigt justerad sådan som därutöver har kompetens till kontinuerlig framförhåll-
ning. I princip innebär den att lagstiftaren skulle behöva ha tillgång till verktyg för att 
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faktiskt kunna se in i framtiden. Den samtida digitala arenan Internet har här bjudit 
på många utmaningar. Att genomdriva en formell placering av moral och inte juridik 
som en (inre) vedertagen gräns kan tyckas banalt då tolkningsnyckel som metod å 
ena sidan redan finnas inbyggt i det svenska rättssystemet, å andra sidan har det visat 
sig att fenomen som Internet inte bara fört med sig praktiska förändringar som 
tvingar människor att omvärdera sin verklighetsuppfattning – utan tycks även ha 
påverkat människor syn på just moral.  
 
Man kan istället betrakta samhällsutveckling, lagstiftning och moraluppfattning som 
tre parallella spår som korsbefruktas men inte nödvändigtvis lever helt i symbios 
med varandra. Där både samhället och omvärlden ständigt genomgår förändring och 
därigenom markerar tiden, utgör tiden istället själva förutsättningen för att lagstift-
ningsprocessen ska kunna genomföras. Oaktat att olika människor påverkas olika i 
och av samhället så är det enbart moraluppfattningen som har en inbyggd individuell 
dimension. Därför riskerar den också att variera mest människor emellan. Om 
moralen då formellt skulle vara ett användbart mätinstrument skulle det kräva att alla 
människor dels var medvetna om sin egen moraliska hållning men också om andras 
för att kunna korrekt bemöta dem. Ett av lagstiftningens syften kan sägas vara att 
formalisera sådant.  

 
Formaliseringen kan såklart gå fel. Vad händer när ett domslut möter ett starkt 
samhälleligt veto? En ledtråd kan det (i avsnitt 2.1.3 resp. 4.4.3)) tidigare nämnda 
Porrsajtfallet gällande kränkningsersättning från Göta hovrätt, innehållandes bland 
annat slutsatsen: 
 

[i]nom inte alltför snäva kretsar av befolkningen med tiden har blivit alltmer socialt accepterat 
att vara mycket öppen och utåtriktad avseende sina sexuella vanor. 343 
 

Vilket hovrättens förtydligande i ett pressmeddelande: 
 

[a]tt i vart fall delar av befolkningen idag har en mer liberal inställning än tidigare till att andra 
människor är mer öppna och utåtriktade avseende sina sexuella vanor.344 

 
Göta hovrätts unika drag att publicera svar på hur de kommit fram till sin slutsats 
med syftet att tydliggöra hur domstolens uttalanden ska uppfattas och förklara vad 
som har föranlett de resonemang som domen innehåller, visar på en dissonans mellan 
de olika spåren. Hovrätten bemöter kritiken mot bristande empiriskt stöd med 
inställningen att något sådant inte krävs när det gäller något som är allmänt känt. Hur 
de faktiskt har kommit fram till att det måste anses som allmänt känt, är mindre 
tydligt.  

 
Vad skulle det innebära för rättssäkerheten om ett domslut kunde upphävas på den 
grund att deras uttryck för vad som är att betrakta som rådande moral möter massivt 
fördömande? Är det här som nämndemannainstitutet ska bidra med att delge rätten 
en uppdaterad och varierad men ändå samstämmig och användbar riktlinje? Hur ska 

                                                
343 Porrsajtsfallet, dom meddelad av Göta hovrätt, mål T 107-13. 
344Hovrättens pressmeddelande, ett utförligare förtydligande angående dom i uppmärksammat skadeståndsmål, diarienummer 
2013-750.  
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rättsväsendet hantera att den moraliska skiljelinjen möjligtvis har tydliga generat-
ionsgränser? Eller att den moraliska skiljelinjen i värsta fall misskrediterar grupper 
som ska skyddas mot diskriminering? Alla dessa frågor måste på något sätt redovisas 
för, och kanske är det i tydligheten och transparensen som svaren går att hämta. 
Skulle det vara tydligare uttalat att domstolen hade denna makt och skulle det ställas 
krav på hur det moraliska ställningstagandet både redovisades och inhämtades i de 
enskilda fallen skulle kanske den kritik mot eventuella kategoriska uttalanden och ett 
medföljande förlorat allmänt förtroende för rättsväsendet minska.  
 
I den samtid som lovprisar effektivitet måste kanske även tidsmässig nyttoaspekt 
omvärderas. Det måste finnas tid för att tala klarspråk, vara lyhörd för nyansering, 
bearbeta och ställa frågor till sin moraliska kompass och kunna inhämta adekvat 
robust stöd för kategoriska påståenden. Men kanske är det också så att ju mer 
komplicerade och sammanvävda företeelser ter sig, desto svårare blir det att hitta en 
konkret brottsbenämning. Och i desto högre utsträckning kanske det skulle behöva 
tolkas på ett övergripande men oprecist ändamålsenligt sätt i stil med den som mot 
annan gör något som kan anses fördömas av andra människor och skada den som 
drabbas dömes till straff för brott. Återigen måste delarna därför fyllas med inne-
börd. 
 
Alla dessa frågor av moralisk karaktär som uppkommit i uppsatsen och som väl alla 
jurister måste brottas med emellanåt, gör mig personligen mer ödmjukt inställd till de 
inbyggda oklarheterna i förtalsparagrafen som jag inledningsvis kände mig skeptisk 
till. Eller kanske snarare till avsikterna bakom. Mer bekymrad är jag istället över att 
den rådande samhällsordningen med sitt innehåll av patriarkalt och annat förtryck-
ande uttryck, såväl implicit som explicit, inte problematiserar detta faktum mera. Det 
är när dessa subjektiviteter ikläder sig objektivitetsskepnad som det leder till reella 
normativa hinder. Dessa normativa hinder leder med stor sannolikhet till behovet av 
utvidgad kriminalisering vilket inte kan betraktas som odelat positivt. En allt för vid 
och omfattande utvidgning kan leda till den ovälkomna följden att oreglerat område 
kan förväxlas med tillåtlighet. I detta avseende skulle jag vilja hävda att ett särskilt 
lagrum som reglerar det att Tendens X i vissa fall måste betraktas som ett sexualbrott 
framstår som nödvändigt. Detta skulle även kunna leda till en normativ uppdatering 
vad gäller förståelsen av skyddsobjektets sexuella integritet även på andra håll.  
 
Men vad är då skyddsintresset för äran? Är det enbart ett skydd för individen eller är 
det viktigt för samhället och dess ordning. Ska ära vara någonting som en människa 
förtjänar genom att vara och agera på ett visst ärevördigt sätt, eller är äran någontings 
som människor har rätt till att åtnjuta närmast  att betrakta som en sorts ursprungsrät-
tighet. Om kriminalisering ska anses vara statens yttersta sätt att utöva handlingsdiri-
gering i syfte att motivera människor till att handla eller inte handla på ett visst sätt 
kan det vara en farlig väg att gå att betrakta ära(n) som en rättighet. Att kunna åtnjuta 
en viss ära bör vara ett lämpligt incitament för att bete sig väl. Likasom att skyddsin-
tresset bakom exempelvis barnpornografi både är det individuella barnet och barnet i 
allmänhet, kanske äreskyddet kan ses som något dubbelt. Såväl något människor bör 
ha en viss motivation till att själva upprätthålla som ett skydd från andra människors 
projektioner av hat, ogillande, ilska, avundsjuka eller annat. Detta sätt att ha infly-
tande på det egna och på andras personliga kapital har visat sig ge effekt.  
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Den första egenförvållade ärekränkningen bör motverkas genom att likställas med 
den allra första spärren till att inte begå vissa handlingar överhuvudtaget. Det är 
främst den andra sorten är denna delvis omedvetna som den här uppsatsen kretsar 
kring och som utan att egentligen handla om yttrandefrihet tycks koka ner till att 
handla om huruvida rätten att vara på ett visst sätt och rätten till att inte behöva 
exponeras eller rätten till att få ha vissa hemligheter kan anses finnas. Eller har vi 
människor redan förvandlats till våra egna personliga varumärken där vårt ”kapital” 
skyddas bakom något som liknar ett emotionellt upphovsrättsskydd? Betyder det att 
kontrollen över det egna personliga varumärket- jaget- har en vidare anledning att 
värna skyddet? Upphovsrätt fordrar ett verk att skydda, men kanske det återstår att se 
huruvida ett digitalt alias – ett personligt varumärke- kan betraktas som ett verk och 
inte vara en person.  
 
Precis som att skyddsintresset uppstår i gränslandet mellan att tillgodose en misstänkt 
och en utsatt framträder ärekränkningen som ett avvägningsinstrument mellan rätten 
att inte utmålas på ett visst sätt och rätten att få utmåla någon på ett visst sätt. Att 
överhuvudtaget utreda frågan sätter ofta den bakomliggande orsaken i centrum. Detta 
var ju ursprungligen en av anledningarna med den speciella åtalsprövningsregeln 
men som - då sättet att ärekränka fått nya medel - har ändrats för att bland annat 
försöka rå på de nya metoderna. 
 
Situationen tycks gå som en slags loop, syftet med skydd behöver ställas mot 
möjligheten att anmäla allehanda oförrätter eller använda ärekränkningsbestämmel-
sen som ett medel på områden där det hade varit önskvärt att straffrätten inte 
behövde nå.  De som drabbas mest av denna utveckling är förstås de som verkligen 
råkar illa ut på grund av andras förevändningar och upplevda rättighet att få säga 
eller sprida vad de vill om vem de vill när de vill och dessutom intala sig att deras 
affekt är helt ursäktad av en rätt till yttrandefrihet.  När idén om yttrandefrihetens 
triumf sätts i relation till diskussionen kring hämndporr, ofrivillig bildspridning och 
rena förtalsbrott tycks attityder som kan härledas till debatten kring våldtäktsbrottet 
på 1970-talet återkomma.  
 
Ofta är det yttrandefriheten som teoretiskt ställs emot utökning av kriminaliseringar 
som kan verka inskränkande i något avseende. Det måste därför även anföras att den 
menlighet som X kan medföra för vissa personer och grupper även kan inkräkta på 
deras fortsatta möjlighet till oinskränkt yttrandefrihet såväl som det överlåts makt till 
webboperatörer att under förevändningar som förhandsmoderering eller att uppställa 
användarregler och villkor att därigenom även applicera en (sin) ideologi på detta 
tillvägagångssätt. Enligt vilka regler eller lagar deras villkor behöver leva upp till är 
inte heller nödvändigtvis varken klart eller beständigt.  
 
Genom att flytta en server kan andra, även tidigare mer eller mindre digitalt utfors-
kade länders lagar komma att gälla. Användarvillkor skulle kunna innebära någon 
typ av samtycke varför förmodligen specialregler kan användas utan varken tillsyn 
eller garantier. Att internet nu i vissa länder börjat betraktas som en form av digital 
infrastruktur kan eventuellt innebära att viss kontroll över vilken typ av kontroll som 
är befogad och vilken som till varje pris ska undvikas kan utkristalliseras. X-fall 
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öppnar upp för många juridiska frågor som återfinns i ett fält mellan den verklighet 
som utspelar sig online och den verklighet som är offline. 
 
Då avståndet mellan samtiden och framtiden är konstant innebär det också att en 
persons framtida version av sig själv alltid är delvis imaginär. Samtidens idé om 
framtiden hinner aldrig ikapp den. Då framtidens parametrar ännu är ovissa, är detta 
förmodligen ett av skälen till varför det är så svårt att formulera synnerligen stringent 
lagtext i sannolikt förebyggande syfte. Särskilt när det gäller någonting så pass 
outforskat som internets nyare beståndsdelar sociala medier och dess inverkan på 
människor och samhälle. Det brukar framhävas att internet minskar avståndet mellan 
människor och mellan platser, men kanske minskar det också det tidsmässiga 
avståndet och föreställningen om varaktighet. Detta leder till att mänskligt minne nu 
är något som med enkelhet kan både förvaras och överföras i datorns eller molnets 
minne. Att få glömmas bort och möjlighet till avståndstagande blir plötsligt någon-
ting exklusivt och eftersträvansvärt.  
 
Den digitala människan existerar samtidigt på olika platser och i olika kontexter. 
Denna kollektivt systematiserade minnesbank har inte som straffrätten någon 
preskriptionstid och inte heller någon oskyldighetspresumtion. Med teknikens 
utveckling finns anledning att befara att det i framtiden enbart genom att betrakta en 
människa genom en datoriserad pryl går att få fram allehanda information om 
personens förehavanden och historik. Detta enorma informations- och minnesflöde 
ger på sikt sannolikt upphov till en ny syn på informationshantering. I förhållande till 
X skulle det exempelvis innebära att bara för att en förtalsuppgift förmedlas via 
internet kan det inte nödvändigtvis anses som ett grovt brott. Det torde istället vara 
uppgiftens beständiga karaktär som ökar allvarlighetsgraden. Det personliga kan bli 
allas angelägenhet såväl genom att tendensen kan drabba vem som helst och att 
beroende på den drabbades situation i övrigt kan även konsekvenserna få oanade 
effekter. Det vore mer än beklagligt om denna blottade angreppsyta användes för att 
åstadkomma en risk för samhällets säkerhet genom att försöka spela ut nyckelperso-
ner mot varandra.  

 
Tendens X visar på hur alla dessa aspekter förstärker sårbarheten hos den enskilda 
människan å ena sidan och samhälleliga normer å andra sidan. Angelägenheten att 
utforska detta område är således stort och ytorna som behöver angripas är många. 
Som visats av uppsatsen händer mycket på området, och det finns ingen anledning att 
anta att det inte skulle fortsätta vara ett dynamiskt område, med många kommande 
utmaningar för såväl domstol som enskilda. Det tänkbara forskningsfältet är enormt 
och enligt min uppfattning i stort behov av att parallellt med genomsyn på de olika 
områdena även anta ett brett angreppssätt med såväl tvärvetenskaplig som teknisk 
ansats. Desto mer normaliserat det blir att ge avkall på integritet i olika sammanhang 
ju närmare framstår X som en fråga om självbestämmandets existens snarare än en 
fråga om ära. I romarriket var förlust av existimatio nära sammanflätat med förlusten 
av medborgerliga rättigheter. Idag ska istället de medborgerliga mänskliga rättighet-
erna innehålla skydd mot både integritets- och ärekränkning – något som alltså inte 
är helt enkelt att tillförsäkra juridiskt. Och dessutom är upp till varje nation att i viss 
mån själva avgöra. Jag är av den uppfattningen att den makt och kraft som internet 
bringar dem som där har inflytande måste börja studeras noga innan det är försent. 
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På fältet Internet skapas dagligen nya habitus, kontrollerade eller utförda i affekt, 
vilka ökar eller minskar människors personliga kapital även på fältet utanför Internet. 
Förståelsen för detta bör genomsyra såväl lagstiftarens som domstolens metoder.  
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Bilaga A 

BROTTSBALKEN (1962:700) t.o.m. SFS 2014:222, utdrag  
 
ÄREKRÄNKNINGSBROTT:  
 
5 kap. 1 § Förtal 
Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift 
som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter. 
Var 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. 
 
5 kap. 2 § Grovt förtal 
Är brott som i 1 § sägs att anse som grovt, skall för grovt förtal dömas till böter eller fängelse i högst 
två år. 
Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om uppgiften genom sitt innehåll eller 
den omfattning i vilken den blivit spridd eller eljest var ägnad att medföra allvarlig skada. 
 
5 kap. 3 § Förolämpning 
Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt 
beteende mot honom, dömes, om gärningen ej är belagd med straff enligt 1 eller 2 §, 
för förolämpning till böter. 
Är brottet grovt, dömes till böter eller fängelse i högst sex månader.  
 
5 kap. 5 § Åtalsprövning 
Brott som avses i 1–3 §§ får inte åtalas av någon annan än målsäganden. Om brottet riktar sig mot 
någon som är under arton år eller om i annat fall målsäganden anger brottet till åtal, får dock åklagaren 
väcka åtal om detta anses påkallat från allmän synpunkt och åtalet avser 

• 1. förtal och grovt förtal, 
• 2. förolämpning mot någon i eller för hans eller hennes myndighetsutövning, 
• 3. förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes ras, hudfärg, nationella eller etniska 

ursprung eller trosbekännelse, eller 
• 4. förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes sexuella läggning. 

Har förtal riktats mot en avliden, får åtal väckas av den avlidnes efterlevande make, bröstarvinge, 
förälder eller syskon och, om åtal av särskilda skäl anses påkallat från allmän synpunkt, av åklagare.   
Innebär brott som avses i 1–3 §§ att någon genom att förgripa sig på en främmande makts statsöverhu-
vud som vistas i Sverige eller på en främmande makts representant i Sverige har kränkt den främmande 
makten, får brottet åtalas av åklagare utan hinder av första stycket. Åtal får dock inte ske utan 
förordnande av regeringen eller den regeringen har bemyndigat till detta. SFS 2014:222 

 
 

BROTT MOT FRED OCH FRIHET:  
 
4 kap. 4 § Olaga tvång 
Den som genom misshandel eller eljest med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar annan att 
göra, tåla eller underlåta något, dömes för olaga tvångtill böter eller fängelse i högst två år. Om någon 
med sådan verkan övar tvång genom hot att åtala eller angiva annan för brott eller att om annan lämna 
menligt meddelande, dömes ock för olaga tvång, såframt tvånget är otillbörligt. 
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Är brott som avses i första stycket grovt, dömes till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid 
bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningen innefattat pinande till 
bekännelse eller annan tortyr. 
 
4 kap. 5 § Olaga hot 
Om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos 
den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, 
döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år. 
Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. SFS 1993:207 
 
4 kap. 4 a § Grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning 
Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4, 6 eller 12 kap. eller enligt 24 § lagen (1988:688) om 
kontaktförbud mot en närstående eller tidigare närstående person, döms, om var och en av gärningarna 
utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt 
skada personens självkänsla, för grov fridskränkning till fängelse i lägst nio månader och högst sex år. 
Har gärningar som anges i första stycket begåtts av en man mot en kvinna som han är eller har varit gift 
med eller som han bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden, ska han i 
stället dömas för grov kvinnofridskränkning till samma straff. SFS 2013:367. 
 
4 kap. 6 a § Kränkande fotografering 
Den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig 
inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme, döms för 
kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år. 
Till ansvar ska det inte dömas om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är 
försvarlig. 
Första stycket gäller inte den som med tekniskt hjälpmedel tar upp bild av någon som ett led i en 
myndighets verksamhet. SFS 2013:366. 
 
4 kap 9 b § om förberedelse till bland annat kränkande fotografering 
Den som anbringar tekniskt hjälpmedel med uppsåt att bryta telehemlighet på sätt som anges i 8 § eller 
att utföra brott som anges i 6 a eller 9 a §, döms för förberedelse till sådant brott till böter eller fängelse i 
högst två år, om han eller hon inte gjort sig skyldig till fullbordat brott. SFS 2013:366 
 
4 kap. 7 § Ofredande 
Den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst 
beteende eljest ofredar annan, döms för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år. SFS 1993:207. 
 
 
SEXUALBROTT:  

 
6 kap 8 § Utnyttjande av barn för sexuell posering  
Den som främjar eller utnyttjar att ett barn under femton år utför eller medverkar i sexuell posering, 
döms för utnyttjande av barn för sexuell poseringtill böter eller fängelse i högst två år.   
Detsamma gäller den som begår en sådan gärning mot ett barn som fyllt femton men inte arton år, om 
poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling. 
Är brottet grovt, döms för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering till fängelse i lägst sex 
månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om brottet avsett 
en verksamhet som bedrivits i större omfattning, medfört betydande vinning eller inneburit ett 
hänsynslöst utnyttjande av barnet. SFS 2005:90 
 
6 kap. 10 § Sexuellt ofredande 
Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, sexuellt berör ett barn under femton år eller 
förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd, döms för sexuellt 
ofredande till böter eller fängelse i högst två år. 
Detsamma gäller den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller 
annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens 
sexuella integritet. SFS 2005:90. 
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BARNPORNOGRAFIBROTT OCH OLAGA VÅLDSSKILDRING:  
 
16 kap. 10 a § 
Den som 
1. skildrar barn i pornografisk bild, 
2. sprider, överlåter, upplåter, förevisar eller på annat sätt gör en sådan bild av barn tillgänglig för någon 
annan,  
3. förvärvar eller bjuder ut en sådan bild av barn,   
4. förmedlar kontakter mellan köpare och säljare av sådana bilder av barn eller vidtar någon annan 
liknande åtgärd som syftar till att främja handel med sådana bilder, eller 
5. innehar en sådan bild av barn eller betraktar en sådan bild som han eller hon berett sig tillgång 
till döms för barnpornografibrott till fängelse i högst två år. 
 
Är ett brott som avses i första stycket ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.  
Med barn avses en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under arton år. Är 
pubertetsutvecklingen fullbordad, ska ansvar för gärning enligt första stycket 2–5 dömas ut bara om det 
av bilden och omständigheterna kring den framgår att den avbildade personen är under arton år. 
Den som i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte av oaktsamhet sprider en sådan bild som 
avses i första stycket, döms som sägs där eller i andra stycket.   
 
Är brott som avses i första stycket att anse som grovt, döms för grovt barnpornografibrott till fängelse i 
lägst sex månader och högst sex år.  Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om det 
har begåtts yrkesmässigt eller i vinstsyfte, utgjort ett led i brottslig verksamhet som utövats systematiskt 
eller i större omfattning, avsett en särskilt stor mängd bilder eller avsett bilder där barnen är särskilt 
unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt. SFS 2010:1357 
 
16 kap. 10 b § 
Förbuden i 10 a § mot skildring och innehav gäller inte den som enligt första eller andra stycket i den 
paragrafen framställer en pornografisk bild av barn, om skillnaden i ålder och utveckling mellan den 
avbildade personen och den som framställer bilden är ringa och omständigheterna i övrigt inte påkallar 
att ansvar döms ut.   
Inte heller gäller förbuden den som tecknar, målar eller på något annat liknande hantverksmässigt sätt 
framställer en sådan bild, om bilden inte är avsedd att spridas, överlåtas, upplåtas, förevisas eller på 
annat sätt göras tillgänglig för andra.   
Även i andra fall ska en gärning inte utgöra brott, om gärningen med hänsyn till omständigheterna är 
försvarlig. SFS 2010:399 

 
16 kap. 10 c § 
Den som i bild skildrar sexuellt våld eller tvång med uppsåt att bilden eller bilderna sprids eller som 
sprider en sådan skildring, döms, om inte gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig, 
för olaga våldsskildring till böter eller fängelse i högst två år.  Detsamma gäller den som i rörliga bilder 
närgånget eller utdraget skildrar grovt våld mot människor eller djur med uppsåt att bilderna sprids eller 
som sprider en sådan skildring.   
Sprider någon av oaktsamhet en skildring som avses i första stycket och sker spridningen i yrkesmässig 
verksamhet eller annars i förvärvssyfte, döms till ansvar enligt första stycket. SFS 2010:1881 
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LAGEN (1998:112) OM ANSVAR FÖR ELEKTRONISKA ANSLAGSTAVLOR, 

 
Tillämpningsområde 
1§ Denna lag gäller elektroniska anslagstavlor. Med elektronisk anslagstavla avses i denna lag en 
tjänst för elektronisk förmedling av meddelanden. 
I lagen avses med meddelande text, bild, ljud eller information i övrigt. 
 
2 § Lagen gäller dock inte 
1. tillhandahållande endast av nät eller andra förbindelser för överföring av meddelanden eller av andra 
anordningar som krävs för att kunna ta i anspråk ett nät eller annan förbindelse, 
2. förmedling av meddelanden inom en myndighet eller mellan myndigheter eller inom ett företag eller 
en koncern, 
3. tjänster som skyddas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, eller 
4. meddelanden som är avsedda bara för en viss mottagare eller en bestämd krets av mottagare 
(elektronisk post)  
 
Information till användarna 
3 § Den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla skall lämna information till var och en som 
ansluter sig till tjänsten om sin identitet och i vilken utsträckning inkomna meddelanden blir tillgängliga 
för andra användare. 
 
Uppsikt över tjänsten 
4 § Den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla skall, för att kunna fullgöra sin skyldighet 
enligt 5 §, ha sådan uppsikt över tjänsten som skäligen kan krävas med hänsyn till omfattningen och 
inriktningen av verksamheten. 
 
Skyldighet att ta bort vissa meddelanden 
5 § Om en användare sänder in ett meddelande till en elektronisk anslagstavla ska den som tillhandahål-
ler tjänsten ta bort meddelandet från tjänsten eller på annat sätt förhindra vidare spridning av 
meddelandet, om 
1. meddelandets innehåll uppenbart är sådant som avses i bestämmelserna i 16 kap. 5 § brottsbalken om 
uppvigling, 16 kap. 8 § brottsbalken om hets mot folkgrupp, 16 kap. 10 a § brottsbalken om 
barnpornografibrott eller 16 kap. 10 c § brottsbalken om olaga våldsskildring, eller 
2. det är uppenbart att användaren har gjort intrång i upphovsrätt eller i rättighet som skyddas genom 
föreskrift i 5 kap. lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk genom att sända 
in meddelandet. 
För att kunna fullgöra sin skyldighet enligt första stycket har den som tillhandahåller tjänsten rätt att ta 
del av meddelanden som förekommer i tjänsten. 
Skyldigheten enligt första stycket och rätten enligt andra stycket gäller också den som på tillhandahålla-
rens uppdrag har uppsikt över tjänsten. SFS 2010:401 
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Bilaga B 

BEGREPPET ÄRA 
 
Nationalencyklopedin; ne.se, 2015  

 
1ä`ra subst. ~n  
ORDLED: är-an 
 
1 (högt) anseende som uppnås genom berömvärda handlingar förr särsk. genom visad tapperhet o.d.; 
vanl. betraktat som ett bestående värde {→heder 1} ⟨ofta ngt högt.⟩: ärofull; ärorik; han drog ut i 
kriget för att vinna ~ för sig och sin ätt; med sina bragder höljde han sitt namn med ~; ~n av segern 
tillkommer i första hand målvakten; ledaren fick som vanligt hela ~n av framgången 
BET.NYANSER: a) ngt försvagat om mer tillfälligt personligt anse-
ende: äreförgäten; ärekränkning; ärerörig; äresak; vanära; detta gick hennes ~ för när b) spec. i fråga 
om moral, särsk. sexualmoral: ärbar; en ~ns man c) med negativ betydelse, som förstärkande uttr. ⟨i 
best. f. genitiv⟩: en ~ns knöl; ditt ~ns nöt, varför gjorde du så? 
IDIOM: dagen till ~ såsom markerat uttryck för dagens betydelse; långt från/bortom all ~ och 
redlighet i en avlägsen avkrok utan civilisation och kultur; sätta en ~ i (att utföra) ngtlåta (utförandet 
av) ngt vara avgörande för sin personliga heder;~ns fält slagfältet ⟨litt.⟩; ~ns och hjältarnas 
språk svenska språket ⟨ofta iron.⟩ 
HIST.: sedan äldre fornsvensk tid; fornsv. ära 'ära; aktning'; av lågty. ere, även 'äktenskap'; jfr förära 
 
2 tillfälle att visa (hög) uppskattning för ngn; särsk. i artighetsfra-
ser {→heder 2}: ärebetygelse; ärebevisning; äreport; äretitel; ärevarv; jag har redan haft den ~n (att 
bli presenterad); gör mig den ~n att infinna Er på mottagningen; jag har den ~n att gratulera (på 
födelsedagen) 
BET. NYANSER: a) med ändrad inriktning hög uppskattning ⟨ngt vard.; i ett uttr.⟩: har den ~n (på 
födelsedagen)! b) om uttr. för uppskattning, särsk. som utrop e.d.: Gud ske pris och ~; ~ vare Gud i 
höjden 
HIST.: sedan äldre fornsvensk tid; se 1ära 1 
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Bilaga C 

ORDBOKSDEFINITIONER  
 
Bonniers Svenska Ordbok, Albert Bonniers förlag, 8 upplagan, Stockholm, 2002.  
 
Förtal - (i allm.) det att lögnaktigt tala illa om någon; (jur.) en form av ärekränkning. Förtala- tala illa 
om, nedsvärta förtalskampanj- systematiskt bedrivet förtal 
 
Ärekränkning – Brott som innebär att man utpekar ngn som brottslig, moraliskt förkastlig e. D (förtal), 
eller beter sig eller yttrar sig kränkande mot resp. till någon (förolämpning) 
 
Klandervärd – (motsats: berömvärd) jmf. Klander- ogillande (ord), anmärkning(ar), kritik; (jur.) talan 
vid domstol att t.ex. köp, testamente skall ändras eller upphävas. 
 
Klandra - Anmärka på, kritisera, beskylla; (jur.) yrka på rättelse el. upphävande av 
 
Integritet- Okränkbarhet, oberoende  
 
Missaktning-Förakt, ringaktning 
 
Förakt- Det att se ner på något såsom mindervärdigt eller förkastligt. Förakta- ha förakt för- 
Föraktfull- ringaktande, hånfull. Föraktlig- värd förakt; obetydlig; (ofta i understatement)  
 
Moral-Regler för vad som är rätt och orätt; förmåga att följa dessa regler; psykisk styrka. Moralisk- 
som gäller moral; som följer moralens regler 
 
Hat- Djupt känd fientlighet eller avsky 
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Bilaga D 

HÄMNDPORRSLAGSTIFTNING  
 
Exempel 1. 
Amerikanska stater med olika rubriceringar av straffrättslig “Revenge Porn”: 

• Alaska:  Harassment in the second degree. Alaska Stat. 11.61.120 
• Arizona:   Unlawful distribution of images.  Arizona Revised Statutes 13-1425 (Apr. 2015 amended 

version) [Note:  presently on hold] 
• California: Disorderly conduct misdemeanor. California Penal Code 647(j)(4). 
• Colorado:  Posting a private image for harassment (18-7-107), Posting a Private Image for pecuniary 

gain (18-7-108) -- both are class 1 misdemeanors.  Colorado Revised Statutes 18-7-107 and 18-7-
108 

• Delaware:  Violation of privacy; class B misdemeanor and class G felony if aggravating factors 
present Section 1335, Title 11 Delaware Code 

• Florida:  Sexual Cyberharassment.  Misdemeanor first degree, (felony in third degree for repeat 
offenders) 784.049, Florida Statutes, Effective Oct 1, 2025 

• Idaho:  Video voyeurism felony. Idaho Code 18-6609(2)(b) 
• Illinois:  Non-consensual dissemination of private sexual images; class 4 felony Illinois Criminal 

Code Sec. 11-23.5 
• Hawaii:  Violation of privacy in the first degree, class C felony. Hawaii Revised Statutes 711-1110.9 
• Georgia:  Invasion of privacy misdemeanor.  Georgia Code Title 16 Chapter 11 Article 3 Part 1 16-

11-90 
• Maryland:   Stalking and harassment.   Maryland Code Section 3-809 
• New Mexico:  Unauthorized Distribution of Sensitive Images.  Misdemeanor; (fourth degree felony 

if recidivist). New Mexico Criminal Code 
• New Jersey:  Invasion of privacy, third degree. New Jersey Code. 2C:14-9(c) 
• Pennsylvania: Unlawful dissemination of intimate image, misdemeanor, 2nd degree (1st degree if 

person depicted is a minor).  Title 18 Pennsylvania Consolidated Statutes Section 3131. 
• Texas*:  Improper Photography or Visual Recording Texas Penal Code 21.15  [Note:  21.15(b)(1) 

held unconstitutional] 
• Utah:  Distribution of intimate images, misdemeanor. Utah Code 76-5b-203 
• Virginia:  Unlawful dissemination or sale of images of another person; class 1 misdemeanor.  Code 

of Virginia 18.2-386.2 
• Wisconsin:  Representations depicting nudity. Code of Wisconsin 942.09.   

Källa:  http://www.cagoldberglaw.com/states-with-revenge-porn-laws/ (Hämtad 15 maj, 2015) 
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Exempel 2. 
England: 
 

1. Sending images of this kind may, depending on the circumstances, be an offence under the 
Communications Act 2003 or the Malicious Communications Act 1988. Behaviour of this kind, if 
repeated, may also amount to an offence of harassment under the Protection from Harassment Act 
1997. 

2. Specific legislation also applies to the making, dissemination or possession of indecent photographs 
of children under the age of 18. 

3. The maximum penalty for possession of indecent photographs of children is five years in prison. 
4. Creation and distribution of such photographs carries a maximum penalty of 10 years. 

 
Källa:  
https://www.gov.uk/government/news/new-law-to-tackle-revenge-porn, (Hämtad 15 maj, 2015) 
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