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Summary 
This essay aims to investigate the legal consequences of online harassment. 

Violations of the personal privacy of frequent social media users are a 

growing problem, which affects a big part of the population. Current 

legislation regarding different kinds of harassment is mainly focused on 

physical acts. This might be problematic since online harassment does not 

take place in the physical world but in the virtual. Hence, victims of online 

harassment risk not being able to receive restitution from the legal system.  

 

Different social groups are affected by different expressions of harassment. 

It is more common for men and boys to be threatened or have damaging 

rumours targeting their honour spread online than it is for women and girls. 

Women and girls are, on the other hand, more often facing sexual 

harassment online. A common kind of harassment, targeting the person’s 

sexuality, is having a picture or film spread over the Internet without 

permission. This can be experienced as very offending and hurtful for the 

victims but is difficult for the legal system to act against under the current 

legislation.  

 

The essay compares the current legislation with a proposed legislative 

change presented in the Swedish Government Official Report SOU 2016:7. 

The proposition aims to strengthen the protection of personal privacy. A 

new penalty provision is proposed, called unlawful violation of privacy 

(olaga integritetsintrång). This would criminalise spreading information, 

which could be harmful to the person affected, including pictures of people 

who are naked or in sexual situations. The conclusion of the essay is that an 

adoption of the proposition given in SOU 2016:7 might strengthen the 

protection of personal privacy in a positive manner.  
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Sammanfattning 
Denna framställning berör kränkningar som riktar sig mot den personliga 

integriteten och som framförs via internet. Nätbaserade kränkningar är ett 

problem vilket drabbar många enskilda som deltar i debatter eller har delar 

av sina sociala liv på internet. Olika grupper utsätts för olika typer av 

kränkningar och vissa grupper är mer utsatta än andra. Det är viktigt att 

lagstiftningen håller sig uppdaterad gentemot samhällsutvecklingen. När 

kränkningar som tidigare främst framfördes i den fysiska världen har 

förflyttats till internet innebär det att också lagstiftningen behöver förändras 

för att kunna fånga upp dessa kränkningar.  

 

När män och pojkar utsätts för kränkningar på nätet handlar det till största 

delen om hot eller om ryktesspridning gällande deras ära och anseende. 

Kvinnor och flickor utsätts istället oftare för kränkningar som tar sikte på 

deras sexualitet. Det kan röra sig om sexuella trakasserier där oönskad 

kontakt sker eller att en bild på en sprids fritt på internet. Att få ett rykte om 

sitt sexualliv eller en bild spridd mot sin vilja kan vara djupt kränkande och 

påverka den utsatta på olika sätt i vardagen. Rättsläget är dock oklart 

gällande dessa typer av kränkningar.  

 

I uppsatsen görs en jämförelse mellan gällande rätt och det förslag till 

förändringar av skyddet för den personliga integriteten som lämnas i SOU 

2016:7 ”Integritet och straffskydd”. En del av förslaget är att införa en ny 

kriminalisering benämnd olaga integritetsintrång med syftet att förbjuda 

spridning av integritetskränkande uppgifter. Sådana uppgifter är bland andra 

nakenbilder som idag är tillåtna att sprida. Den slutsats som till sist har 

gjorts är att införandet av förslagen från SOU 2016:7 kan komma att 

förbättra skyddet för den personliga och den sexuella integriteten, då 

förslaget innehåller uppdateringar av rätten gentemot internet som 

uttrycksmedel.    
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Förkortningar 
BrB  Brottsbalk (1962:700) 

Brå  Brottsförebyggande rådet  

EKMR Europeiska konventionen angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna (1950) 

HD  Högsta domstolen   

JT  Juridisk tidskrift 

NJA  Nytt Juridiskt Arkiv 

Prop.  Proposition 

RF  Regeringsform (1974:152) 

SOU        Statens offentliga utredningar           
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1 Inledning  

1.1 Allmänt 

Kränkningar som framförs på internet är ett växande problem. Det tycks få 

olika konsekvenser för olika samhällsgrupper beroende på vilka typer av 

kränkningar respektive grupp utsätts för.1 Utmärkande för de kränkningar 

som i huvudsak drabbar kvinnor och flickor är att de ofta tar sikte på den 

utsattas sexualitet.2 Dessa kränkningar tar sig olika uttryck men består bland 

annat av grova yttranden och spridningar av privata bilder, två typer av 

kränkningar som det idag är oklart hur de ska hanteras straffrättsligt. I SOU 

2016:7 ges förslag till förändringar av gällande rätt för att stärka skyddet av 

enskildas personliga integritet. Detta förslag kommer att vara uppsatsens 

utgångspunkt för en jämförelse med gällande rätt.   

 
 

1.2 Syfte 

Uppsatsens syfte är att utreda hur gällande rätt förhåller sig till kränkningar 

av den personliga integriteten som sker på nätet. Syftet är också att utreda 

om olika grupper får olika straffrättsligt skydd beroende på vilka typer av 

kränkningar de drabbas av, där fokus läggs på kränkningar riktade mot 

sexualitet och kön.  

 

1.3 Frågeställningar 

För att kunna uppnå syftet med uppsatsen ska följande hjälpande 

frågeställningar besvaras: 

- Hur behandlar gällande rätt, vad gäller straffbarhet, nätbaserade 

kränkningar av den personliga integriteten?  
                                                
1 Brå:s rapport 2015:6 s. 100f.   
2 Jane (2014) s. 566. 
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- Vilka effekter får kränkningar som riktar sig mot offrens kön och 

sexualitet? 

- Kommer förslaget i SOU 2016:7 att förändra det straffrättsliga skyddet för 

den personliga integriteten jämfört med det nuvarande?  

 

1.4 Avgränsningar 

Då staten begränsar vad som får och inte får uttryckas eller spridas av 

enskilda innebär det inskränkningar av yttrandefriheten. Detta eftersom 

utrymmet för vad som utgör ett tillåtet uttryck minskas. Av utrymmesskäl 

har detta perspektiv fått stå tillbaka i denna uppsats. Möjligheterna till att 

begära civilrättsligt skadestånd för den som utsätts för kränkningar kommer 

inte heller att beröras. Vidare kommer inte möjligheterna till att begränsa 

spridandet av personliga uppgifter som finns genom personuppgiftslag 

(1998:204) att behandlas. Den relativt nya brottsrubriceringen kränkande 

fotografering, 4 kap. 6a § BrB, har inte berörts. Även detta beror på brist på 

utrymme. Då uppsatsen fokuserar på kränkningar med inriktning på 

sexualitet och kön har fokus lagts på de typer av kränkningar som främst 

drabbar kvinnor och flickor. Utrymme har därför getts åt rubriceringarna 

förtal, ofredande och sexuellt ofredande eftersom dessa är de mest aktuella 

vid bedömningar av kränkningar mot den sexuella integriteten.  

 

1.5 Metod och perspektiv 

I följande framställning kommer en rättsdogmatisk metod att användas där 

lagtext, förarbeten, doktrin och praxis behandlas för att kunna presentera det 

nuvarande rättsläget.3 Som en grund för en kritisk granskning av gällande 

rätt, och främst för att kunna besvara den andra frågeställningen, har ett 

genusrättsvetenskapligt perspektiv anlagts. Det genusrättsliga perspektivet 

                                                
3 Peczenik (1995) s. 33. 
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på rätten innebär, bland annat, att bakomliggande strukturer i samhället som 

baseras på könsmaktsordningen påverkar hur rätten utformas.4  

 

1.6 Forskningsläge 

Kränkningar av den personliga integriteten på internet är ett ämne som 

behandlats inom diverse arbeten. Det rör sig dels om Brå:s nätrapport 

2015:6, dels om SOU 2016:7, dels om litterära verk och artiklar. Frågan om 

sexuella trakasserier på internet som riktar sig mot kvinnor har behandlats 

av ett flertal forskare, bland andra Keats Citron som under en lång tid har 

varit aktiv i den juridiska debatten för att skydda den sexuella integriteten i 

det digitala samhället.   

 

1.7 Material 

Utgångspunkten för jämförelsen mellan nuvarande lag och lagförslaget har 

varit SOU 2016:7. Brå:s rapport 2015:6 har använts som statistiskt underlag. 

Rapporten berör endast de anmälningar som inkom under 2012. Detta gör 

den något begränsad. Rapporten har ändå använts som underlag för att visa 

hur fördelningen mellan olika grupper av målsägande kan se ut och i 

förhållande till olika brottsrubriceringar. Det bör noteras att det statistiska 

underlaget som rapporten baseras på kan variera något men de skillnader 

som finns mellan de undersökta grupperna är så pass stora att de kan anses 

tala för en sorts struktur.  

 

Utöver ovan nämnda material har övriga förarbeten, praxis och litteratur 

använts för att kunna ge en mer ingående bild av rättsläget och diskussioner 

kring ämnet. Flera artiklar som berör kränkningar av den sexuella 

integriteten, bl.a. Keats Citron och Nussbaum, är skrivna utifrån en 

amerikansk kontext, vilket kan vara nödvändigt att uppmärksamma.  
                                                
4 Gunnarsson och Svensson (2009) s. 145. 
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1.8 Definitioner 

Här följer en kort redogörelse för utredarnas syn på begreppet personlig 

integritet, som det kommer till uttryck i SOU 2016:7. Personlig integritet 

har inte definierats fullt ut inom svensk rätt. Vad som ska omfattas av 

begreppet är därför fortsatt oklart. Allmänt accepterat är dock att alla 

människor har sitt eget personliga utrymme. Detta utrymme ska vara 

skyddat från angrepp. Angreppen kan vara fysiska men den personliga 

integriteten kan även utsättas för andra typer av kränkningar. Kränkningarna 

kan då vara riktade mot privatlivet, som t.ex. när personliga uppgifter om 

den enskilde får spridning.5 Att alla människor har rätt till skydd av sitt 

privatliv framgår av 1 kap. 2 § RF och av artikel 8 EKMR. Den personliga 

integriteten kan anses falla inom det skyddade området. Annat som bör 

omfattas av den personliga sfären och därmed skyddas mot kränkningar är 

den respekt och värdighet alla människor har rätt till.6 Inom denna sfär kan 

även rätten till sexuell integritet anses rymmas. När personlig integritet 

fortsatt nämns i uppsatsen avses varje individs personliga sfär som ska 

skyddas mot angrepp. 

 

Grupperna pojkar och flickor utgörs av individer av manligt och kvinnligt 

kön under arton år. Grupperna män och kvinnor utgörs av individer över 

arton år. Denna indelning baseras på Brå:s rapport som har använts i 

uppsatsen.  

 

1.9 Disposition 

Uppsatsen inleds med en kort bakgrund av kränkningar på internet. Andra 

kapitlet innehåller även en redogörelse för kränkningar som sker via internet 

och dess konsekvenser för olika grupper. Det tredje kapitlet berör personlig 

integritet och gällande rätt. Fjärde kapitlet går igenom förslagen i SOU 

                                                
5 SOU 2016:7 s. 179f. 
6 a.a s. 20. 
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2016:7. Uppsatsen avslutas med en analys och en jämförelse mellan 

gällande rätt och förslagen från utredningen.  
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2  Kränkningar på internet 

2.1 Bakgrund 

Internet är till stora delar obegränsat, något som följer av dess konstruktion. 

Information kan med mycket enkla medel snabbt spridas till ett stort antal 

människor. Detta är delvis vad som gör internet till en tillgång. Tekniska 

lösningar, kunskap och kontakter kan färdas över stora geografiska områden 

tack vare de förbättrade kommunikationsmöjligheterna.7 Internet är även ett 

medel för att sprida bilder, filmer och rykten till en anonym publik, vars 

storlek ofta är omöjlig att överskåda.8 Uppgifter som tidigare var begränsade 

till en betydligt mindre personkrets kan nu nå långt fler. Den tekniska 

utvecklingen har förändrat vårt sociala beteende. Mycket av den kontakt vi 

förr endast kunde få genom fysisk närvaro eller via mer kontrollerade 

kommunikationsmedel sker nu snabbt och enkelt genom sociala medier. 

Detta har även öppnat upp för nya typer av kränkningar som lagstiftaren inte 

har kunnat förutse.9  

 

I SOU 2016:7 anser utredarna att den nuvarande lagstiftningen inte är 

effektiv för att hantera kränkningar på internet. Många av de 

brottsrubriceringar som ska hantera kränkningar riktade mot den personliga 

integriteten utformades i förhållande till gärningar som inte alls liknar de 

kränkningar som möjliggjorts genom den tekniska utvecklingen. 

Lagstiftningen berör i större utsträckning kränkningar som sker i den fysiska 

världen. På internet begås inte fysiska kränkningar. Istället rör det sig om 

kränkningar riktade främst mot enskildas personliga integritet och deras 

sociala existens.10 

 

                                                
7 Levmore och Nussbaum (2010) s. 1. 
8 SOU 2016:7 s. 375. 
9 Levmore och Nussbaum (2010) s. 9.  
10 SOU 2016:7 s. 21. 
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En form av kränkning som till största delen drabbar unga flickor och 

kvinnor är spridningar av mer eller mindre avklädda bilder och filmer.11 Att 

få en nakenbild spridd på internet mot sin vilja kan innebära en allvarlig 

kränkning av en persons integritet. Detta är idag inte kriminaliserat, om 

bilden inte kan kopplas samman med ett kränkande budskap exempelvis om 

personens sexuella vanor. Detta kan ses som ett exempel på att 

lagstiftningen inte är uppdaterad gentemot den virtuella världen och på hur 

oskyddade vissa grupper, som i hög grad utsätts för ovanstående former av 

kränkningar, är.12  

 

I detta kapitel kommer redogöras för några vanligt förekommande typer av 

kränkningar på internet, vilka grupper som drabbas av dessa kränkningar 

samt kränkningarnas sociala konsekvenser för den utsatte. Brå utkom 2015 

med en rapport gällande kränkningar riktade mot enskilda som sker på 

internet. Rapporten kartlägger anmälningar av för uppsatsen relevanta 

brottsrubriceringar inkomna till polisen under 2012. Anmälningarna 

presenterades utifrån fyra persongrupper av målsäganden: kvinnor, män, 

flickor och pojkar. Dessa grupper drabbas typiskt sett av olika typer av 

kränkningar och har olika relationer till gärningspersonen. Persongrupperna 

har därmed behov av olika typer av skydd.13  

 

2.2 Typer av kränkningar 

För gruppen kvinnor är ofredande, vilket regleras i 4 kap. 7 § BrB, den 

vanligast anmälda brottsrubriceringen. Kvinnorna som anmäler har ofta 

utsatts för kränkande och nedsättande yttranden eller kontaktsökande som 

fortsätter trots avböjande.14 Det är vanligt att kvinnor drabbas av ofredanden 

från en nuvarande eller f.d. partner och att kränkningarna sker både fysiskt 

                                                
11 Brå:s rapport 2015:6 s. 65. 
12 a.a. s. 100f.   
13 a.a. s. 5ff. 
14 a.a. s. 9. 
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och via internet.15 Män drabbas istället främst av angrepp på sin heder och 

ära. Det handlar om anklagelser om påstådd kriminalitet eller att en dom där 

mannen figurerar publiceras med syfte att få denne att framstå som 

brottslig.16 Pojkar drabbas till största delen av hot. Hot om grovt våld eller 

dödshot är vanligt förekommande bland anmälningarna.17  

 

Vanligast är att flickor anmäler att en bild på dem har publicerats mot deras 

vilja. Ofta har bilden sexuella undertoner eller är kopplad till en kränkande 

text där flickans sexuella beteende kommenteras på ett negativt sätt. Flickor 

är den grupp som i störst utsträckning drabbas av kränkningar av en för dem 

okänd eller anonym gärningsperson. Ungefär 40 % av de kränkningar där 

gärningspersonen är okänd rör spridning av bilder med sexuell underton.18  I 

en undersökning gjord av barnrättsorganisationen Friends uppger 18 % av 

flickorna i åldersgruppen 10-16 år att de under det senaste året utsatts för 

sexuella trakasserier på nätet. Friends menar att det troligen rör sig om en 

betydligt större andel då barnen börjat se trakasserierna som en normal del 

av internetanvändandet.19  

 

2.3 Effekter av kränkningar mot kvinnor 
och flickor  

Kvinnor och flickor drabbas till stor del av hot och kränkningar som 

grundas i deras kön eller sexualitet. Detta kan förklaras som ett uttryck för 

kvinnohat och utgör en typ av könsdiskriminering.20 De sexuella 

trakasserier som nästan uteslutande drabbar kvinnor resulterar i 

begränsningar för kvinnor att delta i offentlig debatt, att arbeta, att skriva 

eller på annat sätt uttrycka åsikter i den digitala miljön. När kvinnor 

trakasseras och kränks via internet är det ofta fråga om någon form av 

                                                
15 Brå:s rapport 2015:6 s. 71. 
16 a.a. s. 67. 
17 a.a. s. 72ff. 
18 a.a. s. 65f.  
19 Friends nätrapport 2017 s. 14. 
20 Jane (2014) s. 566. 
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sexuell kränkning eller en kränkning som på annat sätt tar sikte på deras 

könstillhörighet. Män drabbas inte i samma utsträckning av sexualiserade 

kränkningar eller hot.21 Hot om sexuellt våld och att personliga uppgifter 

sprids till en stor anonym grupp kan skapa en mycket stark känsla av ångest 

hos den som utsätts. Negativa känslor kopplade till trakasserierna leder till 

självcensur och tillbakadraganden från internet och till konsekvenser för 

kvinnor i deras vardag till följd av den otrygghet som uppstår.22  

 

Keats Citron argumenterar i en artikel i Michigan Law Review för hur de 

trakasserier kvinnor utsätts för implementerar könsmaktsordningen även på 

internet. Detta får till konsekvens att de stereotyper som existerar i vanliga 

världen också återspeglas i den virtuella. Enligt teorin om 

könsmaktsordningen utgör män en dominant norm. Kvinnor framstår, i 

förhållande till mannen som norm, inte som ett subjekt som bör delta i det 

virtuella livet och där uttrycka åsikter. Detta deltagande kodifieras istället 

som manligt och det debatterande internet blir en manlig plats där kvinnor 

endast existerar i förhållande till män. Samhället lider således en förlust i 

och med att kvinnliga perspektiv inom olika områden tystas.23 För att 

undvika de trakasserier de utsätts för lämnar kvinnor sina virtuella 

plattformar vilket kan leda till karriärmässiga svårigheter. Att tvingas lämna 

sitt liv online innebär också stora sociala svårigheter eftersom många 

möjligheter att bygga upp ett kontaktnät går förlorade.24  

 

Nussbaum framför i sin tur en teori kring objektifieringens konsekvenser för 

kvinnors sociala existens online. När en person reduceras till att vara en 

kroppsdel, ett kön, sina sexuella vanor eller ett foto blir denna person endast 

ett tyst objekt. Ett sådant objekt kan inte uttrycka sina åsikter i en offentlig 

debatt. Att utsätta kvinnor för offentlig smutskastning, hota med sexuellt 

                                                
21 Keats Citron (2009) s. 384. 
22 Keats Citron (2010) s. 36. 
23 Keats Citron (2009) s. 390f.  
24 a.a. s. 375. 
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våld eller sprida bilder på dem blir därför ett effektivt sätt att tysta både de 

enskilda kvinnorna och de som bevittnar kränkningarna.25  

 

Enligt Burns utsätts ofta kvinnor och flickor som får nakenbilder på sig 

spridda mot sin vilja för negativa reaktioner gällande spridningen men också 

på att de överhuvudtaget har tagit bilderna. Bildernas existens blir 

förknippat med en stark känsla av skam. Offren anses ha haft del i att de har 

utsatts för spridningen. Redan genom att ta bilden har kvinnan gått utanför 

vad som, utifrån rådande sociala normer, är ett acceptabelt sexuellt 

beteende. Kvinnlig sexualitet hånas och begränsas i sina uttryck eftersom 

det inte går att räkna med stöd från omgivningen om bilderna hamnar utom 

ens kontroll. Spridandet av bilder blir ett sätt för män att straffa kvinnor för 

uttryckt sexualitet. Straff i form av spridning av nakenbilder kan sedan 

komma att förfölja kvinnorna och flickorna under en lång tid.26  

 

                                                
25 Nussbaum (2010) s. 71. 
26 Burns (2015) s. 93f.  
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3 Gällande rätt 

3.1 Inledning 

Gällande rätt presenteras följande i relation till uttryck för kränkningar av 

den personliga integriteten. Det rör sig inte om en heltäckande genomgång 

av varje brottsrubricering utan en begränsning har gjorts till vad som är 

relevant gällande denna typ av kränkningar. Följande kapitel redogör för tre 

brottsrubriceringar som syftar till att skydda den personliga integriteten och 

därmed blir särskilt relevanta för kränkningar av sexuell natur. 

 

3.2 Förtal 

Förtal regleras i 5 kap. 1 § BrB. Syftet med förtalsbrottet är att skydda 

enskilda personers objektiva ära och anseende i samhället men även deras 

personliga integritet.27 De kriminaliserade gärningarna är att utpeka någon 

som brottslig, klandervärd i sitt levnadssätt eller att på annat sätt lämna 

nedsättande uppgift om annan för att utsätta denne för andras missaktning.  

Fullbordanspunkten för förtal är därför när en nedsättande uppgift om en 

person når tredje man.28 Ett uttalande måste, för att kunna utgöra förtal, vara 

så pass bestämt till sitt innehåll att det objektivt kan avgöras om innehållet 

är sant eller inte. Detta utesluter subjektiva värdeomdömen från att omfattas 

av förtalsbrottet.29 Uppgiften som lämnas ska vara ägnad att utsätta offret 

för andras missaktning. Det innebär att den uppgift som lämnas typiskt sett 

ska få offret att framstå som en sämre person. Det är inte ett krav att 

uppgiften ska vara nedsättande enligt normer som råder i hela samhället, 

utan det räcker med att normerna har varit gällande i offrets omgivning. 

Därför behöver en bedömning av vilka sociala normer som gäller i just 

offrets sociala sammanhang göras för att avgöra om uppgiften har varit 
                                                
27 Prop. 1962:10 Del B s. 141. 
28 Johansson m.fl. (2017) BrB 5:1 s. 2. 
29 Prop. 1962:10 Del B s. 143. 



 15 

ägnad att utsätta offret för andras missaktning.30 Omgivningen måste inte ha 

reagerat negativt för att ansvar för förtal ska föreligga utan det räcker med 

att uppgiften som lämnats typiskt sett skulle ha lett till att omgivningen 

uppfattat offret som en sämre person.31  

 

Det behöver inte vara gärningspersonen som själv har framställt den 

förtalande uppgiften. För straffansvar räcker det att ha spridit uppgiften 

vidare. Enligt Johansson m.fl. framgår det av praxis att spridande av en 

nakenbild utan något tillhörande kränkande budskap inte kan utgöra en 

nedsättande uppgift och därmed inte heller förtal. Att däremot publicera en 

nakenbild på en hemsida där sexuella tjänster mot ersättning förmedlas kan 

utgöra förtal då denna handling består i lämnandet av en uppgift om att 

personen önskar sälja sexuella tjänster.32 Att publicerande av en nakenbild 

utan övrigt budskap sällan utgör förtal innebär inte att det inte är en gärning 

som utgör ett mycket kränkande angrepp på offrets personliga integritet.33   

 

Förtal är den brottsrubricering som domstolarna oftast dömer till vid 

spridande av samlagsfilmer. Det är därför relevant att ge en kort 

presentation av två fall där HD har fört resonemang kring hur handlingen att 

sprida en film på ett samlag ska passa in under rekvisiten för förtal. Det 

första fallet, NJA 1992 s. 594, berörde en situation då ett samlag hade 

filmats utan den ena partens vetskap. Filmen hade sedan visats vid ett flertal 

gånger för uppemot 30 personer, bl.a. den utsattes arbetskamrater. Hot om 

att visa filmen för dennes chef förekom. HD menade att visandet av filmen 

utsatte kvinnan för andras missaktning eftersom den gav intrycket att hon 

varit medveten om att samlaget spelats in och därmed kunde intrycket även 

ges att hon hade godkänt att filmen kunde visas för andra. Förmedlandet av 

dessa uppgifter, att hon godkänt att filmen skulle spelas in samt spridas, gav 

en nedsättande bild av kvinnan och var ägnad att utsätta henne för andras 

missaktning. Eftersom uppgifterna lämnats på ett mycket 

                                                
30 Prop. 1962:10 Del B. s. 142. 
31 a.a. s. 126.  
32 Johansson m.fl. (2017) BrB 5:1 s. 3. 
33 Brå:s rapport 2015:6 s. 100. 
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integritetskränkande sätt, fått stor spridning bland kvinnans sociala krets och 

varit ägnade att orsaka henne stor skada dömdes gärningspersonen för grovt 

förtal.34  

 

Axberger argumenterar kring hur HD genom NJA 1992 s. 594 förflyttade 

det fokus som tidigare legat på de uppgifter som lämnats och istället 

framhävde det integritetsintrång målsäganden utsatts för. Axberger menar 

att enligt HD:s resonemang är det inte straffbart att sprida en film om det av 

filmen framgår att personen som filmas inte vetat att samlaget spelats in. 

Detta eftersom HD ansåg att det som kunde utsätta målsäganden för andras 

missaktning var att hon godkänt att samlaget spelades in och visades. Den 

bild som ges av en tydligt omedvetet filmad person är alltså inte ägnad att 

utsätta denne för andras missaktning. Det som egentligen är det 

klandervärda beteendet, att sprida en film på någon som inte lämnat 

samtycke till spridandet, omfattas då inte av förtalsregeln. Enligt Axberger 

tyder denna straffrihet på en stor lucka i lagstiftningen.35   

 

I NJA 2015 s. 86 hade en ung person filmats utan samtycke. Filmen lades 

sedan upp på två olika pornografiska hemsidor där den fanns kvar under en 

vecka. Filmmaterialet spreds inom offrets bekantskapskrets men var också 

tillgängligt för alla som besökte hemsidorna. Det var enkelt för alla med 

tillgång till hemsidorna att ladda ner filmen.36 Avgörandet i HD gällde 

endast fastställande av skadestånd men av domskälen framgår att den 

kriminaliserade handling som den åtalade gjort sig skyldig till var att ge 

intryck av att offret velat spela in filmen för att sedan dela filmen med andra 

och i pornografiska sammanhang. Det ansågs utsätta offret för andras 

missaktning och därför utgöra förtal.37 Vid bedömningen av 

kränkningsersättningens storlek togs hänsyn till att inte bara offrets 

självkänsla och värdighet hade kränkts utan spridningen av filmen hade 

också utgjort en kränkning av hennes privatliv. Relevant var också att det 

                                                
34 NJA 1992 s. 594 (på s. 598). 
35 Axberger, JT Nr 4 1994/95, s. 725. 
36 NJA 2015 s. 86 punkt 10. 
37 NJA 2015 s. 86 punkt 5. 
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rörde sig om en film som spridits, vilket HD ansåg utgöra en större 

kränkning än om uppgiften hade lämnats via andra medel som exempelvis 

tal eller skrift.38  

 

3.3 Ofredande  

Ofredande regleras i 4 kap. 7 § BrB och ska skydda individer från 

fridskränkningar. Skyddsintresset för ofredandebrottet är enskildas 

personliga sfär. Denna sfär kan utsättas för olika typer av kränkningar. Det 

kan röra sig om fysiska angrepp riktade mot ens person eller rumsliga 

angrepp genom påverkan på ens privata miljö. Kränkningarna kan också 

bestå i ord eller andra handlingar som angriper den fredade zon alla 

människor är berättigade till.39 Det rekvisit som främst kan aktualiseras när 

ofredandet sker via internet är ”annat hänsynslöst beteende”, eftersom 

övriga delar främst tar sikte på fysiska störningar.40 För att ett handlande ska 

utgöra ofredande måste det ha inneburit en kännbar fridsstörning, vilket 

betyder att offret måste uppfatta det störande beteendet när det företas.41 

Ansvar för ofredande kan föreligga trots att gärningspersonen inte avsett att 

ofreda en specifik person så länge beteendet har varit hänsynslöst och 

gärningspersonen har haft uppsåt till detta. 42 Det är möjligt att ofreda någon 

genom ord. För att ett yttrande ska kunna anses falla inom det straffbara 

området krävs att det är tillräckligt grovt för att utgöra en kännbar 

fridsstörning.43 Att starta en orsakskedja som leder till att en person utsätts 

för en kännbar fridsstörning utgör även det ofredande, förutsatt att 

orsakandet är relevant för fridsstörningen och gärningspersonen har uppsåt 

till detta.44  

 

                                                
38 NJA 2015 s. 86 punkt 8 samt 10.  
39 SOU 2016:7 s. 384.  
40 Johansson m.fl. (2017) BrB 4:7 s. 2. 
41 Sackemark, Schultz (2015) s. 69. 
42 Johansson m.fl. (2017) BrB 4:7 s. 5. 
43 a.a s. 2. 
44 HD:s dom målnummer B 2590-16 punkt 15. 



 18 

3.4 Sexuellt ofredande 

Ofredandebrottet gränsar till bestämmelsen om sexuellt ofredande. 

Straffbudets syfte är inte att skydda enskildas frid utan värna om den 

sexuella integriteten. Sexuellt ofredande är ett sexualbrott och regleras i 6 

kap. 10 § BrB, som består av två delar. 6 kap. 10 § första stycket BrB berör 

endast sexuellt ofredande mot barn medan andra stycket berör kränkningar 

som kan drabba både barn och vuxna.45 Sådana kränkningar som tas upp i 

andra stycket andra meningen är gärningar som ofredar en person på ett sätt 

som typiskt sett är ägnat att kränka dennes sexuella integritet. En faktisk 

kränkning måste inte upplevas av offret. Det är möjligt att en person 

upplever sig ha blivit mycket kränkt av en gärning, men om gärningen inte 

typiskt sett är ägnad att kränka offrets sexuella integritet har ett sexuellt 

ofredande inte begåtts.46 Jareborg framhåller att vid bedömningen av om ett 

handlande utgör en kränkning eller inte ska bland annat de normer som 

råder i samhället angående sexuella handlingar beaktas. Dessa normer kan 

förändras över tiden. Det är möjligt att begå ett sexuellt ofredande via 

internet, eftersom det inte finns något krav på att kränkningen ska vara 

fysisk.47  

 

Enligt propositionen krävs, för att en gärning ska ha utgjort ett sexuellt 

ofredande, att gärningspersonen har haft ett sexuellt syfte. Det innebär att 

gärningspersonen ska ha utfört handlingen med avsikt att tillfredsställa eller 

reta sin sexualdrift. Det gör att t.ex. användande av könsord där syftet 

snarare är att orden ska utgöra en svordom faller utanför regelns 

tillämpningsområde.48 Jareborg m.fl. menar istället att ett sådant krav inte 

framgår av vare sig lagtext eller praxis. Det som ska avgöra huruvida en 

gärning typiskt sett varit ägnad att kränka ett offers sexuella integritet är en 

                                                
45 Sackemark, Schultz (2015) s. 71. 
46 Johansson m.fl. (2017) BrB 6:10 s. 2. 
47 Jareborg m.fl. (2015) s. 129. 
48 Prop. 2004/05:45 s. 88. 
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objektiv bedömning av gärningen, inte gärningspersonens syfte med 

gärningen.49  

 

HD:s dom i mål B 2590-16 berörde ett fall då en kvinna fotograferats under 

kjolen då hon åkte rulltrappa. I domen konstaterar HD att den sexuella 

integriteten bör åtnjuta ett starkare skydd än den kroppsliga integriteten.50 

Det gör att ett ofredande som faller inom 6 kap. 10 § BrB inte måste 

uppfattas då det pågår till skillnad från ett ofredande enligt 4 kap. 7 § BrB, 

så länge det utgör ett angrepp på den drabbades personliga sfär som är ägnat 

att kränka dennes sexuella integritet.51 I de fall då en gärning utgör ett 

intrång i den sexuella integriteten där den drabbade fråntas rätten att 

bestämma över sin kropp anser HD att sexuellt ofredande kan vara 

aktuellt.52 

                                                
49 Jareborg m.fl. (2015) s. 130. 
50 HD:s dom målnummer B 2590-16 punkt 26. 
51 HD:s dom målnummer B 2590-16 punkt 27. 
52 HD:s dom målnummer B 2590-16 punkt 25. 
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4 Förslag i SOU 2016:7 

4.1 Inledning 

Många av de nätbaserade kränkningarna på internet passar inte in i dagens 

regleringar. Detta problem adresserades av regeringen i kommittédirektiv 

2014:74. Genom direktivet tillsattes en särskild utredning med uppdraget 

var att göra en översyn av det straffrättsliga skydd som ges den personliga 

integriteten. Utredningen ämnade också granska om detta skydd är 

tillräckligt när framväxten av sociala medier har förändrat hur hot och 

kränkningar framförs.53 Resultatet av utredningen blev SOU 2016:7 

Integritet och straffskydd. I utredningen konstaterades att det i och med 

internetanvändandet har uppstått nya hot mot den personliga integriteten och 

mot enskildas privatliv. Enligt utredningen behöver ny lagstiftning införas 

för att uppnå ett mer välfungerande skydd för enskilda som utsätts för 

kränkningar på internet.54  I detta kapitel följer en genomgång av några 

förslag utredningen ger till förändrad lagstiftning som ska stärka skyddet för 

den personliga integriteten samt enskildas trygghet på nätet. Särskilt fokus 

läggs på den del av den personliga integriteten som berör sexualitet. Varje 

förslag kommer att analyseras i förhållande till nuvarande lagstiftning.55  

 
 

4.2 Förslag till förtalsparagraf  

Utredarnas syfte med att förändra lydelsen i förtalsparagrafen är inte att 

ändra dess materiella innehåll utan att göra språket mer begripligt. En 

uppgift som lämnas om att den utpekade är brottslig omfattas även fortsatt 

tydligt av regelns tillämpningsområde, förutsatt att den lämnas i syfte att 

skada den utpekade personens anseende. Andra nedsättande uppgifter kan 

t.ex. beröra en persons livsstil eller vanor. I och med att formuleringen 
                                                
53 Dir. 2014:74 s. 1.  
54 SOU 2016:7 s. 22. 
55 Alla berörda förslag till nya lydelser och kriminaliseringar finns bifogade i Bilaga A. 
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”klandervärd i sitt levnadssätt” tas bort ur förtalsparagrafen menar 

utredningen att kravet på att uppgiften som sprids ska få personens 

moraliska värderingar att framstå som dåliga tas bort. Istället ska uppgiften 

ifråga vara avsedd att orsaka annan skada.56 Att få sitt anseende skadat 

innebär att personer i den utpekades omgivning kan få en negativ inställning 

till denne, vilket i sin tur kan leda till sociala konsekvenser. En faktisk skada 

måste dock inte uppstå, precis som i dagens rättsläge. Det räcker med att 

spridandet av en uppgift har varit ägnat att skada en persons anseende, som 

då har utsatts för en risk att påverkas negativt.57 Enligt utredarna är inte 

skyddsintresset för förtal begränsat till den personliga integriteten utan 

omfattar även hur en person uppfattas av andra. Det innebär att också sådant 

som kanske inte utgör en kränkning av den personliga integriteten kan 

utgöra förtal, förutsatt att den utsätter någon för andras missaktning.58  

 

4.3 Förslag till ofredandeparagraf 

Förslaget till ny lydelse för brottsrubriceringen ofredande tar bort den tyngd 

som tidigare har getts åt fysiska fridskränkningar och likställer dessa med 

kränkningar som kan ske med andra medel än fysiska. De fysiska gärningar 

som utgör ofredande kommer fortsatt att vara kriminaliserade men även 

andra former av kränkningar mot enskildas privata sfär kommer att 

omfattas. Centralt blir hur gärningen har påverkat offret. Det är dock inte ett 

krav att offret faktiskt ska ha drabbats av en kännbar kränkning av sin frid 

utan det räcker att agerandet typiskt sett skulle ha inneburit en sådan 

fridskränkning.59 Nya förutsättningar till kommunikation mellan människor 

har skapat nya sätt att nå ut till andra, där fysisk närkontakt inte är 

nödvändig. Utredningen anser att straffbestämmelsen bör vara uppdaterad 

gentemot dessa förhållanden. En del av denna uppdatering är att kravet på 

att offret ska uppfatta ofredandet när det pågår tas bort. Detta gör att 

                                                
56 SOU 2016:7 s. 450. 
57 a.a. s. 612f.  
58 a.a. s. 437. 
59 a.a. s. 604f. 
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gärningar som begås via internet och som av naturliga skäl inte uppfattas 

när de företas, exempelvis då offret inte är inloggad, ska omfattas. En 

handling som är ett hänsynslöst agerande gentemot någon annans frid bör 

anses vara lika straffvärt oberoende av när det uppfattas av den som 

kränks.60  

 

En handling bestående i kommunikation kan kränka offrets frid negativt 

genom sitt innehåll. Offrets privata sfär kan på så sätt angripas i och med att 

personens lugn störs och handlingen omfattas då av 4 kap. 7 § BrB. 

Innehållet måste dock utgöra ett ofredande för att straffansvar ska 

aktualiseras vilket innebär att det måste röra sig om ett innehåll som gör 

kommunikationen till ett hänsynslöst agerande. Utredningen anser att de 

innehåll i ett uttalande som tidigare har omfattats av ofredandebrottet, till 

exempel att lämna ett falskt dödsbud, också fortsatt ska omfattas.61 Till detta 

bör adderas yttranden som gränsar till hot, yttranden som är sexuellt 

kränkande men som inte omfattas av 6 kap. 10 § BrB och andra yttranden 

som skadar den enskildes frid eller tillit till andra människor. Ett enstaka 

meddelande med ett sådant innehåll kan, beroende på i vilket sammanhang 

och på vilket sätt det lämnas, utgöra ett ofredande. Exempel på uttalanden 

som kan utgöra ofredande är opåkallade uttalanden där gärningspersonen 

önskar att offret ska dö, begå självmord, bli våldtagen eller annars skadas. 

Att uttalandena är opåkallade innebär att de inte är en del av en tidigare 

ordväxling utan kommer plötsligt. En annan omständighet som kan göra att 

ett sådant uttalande ska anses vara straffbart är om det sker publikt, till 

exempel på ett öppet internetforum, eftersom detta ytterligare kan förstärka 

kränkningen. Det kan även utgöra ofredande att skapa hemsidor vars syfte är 

att kränka offret.62 Idag råder tveksamhet kring om ett enstaka sexuellt 

kränkande uttalande kan utgöra ofredande. Utredarna menar att deras förslag 

till ändring tydliggör att även enstaka grova yttranden som är ägnade att 

allvarligt kränka enskildas frid ska falla inom det straffbara området.63  

                                                
60 SOU 2016:7 s. 382.  
61 a.a. s. 377f.  
62 a.a. s. 608. 
63 a.a. s. 391ff. 
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4.4 Förslag till olaga integritetsintrång 

All spridning av uppgifter som utgör allvarliga angrepp på den personliga 

integriteten är idag inte kriminaliserad, exempelvis spridning av 

nakenbilder. Utredarna föreslår därför införandet av en ny rubricering i 4 

kap. BrB, 4 kap. 6b §, kallad olaga integritetsintrång. Den gärning som 

föreslås bli förbjuden genom den nya brottsrubriceringen är att utan 

samtycke sprida uppgifter, som typiskt sett tillhör enskildas personliga sfär. 

De uppgifter som avses är dels bilder och filmer, dels andra typer av 

uppgifter om en människa som förmedlas på annat sätt än genom bild. Det 

kan exempelvis röra sig om uppgifter i form av text.64  

 

Ett rekvisit för straffansvar är att den ska ha varit ägnad att orsaka kännbar 

skada hos offret. Skadan utredningen avser är den skada den enskildes 

personliga integritet och privatliv riskerar att drabbas av i och med 

spridningen. Den kännbara skadan kan bestå i en mänsklig reaktion men 

också i sociala konsekvenser.65 Allvaret av det olaga intrånget kommer bero 

på hur privat den spridda uppgiften var, hur stor förlust det innebar för den 

enskilde att få uppgiften spridd samt hur stor spridning uppgiften har fått. 

En uppgift av mycket privat natur som har fått stor spridning bland offrets 

sociala sammanhang anses ha orsakat en stor skada på offrets personliga 

integritet. Också faktorer kopplade till den sociala situation som spridningen 

uppstått i ska tas med i bedömningen. En sådan faktor kan vara att 

gärningspersonen står offret mycket nära, exempelvis en nuvarande eller 

före detta partner. Att det ska röra sig om en kännbar skada innebär att 

spridningen kan riskera ett psykiskt lidande eller få andra allvarliga sociala 

konsekvenser för den drabbade.66  

 

                                                
64 SOU 2016:7 s. 595. 
65 a.a. s. 597. 
66 a.a. s. 294 f. 
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Av den föreslagna 4 kap. 6b § första punkten BrB framgår att spridning av 

uppgifter gällande en annan persons sexualliv som innebär ett 

integritetsintrång inte ska vara tillåtet. Utredarna har här avsett bilder, filmer 

och andra uppgifter som skildrar sexuella handlingar, bilder på blottade 

könsorgan och nakenbilder av sexuell natur. Även uppgifter gällande andras 

sexuella kontakter och andra känsliga detaljer om någons sexualliv föreslås 

kriminaliseras.67 Av femte punkten framgår att spridandet av en bild på 

någons nakna kropp inte ska tillåtas om samtycke till spridningen saknas. 

Detta har motiverats av utredarna med att även om en bild på en naken 

kropp inte måste utgöra en uppgift om någons sexualliv kan det anses vara 

ytterst integritetskränkande att få en sådan bild spridd.68 Dessa två punkter 

är de som främst aktualiseras för spridande av bilder och filmer som är 

kopplade till sexualitet.  

 

Olaga integritetsintrång föreslås omfattas av den åtalsbegränsning som finns 

i 4 kap. 11 § BrB. Det innebär att åtal inte kommer att väckas om inte 

målsäganden anger brottet till åtal eller om åtalet är påkallat ur allmän 

synpunkt. Detta motiveras av att den som utsatts för ett sådant intrång själv 

ska ha en möjlighet att påverka huruvida intrånget ska uppmärksammas mer 

än vad som redan har skett.69  

                                                
67 SOU 2016:7 s. 285. 
68 a.a. s. 290. 
69 a.a. s. 307. 
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5 Analys 

5.1 Nuvarande skydd  

För att på ett tillfredsställande sätt kunna besvara frågan angående hur 

gällande rätt behandlar kränkningar på internet behöver en viss analys göras 

av vad som tidigare har framkommit i uppsatsen. Kränkningar av den 

personliga integriteten som sker på internet faller endast till viss del inom 

det straffbara området. Olika samhällsgrupper utsätts typiskt sett för olika 

typer av kränkningar. Det skydd grupperna omfattas av varierar därmed 

beroende på om kränkningen faller inom eller utanför det straffbara 

området.70  

 

Män och pojkars behov av skydd täcks till en stor del av den nuvarande 

lagstiftningen eftersom de typiskt sett drabbas av sådana kränkningar som 

faller inom det straffbara området. Det finns idag ett relativt effektivt skydd 

gentemot att utmålas som kriminell i och med förtalsbrottets utformning, 

vilket är den vanligaste kränkningen män utsätts för på nätet.  Även hot om 

våld, den vanligaste kränkningen som drabbar pojkar, har en tydlig plats i 

den nuvarande lagstiftningen. Kvinnor utsätts också ofta av kränkningar 

som omfattas av gällande rätt i form av ofredandebrottet. Den grupp som till 

störst del utsätts för kränkningar som inte omfattas av det straffbara området 

är flickor.71  

 

Av genomgången av de utvalda brottsrubriceringarna framgår att ingen av 

dessa ger ett fullgott skydd mot en typ av kränkningar riktade mot den 

sexuella integriteten. Varken förtal, ofredande eller sexuellt ofredande kan 

användas vid spridande av nakenbilder. En sådan bild innehåller inte en 

uppgift som utsätter personen för andras missaktning, varför förtal inte är 

aktuellt förutsatt att bilden inte kopplas till en kränkande text varpå förtal 
                                                
70 Se ovan avsnitt 2.1. 
71 Se ovan avsnitt 2.2. samt 3.3. 
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kan aktualiseras. Spridningen utgör inte ett ofredande eftersom det sällan 

eller aldrig anses inkräkta på den utsattas frid eller upptäcks då det pågår, 

vilket är centrala rekvisit för ofredandebrottet. Spridning av bilder har inte 

heller ansetts kränka offrens sexuella integritet i den omfattning som krävs 

för att nå upp till att utgöra ett sexuellt ofredande.72  

 

Hur kan det komma sig att rättsläget inte behandlar förekomsten av 

kränkningar av den personliga integriteten på ett tydligt sätt? Den mest 

påtagliga anledningen är att lagstiftningen inte är uppdaterad mot internet 

som ett nytt forum för enskilda personer att nå ut med kränkningar till 

andra.73 Det kan även förklaras genom att det funnits en skillnad mellan hur 

lagstiftaren har sett på allvaret i kränkningen att få en bild på sig spridd via 

internet och på hur stor den kränkningen upplevs av den som drabbas. Det 

råder inga tvivel om att ett hot om att utsätta någon för grovt våld är ett hot 

om en brottslig gärning som stör den hotades frid och därmed kränker 

dennes personliga sfär. Att en bild som offret själv har tagit sprids på nätet 

inte har ansetts utgöra varken en fridsstörning eller något som får denne att 

framstå som en sämre person. Detta eftersom det ofta rör sig om bilder 

personen själv har tagit och inledningsvis haft kontroll över.74 Det gör att 

lagstiftningen inte fångar upp denna typ av kränkningar som främst drabbar 

flickor, trots att denna grupp utgör en stor del av de som anmäler att de 

utsätts för kränkningar online.  

 

5.2 Effekter av sexuella kränkningar på 
internet  

Många kvinnor som uttrycker åsikter på nätet drabbas hårt av trakasserier 

med sexuella undertoner. Keats Citron framför hur detta både riskerar att 

tysta de utsatta och att tysta andra kvinnor som ser att trakasserierna 

                                                
72 Se ovan avsnitt 3.2- 3.4. 
73 Se ovan avsnitt 2.1. 
74 Se ovan avsnitt 4.3. 
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fortgår.75 Om stora grupper kvinnor försvinner från, eller helt avstår från att 

delta i, diskussioner som förs på nätet kommer det kvinnliga perspektivet på 

aktuella frågor att försvinna med dem.  

 

Axberger påpekar att HD:s resonemang i NJA 1992 s. 594 gör att fokus 

läggs på om målsäganden varit medveten om att en sexuell handling spelas 

in eller inte.76 Av resonemanget kan slutsatsen dras att en person som gått 

med på att spela in en sexuell handling inte framstår som lika skyddsvärd 

som en omedveten person. Den koppling som görs mellan att acceptera att 

en sexuell handling spelas in och att då ge intryck av att ha godkänt att den 

visas för andra kan ses som en långtgående tolkning av vad som faktiskt har 

accepterats av kvinnan eller flickan. HD:s resonemang i NJA 1992 s. 594 

samt i NJA 2015 s. 86 är två exempel på hur rättsväsendet försökt hantera 

något som inte reglerats i lag men som utgjort ett klandervärt beteende, dvs. 

spridandet av ett filmat samlag utan samtycke.  

 

Både NJA 1992 s. 594 samt NJA 2015 s. 86 visar hur hårt målsägandena har 

drabbats av att filmer på dem när de haft samlag med gärningspersonen 

spridits. De sociala konsekvenserna för båda kvinnorna har varit 

omfattande.77 Enligt Burns är omgivningens negativa reaktion ofta kopplad 

till att kvinnan eller flickan själv har varit med och framställt de filmer och 

bilder de förekommer på. Även att personen faktiskt deltar i sådant som 

visas kan vara mycket skamfyllt. Detta är, enligt Burns, en begränsning av 

kvinnlig sexualitet eftersom skam läggs på den som har utsatts istället för på 

den som begår en kränkning av en annans personliga integritet. Det uppstår 

då en skillnad mellan vad som är ett acceptabelt sexuellt beteende för 

kvinnor respektive män vilket får anses vara problematiskt. Den kränkning 

som uppstår vid en spridning av bilder och filmer förstärks av att 

omgivningen reagerar med skambeläggande. I förlängningen kan en effekt 

bli upplevda begränsningar av kvinnors och flickors sexualitet som riskerar 

                                                
75 Se ovan avsnitt 2.3.  
76 Se ovan avsnitt 3.3. 
77 Se ovan avsnitt 3.3. 
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att hämmas i och med att nakenbilders existens eller uppgiften att personen 

har samlag kopplas samman med starka skamkänslor.78 

 

5.3 Verkan av förslag från SOU 2016:7  

Om utredarnas förslag genomförs kommer bestämmelserna gällande förtal 

och ofredande att tydligare omfatta sådana kränkningar som begås på nätet. 

Förhoppningsvis kommer de uppdaterade lydelserna och det reviderade 

kriminaliserade området för ofredandebrottet i förlängningen innebära att 

färre personer kränks. En förändrad syn på kränkningar, från att ha varit 

något som endast sker mot den fysiska delen av den personliga integriteten 

till att omfatta övriga delar, kan komma att leda till en lagstiftning som 

bättre stämmer överens med de former av kränkningar som idag är vanligt 

förekommande. Det gör att även kränkningar mot den sexuella integriteten, 

en snävare del av den personliga integriteten, i större mån kommer att 

skyddas.  

 

Införandet av olaga integritetsintrång är av stor principiell betydelse då det 

kan komma att kriminalisera spridande av sådana uppgifter som kränker 

andras personliga integritet. Att spridandet av t.ex. en nakenbild utgör ett 

brott kan hindra den som överväger att sprida en sådan bild från att begå den 

kränkande handlingen. Olaga integritetsintrång kommer möjligtvis att ha 

störst betydelse som en avskräckande regel då fler inser att beteendet är 

klandervärt och därmed avhåller sig från att genomföra kränkningar.79 Detta 

förutsätter dock att straffrätten kan anses utgöra ett styrmedel för enskildas 

beteende. I avseendet att förstärka det rättsliga skyddet för gruppen flickor 

från kränkningar på internet kan detta komma att utgöra det enskilt 

viktigaste förslaget från SOU 2016:7. Detta då den vanligaste kränkningen 

de drabbas av kommer att falla inom det kriminaliserade området.  

 

                                                
78 Se ovan avsnitt 2.3. 
79 Se ovan avsnitt 4.4. 
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Införandet av olaga integritetsintrång kan komma att innebära en 

attitydförändring gentemot den som drabbas. Det finns dock en risk för att 

den nya brottsrubriceringen inte kommer att få avsedd genomslagskraft. 

Detta beror på den åtalsbegränsning som kommer att gälla för olaga 

integritetsintrång. Utredarna motiverar detta med att utsatta själva ska kunna 

påverka om de vill ha den ytterligare exponering av sitt privatliv som en 

rättegång gällande intrånget innebär.80 Fall som kanske borde ha blivit 

föremål för en rättslig prövning i och med den skada de orsakar riskerar 

därför att missas. Möjligtvis kan rättsväsendet riskera att skambelägga 

utsatta ytterligare genom krav på ett aktivt handlande från målsägande för 

att åtal ska kunna väckas. Det kan uppfattas som en signal från rättsväsendet 

om att pinsamma uppgifter inte ska uppmärksammas ytterligare genom en 

rättegång. Det kan anses vara problematiskt att rättsväsendet inte anser all 

spridning av integritetskränkande uppgifter vara av allmänt intresse. 

Spridandet av t.ex. en nakenbild skadar den som kränks men också 

samhället i stort om beteendet inte är förknippat med tydliga rättsliga 

konsekvenser.  

 
5.4 Slutsats  
 

I denna uppsats konstateras att gällande rätt inte ger ett likvärdigt skydd för 

traditionella och otraditionella sorters kränkningar. Om förslaget från SOU 

2016:7 infördes skulle fler otraditionella former av kränkningar, sådana som 

är vanligt förekommande på internet, falla inom det kriminaliserade 

området. Det skulle innebära ett starkare skydd för enskildas personliga 

integritet. Det skulle också innebära ett tydligare skydd för flickor, den 

samhällsgrupp som i högst grad utsätts för allvarliga integritetskränkningar 

som idag inte är kriminaliserade. Lagförslaget skulle därmed uppdatera 

rättssystemet gentemot vår internetbaserade sociala verklighet. 

                                                
80 Se ovan avsnitt 4.4. 
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Bilaga A 
 

Förslag till lagtext från SOU 2016:7 

Förtal (5 kap. 1 § BrB) 

 

Den som lämnar uppgift om att någon är brottslig eller en annan 

nedsättande uppgift om någon döms, om uppgiften var ägnad att skada 

anseendet hos den som uppgiften avser, för förtal till böter. 

 

Ofredande (4 kap. 7 § BrB) 

 

Den som agerar hänsynslöst mot någon annan på ett sätt som är ägnat att 

kränka den andres frid på ett kännbart sätt, döms för ofredande till böter 

eller fängelse i högst ett år. 

 

Olaga integritetsintrång (4 kap. 6b § BrB) 

 

Den som gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida  

1. bild eller annan uppgift om någons sexualliv, 

2. bild eller annan uppgift om någons hälsotillstånd,  

3. bild eller annan uppgift om att någon utsatts för ett allvarligt brott,  

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

5. bild på någons nakna kropp, eller 

6. annan liknande bild eller uppgift om någons privatliv döms, om 

spridningen var ägnad att medföra kännbar skada för den som bilden eller 

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

år.  

Det ska inte dömas till ansvar om gärningen med hänsyn till syftet och 

övriga omständigheter var försvarlig. 
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