
Juridiska institutionen  

Höstterminen 2014 

 

 

Examensarbete i straffrätt  

30 högskolepoäng 

 

 

Identitetsstöld  
 

Om att kriminalisera olovlig användning av annans  

identitetsuppgifter 

 

Författare: Moa Pettersson   

Handledare: Universitetslektor Lena Holmqvist  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Innehåll  
 

Förkortningar ................................................................................................................. 5 

1 Inledning ....................................................................................................................... 7 

1.1 Bakgrund ................................................................................................................. 7 

1.2 Syfte och frågeställningar ....................................................................................... 8 

1.3 Avgränsningar ......................................................................................................... 8 

1.4 Metod ...................................................................................................................... 9 

1.5 Disposition ............................................................................................................ 10 

2 Identitetsstöld .............................................................................................................. 11 

2.1 Tillvägagångssätt ................................................................................................... 11 

2.2 Befintligt straffrättsligt skydd ............................................................................... 12 

3 Kriminalisering av identitetsstöld ............................................................................ 14 

3.1 Allmänt om kriminalisering .................................................................................. 14 

3.2 Skyddsintresse ...................................................................................................... 14 

3.3 Alternativ till kriminalisering ................................................................................ 18 

3.3.1 Skadestånd ...................................................................................................... 18 

3.3.2 Säkrare metoder för identifiering ................................................................... 20 

3.3.3 Försäkringsskydd ........................................................................................... 22 

3.3.4 Upplysningar till allmänheten ........................................................................ 23 

3.3.5 Slutsats ........................................................................................................... 24 

3.4 Effektivitet ............................................................................................................ 24 

3.5 Sammantagen bedömning ..................................................................................... 25 

4 Egendomsskyddsutredningens lagförslag ............................................................... 28 

5 Straffbestämmelsens konstruktion .......................................................................... 29 

5.1 Vilka identitetsuppgifter bör omfattas av regleringen? ......................................... 29 

5.1.1 Fysiska personers identitetsuppgifter ............................................................. 29 

5.1.1.1 Personnummer och namn ....................................................................... 30 

5.1.1.2 Adress och telefonnummer ..................................................................... 31 

5.1.1.3 E-postadress ............................................................................................ 31 

5.1.1.4 Fotografi ................................................................................................. 32 



4 

 

5.1.1.5 Kundnummer och medlemsnummer ...................................................... 33 

5.1.1.6 Uppdiktade namn .................................................................................... 34 

5.1.1.7 Sammantagen bedömning ...................................................................... 35 

5.1.2 Juridiska personers identitetsuppgifter ........................................................... 35 

5.2 Krav på att utge sig för att vara personen ............................................................. 38 

5.2.1 Agerande under annans namn eller personnummer ....................................... 39 

5.2.2 Agerande under eget namn eller personnummer ............................................ 40 

5.2.3 Agerande under uppdiktade namn .................................................................. 41 

5.2.4 Sammantagen bedömning .............................................................................. 43 

5.3 Skada eller olägenhet ............................................................................................ 43 

5.3.1 Krav på orsakande av skada eller olägenhet .................................................. 43 

5.3.2 Krav på överskjutande uppsåt ........................................................................ 45 

5.3.3 Krav på att förfarandet ska vara ”ägnat att” medföra en viss följd ................ 47 

5.3.3.1 Vad ska förfarandet vara ägnat att medföra? .......................................... 49 

5.3.3.2 Exempel på förfaranden som typiskt sett medför skada eller olägenhet 50 

5.3.4 Sammantagen bedömning .............................................................................. 53 

5.4 Brottets straffskala ................................................................................................ 53 

5.5 Försöks- och förberedelseansvar........................................................................... 56 

5.5.1 Förberedelse till identitetsintrång ................................................................... 56 

5.5.2 Försök till identitetsintrång ............................................................................ 57 

5.6 Brottets utformning i övrigt .................................................................................. 58 

6 Avslutande kommentarer .......................................................................................... 60 

Käll- och litteraturförteckning .................................................................................... 63 

 

 

 

 

 



5 

 

Förkortningar 

BrB   Brottsbalken (1962:700)   

EKMR Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättig-

heterna och de grundläggande friheterna   

E-legitimation Elektronisk legitimation  

MIG  Migrationsöverdomstolen 

NJA  Nytt Juridiskt Arkiv, avdelning I   

Prop  Proposition  

RF  Regeringsformen (1974:152) 

RH  Rättsfall från hovrätterna  

RB  Rättegångsbalken (1942:740) 

SkL   Skadeståndslagen (1972:207) 

SOU  Statens offentliga utredningar 

SvJT   Svensk juristtidning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ändrade köp- och betalningsvanor i förening med att det har blivit allt lättare att få till-

gång till information om andra människor har öppnat dörren för en ny typ av brottslig 

verksamhet. En verksamhet som består i att tillfälligt utnyttja någon annans identitet för 

att tillskansa sig så mycket pengar, varor eller tjänster som möjligt. Både köp och betal-

ningar sker i dag i stor utsträckning över internet och inte ens för att bli beviljad ett lån 

krävs ett personligt sammanträffande. Detta har gjort att möjligheterna att utge sig för 

att vara någon annan har ökat avsevärt.
1 

I dag kan man utan större svårigheter använda 

någon annans identitetsuppgifter för att exempelvis beställa varor eller ta upp lån och 

själva utnyttjandet utgör ofta ett led i bedrägeri. Anledningarna till att den som begår 

bedrägeriet väljer att göra det under en annan persons identitet kan vara flera. Ett motiv 

kan vara att det är lättare att undgå straffansvar eftersom det försvårar brottsutredning-

en, ett annat kan vara är att det är en förutsättning för att personen ifråga överhuvudtaget 

ska kunna begå brottet.
2
 När någon använder någon annans identitet i syfte att begå 

brott brukar man tala om ”identitetskapning” eller ”identitetsstöld”.
3
 Identitetsstölden 

som sådan är dock inte brottslig enligt gällande lagstiftning utan det är i regel först när 

identiteten används för att lura någon annan som straffrättsligt ansvar kommer ifråga.   

 

Antalet identitetsstölder har ökat kraftigt de senaste åren och i takt med att tillväga-

gångssättet blivit allt vanligare har röster höjts om att förfarandet bör kriminaliseras.
4
 År 

2012 beslutade regeringen att utse en särskild utredare med uppdrag att undersöka om 

det finns ett behov av att stärka det straffrättsliga skyddet för egendom.
5
 Under utred-

ningens gång uppkom bland annat frågan om det finns skäl att kriminalisera olovlig 

användning av andra personers identitetsuppgifter.
6
 Den 18 december 2013 överläm-

nade Egendomsskyddsutredningen betänkandet Stärkt straffrättsligt skydd för egendom 

                                                 
1
 SOU 2013:85 s 192. 

2
 SOU 2013:85 s 190. 

3
 SOU 2013:85 s 191. Benämningen identitetsstöld är juridiskt felaktig eftersom det inte rör sig om något 

tillgreppsbrott. Uttrycket kommer likväl att användas även i den fortsatta framställningen då det är detta 

begrepp som brukar användas för att beskriva situationer där någon annans identitetsuppgifter använts för 

att begå brott.   
4
 Se Nationellt bedrägericentrum, Nationell lägesbild. Bedrägerier, s 8 f. 

5
 Kommittédirektiv 2012:73 s 1.  

6
 SOU 2013:85 s 17.  
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(SOU 2013:85) till regeringen. I betänkandet föreslås att olovlig användning av andra 

personers identitetsuppgifter, så kallad identitetsstöld, ska kriminaliseras.
7
   

 

          

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om en kriminalisering av identitetsstöld bör 

ske samt hur en sådan kriminalisering i så fall bör utformas. Undersökningen kommer 

att ta sin utgångspunkt i Egendomsskyddsutredningens betänkande SOU 2013:85 och 

de frågeställningar som uppstår med anledning av det lagförslag som utredningen lagt 

fram. Lagförslaget ger bland annat upphov till frågeställningar kring vilka situationer 

som ska omfattas av straffansvar och när brottet ska anses vara fullbordat. Genom att 

analysera utredningens förslag avser jag att undersöka vilka situationer som bör        

omfattas av straffansvar samt hur bestämmelsen bör utformas.          

 

De primära frågeställningarna för denna uppsats är följaktligen; 

- Bör identitetsstöld kriminaliseras? 

- Hur bör kriminaliseringen utformas? 

 

 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen avser endast att behandla olovligt användande av andra personers identitets-

uppgifter. Någon redogörelse för eventuella brott som kan aktualiseras i samband med 

själva anskaffandet av identitetsuppgifter kommer därför inte att göras. Avgränsningen 

motiveras även av att identitetsuppgifter är så pass lättillgängliga i dagens samhälle att 

man i regel inte behöver begå något brott för att få tillgång till uppgifterna. Brott som 

begås i samband med anskaffande av identitetsuppgifter, såsom exempelvis dataintrång, 

faller således utanför denna framställning. Inte heller i övrigt kommer någon redogör-

else att göras för möjliga tillvägagångssätt för att få tillgång till identitetsuppgifter.  

 

Vad beträffar eventuella brott som kan begås i samband med identitetsstölder avgränsas 

framställningen till att behandla de brott som oftast förekommer i samband med att    

                                                 
7
 SOU 2013:85 s 22 och 212.   
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någons identitet olovligen används. Redogörelsen kommer att göras mycket kortfattad 

och avgränsas till att behandla brott som kan aktualiseras i samband med de typfall av 

identitetsstöld som redogörs för inledningsvis. För en mer omfattande redogörelse    

hänvisas till betänkandet. Vidare kommer inte att redogöras för bestämmelserna i           

personuppgiftslagen (1998:204) då lagens straffstadgande inte ger något skydd mot  

förfaranden där någon annans identitetsuppgifter används för att begå exempelvis     

bedrägeri.       

   

 

1.4 Metod 

Vid undersökningen av om en kriminalisering av identitetsstöld bör ske har olika krimi-

naliseringsteorier och principer för kriminalisering tagits i beaktande och legat till grund 

för argumentationen. Egendomsskyddsutredningens betänkande har sedan kommit att 

ligga till grund för resonemanget om hur en kriminalisering bör utformas. Genom att 

analysera lagförslaget och ta del av remissinstansernas yttranden har jag försökt att 

identifiera de frågeställningar och problem som lagförslaget ger upphov till och utifrån 

dessa föra ett resonemang om hur en straffbestämmelse bör utformas. Utöver att redo-

göra för betänkandet och de synpunkter som kommit till uttryck i remissyttrandena har 

jag valt att föra resonemanget vidare genom att bredda och fördjupa diskussionen med 

stöd av den allmänna straffrättsliga diskussionen om kriminalisering.  

 

Eftersom identitetsstölder som sådana inte är kriminaliserade i dagsläget finns i princip 

ingen litteratur som behandlar ämnet. Egendomsskyddsutredningens betänkande har 

därför använts som underlag även när det kommer till att redogöra för förfarandet och 

dess konsekvenser. I den utsträckning samma författares texter förekommer i olika verk 

har valts att hänvisa till den ursprungliga källan. I den mån tillägg gjorts i senare till-

komna verk hänvisas istället till det senare utgivna verket.
8
       

 

 

                                                 
8
 Vid undersökningen av om en kriminalisering av identitetsstöld bör ske hänvisas således, som utgångs-

punkt, till Jareborgs diskussion i Allmän kriminalrätt och inte till diskussionen i Kriminalrättens grunder.  
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1.5 Disposition 

För att läsaren ska få en uppfattning om hur en identitetsstöld kan gå till redogörs inled-

ningsvis, i kapitel 2, för hur en identitetsstöld kan ta sig uttryck i praktiken. De tillväga-

gångssätt som redogörs för utgör typiska exempel på identitetsstölder och kommer   

således att tjäna som exempel även i den fortsatta framställningen. Därefter redogörs 

kortfattat för vilka brott som kan aktualiseras i samband med ett olovligt användande av 

någon annans identitetsuppgifter enligt gällande lagstiftning. I kapitel 3 diskuteras sedan 

om en kriminalisering av identitetsstöld bör ske med fokus på aktuella skyddsintressen 

och alternativa vägar att vandra. Därefter ges, i kapitel 4, en redogörelse för Egendoms-

skyddsutredningens lagförslag genom att det presenteras hur utredningen valt att      

utforma straffbestämmelsen. Med Egendomsskyddsutredningens lagförslag som       

utgångspunkt undersöks sedan, i kapitel 5, hur straffbestämmelsen bör utformas och 

vilka situationer som bör omfattas av straffansvar. Avslutningsvis ges i kapitel 6 några 

avslutande kommentarer. 
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2 Identitetsstöld 

2.1 Tillvägagångssätt 

I dagens samhälle kan man utan större svårigheter få tag i en mängd information om 

andra människor. I vissa fall förmedlas uppgifterna av personen själv via sociala medier 

såsom Facebook och Instagram och i andra fall är uppgifterna offentliga. I takt med att 

det har blivit allt lättare att få tillgång till information om andra människor har det även 

blivit enklare att utge sig för att vara någon annan.
9
 Användningen av andra personers 

identitetsuppgifter kan ta sig uttryck på många olika sätt. Det kan röra sig om allt från 

relativt oskyldiga beteenden, där man vill skämta på någon annan persons bekostnad, 

till noga planerade brott där identitetsuppgifterna används för att lura en tredje part. Det 

är främst den senare typen av användande som är av intresse för denna framställning. 

 

Ett typexempel av identitetsstöld är att någon köper varor eller tar upp krediter i en   

annan persons namn. Handlandet kan i vissa fall föregås av noggrann planering där   

gärningsmannen exempelvis beställer ett kreditkort i personens namn. När kreditkortet 

skickas till den förmodade beställaren hemadress är gärningsmannen den som först 

tömmer brevlådan. Det förkommer även att gärningsmannen begär adressändring för 

den person vars identitet utnyttjats och därigenom får tillgång till hans eller hennes post. 

Därefter utnyttjas kreditkortet för att köpa varor eller ta upp lån.
10

 Med hjälp av ett   

personnummer kan även så kallade SMS-lån tas upp i någon annans namn utan större 

svårigheter. Bedragaren börjar med att öppna ett telefonabonnemang eller registrera ett 

kontantkort i någon annans namn. Därefter görs en låneansökan hos kreditgivaren via 

SMS och i ansökan anger bedragaren det kontonummer han vill att lånet ska betalas ut 

till. Om en kreditprövning krävs görs den utifrån den person som registrerats på telefon-

numret, vilket innebär att lånet ofta beviljas.
11

  

 

Ett annat vanligt tillvägagångssätt när det kommer till identitetsstölder är att annonsera 

ut egendom som tillhör någon annan under den rättmätige ägarens namn. Det kan ex-

empelvis vara fråga om att upplåta någon annan persons bostad varvid gärningsmannen 

får ta emot handpenning eller hyra för upplåtelsen utan den verkliga innehavarens     

                                                 
9
 SOU 2013:85 s 189.  

10
 SOU 2013:85 s 191. 

11
 Ahola, Bedrägeri, s 98.   
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vetskap. Ett annat exempel är att någon lägger ut en annan persons båt eller husvagn till 

försäljning för att sedan begära handpenning eller full betalning utan att varorna levere-

ras.
12

 

 

 

2.2 Befintligt straffrättsligt skydd 

Den som köper varor, tar upp krediter eller annonserar ut egendom under en annan    

persons identitet, på ett sätt som beskrivits ovan, gör sig normalt skyldig till bedrägeri   

alternativt försök till bedrägeri enligt 9 kap 1 § respektive 9 kap 1 och 11 §§ samt 23 

kap 1 § brottsbalken (BrB). Bedrägeriet riktar sig dock inte mot den vars identitet     

utnyttjats utan mot den som har beviljat lånet, sålt varorna eller betalat för något som 

inte existerar eller är till salu. Själva identitetsstölden som sådan är däremot inte brotts-

lig enligt gällande lagstiftning utan det är först när identiteten används för att lura någon 

annan som straffrättsligt ansvar kommer ifråga. 

 

För att kunna hämta ut beställda varor eller betala med ett kreditkort över disk krävs i 

vissa fall att gärningsmannen har tillgång till en legitimationshandling med den      

drabbades identitetsuppgifter. Om gärningsmannen använder sig av en falsk legitima-

tionshandling är användandet straffbart såsom brukande av falsk urkund enligt 14 kap 

10 § BrB. Har gärningsmannen istället låtit tillverka en äkta legitimationshandling i 

någon annans namn men med gärningsmannens fotografi är användandet straffbart 

såsom brukande av osann urkund enligt 15 kap 11 § st 3 BrB. Ovan nämnda brott     

omfattar dock inte det olovliga användandet av någon annans identitetsuppgifter i sig. 

Förfalskningsbrotten i 14 kap BrB straffbelägger istället påverkan på ett bevismedels 

äkthet medan sanningsbrotten i 15 kap BrB straffsanktionerar skyldigheten att, i vissa 

sammanhang, lämna korrekta uppgifter.
13

 Förfalskningsbrotten och sanningsbrotten 

räknas således som brott mot allmänheten vilket kommer att beröras närmare nedan. Till 

detta ska läggas att falska eller osanna urkunder i de allra flest fall inte är en förutsätt-

ning för att kunna begå ovan nämnda handlingar. Ett kreditkort levereras exempelvis 

oftast tillsammans med en personlig kod som kan användas för eventuella köp över 

disk. Inte heller vid upptagande av så kallade SMS-lån eller utannonsering av annans 

                                                 
12

 SOU 2013:85 s 191. 
13

 Ulväng m fl, Brotten mot allmänheten och staten, s 115. 
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egendom behöver gärningsmannen ha tillgång till en legitimationshandling i personens 

namn. En falsk eller osann legitimation är förmodligen främst en förutsättning när det 

kommer till att kunna hämta ut beställda varor hos exempelvis ett postombud eller i en 

butik. Något straffrättsligt skydd mot själva användandet av någon annans identitets-

uppgifter finns således inte enligt gällande lagstiftning. Avsaknaden av en straff-

bestämmelse som kriminaliserar det olovliga användandet i sig leder osökt in på frågan 

om förfarandet bör kriminaliseras.  
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3 Kriminalisering av identitetsstöld 

3.1 Allmänt om kriminalisering 

I den utsträckning förändringar kan åstadkommas respektive förhindras genom mänsk-

ligt handlande försöker vi i regel förmå människor att företa respektive avstå från vissa 

handlingar. Sådan påverkan kan beskrivas i termer av social kontroll och den är formell 

om den utövas av myndigheter eller politiska organ som har till uppgift att utföra den. 

Kriminalisering är en form av formell social kontroll som erhålls genom straffhot.
14

 

Avsikten är att förhindra vissa icke önskvärda beteenden och att påverka människors 

handlande i önskvärd riktning. Risken att drabbas av ett straff ska fungera som ett hand-

lingsskäl och motverka de skäl den enskilde har för att handla på ett för andra eller  

samhället skadligt sätt.
15

 En kriminalisering kan således sägas ha ett allmänpreventivt 

syfte och detta syfte kan realiseras på flera olika sätt.
16

 Vid sidan av denna avskräckande  

effekt har straffhotet en moralbildande och vanebildande inverkan på medborgarna. 

Normer rörande vad som är förkastligt internaliseras av medborgarna, främst genom 

informell social kontroll, inom grupper som exempelvis familj och skola.
17

 Det finns 

även anledning att betona kriminaliseringens symbolfunktion. Genom att kriminalisera 

en handling utpekas den som socialt förkastlig. Det finns inget påtagligare sätt för 

statsmakten att tala om för medborgarna att vissa handlingssätt inte är accepterade i 

samhället.
18

    

 

 

3.2 Skyddsintresse 

För att kunna påverka medborgarnas beteende genom straffhot måste det finnas anled-

ning att använda sig av metoden, det ska med andra ord finnas ett behov av reglering. 

Rationell kontroll förutsätter att det finns tydliga skäl att ha kontrollen och så är fallet 

bara om det finns något värde eller intresse som det finns anledning att skydda.
19

 De 

                                                 
14

 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s 46. 
15

 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s 47. 
16

 Asp m fl, Kriminalrättens grunder, s 34. 
17

 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s 47. 
18

 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s 48.  
19

 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s 51.  
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intressen som skyddas av strafflagstiftningen brukar kallas för straffbestämmelsernas 

skyddsintressen eller skyddsobjekt.
20

 

 

Som tidigare nämnts finns i dagsläget inte något straffrättsligt skydd mot själva använ-

dandet av någon annans identitetsuppgifter. Om identiteten används för att exempelvis 

begå bedrägeri mot en tredje part är det bedrägeriet i förhållande till denna part som 

omfattas av straffrättsligt skydd. Detsamma gäller när det kommer till brukandet av 

falska eller osanna handlingar genom vilka gärningsmannen utger sig för att vara någon 

annan. Om gärningsmannen exempelvis använder sig av en falsk eller osann legitima-

tion för att hämta ut varor eller genomföra köp utgör inte detta ett brott i förhållande till 

den vars identitet har utnyttjats. Förfalsknings- och sanningsbrotten i 14 respektive 15 

kap BrB räknas istället som brott mot allmänheten. Det primära syftet med kriminali-

seringen är inte att skydda enskilda människor. Förfalskningsbrotten syftar istället till att 

skydda tilltron till skriftliga handlingar och vissa andra objekt medan sanningsbrotten 

syftar till att skydda människors tillit till uppgifters sanningsenlighet.
21

 Vad beträffar 

identitetsstölder är skyddsintresset ett helt annat. Den som utsätts för att någon annan 

olovligen använder hans eller hennes identitetsuppgifter upplever i regel detta som en 

allvarlig integritetskränkning.
22

 Det intresse som främst skulle skyddas genom en    

kriminalisering av identitetsstöld är således den personliga integriteten. 

 

Vilka intressen som anses skyddsvärda varierar i viss mån med samhällsutvecklingen 

och någon uttömmande uppräkning av vilka skyddsintressen som anses godtagbara i 

dagens samhälle låter sig inte göras.
23

 Uppenbara exempel på värden som anses värda 

att skydda är dock liv, hälsa, frihet, ära, rörelsefrihet, handlingsfrihet, ekonomisk trygg-

het och egendom. Även regleringen i 2 kap regeringsformen (RF) kan uppfattas som en 

katalog över centrala legitima värden.
24

 Enligt min mening bör man utan större svårig-

heter kunna konstatera att den personliga integriteten är ett av samhället skyddsvärt  

intresse. Av 2 kap 6 § RF framgår att var och en gentemot det allmänna är skyddad mot 

betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär 

kartläggning eller övervakning av den enskildes personliga förhållanden. Det grundlags-

                                                 
20

 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s 51. 
21

 Prop 2012/13:74 s 34 f. 
22

 SOU 2013:85 s 195. 
23

 Heidenborg SvJT 2013 s 307. 
24

 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s 51 och Heidenborg SvJT 2013 s 307. 
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fästa identitetsskyddet skyddar visserligen inte enskildas identitetsuppgifter som sådana. 

Regeringsformen ger inte heller något skydd mot kränkningar som begås av andra    

enskilda utan utgör ett skydd för den enskilde gentemot det allmänna. De grundlägg-

ande fri- och rättigheter som kommer till uttryck i 2 kap RF bör dock kunna tjäna som 

vägledning vid bedömningen av vilka intressen som är att betrakta som skyddsvärda. 

Stöd för att den personliga integriteten utgör ett skyddsvärt intresse bör även kunna 

hämtas från den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande friheterna (EKMR), som gäller som svensk lag.
25

 Enligt artikel 8 i 

konventionen har var och en rätt till respekt för sitt privatliv. Enligt Europadomstolen 

ska begreppet privatliv anses omfatta en rätt till såväl fysisk som psykisk integritet.
26

 

Vidare ska uppmärksammas att skyddet för den personliga integriteten, eller snarare 

bristen på ett sådant skydd, kommit att uppmärksammas allt mer under senare år. Utöver 

ett utökat grundlagsskydd i form av ovan nämnda bestämmelse har flera utredningar 

tillsatts med uppdrag att undersöka om den befintliga lagstiftningen, till skydd för den 

personliga integriteten, behöver kompletteras.
27

 Att den personliga integriteten idag är 

ett av samhället skyddsvärt intresse bör det således inte råda några tvivel om. 

 

 

För att en kriminalisering ska betraktas som godtagbar bör krävas att det beteende man 

vill ingripa mot orsakar skada eller innebär en risk för skada på skyddsintresset.
28

 En 

fråga man kan ställa sig är om ett olovligt användande av någon annans identitets-

uppgifter typiskt sett orsakar skada på skyddsintresset eller om det snarare handlar om 

ett orsakande av obehag. Det kan antas ett en person som fått sin identitet utnyttjad  

upplever en stark känsla av obehag, inte bara på grund av att någon bemödat sig med att 

samla in diverse identitetsuppgifter för att sedan kunna utge sig för att vara personen 

ifråga. Förfarandet kan även upplevas som obehagligt av den anledning att den       

drabbade inte vet i vilken utsträckning uppgifterna har använts och om de fortfarande är 

i omlopp. Finns det fler arga köpare som inte fått vad de betalat för och är fler betal-

ningsanmärkningar att vänta och så vidare. De som drabbas av identitetsstölder        

upplever dock inte bara obehag utan uppfattar i regel förfarandet som en allvarlig     

                                                 
25

 Se lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna där det föreskrivs att EKMR ska gälla som lag i Sverige. Av 2 kap 19 § 

RF framgår vidare att lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med EKMR.   
26

 Se X and Y v. the Netherlands p 22, Botta v. Italy p 32 och von Hannover v. Germany p 50.   
27

 Se bland annat SOU 1994:63, SOU 2002:18, SOU 2008:3 och SOU 2009:44.   
28

 Se Lernestedt, Kriminalisering, s 352, Jareborg, Allmän kriminalrätt, s 53 och 63 och SOU 1992:61 s 

111. 
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integritetskränkning. Många upplever det exempelvis som kränkande att uppfattas som 

en dålig betalare och att riskera att bli nekad vanliga konsumenttjänster på grund av att 

identiteten olovligen använts.
29

 Till detta ska läggas att den enskildes identitetsuppgifter 

tillhör själva kärnan av den personliga integriteten.
30

 Att någon olovligen använder 

dessa uppgifter för att utge sig för att vara personen måste betraktas som ett allvarligt 

intrång i den personliga sfär som är tillförsäkrad var och en av oss. Det bör således 

kunna konstateras att ett olovligt användande av någon annans identitetsuppgifter   

kränker den drabbades personliga integritet och därmed orsakar skada på skydds-

intresset. En kriminalisering skulle således skydda mot den integritetskränkning som en 

identitetsstöld innebär.     

 

En straffbestämmelse skyddar i regel flera intressen, mer eller mindre fristående i     

förhållande till varandra. Ett och samma straffbud kan skydda flera från varandra     

fristående intressen och de olika skyddsintressena kan bäras av samma eller olika inne-

havare.
31

 Utöver att skydda den personliga integriteten skulle en kriminalisering av 

identitetsstöld skydda enskilda från att drabbas av ekonomisk skada och praktiska    

besvär till följd av att deras identitetsuppgifter olovligen använts. I de fall en persons 

identitet utnyttjats för att exempelvis ta upp lån eller beställa varor tvingas den drabbade 

att bestrida betalningskrav och försöka undvika betalningsanmärkningar. För det fall 

personen tvingas spärra sina personuppgifter med anledning av identitetsstölden blir den 

drabbade även själv förhindrad att ta upp lån eller handla på kredit, något som försvårar 

många vardagliga transaktioner. I regel uppstår inte endast praktiska olägenheter utan 

även direkta kostnader för den vars identitet utnyttjats. Kostnaderna kan bestå i att 

spärra kort eller tvingas ta ledigt från arbetet för att besöka myndigheter eller företag i 

syfte att få till stånd en rättelse av de felaktiga uppgifterna.
32

   

 

En kriminalisering av identitetsstöld skulle även göra det möjligt för samhället att    

ingripa mot systematiska bedrägerier på ett tidigt stadium.
33

 Bedrägerier som bygger på 

att någon olovligen använder någon annans identitet har fått en stor utbredning och  

antas omsätta betydande belopp. Förfarandet kan därmed även sägas orsaka samhälls-

                                                 
29

 SOU 2013:85 s 195. 
30

 SOU 2013:85 s 211. 
31

 Lernestedt, Kriminalisering, s 169. 
32

 SOU 2013:85 s 195. 
33

 SOU 2013:85 s 211. 
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skada.
34

 Genom att kriminalisera det olovliga användandet i sig skulle ett ingripande 

exempelvis kunna ske redan när en annons läggs ut under en annan persons identitet 

eftersom förfarandet i sig skulle vara brottsligt.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att en kriminalisering som förbjuder olovlig      

användning av annans identitetsuppgifter skulle skydda mot integritetskränkningar som 

sådana. Kriminaliseringen skulle vidare ge skydd mot de praktiska och ekonomiska 

konsekvenser den enskilde riskerar att drabbas av till följd av att identiteten utnyttjats. 

Vidare skulle en kriminalisering bidra till att förhindra samhällskada genom att möjlig-

göra för samhället att ingripa mot bedrägerier på ett tidigt stadium.   

 

 

3.3 Alternativ till kriminalisering      

Även om det finns ett intresse som är värt att skydda är det inte givet att det bör göras 

genom kriminalisering.
35

 I enlighet med principen om ultima ratio bör kriminalisering 

avse de mest förkastliga gärningar och därutöver tillgripas endast i sista hand, när andra 

kontrollmetoder inte är tillräckligt effektiva. Härvid måste beaktas att erforderligt skydd 

för intresset ofta kan beredas på annat sätt än genom straffrättsliga åtgärder, exempelvis 

genom skadeståndsskyldighet, kontrollåtgärder och upplysningar.
36

 

 

 

3.3.1 Skadestånd 

I svensk rätt finns ett starkt samband mellan skadestånd och straff. Sambandet är främst 

rättstekniskt i den meningen att om ett handlande är brottsligt medför det också skade-

ståndsskyldighet.
37

 Från rättspolitisk synvinkel kan dock både skadestånd och straff ses 

som sanktioner mot ett från samhällets sida oönskat handlande.
38

 Skadeståndet kan 

bland annat utgöra ett alternativ till straff som sanktion mot ett handlande som önskas 

motverkas men som inte ska utsättas för det stigma som straffet och straffprocessen 

                                                 
34

 SOU 2013:85 s 212. 
35

 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s 52.   
36

 Asp m fl, Kriminalrättens grunder, s 40 f. 
37

 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s 57. 
38

 Se Ekelöf, Straffet, skadeståndet och vitet, s 85 och Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt, s 57.  
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medför.
39

 Frågan är om införandet av en civilrättslig bestämmelse som ger rätt till    

skadestånd för identitetsstöld skulle kunna utgöra ett alternativ till kriminalisering. 

 

Enligt gällande lagstiftning kan skadestånd på grund av kränkning komma ifråga endast 

om den kränkande handlingen är brottslig. Av 2 kap 3 § skadeståndslagen (1972:207) 

(SkL) framgår att den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar 

ett angrepp mot dennes frid, frihet, person eller ära ska ersätta den skada som kränk-

ningen innebär.
40

 Som tidigare nämnts utgör ett olovligt användande av någon annans 

identitetsuppgifter inte i sig något brott enligt gällande lagstiftning. Kränkningen har 

således inte skett genom brott vilket innebär att skadestånd enligt SkL inte kan komma 

ifråga. Att införa en rätt till skadestånd vid identitetsstöld skulle kunna bidra till att mot-

verka förfarandet genom att den som olovligen använder uppgifterna riskerar att bli  

ersättningsskyldig gentemot den som drabbas. Problemet med en sådan lösning är att 

skadeståndsmöjligheten kan antas användas i mycket begränsad utsträckning eftersom 

den drabbade skulle vara hänvisad till att själv föra talan om skadestånd.
41

 Att föra en 

skadeståndstalan är inte bara förenat med mycket arbete utan innebär även en risk för att 

den drabbade själv tvingas att bära rättegångskostnaderna. Enligt huvudregeln i 18 kap 

1 § rättegångsbalken (RB) ska den part som tappar målet ersätta motparten hans rätte-

gångskostnad. Risken för att få betala även svarandens rättegångskostnader vid en even-

tuell förlust har en hämmande effekt på processlystnaden.
42

 Det finns således starka skäl 

att tro att många av de drabbade inte skulle våga inleda ett förfarande av rädsla att i  

slutändan vara den som behöver stå för kostnaderna. Att införa en skadeståndsmöjlighet 

som endast kommer att utnyttjas i mycket begränsad utsträckning kan knappast        

betraktas som ett effektivt skydd.    

 

 

                                                 
39

 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s 57. 
40

 Någon närmare redogörelse för kränkningsbegreppet och dess innebörd ges inte i denna framställning. 

För en utförlig redogörelse hänvisas till Friberg, Kränkningsersättning.  
41

 Jfr 22 kap 2 § RB där det stadgas att åklagaren, i de fall enskilt anspråk grundas på brott som hör under 

allmänt åtal, på målsägandens begäran är skyldig att i sambandet med åtalet förbereda och utföra även 

målsägandens talan. Det gäller under förutsättning att det kan ske utan väsentlig olägenhet och att ansprå-

ket inte är uppenbart obefogat.      
42

 Ekelöf m fl, Rättegång. Tredje häftet, s 281 f.  
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3.3.2 Säkrare metoder för identifiering 

Som tidigare nämnts utgör identitetsstölder ofta ett led i bedrägeri. Identitetsuppgifterna 

kan exempelvis användas för att beställa varor, öppna telefonabonnemang eller ta upp 

lån i någon annans namn. Att man idag kan få tillgång till ovan nämnda tjänster med 

hjälp av endast ett personnummer leder osökt in på frågan om man inte bör ställa högre 

krav på de aktörer som erbjuder tjänsterna när det kommer till att identifiera de personer 

man ingår avtal med. Att utveckla säkrare metoder för identifiering bör även ligga i  

kreditgivarnas och säljbolagens intresse eftersom det oftast är de som utsatts för       

bedrägeri som riskerar att få stå för den ekonomiska förlusten.
43

 

 

I den fysiska världen ställer frågor om identitet sällan till några större problem. Genom 

att legitimera sig med hjälp av ett körkort eller någon annan giltig legitimationshandling 

kan man vid ett personligt sammanträffande intyga vem man är. På internet är situation-

en en annan. Någon universell legitimation finns inte i den digitala världen utan         

tillvägagångsättet för att identifiera sig skiljer sig beroende på vilken webbplats man      

besöker. Ett sätt att legitimera sig på internet är genom användande av BankID. BankID 

är en form av elektronisk legitimation (e-legitimation) som utfärdas av den bank där     

användaren är kund.
44

 För att få tillgång till ett BankID krävs att kunden loggar in på sin 

internetbank genom att legitimera sig med exempelvis en säkerhetsdosa. Säkerhets-

dosan har kunden fått på sitt bankkontor mot uppvisade av en giltig legitimation.
45

 En 

identifiering har således skett i flera led vilket gör att man med hjälp av ett BankID och 

tillhörande lösenord på ett säkert sett kan intyga sin identitet. 

 

BankID gör det möjligt för företag, banker och myndigheter att identifiera och ingå  

avtal med privatpersoner på internet.
46

 Idag används tjänsten dock främst vid kontakter 

med myndigheter och banker.
47

 Om fler företag skulle ansluta sina tjänster till              

e-legitimationer som BankID är min uppfattning att identitetsstölderna skulle kunna 

minska radikalt. BankID är en elektronisk identitetshandling som är jämförbar med  

                                                 
43

 SOU 2013:85 s 207. 
44

 http://www.bankid.com/sv/Vad-ar-BankID/ (2014-10-01).  
45

 Thoresson, Igenkänd och identifierad, s 14. 
46

 http://www.bankid.com/sv/Vad-ar-BankID/ (2014-10-01). 
47

 http://www.bankid.com/Documents/wwwbankidcom/Statistik/Statistik%20augusti2014.pdf (2014-10-

01). 

http://www.bankid.com/sv/Vad-ar-BankID/
http://www.bankid.com/sv/Vad-ar-BankID/
http://www.bankid.com/Documents/wwwbankidcom/Statistik/Statistik%20augusti2014.pdf
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körkort, pass och andra fysiska legitimationshandlingar.
48

 Genom att kunden tvingas 

identifiera sig med hjälp av sin e-legitimation och därtill hörande säkerhetskod kan  

företagen säkerställa att personen de gör affärer med verkligen är den han eller hon  

utger sig för att vara. 

 

För att ett företag ska kunna använda BankID i sina tjänster krävs att de tecknar avtal 

med någon av de banker som erbjuder tjänsten eller med en tjänsteleverantör som agerar 

mellanhand.
49

 Att ansluta sina tjänster till BankID är dock förenat med höga kostnader 

för företagen, vilket gjort att få aktörer i det privata näringslivet valt att ansluta sig till 

tjänsten.
50

 En annan svaghet som uppmärksammats är sättet BankID distribueras på. 

Eftersom e-legitimationen utgörs av en fil eller app som laddas ner till användarens  

dator, smartphone eller surfplatta är det en lösning som bara passar de med den typen av 

elektronik i hemmet. Att lägga ett BankID på en dator på jobbet eller biblioteket fram-

står som mindre lämpligt eftersom man då lämnar sin legitimation tillgänglig för andra 

människor. Det krävs visserligen ett lösenord för att kunna använda legitimationen men 

ett lösenord utgör knappast en säker metod för identifiering.
51

 Det faktum att få privata 

aktörer valt att ansluta sig till identifieringstjänsten samtidigt som tjänsten riskerar att 

utesluta vissa samhällsgrupper från handel på nätet gör att ett BankID i dagsläget inte 

kan ses som en lösning på problemet med identitetsstölder.   

 

Ett annan alternativ skulle kunna vara att införa en civilrättslig reglering i form av 

underrättelseskyldighet.
52

 Genom att företagen tvingas underrätta de personer de gör 

affärer med skulle ett olovligt användande snabbt komma till den drabbades kännedom. 

Liknande regler finns redan för kreditupplysningsföretag och Lantmäteriet. Av 11 § kre-

ditupplysningslagen (1973:1173) respektive 15 § inskrivningsförordningen (2000:309) 

framgår att den enskilde ska underrättas när en kreditupplysning lämnas ut eller en   

ansökan om lagfart eller inskrivning av tomträtt beviljas eller förklaras vilande. Att  

införa en liknande form av underrättelseskyldighet vid upptagande av exempelvis SMS-

lån eller ansökan om kreditkort skulle inte bara begränsa skadeverkningarna av en iden-

titetsstöld. Underrättelseskyldigheten skulle även motverka det olovliga användandet i 

                                                 
48

 http://www.bankid.com/sv/Vad-ar-BankID/ (2014-10-01).  
49

 http://www.bankid.com/sv/BankID-i-dina-tjanster/Sa-kommer-du-igang/ (2014-10-03).   
50

 Thoresson, Igenkänd och identifierad, s 22.   
51

 Thoresson, Igenkänd och identifierad, s 14 f. 
52

 SOU 2013:85 s 208. 

http://www.bankid.com/sv/BankID-i-dina-tjanster/Sa-kommer-du-igang/
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sig eftersom många transaktioner skulle avbrytas när de kommer till den drabbades 

kännedom. 

 

Problemet med en sådan lösning är att den endast motverkar vissa typer av identitets-

stölder. Att en underrättelseskyldighet skulle kunna uppställas för de som tillhandahåller 

exempelvis SMS-lån eller varor på kredit framstår enligt min mening som rimligt. En 

liknande ordning kan dock knappast komma ifråga vid utannonsering av egendom på 

nätet. Att införa en generell underrättelseskyldighet för alla typer av transaktioner som 

kan utgöra ett led i en identitetsstöld skulle även vara alltför betungande för närings-

livet.
53

 Enligt min mening finns det dessutom en risk för att den man underrättar i själva 

verket är gärningsmannen. Enligt Egendomsskyddsutredningen skulle underrättelse 

kunna ske genom e-post eller SMS istället för genom brev.
54

 Frågan jag ställer mig är 

hur man kan vara säker på att det registrerade telefonnumret eller e-postadressen     

verkligen innehas av identitetsinnehavaren. Om även underrättelsen riskerar att hamna 

hos bedragaren är en underrättelseskyldighet definitivt ingen lösning på problemet. 

 

 

3.3.3 Försäkringsskydd 

Ett annat alternativ till kriminalisering skulle kunna vara att försäkringsbolagen        

etablerar ett försäkringsskydd för identitetsstölder. I dag erbjuder ett fåtal försäkrings-

bolag, däribland Folksam, hjälp vid identitetsstölder inom ramen för hemförsäkringen. I 

skyddet ingår bland annat hjälp med att anmäla händelsen till polisen, informera       

betalkortsutgivare och banker samt att bestrida betalningskrav och radera oriktiga betal-

ningsanmärkningar.
55

  

 

Precis som Egedomsskyddsutredningen konstaterar i sitt betänkande är ett försäkrings-

skydd inte kostnadsfritt vilket medför att många människor kan tänkas avstå från ett 

sådant skydd.
56

 Om skyddet ingår som ett moment i hemförsäkringen är min            

uppfattning dock att den risken är relativt liten eftersom alla som har en bostad är i   

behov av en hemförsäkring. Det faktum att ett skydd vid identitetsstöld ingår i hem-

                                                 
53

 SOU 2013:85 s 208. 
54

 SOU 2013:85 s 208. 
55

 http://www.folksam.se/polopoly_fs/1.96652!/F%C3%B6rs%C3%A4kringsvillkor%20%20ID-st%C3% 

B6ld%20%20i%20Stor%20hemf%C3%B6rs%C3%A4kring.pdf (2014-09-29). 
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 SOU 2013:85 s 209. 
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försäkringen skulle däremot leda till förhöjda avgifter, vilket knappast kan antas ligga i 

försäkringskollektivets intresse. Till det ska läggas att även i de fall en försäkring har 

tecknats riskerar de ekonomiska konsekvenser som följer av en identitetsstöld att drabba 

den enskilde i form av självrisk.
57

 En ännu större brist med försäkringsmöjligheter som 

alternativ till kriminalisering är enligt min mening att en sådan lösning inte skyddar mot 

identitetsstölder i sig. Försäkringsskyddet utgör istället en hjälp i efterhand, när en  

identitetsstöld har inträffat, och förhindrar därmed inte den integritetskränkning som en 

identitetsstöld innebär. Det kan därmed konstateras att inget av de tidigare nämnda 

skyddsintressena skulle få ett fullgott skydd genom ett försäkringsalternativ. 

 

 

3.3.4 Upplysningar till allmänheten 

Som tidigare nämnts är det mycket enkelt att få tillgång till information om andra   

människor i dagens samhälle. Tillgängligheten till uppgifter har även gjort det enklare 

för personer att utge sig för att vara någon annan. Många uppgifter är offentliga eller 

lättillgängliga på annat vis, exempelvis genom att personen själv väljer att presentera 

uppgifterna på sociala medier såsom Facebook.
58

 Att begränsa tillgängligheten till    

offentliga uppgifter framstår inte som realistiskt i ett land där offentlighetsprincipen är 

så oerhört stark. Däremot kan den enskilde själv minska risken för att råka ut för identi-

tetsstölder genom att iaktta försiktighet när det kommer till vilka uppgifter man väljer 

att dela med sig av på exempelvis sociala medier.
59

 Den enskilde har även möjlighet att 

förebygga identitetsstölder genom att sätta lås på brevlådan och vara noga med att inte 

kasta någon personlig information i pappersinsamlingen. Att inte lämna ut någon      

personlig information över telefon eller via e-post är ett ytterligare sätt att förebygga att 

ens identitet olovligen används. 

 

Genom att tydligt informera allmänheten om hur man skyddar sig mot identitetsstölder 

är min uppfattning att en liten andel identitetsstölder skulle kunna motverkas. En ökad 

medvetenhet vid hanteringen av personuppgifter skulle kunna bidra till att människor i 

allmänhet blir mer försiktiga med att lämna ut uppgifter om sig själva på exempelvis 

sociala medier. En minskad tillgänglighet till identitetsuppgifter skulle i sin tur göra det 
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 SOU 2013:85 s 209. 
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svårare för bedragarna att begå identitetsstölder i samma omfattning. Även de som   

vidtar ovan nämnda försiktighetsåtgärder riskerar dock att drabbas av identitetsstölder. 

Det är således omöjligt för enskilda att förebygga intrång fullt ut. I likhet med tidigare 

nämnda alternativ till kriminalisering kan ett fullgott skydd mot intrång i den personliga 

integriteten inte heller tillförsäkras den enskilde genom detta alternativ. 

 

 

3.3.5 Slutsats 

Även om ovan nämnda alternativ till kriminalisering är av stor betydelse för att       

motverka identitetsstölder och hjälpa de drabbade i efterhand löser de inte problemet 

med identitetsstölder mer än i begränsad utsträckning. Att hjälpa de drabbade i efter-

hand förhindrar inte identitetsstölder i sig och de förebyggande åtgärder som står till 

buds kan inte ens i förening med varandra förväntas förhindra intrång mer än i begrän-

sad utsträckning. Att bereda ett tillräckligt skydd för den personliga integriteten genom 

alternativa åtgärder tycks därmed inte vara möjligt i dagsläget.      

 

 

3.4 Effektivitet 

För att en kriminalisering ska framstå som befogad bör vidare krävas att straff-

sanktionen utgör ett effektivt medel för att motverka det oönskade beteendet.
60

 Kravet 

på att straffstadgandet ska vara effektivt har traditionellt tolkats främst på två sätt. Dels 

som att den som företar den straffbelagda gärningen i viss högre grad ska kunna upp-

täckas och fällas, dels som att straffstadgandet ska påverka frekvensen av den aktuella        

gärningstypen negativt. Att ställa upp dessa krav på en föreslagen nykriminalisering är 

dock förenat med svårigheter eftersom mycket av den kunskap som behövs inför beslut-

et kan nås endast genom att kriminaliseringen genomförs.
61

 Den rimliga slutsatsen är 

således att denna begränsande princip för kriminalisering endast kan sålla bort de     

förslag där det finns en klar indikator på att såväl möjligheterna att upptäcka och fälla 

som påverkan på frekvensen vore ringa. Den sållning som kan ske i praktiken är därmed 

förhållandevis begränsad. Lernestedt har uttryckt det som att det på sin höjd handlar om 
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 SOU 1992:61 s 111. 
61

 Lernestedt, Kriminalisering, s 313. 
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att sålla bort förslag där det kan antas vara nästan omöjligt att upptäcka, åtala och 

fälla.
62

  

 

När det kommer till en eventuell kriminalisering av identitetsstöld finns det ingen     

anledning att tro att kriminaliseringen skulle bli ineffektiv på så vis att den inte skulle 

kunna uppfylla ovan nämnda krav. Redan idag upptäcks och fälls många av de som har 

begått identitetsstölder för bedrägeri och genom att kriminalisera det olovliga användan-

det som sådant skulle både identitetsstölder och bedrägerier kunna motverkas.          

 

 

3.5 Sammantagen bedömning 

Kriminalisering har en fragmentarisk karaktär på så vis att det inte är fråga om att 

skydda en värdeordning i alla hänseenden. Det är orealistiskt att tro att straffhotet  

kommer att vara så effektivt att det aldrig behöver förverkligas. För att kriminalisering 

ska ske förutsätts istället att man har tillräckliga skäl för att bryta mot den etiska princip 

enligt vilken man inte bör tillfoga andra lidande. Vid avgörande om en gärningstyp ska 

kriminaliseras måste således en presumtion mot kriminalisering alltid vederläggas.
63

   

 

För att avgöra om det finns goda skäl att belägga gärningen med straff gäller som     

huvudprincip att en kriminalisering bör avse särskilt skyddsvärda intressen.
64

 Som   

tidigare nämnts är det den personliga integriteten som utgör det primära skyddsintresset 

när det kommer till en kriminalisering av identitetsstöld. Att använda någon annans 

identitetsuppgifter för att utge sig för att vara personen innebär en kränkning av den 

personliga integriteten och det är dylika kränkningar som ska förhindras genom en   

kriminalisering av identitetsstöld. Identitetsstölder kan även medföra praktiska och  

ekonomiska olägenheter för de drabbade som tvingas att reda upp situationen för att 

undvika bland annat betalningsanmärkningar. Ett olovligt användande av någon annans 

identitet innefattar således en integritetskränkning som i många fall får omfattande   

negativa konsekvenser för den som drabbas. En kriminalisering skulle även möjliggöra 

för samhället att ingripa mot systematiska bedrägerier på ett tidigt stadium. Bedrägerier 

som begås med hjälp av någon annans identitetsuppgifter har fått stor utbredning och 
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 Lernestedt, Kriminalisering, s 316 och 349. 
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 Asp m fl, Kriminalrättens grunder, s 40. 
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 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s 52. 
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antas omsätta betydande belopp. Genom att straffbelägga det olovliga användandet som 

sådant skulle beteendet kunna motverkas och polisen ges ytterligare ett verktyg för att 

ingripa mot bedrägerier på ett tidigt stadium.
65

  

 

I Egendomsskyddsutredningens betänkande anförs som ytterligare skäl för kriminali-

sering att den drabbade skulle ges bättre möjlighet att ta tillvara sin rätt. Att den      

drabbade inte betraktas som målsägande i dagsläget innebär bland annat att han eller 

hon inte har någon möjlighet att få åklagarens hjälp att utreda saken och att föra talan 

om skadestånd.
66

 Enligt utredningen skulle en kriminalisering innebära en möjlighet för 

den drabbade att få upprättelse samt praktiska och ekonomiska fördelar i form av bland  

annat målsägandestatus.
67

 Enligt min mening bör sådana argument dock inte kunna    

anföras som skäl för kriminalisering. Kriminalisering syftar som tidigare nämnts till att 

förhindra vissa oönskade beteenden och att med hjälp av lagens straffhot påverka   

människors handlande i önskvärd riktning. Att den drabbade skulle få upprättelse är 

således helt utan betydelse på kriminaliseringsnivån.
68

 Av samma skäl kan det faktum 

att den drabbade skulle tillerkänna målsägandestatus inte anföras som ett skäl för krimi-

nalisering. Att den drabbade kan betraktas som målsägande utgör snarare en effekt av att 

förfarandet kriminaliseras och måste skiljas från de argument som kan anföras som skäl 

för en kriminalisering. Till det ska läggas att det faktum att den drabbade tillerkänns 

målsägandestatus inte betyder att han eller hon har rätt till ersättning. Förhållandet är 

snarare det omvända på så vis att rätten till skadestånd kan utgöra en grund för att    

betraktas som målsägande. Enligt 20 kap 8 § st 4 RB är målsägande den mot vilken 

brott är begånget eller som därav blivit förnärmad
69

 eller lidit skada. I doktrin har den 

som lidit skada tolkats som att åtminstone den som drabbats av personskada, sakskada 

eller ren förmögenhetsskada bör anses som målsägande, om inte särskilda skäl kan   
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 SOU 2013:85 s 212. 
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 Jfr 22 kap 2 § RB där det stadgas att åklagaren, i de fall enskilt anspråk grundas på brott som hör under 

allmänt åtal, på målsägandens begäran är skyldig att i sambandet med åtalet förbereda och utföra även 

målsägandens talan. Det gäller under förutsättning att det kan ske utan väsentlig olägenhet och att ansprå-

ket inte är uppenbart obefogat.      
67

 SOU 2013:85 s 212.  
68

 Jfr Jareborg, Allmän kriminalrätt, s 48 f.  
69

 Den vars namn förfalskats i samband med urkundsförfalskning enligt 14 kap 1 § BrB intar exempelvis 

målsägandeställning på denna grund. Jfr Fitger m fl, Rättegångsbalken (maj 2014, Zeteo), kommentaren 

till 20 kap 8 § RB.  
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anföras däremot.
70

 Rätten till skadestånd kan således utgöra en grund för målsägande-

ställning och inte tvärtom. 

        

Egendomsskyddsutredningens argument för kriminalisering kan i viss mån ifrågasättas. 

Tidigare nämnda skyddsintressen måste dock betraktas som tillräckliga för att motivera 

en kriminalisering. Då förfarandet inte bedöms kunna förhindras genom alternativa 

sanktioner och andra åtgärder framstår ett straffhot även som det mest rimliga medlet 

för att motverka förfarandet. En straffsanktion bedöms även kunna utgöra ett effektivt 

medel för att motverka beteendet. Olovligt användande av andra personers identitets-

uppgifter bör således kriminaliseras. Frågan är därmed hur kriminaliseringen bör        

utformas.       
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 Heuman, Målsägande, s 42 och Fitger m fl, Rättegångsbalken (maj 2014, Zeteo), kommentaren till 20 

kap 8 § RB. Jfr Olivecrona, Rättegången i brottmål enligt RB, s 73 enligt vilken den som lidit skada ska 

förstås som envar som, ifall gärningsbeskrivningen i ansvarsyrkandet är riktigt, enligt civilrättsliga regler 

ska ha skadestånd tilldömt.   
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4 Egendomsskyddsutredningens lagförslag 

I slutet av 2013 överlämnade Egendomsskyddsutredningen ett lagförslag till regeringen 

där olovlig användning av andra personers identitetsuppgifter föreslås kriminaliseras.  

Den föreslagna kriminaliseringen har följande lydelse: 

 

”Den som genom att olovligen använda en annan persons 

identitetsuppgifter utger sig för att vara honom eller henne och 

därigenom ger upphov till skada eller olägenhet för den vars 

identitetsuppgifter används, döms för identitetsintrång till    

böter eller fängelse i högst två år.”       

 

Det nya brottet ska, enligt utredningens förslag, placeras i 4 kap BrB och få benämning-

en identitetsintrång.
71

 

 

Förslaget att kriminalisera identitetsintrång har fått ett positivt mottagande och i stort 

sett samtliga remissinstanser tillstyrker förslaget att det införs en bestämmelse.
72

 Även 

regeringen har ställt sig bakom förslaget att införa en bestämmelse. Den tidigare       

regeringens ambition var att lämna ett förslag till riksdagen efter årsskiftet.
73

  

 

Även om Egendomsskyddsutredningens förslag att kriminalisera identitetsintrång har 

fått ett positivt mottagande ger lagförslaget upphov till en del frågeställningar, inte 

minst när det kommer till vilka situationer som ska omfattas av straffansvar. Frågor 

uppstår bland annat när det kommer till vilka identitetsuppgifter som ska omfattas av 

bestämmelsen och vad som krävs för att gärningsmannen ska anses utge sig för att vara 

personen. Genom att analysera lagförslaget och ta del av de remissyttranden som     

lämnats avser jag att undersöka hur straffbestämmelsen bör utformas.        

 

 

                                                 
71

 SOU 2013:85 s 30. 
72

 Se bland annat Ekobrottsmyndigheten, Yttrande över betänkandet ”Stärkt straffrättsligt skydd för egen-

dom” (SOU 2013:85), s 3, Sveriges Advokatsamfund, Remissvar. Stärkt straffrättsligt skydd för egendom, 

s 1, Uppsala universitet (Juridiska fakulteten), Remissyttrande. Betänkandet Stärkt straffrättsligt skydd för 

egendom (SOU 2013:85), s 6 och Kronofogden, Yttrande. Egendomsskyddsutredningens betänkande 

(SOU 2013:85) Stärkt straffrättsligt skydd för egendom, s 4.   
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 http://www.regeringen.se/sb/d/18769/a/243789 (2014-11-03). 
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5 Straffbestämmelsens konstruktion 

5.1 Vilka identitetsuppgifter bör omfattas av regleringen? 

5.1.1 Fysiska personers identitetsuppgifter 

Enligt Egendomsskyddsutredningens lagförslag ska olovligt användande av annan    

persons identitetsuppgifter kriminaliseras. Vilka typer av identitetsuppgifter som       

omfattas av utredningens förslag framgår inte av brottsbeskrivningen utan ledning får 

istället hämtas från betänkandet. Av betänkandet framgår att uppgifter som, var för sig 

eller tillsammans, kan användas för att identifiera en viss person bör omfattas av      

bestämmelsen. Som exempel på sådana uppgifter nämns, utöver personnummer och 

samordningsnummer, namn, adress, födelsetid, e-postadress och liknande. Ett enskilt 

företags kundnummer eller annan beteckning på viss person bör, enligt utredningen, 

däremot inte omfattas av begreppet.
74

 Någon närmare vägledning beträffande vilka 

uppgifter som ska anses utgör identitetsuppgifter ges inte i betänkandet. Förslaget   

lämnar således förhållandevis öppet vilka uppgifter som är att anse som identitets-

uppgifter i bestämmelsens mening. 

 

Vid utformningen av en straffbestämmelse är det av stor vikt att det med viss bestämd-

het framgår vilka situationer som omfattas av straffansvar. Legalitetsprincipen fungerar 

härvid som en garanti för rättssäkerhet genom att ställa krav på att medborgarna kan 

förutse när de kan komma att bli föremål för straffrättsliga ingripanden. Legalitetsprin-

cipen uppställer således vissa krav på strafflagstiftningens begriplighet och precision.
75

 

För att kunna avgränsa det straffbara området när det kommer till olovligt användande 

av andras identitetsuppgifter krävs att man tar ställning till vilken typ av identitets-

uppgifter som ska omfattas av regleringen. Någon legal definition av begreppet identitet 

finns inte i svensk lagstiftning. Begreppet förekommer i olika lagstiftningssammanhang 

och då främst i svensk utlänningslagstiftning.
76

 Någon förklaring till begreppet ges 

emellertid inte heller där. Av förarbeten och praxis framgår dock att identiteten, i ären-

den om medborgarskap, i regel består av en persons namn, ålder och, som huvudregel, 
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 SOU 2013:85 s 216. 
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 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s 57 f. 
76

 Se bland annat 9 kap 2 och 8 §§ utlänningslagen (2005:716), 6 § passlagen (1978:302) och 11 § lagen 
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medborgarskap.
77

 Av skattelagstiftningen kan vidare utläsas att identitetsuppgifter kan 

utgöras av uppgifter om personnummer, samordningsnummer, postadress och telefon-

nummer.
78

 

 

Eftersom det inte finns någon enhetlig uppfattning kring vilka uppgifter som konstituer-

ar identitetsuppgifter krävs att det tydliggörs vilken typ av uppgifter som ska anses   

omfattas av begreppet. Utgångspunkten för bedömningen bör enligt min mening vara i 

vilken utsträckning uppgifterna kan användas för att identifiera en viss person. Att låta 

regleringen omfatta alla typer av uppgifter som på ett eller annat sätt kan användas för 

att identifiera en viss person framstår dock som högst betänkligt ur legalitetssynpunkt. 

En precisering bör således krävas när det kommer till att beskriva vilka uppgifter som 

ska anses utgöra identitetsuppgifter i bestämmelsens mening.   

 

 

5.1.1.1 Personnummer och namn  

De flesta personer är förmodligen rörande överens om att ett personnummer är den  

uppgift som är starkast sammankopplad till en viss person. Ett personnummer består av 

innehavarens födelsetid följt av fyra siffror och är unikt för den person som innehar det. 

För människor som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige erhålls istället ett mot-

svarande samordningsnummer.
79

 Att personnummer och samordningsnummer bör anses 

utgör identitetsuppgifter i bestämmelsen mening och därmed skyddas av regleringen bör 

det inte råda några tvivel om. Även en persons födelsetid, det vill säga de sex först siff-

rorna i personnumret, bör enligt min mening anses utgöra identitetsuppgifter.  Viktigt att 

uppmärksamma här är att vissa uppgifter som inte ensamt kan användas för att identi-

fiera en viss person kan göra det i kombination med andra. Så är exempelvis fallet när 

det kommer till uppgifter om födelsetid. Ett födelsedatum kan inte ensamt användas för 

att identifiera en viss person. Om födelsetiden däremot kombineras med exempelvis 

personens för- och efternamn kan en identifiering normalt sett ske.  
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 Prop 1997/98:178 s 8 och MIG 2010:17. 
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 6 kap 7 § och 9 kap 7 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261). 
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Samma resonemang kan föras när det kommer till vanliga namn. En persons namn är en 

uppgift som är starkt sammankopplad med den enskilda individen och som de flesta 

människor identifierar sig med. Många gånger kan ett vanligt för- och efternamn dock 

inte ensamt användas för att identifiera en viss person. Om namnet däremot kombineras 

med en uppgift om exempelvis födelsedatum kan en viss bestämd person normalt pekas 

ut. Ett namn bör även självständigt kunna uppfylla identitetskriteriet. Så bör vara fallet 

om namnet är tillräckligt unikt för att identifiera en viss fysisk person.  

 

 

5.1.1.2 Adress och telefonnummer 

Att begränsa identitetsbegreppet till att endast omfatta uppgifter om personnummer, 

samordningsnummer, födelsetid och namn skulle innebära en risk för att många för-

faranden som upplevs som kränkande faller utanför det straffbara området. Som exem-

pel på ytterligare uppgifter som, var för sig eller tillsammans med andra uppgifter, kan   

användas för att identifiera en viss person kan nämnas adress och telefonnummer. 

Adresser och telefonnummer är uppgifter som i regel finns registrerade på bestämda 

personer och som allmänheten enkelt kan ta del av och koppla till en viss person. En 

persons adress och telefonnummer kan användas för att exempelvis beställa varor eller 

annonsera ut egendom i en annan persons namn. Om dessa uppgifter inte skulle anses 

utgöra identitetsuppgifter finns en risk för att många straffvärda förfaranden skulle falla 

utanför det straffbara området. Ponera exempelvis att det namn som angivits vid       

beställning av varor inte är tillräckligt unikt för att kunna identifiera en viss fysisk    

person. Gärningsmannen skulle då gå fri fån ansvar även om namnet i kombination med 

den adress eller det telefonnummer som angivits kan användas för att peka ut en viss 

person. Adresser och telefonnummer bör således anses utgöra identitetsuppgifter i    

bestämmelsens mening. 

 

 

5.1.1.3 E-postadress 

En uppgift som mer sällan kan användas för att identifiera en viss person och som av de 

flesta troligtvis inte uppfattas som en identitetsuppgift är e-postadresser. Något allmänt 

register över registrerade e-postadresser med tillhörande innehavare finns inte vilket gör 

att det ofta är svårt att koppla en e-postadress till en viss person. Det är vidare svårt att 
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se i vilka sammanhang någon annans e-postadress skulle användas för att begå exempel-

vis bedrägeri. Om gärningsmannen skulle uppge den drabbades e-postadress vid       

beställning av varor eller utannonsering av egendom är risken stor att förfarandet snabbt 

skulle avslöjas och avbrytas. Vid beställning av varor är det exempelvis stor risk att den 

drabbade skulle erhålla ett bekräftelsemejl på beställningen och vid utannonsering av 

egendom skulle intresserade köpare komma att höra av sig direkt till den vars identitet 

utnyttjats. Det finns dock e-postadresser som med enkelhet kan kopplas till en viss   

person och som skulle kunna användas i situationer där någon vill utge sig för att vara 

någon annan. Företagsmejl och e-mailadresser som används i statlig verksamhet är   

exempel på e-postadresser som enkelt kan kopplas till en viss person och som kan    

användas för att exempelvis ansöka om SMS-lån och beställa kreditkort i någon annans 

namn. Denna typ av e-postadresser är dessutom vanligt förekommande i dagens      

samhälle eftersom mycket kommunikation med såväl företag som myndigheter sker 

över internet. Det finns således en mängd e-postadresser som kan användas för att iden-

tifiera en viss person. Jag delar därmed utredningens slutsats när det kommer till att     

e-postadresser bör kunna utgöra identitetsuppgifter i bestämmelsen mening. För att 

identitetskriteriet ska anses uppfyllt krävs dock att e-postadressen, ensam eller till-

sammans med andra identitetsuppgifter, kan användas för att identifiera en viss fysisk 

person.   

 

 

5.1.1.4 Fotografi 

En annan typ av uppgift som, enligt min mening, bör omfattas av rekvisitet annans  

identitetsuppgifter är fotografi av en person. När det kommer till fysiska identitets-

handlingar som exempelvis pass eller körkort är det i första hand fotografiet som kopp-

lar samman identitetsuppgifterna med innehavaren av handlingen. Att ett fotografi är en 

uppgift som kan användas för att identifiera en viss person bör det således inte råda  

något tvivel om. Frågan man kan ställa sig är istället i vilka sammanhang det kan vara 

aktuellt att utge sig för att vara någon annan med hjälp av en fotografi.  

 

Vid utformningen av en straffbestämmelse är det viktigt att man går tillbaka till prin-

ciperna för kriminalisering och ser till vad regleringen avser att skydda. När det kommer 

till ett olovligt användande av någon annans identitetsuppgifter är det i första hand den 



33 

 

personliga integriteten som ska skyddas. Det är följaktligen sådana identitetsintrång som 

innebär en kränkning av den personliga integriteten som bör omfattas av bestämmelsen. 

Det innebär, enligt min mening, att bestämmelsen inte bör begränsas till att omfatta  

förfaranden där någon annans identitet används för att begå brott. Även andra situation-

er där någon utger sig för att vara någon annan med hjälp av en persons identitetsupp-

gifter bör omfattas av bestämmelsen. Som exempel kan nämnas fall där någon använder 

någon annans identitetsuppgifter för att utge sig för att vara personen på sociala medier. 

 

På sociala medier identifieras människor ofta med hjälp av ett fotografi eftersom ett 

namn många gånger inte är tillräckligt för att kunna peka ut en viss person. Att någon 

skapar exempelvis ett Facebookkonto i någon annans namn med därtill hörande foto av 

personen kan upplevas som minst lika kränkande som när en annan persons identitet 

används för att begå bedrägeri. Under profilen kan personen ge uttryck för tankar och 

åsikter eller publicera bilder och dela information som den drabbade inte alls står 

bakom. Personen kan även välja att samtala med andra användare under den drabbades 

identitet. Trots att denna typ av integritetsintrång kan upplevas som oerhört kränkande 

finns det i dagsläget inget direkt skydd mot denna typ av intrång. I undantagsfall bör 

förfarandet kunna bedömas som förtal enligt 5 kap 1 § BrB men för det krävs att en 

uppgift lämnats som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning. För att även 

denna typ av förfaranden ska omfattas av den nya straffbestämmelsen bör ett fotografi 

kunna anses utgöra en identitetsuppgift i bestämmelsens mening. På så vis skulle man 

även kunna fånga in de fall där någon annonserar ut egendom under en annan persons 

namn på sociala medier såsom Facebook. För att identitetskriteriet ska anses uppfyllt 

krävs dock, som tidigare nämnts, att uppgifterna kan användas för att identifiera en viss 

fysisk person.      

 

 

5.1.1.5 Kundnummer och medlemsnummer  

Enligt Egendomsskyddsutredningens betänkande bör som tidigare nämnts ett enskilt 

företags kundnummer eller annan beteckning på en viss person inte omfattas av        

bestämmelsen. Vad utredningen avser med uttrycket annan beteckning är oklart och 

varför denna typ av uppgifter inte bör omfattas av bestämmelsen framgår inte heller av 
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betänkandet.
80

 Mina tankar förs dock genast till medlemsnummer av olika slag. Både 

kundnummer och medlemsnummer är beteckningar som företag använder för att identi-

fiera en viss kund. Att någon använder denna typ av uppgifter för att utge sig för att vara 

någon annan bör främst vara aktuellt vid beställning av varor i en annan persons namn. 

När det kommer till huruvida denna typ av uppgifter bör anses utgöra identitets-

uppgifter delar jag utredningens bedömning att så inte bör vara fallet. Till skillnad från 

tidigare nämnda uppgifter är kundnummer och medlemsnummer uppgifter som används 

internt inom företag för att identifiera en viss person. Det är inte heller en uppgift som 

personer typiskt skett identifierar sig med. I de allra flest fall kan bäraren av kund-

numret eller medlemsnumret troligtvis inte ens redogöra för sin egen beteckning. Till 

det ska läggas att denna typ av uppgift ofta används i kombination med andra uppgifter 

såsom namn, adress och personnummer, vilket gör att en identifiering ändå kan ske. 

Någon större risk för att identitetsstölder skulle falla utanför det straffbara området finns 

därför inte heller. Dylika beteckningar på enskilda företag och andra fysiska personer 

bör således inte anses utgöra identitetsuppgifter i bestämmelsens mening. 

 

 

5.1.1.6 Uppdiktade namn 

En annan typ av uppgift som människor identifierar sig med i dagens samhälle är olika 

typer av alias. Som exempel kan nämnas att man på sociala medier ofta använder sig av 

ett annat namn än sitt eget. Ett välkänt exempel är Rachel Brathen som är mer känd  

under namnet Yoga Girl. Huruvida denna typ av uppgifter bör anses utgöra identitets-

uppgifter är enligt min mening värt att diskutera.  Som skäl för att denna typ av uppgift-

er bör omfattas av regleringen kan anföras att det idag är vanligt att personer är kända 

under andra beteckningar än sina vanliga namn, inte minst på sociala medier. Att en 

person skulle undgå straffansvar bara för att den inte använt sig av den drabbades riktiga 

namn, trots att man förstår vem som åsyftas, framstå inte som tillfredställande. Ponera 

exempelvis att någon, under namnet Yoga Girl, skulle sälja biljetter till en yoga week-

end som aldrig kommer äga rum. Om personen istället hade sålt biljetterna under     

hennes riktiga namn Rachel Brathen hade straffrättsligt ansvar för identitetsintrång   

aktualiserats. Eftersom biljetterna nu sålts under namnet Yoga Girl är identitetskriteriet 

dock inte uppfyllt, trots att personen i själva verket kan identifieras av betydligt fler 
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under detta namn. Att tillerkänna dylika uppgifter status som identitetsuppgifter innebär 

samtidigt en risk för stora gränsdragningsproblem. Att utifrån objektiva kriterier avgöra 

huruvida en viss person kan identifieras utifrån ett alias är förenat med stora svårigheter. 

Hur många personer ska exempelvis kunna identifiera en viss person under namnet för 

att identitetskriteriet ska anses uppfyllt och ska detta beräknas utifrån antal följare på 

sociala medier eller hur ska det gå till. Till det ska läggas att personen i de allra flesta 

fall inte har någon ensamrätt till det uppdiktade namnet. De gränsdragningsproblem 

som riskerar att uppstå är enligt min mening så betydande att denna typ av uppgifter inte 

bör omfattas av bestämmelsens tillämpningsområde.   

 

 

5.1.1.7 Sammantagen bedömning  

I övrigt har jag svårt att med tydlighet se vilka ytterligare uppgifter som skulle kunna 

användas för att utge sig för att vara någon annan på ett sätt som framstår som kränk-

ande för den som drabbas. Av legalitetshänsyn anser jag därför att bestämmelsen bör 

begränsas till att omfatta identitetsuppgifter i form av personnummer, samordnings-

nummer, födelsetid, namn, adress, telefonnummer, e-postadress och fotografi. Då det 

rör sig om ett teknisk utvecklingsbart område kan det tänkas att ytterligare uppgifter kan 

komma att användas för att utge sig för att vara någon annan i framtiden. För att uppnå 

önskad förutsebarhet får ändringar dock gå in och göras om och när tillvägagångssättet 

förändras. För att identitetskriteriet ska anses uppfyllt bör vidare krävas att uppgifterna, 

var för sig eller tillsammans, kan användas för att identifiera en viss person. En        

bedömning måste således göras utifrån samtliga omständigheterna i det enskilda fallet.        

Avgörande för bedömningen bör vara om den drabbade kan identifieras med hjälp av 

uppgifterna. 

 

 

5.1.2 Juridiska personers identitetsuppgifter 

Det är inte bara fysiska individer som drabbas av att deras identitetsuppgifter olovligen 

används. Även juridiska personer drabbas av denna typ av intrång.
81

 När företag     

drabbas av förfaranden som har stora likheter med identitetsstölder brukar man tala om 
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så kallade företagskapningar. En företagskapning går i regel till så att någon, genom att 

utge sig för att vara en behörig person, låter registrera andra personer i ett bolags      

styrelse.
82

 Den nya styrelsen kan därefter, i egenskap av firmatecknare, företa rätts-

handlingar i bolagets namn.
83

 Innan företaget upptäcker detta och hinner agera kan   

exempelvis lån tagits upp, utbetalningar gjorts, egendom sålts och omfattande beställ-

ningar gjorts i bolagets namn.
84

 

 

Trots att denna typ av förfarande kan få långtgående konsekvenser för de företag som 

drabbas anser Egendomsskyddsutredningen att juridiska personer inte bör omfattas av 

straffskyddet. Motivet till det är att företagskapningar, enligt utredningen, inte kan anses 

utgöra integritetskränkningar och att straffrättsligt skydd redan finns för denna typ av 

intrång. Enligt utredningen ger den föreslagna straffbestämmelsen dessutom ett indirekt 

skydd mot företagskapningar, eftersom skyddet mot olovlig användning av identitets-

uppgifter även omfattar de fysiska personer som äger och leder företaget.
85

 Att juridiska 

personers identitetsuppgifter inte omfattas av lagförslaget har kommit att kritiseras av 

ett flertal remissinstanser, däribland Bolagsverket och Finansbolagens Förening.
86

    

Enligt Bolagsverket bör man överväga om inte även juridiska personers identitets-

uppgifter bör omfattas av kriminaliseringen med anledning av de stora olägenheter som 

förfarandet innebär för de företag som drabbas.
87

 

 

Enligt min mening talar det faktum att även juridiska personer drabbas hårt av denna 

typ av intrång för att kriminaliseringen även bör omfatta juridiska personers identitets-

uppgifter. Samtidigt ställer jag mig frågande till om en sådan utvidgning av det      

straffbara området är motiverad med hänsyn till bestämmelsens skyddsintresse.       

Kriminaliseringen syftar i huvudsak till att skydda den personliga integriteten mot de 

kränkningar som en identitetsstöld innebär. Att påstå att ett olovligt användande av en 

juridisk persons identitetsuppgifter skulle utgöra en integritetskränkning framstår, enligt 

min mening, som alltför långtgående. Integritetsbegreppet har en stark koppling till  
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fysiska personer och att påstå att en juridisk person skulle bli kränkt av denna typ av 

intrång framstår inte som rimligt. Paralleller kan härvid dras till bestämmelsen om förtal 

i 5 kap 1 § BrB. Förtalsbestämmelsen syftar till att skydda personer mot den fridskränk-

ning som ett angrepp på anseendet innebär.
88

 Av det följer att förtal inte kan rikta sig 

mot juridiska personer eller kollektiva enheter av annat slag utan måste avse uttalanden 

som riktar sig mot en viss enskild fysisk person. Det är således inte straffbelagt att 

lämna nedsättande uppgifter om exempelvis ett bolag. Om yttrandet däremot avser en 

kollektiv enhet men en eller flera bestämda personer kan pekas ut kan förtal föreligga.
89

 

De kränkningar som skyddas av förtalsbestämmelsen är således kränkningar av identi-

fierbara fysiska personer. Ett liknande skydd kan uppställas vid en kriminalisering av 

identitetsstöld. Även om den juridiska personens identitetsuppgifter inte omfattas av 

bestämmelsen skyddar bestämmelsen mot identitetsstölder som begås mot fysiska    

personer som äger eller leder företaget. Ett förfarande där gärningsmannen utger sig för 

att vara exempelvis en person i styrelsen eller bolagets verkställande direktör omfattas  

således av bestämmelsen.       

 

Det kan visserligen hävdas att den personliga integriteten endast är ett av de intressen 

som bestämmelsen avser att skydda och att andra skyddsintressen skulle kunna motivera 

att juridiska personer omfattas av straffskyddet. Som tidigare nämnts skulle en         

kriminalisering av identitetsstöld inte bara förhindra att personer drabbas av ekonomisk 

skada och praktiska olägenheter på grund av att identiteten olovligen använts. En     

kriminalisering skulle även göra det möjligt för samhället att ingripa mot bedrägerier på 

att tidigt stadium. Till skillnad från identitetsstölder som begås mot fysiska personer 

innefattar motsvarande handlingar mot juridiska personer dock nästan alltid någon form 

av förfalsknings- eller sanningsbrott.
90

 Om gärningsmannen exempelvis skriver under 

med en styrelseledamot eller verkställande direktörs namn när han eller hon anmäler en 

ändring till Bolagsverket kan straffrättsligt ansvar för urkundsförfalskning enligt 14 kap 

1 § BrB komma ifråga. Möjlighet att ingripa mot förfarandet finns således redan enligt 

gällande lagstiftning.  
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Enligt min mening tycks problemet med företagskapningar ligga i att det är alltför    

enkelt att åstadkomma ändringar hos Bolagsverket. Idag kan en ändring av styrelsen 

åstadkommas genom att skicka in en underskriven ansökan och ett bolagsstämmoproto-

koll.
91

 Genom att ställa krav på att personer som ansöker om ändringar måste legitimera 

sig med exempelvis Bank-ID skulle Bolagsverket kunna försäkra sig om att ansökan 

kommer från en behörig person. Det skulle i sin tur leda till att korrekta uppgifter     

registreras hos Bolagsverket, vilket i sin tur skulle förhindra företagskapningar. Min 

uppfattning är således att problemet med företagskapningar inte bottnar i avsaknaden av 

straffrättsligt skydd utan snarare i att det är för enkelt att kapa företag. Därmed kan inte 

heller de underordnade skyddsintressena motivera att juridiska personers identitets-

uppgifter omfattas av straffskyddet. Organisationsnummer och motsvarande identitets-

uppgifter för juridiska personer bör således inte omfattas av bestämmelsen. 

 

 

5.2 Krav på att utge sig för att vara personen  

Enligt Egendomsskyddsföreningens lagförslag krävs, utöver att gärningsmannen olov-

ligen använder identitetsuppgifterna, att han eller hon utger sig för att vara personen. En 

sådan avgränsning av det straffbara området framstår enlig min mening som nödvändig 

eftersom straffansvarets omfattning annars skulle bli alltför vidsträckt. Alternativet vore 

att varje olovligt användande av en annan persons identitetsuppgifter skulle omfattas av 

kriminaliseringen. En sådan ordning skulle dock medföra att kriminaliseringen skulle 

begränsa möjligheterna att använda andras identitetsuppgifter även i legitima syften. 

Som exempel kan nämnas att myndigheter och företag kan ha legitima skäl för att    

använda uppgifter om exempelvis klienters eller kunders identitet. Precis som Egen-

domsskyddsutredningen konstaterar i betänkandet skulle det även vara att dra det alltför 

långt att i all lagstiftning ange när ett användande av andras identitetsuppgifter kan vara 

befogat.
92

 Om kriminaliseringen skulle omfatta varje olovligt användande av en annan 

persons identitetsuppgifter skulle även situationer som inte framstår som straffvärda 

komma att omfattas av straffansvar. Som exempel kan nämnas fall där någon lägger ut 

en bild på en annan person på sin egen Facebook utan att först be om lov eller fall där 

man i massmedia publicerar namn eller bild utan samtycke.            
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Att avgränsa det straffbara området till att omfatta sådant olovligt användande av     

annans identitetsuppgifter som innebär att gärningsmannen utger sig för att vara        

personen framstår enligt min mening inte bara som lämpligt utan även som nödvändigt. 

Frågan jag ställer mig är snarare vad som krävas för att gärningsmannen ska anses utge 

sig för att vara den personen som identitetsuppgifterna avser.  

 

I betänkandet anges som exempel på situationer som inte bör falla under bestämmelsens 

tillämpningsområde fall där någon använder sig av en annan persons fotografi i kombi-

nation med sitt eget namn eller ett alias. Enligt utredningen är det i dessa fall i regel inte 

fråga om att personen utger sig för att vara personen på bilden utan snarare att han eller 

hon påstår sig se ut som denna. På liknande sätt förhåller det sig om gärningsmannen 

använder sig av någon annans adress eller telefonnummer i kombination med sitt eget 

namn eller ett alias. I dessa fall är det enligt utredningen som regel inte fråga om att 

gärningsmannen utger sig för att vara den person som bor på adressen eller är registre-

rad på telefonnumret. Det är snarare så att gärningsmannen påstår sig bo på den aktuella 

adressen respektive vara abonnent på det aktuella telefonnumret.
93

 I övrigt lämnar    

betänkandet en hel del att önska när det kommer till att beskriva hur en gärning kan eller 

måste se ut för att motsvara brottsbeskrivningen i denna del. Avsaknaden av tydligare 

riktlinjer har även kommit att uppmärksammas i ett remissyttrande från juridiska fakul-

teten vid Uppsala universitet. I remissyttrandet framhålls att det finns skäl att ytterlige 

utreda och beskriva hur de gärningar som straffbeläggs måste se ut för att motsvara 

brottsbeskrivningen.
94

 

 

 

5.2.1 Agerande under annans namn eller personnummer 

Det är givetvis inte möjligt att ge någon fullständig redogörelse för i vilka situationer en 

person som olovligen använder någon annans identitetsuppgifter ska anses utge sig för 

att vara personen. Betänkande lämnat dock en hel del att önska när det kommer till att 

beskriva och precisera hur en sådan gärning kan se ut. Ur legalitetshänsyn är det därför 

önskvärt att det uppställs tydligare riktlinjer för vad som krävs för att ett förfarande ska 

motsvara brottsbeskrivningen.  
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I de fall gärningsmannen använder sig av någon annans namn eller personnummer,  

inbegripet samordningsnummer och födelsetid, för att exempelvis beställa varor eller  

annonsera ut egendom bör det enligt min mening kunna konstateras att gärningsmannen 

utger sig för att vara personen ifråga. Namn och personnummer är personuppgifter som 

utgör grunden för vilka vi är och att agera under ett visst namn eller personnummer är 

för mig samstämmigt med att utge sig för att vara personen. Detta kan jämföras med 

identitetsuppgifter i form av adresser, telefonnummer och e-postadresser som snarare 

intygar var en person bor eller hur den kan nås. Min uppfattning är således att           

gärningsmannen ska anses utge sig för att vara personen i de fall han eller hon agerar 

under den drabbades namn eller personnummer, inbegripet samordningsnummer och 

födelsetid. När det kommer till användande av någon annans namn eller födelsedatum 

krävs naturligtvis att uppgifterna, ensamt eller i kombination med andra uppgifter, kan 

användas för att identifiera en viss person för att straffansvar överhuvudtaget ska 

komma ifråga.   

  

 

5.2.2 Agerande under eget namn eller personnummer 

I de fall gärningsmannen använder sig av sitt eget namn eller personnummer i kombi-

nation med exempelvis någon annans adress eller telefonnummer bör kravet på att utge 

sig för att vara någon annan däremot inte anses uppfyllt.
95

 Enligt min mening handlar 

det i dessa fall inte om att personen utger sig för att vara den person som bor på adress-

en eller som är registrerad på telefonnumret. I likhet med vad Egendomsskyddsutred-

ningen anför i sitt betänkande handlar det snarare om att personen själv utger sig för att 

bo på adressen eller vara användare av telefonnumret. Skillnad bör således göras på 

situationer där gärningsmannen agerar under en annan persons namn eller person-

nummer och på situationer där någon agerar under sitt eget namn eller personnummer 

men använder sig av någon annans identitetsuppgift i övrigt. I det senare fallet bör   

kravet på att gärningsmannen ska utge sig för att vara personen inte anses uppfyllt.   
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5.2.3 Agerande under uppdiktade namn 

Betydligt svårare att avgöra är de fall där gärningsmannen använder sig av ett alias eller 

annat fiktivt namn i kombination med någon annans identitetsuppgifter. Det är förmod-

ligen främst aktuellt vid utannonsering av egendom och skapande av konto på sociala 

medier, eftersom det vid beställning av varor och upptagande av krediter krävs att    

personnummer eller fullständigt namn anges. Enligt Egendomsskyddsutredningen bör, 

som tidigare nämnts, dessa situationer inte omfattas av bestämmelsen tillämpnings-

område. Jag ställer mig dock frågande till om en sådan ordning inte innebär en risk för 

att bestämmelsen kringgås. Ponera exempelvis att någon annonserar ut en annan       

persons bostad eller husvagn på internet. Istället för att använda sig av den drabbades 

riktiga namn använder sig gärningsmannen av ett fiktivt namn som exempelvis         

Lägenhetsuthyraren eller X.
96

 Eftersom den drabbades adress och telefonnummer       

angivits i annonsen går det likväl att identifiera vem som utåt sett är att betrakta som 

säljare eller uthyrare. Att gärningsmannen, i en sådan situation, skulle undgå straff-

ansvar bara för att han eller hon inte har använt sig av den drabbades riktiga namn fram-

står inte som tillfredställande. Det kan visserligen hävdas att dylika situationer bör   

uppstå endast i undantagsfall. Att egendom annonseras ut under någon typ av alias och 

att intressenter uppmanas att kontakta säljaren via e-post trots att ett telefonnummer 

angivits är dock inte ovanligt. Det finns således en risk för att gärningsmannen, genom 

att använda sig av ett alias istället för personens riktiga namn, hittar ett sätt att undgå 

straffansvar.  

 

Samma risk för kringgående av straffbestämmelsen riskerar att uppstå vid skapande av 

konton på sociala medier. Som tidigare nämnts är det vanligt att människor uppträder 

under ett annat namn än sitt eget på sociala medier. Att gärningsmannen skulle undgå 

straffansvar bara för att han eller hon använt sig av ett alias istället för personens riktiga 

namn kan inte anses tillfredställande. Det innebär exempelvis att någon skulle kunna 

skapa ett konto på Facebook med därtill hörande fotografi och ett alias, som den     

drabbade kanske rentav själv brukar använda, utan att riskera att ställas straffrättsligt till 

svars. Skulle personen däremot skapa ett konto i personens riktiga namn skulle straff-

rättsligt ansvar aktualiseras eftersom gärningsmannen skulle anses utge sig för att vara 

personen i fråga. För den drabbade kan kränkningen dock upplevas som lika stor obero-
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ende av om personens riktiga namn eller ett alias har använts. Enligt min mening utgör 

detta ett starkt skäl för att även de situationer där gärningsmannen använder sig av ett 

alias i kombination med någon annans identitetsuppgifter bör omfattas av bestämmel-

sen. För att straffrättsligt ansvar överhuvudtaget ska komma ifråga gäller naturligtvis att 

man kan identifiera en viss person med hjälp av de identitetsuppgifter som använts. Det 

leder osökt in på frågan om ett fotografi av en person kan vara tillräckligt för att identi-

tetskriteriet ska anses uppfyllt. Om så inte vore fallet skulle ovan nämnda förfarande 

likväl inte vara straffbart eftersom det redan konstaterats ett alias inte kan anses utgör en 

identitetsuppgift i bestämmelsen mening.  

 

Enligt Egendomsskyddsutredningen kan ett fotografi av en person i vissa fall anses  

utgöra identitetsuppgifter i bestämmelsens mening. Så är fallet om fotografiet används 

tillsammans med andra identitetsuppgifter som exempelvis hela eller delar av personens 

namn eller adressuppgifter. Om fotografiet däremot används tillsammans med upp-

diktade namn- och adressuppgifter kan det inte anses utgöra en identitetsuppgift enligt 

bestämmelsen.
97

 Jag tolkar utredningens uttalande som att ett fotografi av en person inte 

ensamt är tillräckligt för att kriteriet annans identitetsuppgifter ska vara uppfyllt. Om 

fotografiet däremot används i kombination med andra identitetsuppgifter bör kriteriet 

normalt anses uppfyllt.  

 

Utredningens uttalande har kommit att kritiseras av Datainspektionen som ifrågasätter 

varför ett fotografi av en verklig person som används tillsammans med ett uppdiktat 

namn inte ska anses utgöra en identitetsuppgift. Datainspektionen betonar det faktum att 

förfaranden där någon skapar ett konto på sociala medier med ett uppdiktat namn och 

lägger ut fotografier på en verklig person därmed skulle falla utanför den föreslagna 

straffbestämmelsen. Eftersom förfarandet kan innebära olägenheter i form av missakt-

ning för den som avbildas på fotografierna anser Datainspektionen att det är önskvärt att 

närmare överväga om inte även dessa situationer bör omfattas av bestämmelsen.
98

  

 

Jag är villig att instämma i Datainspektionens kritik och har svårt att se varför ett foto-

grafi av en person inte ensamt skulle kunna utgöra en identitetsuppgift i bestämmelsens 

mening. Avgörande för bedömningen bör som tidigare nämnts vara om uppgifterna är 
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tillräckligt unika för att identifiera en viss fysisk person, en bedömningsgrund som även 

utredningen står bakom.
99

 Varför en annorlunda bedömning skulle göras när det    

kommer till fotografier ser jag inget skäl till. Om en viss person kan identifieras med 

hjälp av ett fotografi anser jag att identitetskriteriet ska anses uppfyllt. Det, i kombi-

nation med vad som sagt ovan, skulle innebära att det kan vara straffbart att skapa    

exempelvis ett Facebook- eller Instagramkonto med därtill hörande foto av en person i 

kombination med ett uppdiktat namn. Självklart krävs för straffansvar att personen haft 

uppsåt att utge sig för att vara personen ifråga.      

 

 

5.2.4 Sammantagen bedömning 

Min uppfattning är således att kravet på att utge sig för att vara personen normalt bör 

anses uppfyllt om gärningsmannen agerar under den drabbades namn eller person-

nummer.
100

 Även i det fall gärningsmannen agerar under ett alias men i övrigt använder 

någon annans identitetsuppgift bör han eller hon kunna anses utge sig för att vara den 

person som identitetsuppgifterna avser. En objektiv bedömning måste dock göras från 

fall till fall och avgörande för bedömningen bör vara vem som utåt sett är att uppfatta 

som köpare, säljare eller innehavare av ett konto och så vidare. Situationer där någon 

agerar under sitt eget namn eller personnummer men i övrigt använder någon annans 

identitetsuppgifter bör dock falla utanför bestämmelsen tillämpningsområde.     

 

 

5.3 Skada eller olägenhet  

5.3.1 Krav på orsakande av skada eller olägenhet 

Enligt Egendomsskyddsutredningens lagförslag krävs vidare för straffansvar att         

förfarandet ger upphov till skada eller olägenhet för den vars identitetsuppgifter        

används. Med skada avses ekonomisk skada, det vill säga en försämring av värdet av en 

persons förmögenhet räknat i pengar.
101

 Med olägenhet förstås annat än ekonomisk 
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 SOU 2013:85 s 216 och 374.  
100

 Med personnummer avses här även samordningsnummer och födelsetid.  
101

 SOU 2013:85 s 215 och Asp m fl, Kriminalrättens grunder, s 89.  
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skada, såsom exempelvis praktiska besvär.
102

 Praktiska besvär kan exempelvis bestå i 

att den drabbade tvingas bestrida betalningsansvar för varor som någon annan beställt 

eller kontakta företag och privatpersoner för att klargöra att identiteten olovligen      

använts av någon annan.
103

 Enligt utredningen kan olägenheten även bestå i att den 

drabbade har utsatts för obehag.
104

 Enligt betänkandet bör rekvisitet dock inte anses 

uppfyllt vid minsta olustkänsla eller indignation som en person kan känna över att    

någon har utgett sig för att vara honom eller henne.
105

 Från straffansvar utesluts därmed 

harmlösa förfaranden där någon exempelvis parodierar en annan person eller på       

liknande sätt utger sig för att vara någon annan utan att det finns någon förväxlings-

risk.
106

 Enligt utredningen bör, på samma sätt som vid olovligt brukande, krävas att 

obehaget som det olovliga användandet ger upphov till objektivt sett är att betrakta som 

påtagligt.
107

  

 

Vilken tidpunkt skade- och olägenhetsbedömningen ska relatera till berörs inte i       

betänkandet.
 108

 Det är därför svårt att veta vid vilken tidpunkt skada eller olägenhet ska 

ha uppstått för att motsvara brottsbeskrivningen. Att lagförslaget har formulerats som att 

förfarandet ska ge upphov till skada eller olägenhet talar dock för att det är tillräckligt 

att det olovliga användandet medfört en sådan verkan. Följden bör således kunna före-

ligga även i efterhand. Formuleringen kan jämföras med den som används i bestämmel-

sen om olovligt brukande i 10 kap 7 § BrB. Enligt bestämmelsen ska den som olovligen 

brukar någon annan sak och därigenom vållar skada eller olägenhet dömas för olovligt 

brukande. Av formuleringen följer att brukandet i sig inte behöver innebära skada eller 

olägenhet.
109

 Tillräckligt är att brukande medfört sådan verkan, vilket innebär att följden 

även kan föreligga i efterhand.
110
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Att avgränsa det straffbara området genom att uppställa ett krav på en särskild yttre  

effekt utöver gärningsmannens eget handlande framstår enligt min mening som lämp-

ligt. På så vis kan straffbestämmelsens tillämpningsområde avgränsas till att omfatta 

förfaranden som verkligen framstår som straffvärda. Att uppställa ett krav på att       

gärningen ska ha medfört skada eller olägenhet för den vars identitetsuppgifter används 

kan dock vara problematiskt. Det beror på att de som drabbas i många fall inte får reda 

på att identitetsuppgifterna använts förrän långt i efterhand. De flesta som drabbas av 

identitetsstölder inser inte att deras identitet har utnyttjats förrän månader och ibland år 

efter att handlingen begåtts.
111

 Det kan då vara svårt att med framgång hävda att för-

farandet gett upphov till olägenhet i form av obehag. Ponera exempelvis att den      

drabbade får vetskap om att uppgifterna använts först efter att en anmälan om bedrägeri 

gjorts. Enligt min mening är det då svårt att hävda att förfarandet gett upphov till     

obehag eftersom den drabbade inte ens varit medveten om att uppgifterna använts. Om 

förfarandet inte heller medfört någon ekonomisk skada eller praktiska besvär innebär 

det att gärningsmannen kommer att gå fi från ansvar. Det finns således en risk för att 

straffvärda förfaranden riskerar att falla utanför det straffbara området till följd av att 

kravet på orsakande inte kan anses uppfyllt. Enligt min mening framstår dock även 

dessa situationer som straffvärda eftersom vetskapen om att uppgifterna använts kan ge 

upphov till obehagskänslor, om än långt i efterhand. Att gärningsmannen skulle undgå 

straffansvar bara för att han lyckats hålla den drabbade ovetandes om det olovliga    

utnyttjandet framstår inte heller som tillfredställande. Enligt min mening bör därför 

övervägas om inte bestämmelsen bör utformas annorlunda.  

 

 

5.3.2 Krav på överskjutande uppsåt 

I norska Straffeloven finns en bestämmelse som straffbelägger, vad som där benämns 

som, identitetsinskrenkelse.
112

 Enligt bestämmelsen straffas den som oberättigat sätter 

sig i besittning av annans identitetsbevis, eller uppträder med en annans identitet eller 

en identitet som är lätt att förväxla med en annans identitet. För straffansvar krävs att 

gärningsmannen agerat i syfte att uppnå oberättigad vinning för sig själv eller annan 

eller för att tillfoga annan skada eller olägenhet. I svenska rätt skulle en motsvarande 

                                                 
111

 Nationellt bedrägericenter, Nationell lägesbild. Bedrägerier, s 8.  
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konstruktion förutsätta att gärningsmannen agerat med ett överskjutande avsikts-

uppsåt.
113

 För att avsiktsuppsåt ska anses föreligga krävs att gärningsmannen agerar i 

syfte att åstadkomma en viss följd.
114

 Att uppsåtsrekvisitet är överskjutande innebär att 

det för ansvar inte krävs att uppsåtet har någon motsvarighet i verkligheten.
115

         

Gärningsmannen behöver således inte lyckas förverkliga sitt syfte, utan tillräckligt är att 

gärningsmannen agerat i syfte att åstadkomma en sådan följd. När det i en brotts-

beskrivning uppställs ett krav på att gärningsmannen ska ha agerat ”i syfte att” uppfylla 

gärningsinnehållet utgör detta ett rekvisit för otillåten gärning och inte ett rekvisit för 

personligt ansvar.
116

  

 

Att i den svenska straffbestämmelsen uppställa ett krav på att gärningsmannen ska ha 

agerat i syfte att tillfoga personen skada eller olägenhet är förenat med betydande bevis-

svårigheter. Det kan visserligen hävdas att det vid en sådan konstruktion inte behöver 

bevisas att skada eller olägenhet faktiskt inträffat utan att det för straffansvar är tillräck-

ligt att gärningsmannen agerat i syfte att tillfoga personen skada eller olägenhet. Att i 

det enskilda fallet bevisa att gärningsmannen agerat med ett sådant uppsåt får dock   

betraktas som nästintill omöjligt. När det kommer till identitetsstölder finns det även en 

risk för att gärningsmannens syfte inte varit att skada den vars identitetsuppgifter      

använts utan snarare den tredje part som lurats med hjälp av uppgifterna. Det är således 

troligt att gärningsmannen i de flesta fall skulle undgå straffansvar. Att utforma den 

svenska bestämmelsen i likhet med den som finns i norsk rätt kan därför inte anses   

aktuellt. Att man valt att utforma den norska bestämmelsen på detta sätt beror troligtvis 

på att det straffbara området annars skulle bli allt för vidsträckt. Till skillnad från det 

svenska lagförslaget omfattar den norska straffbestämmelsen både fall där verkliga och 

fiktiva identiteter olovligen används.
117

 Vidare omfattas alla uppgifter som kan använ-

das för att identifiera en fysik eller juridisk person av bestämmelsens identitetsbegrepp, 

inbegripet webbadresser och innehållet på en webbsida.
118
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En alternativ lösning vore att uppställa ett krav på att gärningsmannen ska ha agerat med 

uppsåt att tillfoga personen skada eller olägenhet. På så vis skulle för straffansvar vara 

tillräckligt att gärningsmannen agerat med likgiltighetsuppsåt.
119

 Svårigheten att styrka 

gärningsmannens uppsåt skulle dock kvarstå varför inte heller detta alternativ kan ses 

som en lösning på problemet.  

  

 

5.3.3 Krav på att förfarandet ska vara ”ägnat att” medföra en viss följd   

Ett annat alternativ är att utforma bestämmelsen som ett abstrakt faredelikt genom att 

uppställa ett krav på att förfarandet ska vara ägnat att medföra en viss effekt. I många 

fall kriminaliseras orsakande av skada. Så är exempelvis fallet vid misshandel enligt     

3 kap 5 § BrB, bedrägeri enligt 9 kap 1 § BrB och skadegörelse enligt 12 kap 1 § BrB. 

Inte sällan är det emellertid tillräckligt att det finns någon form av möjlighetsrelation 

mellan en viss gärning och negativt värderad följd för att straffrättsligt ansvar ska 

komma ifråga.
120

 När så är fallet brukar man tala om olika typer av faredelikt, som till 

skillnad från ovan nämnda skadedelikt inte förutsätter att någon skada verkligen har 

inträffat. Gränsen mellan skada och fara är dock delvis flytande, vilket bland annat kan 

illustreras av att ekonomiska skada i 8–10 kap BrB brukar karaktäriseras som beaktans-

värd fara för slutlig förlust.
121

 Valet av effektrekvisit, det vill säga skade- eller           

farerekvisit, inverkar på åklagarens bevisbörda genom att brottets fullbordanstidpunkt    

påverkas. Om det för straffansvar är tillräckligt att gärningen inneburit fara för en viss 

följd är brottet fullbordat redan när en sådan fara uppkommit. Om det däremot krävs att 

skada inträffat sker normalt sett en senareläggning av fullbordanstidpunkten, på så vis 

att handlingen först innebär fara och att denna fara sedan realiseras i en skada.
122

  

 

Faredelikten brukar i sin tur delas in i konkreta faredelikt respektive abstrakta faredelikt, 

varvid det tidigare förutsätter att konkret fara för skada uppkommit i det enskilda fall-

et.
123

 För att konkret fara ska anses föreligga krävs att det är existentiellt möjligt och 
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plausibelt att gärningen leder till följden, det krävs med andra ord att följden faktiskt 

kunnat inträffa och att en sådan utgång varit sannolik.
124

 Till skillnad från de konkreta 

faredelikten uppställer de abstrakta faredelikten inte något krav på konkret fara utan 

förutsätter, på annat sätt, någon form av möjlighetsbedömning med utgångspunkt i   

gärningen. Ofta handlar det om att bedöma om en gärning typiskt sett, det vill säga inte 

i det enskilda fallet, kan leda till en viss skada.
125

 Bedömning av om abstrakt fara     

föreligger baseras på ett begränsat faktaunderlag. I bedömningen bortses från vissa   

omständigheter i det konkreta fallet och fokus läggs istället på det typiskt sett farliga i 

ett handlingssätt.
126

 Att konstruera en straffbestämmelse som ett abstrakt faredelikt kan 

vara förenat med betydande kriminalpolitiska och praktiska fördelar. Genom att det inte 

krävs någon utredning om att fara uppstått i det konkreta fallet, utan det är tillräckligt att 

handlingstypen generellt sett innefatta fara för vissa angivna intressen, kan lagstiftaren 

göra repressionen mer effektiv.
127

  

 

Enligt min mening bör det övervägas om inte bestämmelsen om identitetsintrång bör 

utformas som ett abstrakt faredelikt.  Genom att uppställa ett krav på att förfarandet ska 

vara ägnat att medföra en viss effekt tidigareläggs fullbordanstidpunkten eftersom det 

för straffansvar inte krävas att någon skada uppstått i det enskilda fallet. Tillräckligt är 

att förfarandet typiskt sett duger för att medföra en sådan följd. Bedömningen av om      

abstrakt fara föreligger tar sikte på huruvida gärningen har vissa egenskaper som gör att 

den typiskt sett duger för att åstadkomma en viss följd.
128

 Att den drabbade inte varit 

medveten om att uppgifterna använts är således utan betydelse. Genom att utforma   

bestämmelsen som ett abstrakt faredelikt skulle man således kunna undvika de         

kausalitetsproblem som riskerar att uppstå till följd av att den drabbade inte fått reda på 

att identitetsuppgifterna använts förrän långt i efterhand. Samtidigt innebär fare-

rekvisitet att det straffbara området avgränsas till att omfatta förfaranden som, normalt 

sett, verkligen drabbar de utsatta negativt. Ur bevissynpunkt innebär en sådan ordning 

att det för straffansvar inte krävs att åklagaren påvisar någon konkret skada hos offret. 

Utan betydelse är även vad gärningsmannen haft för syfte med gärningen. Tillräckligt är 
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att gärningsmannen har uppsåt till de faktiska omständigheter som gör att gärningen 

typiskt sett kan anses medför en sådan följd.
129

 

 

 

5.3.3.1 Vad ska förfarandet vara ägnat att medföra? 

En fråga man kan ställa sig är vad förfarandet ska var ägnat att medföra. Eftersom 

straffbestämmelsen huvudsakligen avser att skydda kränkningar av den personliga   

integriteten skulle en möjlig lösning vara att straffbelägga förfaranden som är ägnade att 

kränka den enskildes personliga integritet. För att avgränsa bestämmelsen till att       

omfatta förfaranden som verkligen framstår som straffvärda skulle krav kunna ställas på 

att kränkningen ska vara allvarlig. Min uppfattning är dock att ett sådant krav är förenat 

med betydande osäkerhet. Att närmare definiera vad som utgör en kränkning av den 

personliga integriteten är svårt, inte minst på grund av begreppets obestämdhet. I svensk 

lagstiftning finns inte någon definition av begreppet personlig integritet. De bestämmel-

ser som syftar till att skydda den personliga integriteten har dock som gemensamt att de 

utgår från föreställningen att varje individ har rätt till en personlig sfär där ett oönskat 

intrång kan avisas.
130

 Att närmare beskriva vad som kännetecknar en typisk integritets-

kränkning är dock svårt. När det kommer till integritetskränkningar kan det även vara 

svårt att avgöra vad som typiskt sett duger för att allvarligt kränka en persons integritet 

eftersom det kan skilja sig så mycket från person till person. Det som vissa upplever 

som en allvarlig kränkning kan av andra uppfattas som ett mindre intrång i den person-

liga sfären. Att uppställa ett krav på att förfarandet ska vara ägnat att allvarligt kränka 

den enskildes personliga integritet är således förknippat med stor osäkerhet när det 

kommer till att närmare bestämma kränkningsrekvisitets innebörd.      

 

En jämförelse kan göras med alternativet att straffbelägga förfaranden som är ägnade att 

medföra skada eller olägenhet för den vars identitetsuppgifter används. Att definiera vad 

som utgör ekonomisk skada eller praktiska besvär är förhållandevis enkelt och det är 

betydligt lättare att dra slutsatser när det kommer till vilka förfaranden som typiskt sett 

leder till en sådan följd. Ett liknande resonemang kan föras när ett kommer till           

förfaranden som är ägnade att medföra obehag. Obehag är en känsla som de flesta kan 
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relatera till och som är lättare att definiera än en kränkning av den personliga            

integriteten. Samtidigt är obehag en känsla som är nära sammankopplad med personlig 

integritet på så vis att den som utsätts för en integritetskränkning med största sannolik-

het upplever obehag. Det bör således inte föreligga någon risk för att allvarliga integri-

tetskränkningar faller utanför det straffbara området för att det uppställs ett krav på att   

förfarandet ska vara ägnat att medföra skada eller olägenhet. 

 

Enligt min mening skulle ett krav på att förfarandet ska vara ägnat att medföra skada 

eller olägenhet bidra till en tydligare avgränsning av det straffbara området. Med tanke 

på att identitetsstölder i många fall ger upphov till ekonomisk skada eller praktiska   

besvär framstår det vidare som rimligt att även dessa följder omfattas av det straffbara 

området. Som tidigare nämnts har bestämmelsen ett underordnat skyddsintresse som 

består i att förhindra att oskyldiga drabbas av ekonomiska skada och praktiska besvär 

till följd av att deras identitetsuppgifter olovligen används. Genom att uppställa ett krav 

på att förfarandet ska vara ägnat att medför skada eller olägenhet för den drabbade   

säkerställs att både förfaranden som medför obehag och förfaranden som ger upphov till 

ekonomiska skada eller praktiska besvär omfattas av bestämmelsen.   

 

 

5.3.3.2 Exempel på förfaranden som typiskt sett medför skada eller olägenhet 

Även om det är upp till domstolen att avgöra om gärningsmannens handlande typiskt 

sett duger för att medföra skada eller olägenhet bör någon form av vägledning ges till de 

som har att tillämpa bestämmelsen. Någon uttömmande redogörelse för vilka förfar-

anden som typiskt sett kan anses medföra skada eller olägenhet kan inte ges eftersom en 

persons identitetsuppgifter kan användas i en mängd olika sammanhang. Det typfall av 

identitetsstöld som redogjorts för inledningsvis kan dock tjäna som vägledning när det 

kommer till förfaranden som brukar medföra en sådan följd.      

 

Ett typiskt exempel på en identitetsstöld är, som tidigare nämnts, att någon tar upp    

krediter eller beställer varor och tjänster under en annan persons identitet. Ett sådant  

förfarande medför i regel ekonomisk skada eller praktiska besvär för den som drabbas. 

De praktiska besvären består normalt sett i att den drabbade tvingas att bestrida betal-
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ningskrav och i övrigt försöka undvika betalningsanmärkningar.
131

 Den drabbade 

tvingas ofta att lägga ner åtskillig tid på att kontakta företag, myndigheter eller olika 

finansiella institut för att förhindra att identiteten används för fortsatta brott och för att 

bestrida betalningskrav eller få betalningsanmärkningar rättade.
132

 I regel uppstår inte 

bara praktiska olägenheter utan även direkta kostnader för den som drabbats. Många 

gånger tvingas den drabbade exempelvis att ta ledigt från jobbet för att kunna besöka 

myndighet och företag för att få till stånd en rättelse av de felaktiga uppgifterna.
133

 Det 

bör således kunna konstateras att praktiska olägenheter eller ekonomiska skada typiskt 

sett uppstår när någon tar upp krediter eller beställer varor eller tjänster under någon 

annan persons identitet.  

 

I de fall någon annonserar ut egendom under en annan persons identitet och lurar andra 

att betala för något som inte finns eller är till salu består problemen främst av praktiska 

besvär. Den som äger föremålet eller disponerar bostaden får i regel ta hand om arga 

betalare som betalat handpenning, hyra eller annan köpeskilling och förklara vad som 

har hänt.
134

 Det bör således kunna konstateras att praktiska olägenheter typiskt sett upp-

står även i dessa fall.  

 

Många av de förfaranden som nämnts ovan kan även antas leda till att den drabbade 

utsätts för olägenhet i form av obehag. När det kommer till vad som ska anses utgöra 

obehag i bestämmelsen mening instämmer jag i Egendomsskyddsutredningens slutsats 

att det bör krävas att obehaget är påtagligt för att rekvisitet olägenhet ska anses uppfyllt. 

På så vis kan bestämmelsen avgränsas till att omfatta förfaranden som, normalt sett, 

verkligen har en negativ inverkan på den som drabbas. Vad som krävs för att ett obehag 

ska betraktas som påtagligt är dock oklart. Begreppet olägenhet används, som tidigare 

nämnts, även i bestämmelsen om olovligt brukande. Även där krävs att det handlar om 

ett påtagligt obehag i känslomässig mening för att rekvisitet ska anses uppfyllt. Som 

exempel på situationer som omfattas av bestämmelsen nämns i doktrin fall där någon 

olovligen brukat någon annans kläder, även om användandet inte leder till någon extra 
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kostnad för ägaren och ägaren inte går miste om att själv bära plagget just då.
135

 Någon 

närmare vägledning är så tycks dock vara svår att finna.
136

  

 

Enligt min mening kan man ifrågasätta om inte redan det faktum att någon olovligen 

använt någon annans identitetsuppgifter för att utge sig för att vara personen typiskt sett 

medför påtagligt obehag för den som drabbas. Som tidigare nämnts tillhör en människas 

identitetsuppgifter den mest personliga sfären och det framstår inte som alltför långt-

gående att hävda att de flesta troligtvis upplever en påtaglig känsla av obehag när någon 

gör intrång i denna sfär. Vid en jämförelse med exemplet ovan där olägenhet bedöms 

kunna föreligga vid olovligt brukande av någons kläder ter sig obehaget än mer påtag-

ligt när någon använder sig av någon annans identitetsuppgifter för att i olika samman-

hang utge sig för att vara personen. Som exempel kan nämnas att de flesta troligtvis 

upplever en strak känsla av obehag vid vetskapen om att någon annonserat ut egendom 

under deras identitet, även i de fall gärningsmannen inte lyckats lura någon till att     

betala. När det kommer till situationer där någon tagit upp krediter, beställt varor eller 

annonserat ut egendom kan obehaget även tänkas bottna i en känsla av otrygghet. En 

otrygghet som uppstår till följd av att den drabbade inte vet om identiteten har använts 

på andra sätt än vad som redan är känt eller om fler arga betalare, fakturor eller betal-

ningsanmärkningar är att vänta. Olägenhet kan även tänkas uppkomma till följd av att 

andra har fått intryck av att den drabbade missköter sina skyldigheter i ekonomiskt eller 

annat hänseende.
137

 När det kommer till fall där någon utger sig för att vara någon    

annan på sociala medier kan redan det faktum att gärningsmannen kommunicerat med 

andra under den drabbades namn antas upplevas som mycket obehagligt. Enligt min 

mening bör det i ovan nämnda fall normalt sett kunna konstateras att förfarandet är  

ägnat att medför olägenhet i form av påtagligt obehag.  

 

Jag instämmer dock i Egendomsskyddsutredningens slutsats att alla förfaranden inte bör 

anses medföra olägenhet i bestämmelsens mening. Enligt min mening är det av stor vikt 

att man även fortsättningsvis kan utge sig för att vara någon annan i exempelvis nöjes-

sammanhang. Att kunna göra parodi på makthavare och andra offentliga personer utan 

att ställas straffrättsligt till svars är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle. En annan 
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ordning skulle riskera att komma i konflikt med yttrandefriheten. Kravet på att           

förfarandet ska vara ägnat att medföra olägenhet bör således inte anses uppfyllt när  

någon utger sig för att vara någon annan i en parodi eller annat nöjessammanhang där 

förväxlingsrisk är utesluten. Självklart finns en gräns för vad man får säga även i dessa 

sammanhang, denna dras bland annat med hjälp av bestämmelsen om förtal i 5 kap 1 § 

BrB.  

 

 

5.3.4 Sammantagen bedömning 

Min uppfattning är således att kravet på att gärningen ska ge upphov till skada eller  

olägenhet för den drabbade bör bytas ut till ett krav på att förfarandet ska vara ägnat att 

medföra skada eller olägenhet för den vars identitetsuppgifter använts. På så vis behöver 

det inte bevisas att skada eller olägenhet har uppstått i det enskilda fallet utan det är  

tillräckligt att förfarandet typiskt sett duger för att medföra en sådan följd. På så vis  

säkerställs att även de situationer där den drabbade fått reda på att identitetsuppgifterna    

använts först långt i efterhand omfattas av det straffbara området. Gärningsmannen  

riskerar därmed inte heller att gå fri från ansvar för att han lyckts hålla den drabbade 

ovetandes om att uppgifterna använts. 

 

 

5.4 Brottets straffskala  

Vad beträffar brottets straffskala framgår av utredningens lagförslag att straffskalan för 

identitetsintrång ska sträcka sig från böter till fängelse i högst två år. Här ska endast 

något kort sägas om straffskalans konstruktion och Egendomsskyddsutredningens för-

slag.  

 

Ett första steg när det kommer till att avgöra vad en otillåten gärningstyp förtjänar för 

straffsats är att ungefärligt ange dess straffvärde.
138

 Det straffvärde som framgår av  

brottets straffskala är det abstrakta straffvärdet och detta ska skiljas från det konkreta 

straffvärdet som bestäms i det enskilda fallet för en viss begången gärning. Brottets  

abstrakta straffvärde återspeglar lagstiftarens syn på hur allvarlig en brottstyp är i för-
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hållande till andra brottstyper och ska grundas på graden av förkastlighet hos brottet.
139

 

Utgångspunkten för bestämmandet av straffskalor ska således vara vad brotten allmänt 

sett förtjänar av straff. För att avgöra detta är det nödvändigt att föra någon form av 

rättviseresonemang, varvid proportionalitet och ekvivalens blir viktiga begrepp. Med 

proportionalitet avses här att straffskalan bör bestämmas i proportion till brottets svårhet 

medan ekvivalens innebär att lika svåra straff ska föreskrivas för likvärdiga brotts-

typer.
140

 Vid utformningen av ett abstrakt straffvärde strävar man således efter proport-

ionalitet mellan en otillåten gärningstyps straffvärde och dess straffsats samt efter     

ekvivalens mellan gärningstypernas straffsatser, på så vis att gärningstyper med ungefär 

samma straffvärde tilldelas samma straffskalor.
141

  

 

Brottets förkastlighet är direkt beroende av skyddsobjektets betydelse.
142

 Som exempel 

kan nämnas att det är viktigare att skydda liv än egendom varför straffstadganden som 

skyddar liv i princip bör beläggas med ett högre straff än de som skyddar egendom. 

Straffbestämmelsen om identitetsintrång syftar primärt till att skydda enskilda mot    

intrång i den personliga integriteten. Som tidigare nämnt har detta skyddsintresse upp-

märksammats allt mer under senare år och kommit att tillskrivas en allt större betydelse, 

inte minst i lagstiftningssammanhang. Den enskildes rätt till en personlig sfär där såväl 

fysiska som psykiska intrång kan avvisas måste idag anses utgöra ett betydelsefullt 

skyddsintresse. Samtidigt kan ett intrång i den personliga integriteten inte jämföras med 

förkastligheten i att exempelvis ta någon annans liv, något som måste avspeglas i     

brottets straffskala.   

 

Identitetsstölder kan ta sig uttryck på en mängd olika sätt och medföra olika effekter för 

de som drabbas. Det kan röra sig om alltifrån situationer där någon kommunicerar under 

en annan persons namn på internet till fall där någon beställer varor eller tar upp       

krediter till ett betydande värde i den drabbades namn.
143

 I det senare fallet kan den 

drabbade inte endast antas drabbas av påtagligt obehag till följd av den integritets-

kränkning som skett, utan även av ekonomisk skada och omfattande praktiska besvär till 

följd av att identitetsuppgifterna använts. Samtidigt måste beaktas att det för straff-
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ansvar inte krävs att den drabbade faktiskt har utsatts för skada eller olägenhet i det  

enskilda fallet. För att proportionalitet ska råda mellan brottets svårhet och dess straff-

sats är det därför av stor vikt att straffskalan utformas så att den blir tillräckligt vid för 

att kunna beakta situationer av skiftande slag. Vid identitetsintrång som framstår som 

mindre allvarliga bör, likt Egendomsskyddsutredningens lagförslag, finnas en möjlighet 

att döma till böter.
144

 Vid allvarligare former av identitetsintrång som normalt sett med-

för mer omfattande skada eller olägenhet för den drabbade framstår en strängare påföljd 

som motiverad. Härvid bör även beaktas att identitetsintrång utgör ett uppsåtligt brott 

och därmed förtjänar ett högre straffvärde än om brottet hade kunnat begås av oaktsam-

het eftersom graden av skuld är högre.
145

    

 

Vid en jämförelse med andra straffbestämmelser med samma skyddsintresse kan      

konstateras att straffskalan inte sällan sträcker sig från böter till fängelse i högst två år. 

En jämförelse kan härvid göras med bestämmelsen i 4 kap 6 a § BrB som straffbelägger 

kränkande fotografering. Bestämmelsen syftar, likt bestämmelsen om identitetsintrång, 

till att skydda enskilda mot kränkningar av den personliga integriteten.
146

 En jämförelse 

kan även göras med bestämmelsen om olovlig avlyssning i 4 kap 9 a § BrB. Även denna 

bestämmelse syftar till att skydda enskilda mot integritetskränkningar och innehåller en 

straffskala som sträcker sig från böter till fängelse i två år.
 147

 Ur straffvärdesynpunkt 

framstår det enligt min mening som rimligt att jämställa olovlig fotografering med  

identitetsintrång. Att någon olovligen använder någon annans identitetsuppgifter och 

därigenom utger sig för att vara personen kan vara minst lika kränkande för den som 

drabbas som att bli fotograferad eller filmad i smyg. Att uppställa ett abstrakt straffvärde 

med ett maximistraff på två års fängelse framstår därför som rimligt. Jag instämmer 

således i Egendomsskyddsutredningens slutsats att straffskalan för identitetsintrång bör 

utgå från böter och ha ett maximistraff på fängelse i två år.
148
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5.5 Försöks- och förberedelseansvar  

Vid utformningen av en straffbestämmelse ställs man även inför frågan om gärningen 

ska vara straffbelagd på försöks- och förberedelsestadiet. Av betänkandet framgår att 

Egendomsskyddsutredningen inte anser att försök och förberedelse till identitetsintrång 

bör vara straffbelagt. Det beror enligt utredningen på att brottet, på grund av sin tidiga 

fullbordanstidpunkt, lämnar ett litet utrymme för att kriminalisera försök och förbere-

delse samt på svårigheterna att bevisa sådana brott.
149

 Att utredningen inte funnit skäl 

att straffbelägga försök och förberedelse till identitetsintrång har kommit att kritiseras 

av flera remissinstanser som menar att det är angeläget att kunna ingripa på ett tidigt 

stadium.
150

 Jag instämmer dock i Egendomsskyddsutredningens slutsats att det inte 

finns skäl att straffbelägga försök och förberedelse till identitetsintrång.  

 

 

5.5.1 Förberedelse till identitetsintrång 

Av 23 kap 2 § BrB framgår bland annat att den som, med uppsåt att utföra brott, skaffar, 

sammanställer eller tar annan liknande befattning med något som är särskilt ägnat att 

användas som hjälpmedel vid brott ska dömas för förberedelse till brottet, i de fall det 

särskilt anges. Att förberedelse till identitetsintrång inte bör vara straffbelagt beror enligt 

min mening på svårigheten att bevisa att gärningsmannen haft uppsåt att begå fullbordat 

brott. Precis som Egendomsskyddsutredningen betonar i sitt betänkande kan det finnas 

en rad legitima skäl för att samla in information om andras identitetsuppgifter. Som  

exempel kan nämnas att det för den som avser ingå ett avtal är naturligt att kontrollera 

vem avtalsparten är och att det för journalister kan vara en del av arbetet att kartlägga 

personkretsar.
151

 Det kan därför vara förknippat med betydande svårigheter att bevisa att 

personen ifråga skaffat eller sammanställt identitetsuppgifterna för att vid ett senare 

tillfälle använda uppgifterna för att utge sig för att vara personen.  

 

Problem kan även tänkas uppstå när det kommer till kravet på att uppgifterna ska vara 

särskilt ägnade att användas som hjälpmedel vid brott. Identitetsuppgifter som sådana 
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kan inte anses särskilt ägnade att användas som hjälpmedel vid brott, varför själva    

anskaffandet av identitetsuppgifter inte kan anses uppfylla kravet. Om identitetsupp-

gifterna däremot sammanställts och lagrats på ett visst sätt skulle det kunna hävdas att 

uppgifterna är särskilt ägnade att användas som hjälpmedel.
152

 Problemet med att bevisa 

att gärningsmannen haft uppsåt att begå fullbordat brott kvarstår dock likväl. Min     

uppfattning är således att förberedelse till identitetsintrång inte bör straffbeläggas.   

 

 

5.5.2 Försök till identitetsintrång 

Enligt min mening finns det inte heller skäl att straffbelägga försök till identitetsintrång. 

Enligt 23 kap 1 § BrB ska den som har påbörjat utförandet av ett brott utan att detta 

kommit till sin fullbordan, i det fall särskilt stadgas, dömas för försök till brottet. För 

straffansvar krävs vidare att fara förelegat för brottets fullbordan eller att sådan fara  

varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Likt vad Egendomsskydds-

utredningen uttalar i sitt betänkande får utrymmet att straffbelägga försök till identitets-

intrång betraktas som relativt begränsat. Det beror på att brottet fullbordas på ett relativt 

tidigt stadium. Som framhålls i betänkandet krävs inte för straffansvar att gärnings-

mannen har lyckats lura någon att han eller hon är den person vars identitetsuppgifter 

använts.
153

 Brottet fullbordas istället redan när gärningsmannen genom att använda 

identitetsuppgifterna utger sig för att vara personen, under förutsättning att förfaradet i 

vart fall typiskt sett medför skada eller olägenhet för den som drabbas. Utrymmet för att 

begå ett straffbart försök är därför förhållandevis litet.  

 

Det går dock att föreställa sig situationer där så kan ske. Som exempel kan nämnas fall 

där gärningsmannen har påbörjat en ansökan om kredit eller en beställning av varor 

under den drabbades identitetsuppgifter men av ett eller annat skäl inte lyckats fullfölja 

densamma. I dessa fall får upptäcktsrisken dock betraktas som nästintill obefintlig vilket 

gör att man likväl inte kan ingripa mot förfarandet. Om förfarandet mot förmodan skulle 

uppdagas kvarstår problemet att bevisa att gärningsmannen haft uppsåt att begå fullbor-

dat brott. Min uppfattning är således att identitetsintrång inte bör kriminaliseras på   

försöksstadiet. Dels för att det inte tycks finns något större behov av en sådan kriminali-
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sering och dels på grund av de effektivitetsproblem en eventuell kriminalisering är   

förenad med.    

 

 

5.6 Brottets utformning i övrigt 

Vad i övrigt gäller brottets konstruktion ska påminnas om att det för straffansvar krävs 

att brottet begås uppsåtligen. Av 1 kap 2 § BrB framgår att en gärning ska anses som 

brott endast om den begås uppsåtligen, om inte annat är särskilt föreskrivet. Att       

identitetsintrång bör utformas som ett uppsåtligt brott framstår för mig som självklart. 

Identitetsstölder som begås av oaktsamhet är med största sannolikhet mycket ovanliga 

och i det fall så sker beror det troligtvis på den mänskliga faktorn. För mig framstår det 

som en självklarhet att en människa inte bör ställas straffrättsligt till svars för att han 

eller hon, på grund av exempelvis ett skrivfel, råkat ange någon annans namn eller     

personnummer. Ett sådant förfarande framstår inte som straffvärt utan är snarare ett 

misstag som kan begås av var och en av oss. Att avgränsa det straffbara området till 

förfaranden där gärningsmannen har agerat med uppsåt framstår därför som nödvändigt.   

       

Avslutningsvis ska något sägas om straffbestämmelsens placering och brottets          

benämning. Att straffbestämmelsen placeras i 4 kap BrB framstår enligt min mening 

som lämpligt med hänsyn till bestämmelsens skyddsintresse. Straffbestämmelsernas 

skyddsintressen har en systematisk betydelse vid gruppering av brottstyper och en    

bestämmelse bör placeras med utgångspunkt i dess huvudsakliga skyddsintresse.
154

  Att 

straffbestämmelsen placeras bland de andra fridsbrotten i 4 kap BrB framstår därför som 

lämpligt eftersom bestämmelsens primärt avser att skydda enskilda mot kränkningar av 

den personliga integriteten. 

 

Vad beträffar brottets benämning instämmer jag i Egendomsskyddsutredningens slutsats 

att det inte framstår som lämpligt att benämna brottet som identitetsstöld. Precis som 

utredningen anför i betänkandet skulle det vara missvisande att beskriva förfarandet 

som om ett tillgreppsbrott eftersom en persons identitetsuppgifter saknar förmögenhets-

värde i traditionell mening.
155

 Mot utredningens förslag att benämna brottet som     
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identitetsintrång finner jag däremot inga invändningar. Brottet består i att någon gör 

intrång i någon annans personliga sfär genom att olovligen använda sig av hans eller 

hennes identitetsuppgifter. Att brottet benämns som identitetsintrång förefaller således 

lämpligt.       
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6 Avslutande kommentarer 

Att olovligen använda någon annans identitetsuppgifter för att exempelvis begå bedrä-

geri har blivit allt vanligare. Idag genomförs många köp och transaktioner över internet 

och sociala plattformar såsom Facebook har gjort att människor även kommunicerar 

över internet i allt större utsträckning. Avsaknaden av personliga sammanträffanden i 

kombination med att det blivit allt lättare att få tillgång till information om andra    

människor har gjort att det blivit enklare att utge sig för att vara någon annan. Idag kan 

man utan större svårigheter använda någon annans identitetsuppgifter för att exempelvis 

beställa varor, annonsera ut egendom eller ta upp lån.  

 

För den vars identitet utnyttjats upplevs det olovliga användandet ofta som en allvarlig 

integritetskränkning. Den enskildes identitetsuppgifter tillhör själva kärnan av den    

personliga integriteten och att någon använder sig av dessa uppgifter för att utge sig för 

att vara personen måste betraktas som ett intrång i den personliga sfären som inte ska    

behöva tålas. Många gånger innebär det olovliga användandet inte bara en kränkning av 

den enskildes personliga integritet. Den drabbade riskerar även att utsättas för           

ekonomisk skada och praktiska besvär till följd av att uppgifterna använts. Att det rör 

sig om ett förfarande värt att kriminalisera råder det enligt min mening inget tvivel om. 

Identitetsstölder innebär typiskt sett en kränkning av rättligt erkända intressen och som 

framgått ovan finns i dagsläget inget fullgott alternativ till kriminalisering. Olovligt  

användande av andra personers identitetsuppgifter, genom vilket gärningsmannen utger 

sig för att vara någon annan, bör således kriminaliseras.  

 

Vad beträffar straffbestämmelsens konstruktion anser jag att Egendomsskyddsutred-

ningens lagförslag tjänar som en god utgångspunkt. Förslag kan dock kritiseras, bland 

annat ur legalitetssynpunkt, eftersom det är relativt oklart vilka situationer som ska   

anses omfattas av straffansvar. Om bestämmelsen konstrueras och tillämpas på det sätt 

som föreslås i betänkandet finns det även en risk för att förfaranden som framstår som 

straffvärda faller utanför det straffbara området. För att uppnå önskvärd tydlighet och 

säkerställa att straffvärda förfaranden inte faller utanför bestämmelsens tillämpnings-

område bör krävas att straffbestämmelsen preciseras och justeras i vissa hänseenden.  
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Genom att avgränsa det straffbara området till att omfatta vissa på förhand bestämda 

identitetsuppgifter, som har en nära koppling till den enskildes identitet, tydliggörs vilka 

uppgifter som ska anses omfattas av bestämmelsen. Det bidrar inte endast till en ökad 

förutsebarhet för den som riskerar att ställas straffrättsligt till svars utan gör även att den 

breda allmänheten vet vilka uppgifter som åtnjuter straffrättsligt skydd och vilka som 

inte gör det. Att straffbestämmelsen, likt Egendomsskyddsutredningens förslag, avgrän-

sas till att omfatta situationer där identitetsuppgifterna använts olovligen innebär att 

samtycke från den verkliga innehavaren av uppgifterna utesluter ansvar.  

 

För straffansvar krävs vidare att gärningsmannen utger sig för att vara personen ifråga. 

Härvid måste skiljas på situationer där gärningsmannen agerar under den drabbades 

namn eller personnummer och situationer där gärningsmannen agerar under eget namn 

eller personnummer men i övrigt använder sig av någon annans identitetsuppgifter.
156

 I 

det senare fallet bör kravet på att utge sig för att vara personen inte anses uppfyllt. Till 

skillnad från Egendomsskyddsutredningen anser jag att kravet kan anses uppfyllt även 

när gärningsmannen agerar under ett alias men i övrigt använder sig av någon annans 

identitetsuppgifter. Avgörande för bedömningen bör vara vem som utåt sett är att      

betrakta som avsändare. En motsatt ståndpunkt skulle innebära en risk för att straffvärda 

förfaranden faller utanför det straffbara området enbart på grund av att gärningsmannen 

inte använt sig av personens riktiga namn. 

 

För att förfaranden som framstår som straffvärda inte ska falla utanför det straffbara 

området är det även angeläget att kravet på att förfarandet ska ha gett upphov till skada 

eller olägenhet slopas. De flesta som drabbas av identitetsstölder får inte reda på att 

uppgifterna använts förrän långt i efterhand. Under sådana förhållanden kan det vara 

svårt att med framgång hävda att förfarandet gett upphov till olägenhet för den som 

drabbats. För att undvika att dylika förfaranden faller utanför det straffbara området bör 

för straffansvar vara tillräckligt att förfarandet är ägnat att medföra skada eller olägenhet 

för den vars identitetsuppgifter använts. På så vis behöver åklagaren inte påvisa att   

någon skada eller olägenhet uppstått i det enskilda fallet utan det är tillräckligt att      

förfarandet typiskt sett duger för att medföra en sådan följd. Gärningsmannen skulle 
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därmed inte heller riskera att gå fri från ansvar bara för att han lyckats hålla den      

drabbade ovetandes om att uppgifterna använts.  

 

Den som olovligen använder en annan persons identitetsuppgifter och därigenom utger 

sig för att vara personen ska således, om förfarandet är ägnat att medföra skada eller 

olägenhet för den vars identitetsuppgifter används, dömas för identitetsintrång till böter 

eller fänglese i högst två år. Någon straffbestämmelse som kriminaliserar identitets-

intrång ser dock inte ut att införas inom någon närliggande framtid. I skrivande stund 

har någon lagrådsremiss ännu inte överlämnats till Lagrådet. Någon remissamman-

ställning över de remissinstanser som yttrat sig över betänkandet finns inte heller att 

tillgå. För att dylika integritetskränkningar ska förhindras är det dock angeläget att   

lagstiftningsarbetet tar fart på allvar. Att olovligen använda någon annans identitets-

uppgifter, för att utge sig för att vara personen, kan inte längre accepteras. 
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