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1 Inledning 

1.1  Bakgrund 

Kränkningar av den personliga integriteten är inte något nytt, det är något som har 

funnits i ”alla tider”, men det har sett olika ut till följd av utvecklingen i samhället. Idag 

är det inget ovanligt att internet används för att sprida mängder med digital information 

till allmänheten och enskilda. Den tekniska utvecklingen och det ökade användandet har 

bidragit till att spridning av uppgifter har nått nya höjder. Denna tekniska utveckling 

bidrar till mycket positivt i samhället men det kan också medföra negativa konsekvenser 

för enskilda. Hot och andra former av kränkningar, främst vad gäller den personliga 

integriteten, uttrycks på nya sätt och blir samtidigt allt vanligare.1  

  Genom användandet av internet sprids det dagligen mängder av digital 

information som utgör privata uppgifter om enskilda individer. I vissa fall handlar om 

nakenbilder eller sexfilmer. Spridning sker med olika syften, ibland är de avbildade med 

på spridning och ibland inte. Ett av syftena bakom detta kan t.ex. vara ”hämnd” från en 

före detta partner. Spridning med det syftet har blivit så vanligt att uttrycken 

”hämndporr” och, i internationella sammanhang, ”revenge porn” har myntats. Dessa 

uppgifter, som hör till den privata sfären, kan upplevas som väldigt integritetskränkande 

för den avbildade personen om de sprids över t.ex. internet där de är tillgängliga för ett 

stort antal personer. Utifrån detta har det förts diskussioner om huruvida skyddet för den 

personliga integriteten bör förstärkas.2  Fokus har legat främst på att se över och anpassa 

nuvarande lagstiftning. 

 Skyddet för den personliga integriteten utökades och stärktes visserligen genom att 

lagen om kränkande fotografering trädde i kraft den 1 juli 2013.3 Dock är olovlig 

fotografering endast en del i integritetsskyddet, det omfattar enbart huruvida dold eller 

öppen fotografering är straffbart. Straffbudet omfattar däremot inte situationer som hör 

till den efterföljande spridningen av uppgifterna. Istället kan spridning av uppgifter 

anses omfattas till viss del, genom tolkning, av förtalsparagraferna.4 Det kan tilläggas 

att Sverige inte är först med att uppmärksamma problemet, i vissa länder har nya 

                                                
1 Schultz, Förtal och integritet, JP 2/2012 s. 208f. 
2 Se dir 2014:65 och dir 2014:74. 
3 Se BrB 4:6a. 
4 Jfr NJA 1992 s. 594. 
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lagstiftningar införts avseende spridning av sådana uppgifter och vissa har klassificerat 

det som sexualbrott.5 

1.2 Syfte och frågeställning 

I denna uppsats kommer det att utredas och analyseras vad det finns för skydd för den 

personliga integriteten vid spridning av integritetskränkande uppgifter utan samtycke, 

främst bilder och filmer, på internet. Syftet med denna uppsats är att utreda och 

analysera eventuella brister i den nuvarande lagstiftningen och utifrån dessa brister 

diskutera om och varför det skulle finnas ett behov av ändringar och kompletteringar 

samt komma med förslag på åtgärder.  Fokus kommer att ligga på själva spridningen av 

integritetskränkande uppgifter, och alltså inte på hur dessa integritetskränkande 

uppgifter har anskaffats. 

De frågor som detta övergripande syfte ger upphov till kan sammanfattas på 

följande sätt. 

 

• Ger det ökande användandet av internet upphov till ett större skyddsintresse för 

den personliga integriteten vid spridning av integritetskränkande uppgifter? 

• Tillgodoser straffrätten skyddet för den personliga integriteten vid spridning av 

kränkande uppgifter på ett tillfredsställande sätt? 

• Om inte, vari ligger bristerna och hur kan skyddet förstärkas? 

1.3 Metod 

För att kunna besvara frågeställningarna i uppsatsen kommer främst den 

rättsdogmatiska metoden att tillämpas. Detta innebär att relevant lagtext, förarbeten, 

praxis samt doktrin kommer att användas för att redogöra för och analysera gällande 

rätt. Detta för att slutligen kunna föra en diskussion utifrån ett de lege ferenda 

perspektiv. 

1.4 Avgränsning 

Skyddet för yttrandefriheten och informationsfriheten kan anses vara motstående 

intressen till att skydda den personliga integriteten. Uppsatsen avser inte att nämnvärt 
                                                
5 T.ex. Israel, Kalifornien och Tyskland. 
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beröra grundlagsskyddet för yttrandefrihet och dess begränsningar, detta eftersom fokus 

i uppsatsen handlar om att analysera huruvida skyddet gällande enskildas handlingar 

gentemot varandra är tillfredställande. Inte huruvida enskilda skyddas från 

integritetsingrepp från det allmänna. Visserligen är det integritetskränkande att straffas, 

men diskussionen angående behov av straffbestämmelser härrör från ingrepp enskilda 

emellan. Integritetsproblemet i denna uppsats är egentligen inte ett ”hot” från staten 

utan det rör sig om enskilda människor som agerar med hjälp av den digitala miljön. 

Rätten till kränkningsersättning kommer inte tas upp i uppsatsen. I uppsatsen avses det 

inte heller att behandla spridning av kränkande uppgifter i den meningen de avser 

kränkande kommentarer på exempelvis bloggar, kommentarsfält på olika internet forum 

och dyl. Vad gäller diskussion angående kriminaliseringen kommer diskussion som 

avser utdömande av ansvar och straffverkställigheten att lämnas utan vidare diskussion, 

det är främst själva principerna och förutsättningar för kriminalisering som kommer att 

diskuteras.  

1.5 Terminologi 

Vid användningen av uttrycket ”spridning av integritetskränkande uppgifter” avses med 

uppgifter endast bilder och filmer som är av privat karaktär med sexuellt innehåll, och 

alltså inte uppgifter i form av text och kommentarer. 

1.6 Disposition 

Till att börja med kommer jag i uppsatsens andra avsnitt att gå igenom de relevanta 

bestämmelserna för den personliga integriteten inom straffrättens regelverk. Detta för 

att få en uppfattning om och isåfall på vilket sätt de skyddar den personliga integriteten 

samt lägga grund för senare diskussion avseende huruvida de kan anses tillräckliga som 

skydd för spridning av uppgifter på internet. I nästföljande avsnitt avser jag att utreda 

innebörden av ”personlig integritet” och vilka krav som ställs på ett skydd avseende 

detta, för att i avsnitt 4 kunna göra en analys av om skyddet inom straffrätten tillgodoser 

dessa krav eller om det finns behov av ändringar, bl.a. med hänsyn till de utmaningar 

som internet innebär i sammanhanget. I avsnitt 5 kommer det att diskuteras om det finns 

möjligheter till att införa en kriminalisering av dessa handlingar och slutligen i avsnitt 6 

kommer utformningen av en eventuellt ny bestämmelse att diskuteras samt vilken 
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problematik en kriminalisering av dessa handlingar kan innebära. I sista avsnittet 

presenteras en sammanfattande och avslutande diskussion. 
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2 Straffrättens regelverk avseende integritetskränkande 

uppgifter 

2.1 Inledning 

För att kunna besvara frågan om skyddet för den personliga integriteten behöver stärkas 

avseende spridning av integritetskränkande uppgifter på internet måste frågan först 

ställas hur detta hanteras med nuvarande lagstiftning. Till att börja med kan det 

framhållas att skyddet enligt gällande rätt kan delas i två delar. För det första, skyddet 

som erbjuds genom grundlagen, Regeringsformen (RF), som gäller i förhållandet 

mellan enskilda och det allmänna. För det andra, det som ska diskuteras i det 

förevarande, det straffrättsliga regelverket som ger skydd enskilda emellan. I det 

förevarande avsnittet kommer de skyddsregler i brottsbalken (BrB) och 

personuppgiftslagen (PuL) som är av intresse för den personliga integriteten att 

presenteras. Detta för att få en förståelse av hur integritetsbegreppet kan tolkas och 

tillämpas straffrättsligt.  

2.2 Ärekränkningar 

Vid kränkningar av den personliga integriteten beror tillämpning av de straffrättsliga 

reglerna på arten av kränkningen. När kränkningarna avser äran av en person tillämpas 

5 kap. BrB, som avser just ärekränkningar. 6  Reglerna om ärekränkning är 

huvudsakligen uppdelade på två olika brott, förtal och förolämpning. Dessa regler tar 

sikte på ära i både subjektiv och objektiv mening.7 Med ära i objektiv mening avses en 

individs anseende bland andra personer, dvs. hur individen uppfattas i andras ögon. Det 

handlar därmed om en persons ”goda namn och rykte”.8 Ära i subjektiv mening däremot 

handlar om personens egen känsla av att vara aktad, dvs. hur personen ser sig själv med 

”egna ögon”. 9 Straffstadgandena om förtal och grovt förtal (BrB 5:1 och 5:2) avser att 

skydda den objektiva äran. Den subjektiva äran skyddas av straffstadgandet 

                                                
6 Se SOU 1980:8 s. 39. 
7 Se t.ex. SOU 1980:8 s. 39. 
8 Se SOU 1980:8 s. 39. 
9 Se SOU 1980:8 s. 39. 
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förolämpning (BrB 5:3). I sammanhanget är förtalsbestämmelserna främst av intresse 

eftersom de genom praxis även har tolkats som ett skydd för den personliga integriteten. 

2.3 Förtal 

2.3.1  Regelns syfte och bakgrund 

Vid tillkomsten av förtalsregeln uttalades det att det är ett farligt angrepp att sprida 

uppgifter om någon och på så sätt försöka påverka dennes gruppgemenskap och 

gruppens känslor mot den enskilde. 10  Detta eftersom människan i ett samhälle 

interagerar och lever i grupp med andra och ett sådant angrepp bl.a. kan leda till 

uteslutning ur gruppgemenskapen eller försvårande omständigheter i livet. Brottet 

ansågs utgöra ett ingrepp i en persons ställning i samhället som borde motverkas 

eftersom det i vissa fall leda till allvarliga konsekvenser likt ett angrepp på någons 

kroppsliga integritet eller rörelsefrihet. 11  Av regelns lydelse och enligt förarbeten 

framkommer att dess huvudsakliga syfte är ett skydd för äran och hedern. Äran ansågs i 

äldre tider ha ett värde som kunde likställas med värdet för livet.12 

 Av förtalsregelns första stycke, BrB 5:1, framkommer att regeln endast tar sikte 

på hur uppgiften har påverkat andras syn på offret. Det innebär att det saknas betydelse 

hur den förtalade själv har blivit påverkad. Likväl finns en uppfattning om att ära 

innebär personens egen känsla av att vara aktad och ansedd,13 detta uttalande framgår 

dock inte av förarbeten till regeln.  

Genom tolkning av praxis framkommer att regeln numera har fått en funktion i 

praktiken som ett skydd för den personliga integriteten.14 Detta eftersom domstolarna 

har tillämpat förtalsbestämmelsen vid spridning av uppgifter gällande privatlivet genom 

att se dessa handlingar som en kränkning av offrets rykte.15 Eftersom regeln anses vara 

en del av skyddet för den personligt integriteten utgör den en viktig del i denna uppsats, 

även om den primärt tar sikte på att ”skydda offrets potentiella rykte och inte offrets 

egna upplevelser eller känslor”.16 Det innebär att regeln inte egentligen syftar till att 

                                                
10 Prop. 1962:10 B s. 141. 
11 Se t.ex. Ds 1994:51 s. 46. 
12 Jareborg och Friberg, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten s. 69. 
13 Dir 2014:74. 
14 Schultz, m.fl., Näthat – rättigheter och möjligheter s. 76. 
15 Schultz, m.fl., Näthat – rättigheter och möjligheter s. 146. 
16 Jfr Schultz, Förtal och integritet, JP 2/2012 s. 222. 
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förhindra att en person inte får sin egenart respekterad, utan mer om huruvida personen 

framstår hos omgivningen. 

2.3.2 Regelns utformning och tillämpning 

För förtal döms den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt 

levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras 

missaktning. Straffbudet är utformat så att det omfattar alla uppgifter som uttrycker 

missaktning om någon oavsett om de är sanna eller inte. Undantag från regeln föreligger 

bl.a. enligt BrB 5:1 2 st. då uppgiftslämnaren går fri från ansvar efter en bedömning om 

det var försvarligt eller ej att lämna uppgifterna om de var sanna. Denna 

försvarlighetsbedömning kommer inte att beröras ytterligare. 

 För straffansvar och för brottets fullbordan krävs att uppgifterna har lämnats till 

en tredje person, dvs. att det skett en spridning. 17 Eftersom förtalsparagrafen är knuten 

till spridandet av uppgifterna saknas det betydelse om vem som är ”upphovsman” till 

dessa, det är den som sprider uppgifterna som blir ansvarig.18 Utöver detta finns det 

ytterligare kriterier som måste vara för handen för paragrafens tillämplighet. Det krävs 

bland annat att en uppgift har lämnats. Uppgiften måste ha en viss bestämdhet, dvs. det 

ska vara möjligt att pröva dess sanningshalt.19 Bedömningen av bestämdhet rör främst 

påståenden eller uttalande, eftersom dessa kan vara av mer svävande karaktär än t.ex. en 

bild. När det gäller bilder eller filmer är det mer tydligt att det rör sig om en uppgift 

eftersom avbildningen i sig är en uppgift. Ytterligare en utgångspunkt är att uppgifter 

ska kunna knytas till en fysisk person, som i viss mån måste vara identifierbar. Vad som 

menas med detta är något oklart, men det bör åtminstone innebära att det ska kunna 

framgå vem personen är.20 Även personer på internet som inte använder sina riktiga 

namn anses vara identifierbara om det går att få reda på vem personen är genom dess 

pseudonym.21 Slutligen krävs att uppgiften som sprids ska vara av nedsättande karaktär. 

Detta rekvisit ska redogöras för mer ingående i nästa avsnitt. 

                                                
17 Se Jareborg och Friberg, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten s. 69. 
18 Se Schultz, Förtal och integritet, JP 2/2012 s. 222. 
19 Jareborg och Friberg, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten s. 71. 
20 Se Schultz, Förtal och integritet, JP 2/2012 s 222f. 
21 Jfr Schultz, Förtal och Integritet, JP 2/2012 s. 223. 
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2.3.3 Nedsättande uppgifter 

För att spridande av en uppgift ska anses vara förtal, krävs det att uppgiften är 

nedsättande. Som exempel på nedsättande uppgifter nämner lagen att någon utpekas 

som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt.  Utöver det innefattas alla uppgifter 

som är ägnade att utsätta personen för andras missaktning. Missaktning består i att 

någon t.ex. betraktas som en sämre människa av andra.22 Bedömningen av huruvida en 

uppgift är nedsättande sker utifrån den miljö som den utpekade befinner sig i. Det 

innebär att uppgiften inte behöver vara nedsättande enligt den allmänna uppfattningen i 

samhället, det är tillräckligt att den kan anses nedsättande i den miljö som den utpekade 

rör sig.23 Utgångspunkt tas enligt praxis i de sociala värderingarna på den utpekades ort 

eller inom dennes egen samhällsgrupp eller personkrets.24Att den som sprider uppgiften 

inte anser att den är nedsättande befriar alltså inte denne från ansvar.  

 Rekvisitet ”ägnad att” innebär inte att det krävs att uppgiften faktiskt har medfört 

andra personers missaktning, utan det är tillräckligt att uppgiften duger till att skapa 

sådan missaktning.25 Bokstavligen talat innebär bedömningen angående förtal hur en 

uppgift har påverkat den utpekades omgivning.26  

2.3.4  Tillämpning av förtalsbestämmelsen vid spridning på internet 

Som ovan har framkommit är förtalsparagrafen i grunden ett skydd för äran och hedern, 

men den har genom tolkning i praxis även kommit att användas vid spridning av privata 

uppgifter på internet.27 I NJA 1992 s. 594 dömdes en man för grovt förtal efter att ha 

visat en film för andra personer där ett samlag med en kvinna hade filmats utan hennes 

vetskap. HD konstaterade att eftersom de inte fanns något generellt förbud mot att filma 

eller visa filmen till andra personer, så är ärekränkningsreglerna i 5 kap BrB det enda 

skydd som rättsordningen tillhandahåller. 28 HD kom till slutsatsen att det faktum att 

kvinnan hade samlag med mannen och hur det genomfördes inte var något som i sig 

kunde anses nedsättande för henne. Däremot kunde de som såg filmen få uppfattningen 

                                                
22 Se Jareborg och Friberg, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten s.69f. 
23 Se HD:s uttalande angående kontexten för bedömningen i NJA 2003 s 567. 
24 NJA 2003 s 567.  
25 Se t.ex. HD:s resonemang i NJA 1987 s. 336. 
26 Jfr Schultz, Framtidens brottsskadeersättning, SvJT 2012 s. 601. 
27 Se SOU 2012:26 s. 141ff.  
28 Detta avgörande kom innan lagen om kränkande fotografering trädde i kraft den 1 juli 2013. Mer om 
kränkande fotografering i avsnitt 2.6. 
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att kvinnan visste att samlaget blev filmat och det låg då nära till hands att dra slutsatsen 

att hon inte misstyckte att filmen visades för andra. Därmed kunde den bild som filmen 

förmedlade av kvinnan anses nedsättande och den var ägnad att utsätta henne för andras 

missaktning. Ett liknande resonemang har även förts i ett rättsfall från Göta hovrätt där 

en man lade ut pornografiska bilder på sin före detta flickvän på en internetsida.29 

Resonemanget som HD förde känns i viss mån anmärkningsvärt, domstolen menar att 

det faktum att uppgifterna om att någon har sex sprids via en film som är gjord i smyg, 

inte är förtal utan det som är nedsättande är att visningen av filmen kan ge intrycket av 

att den som hade filmats samtyckte till att spela in den här typen av film.30 Detta ger 

bl.a. upphov till frågan huruvida det spelar någon roll för bedömningen om den 

avbildade på filmen skulle ha samtyckt till att filmas eller om denne är ovetandes. Det 

kränkande har inte att göra med vad omgivningen kan få för uppfattning om den utsattes 

inställning till sex. Det problematiska är att kränkningen ligger i att någon dels har tagit 

sig rätten att filma någon annans privatliv och dels att denne dessutom har tagit sig 

rätten att dela med sig av detta till omgivningen utan att den utsatte har haft en 

möjlighet att bestämma om den vill det eller inte. HD ger också enligt min mening 

uttryck för att omgivning anser att det är klandervärt att spela in sexfilmer. Det ger 

anledning till att ifrågasätta om bedömningen skulle sett annorlunda ifall det var allmänt 

acceptabelt och hörde till vanligheten att spela in sexfilmer. Detta är förmodligen 

resultat av att använda förtalsparagraferna utanför deras egentliga syfte. Oavsett hur 

domslutet tolkas så blir det ett konstigt läge för domstolen när de måste anpassa de 

regler som finns för att hantera en situation som uppenbarligen inte fanns i åtanke vid 

bestämmelsernas uppkomst. Domstolen har även i ett annat rättsfall vädjat till 

lagstiftaren att integritetsskyddet i svensk rätt måste stärkas, eftersom det annars finns 

risk att svensk rätt inte når upp till de krav som ställs i artikel 8 EKMR.31  

                                                
29 Se domskälen från Göta Hovrätt, målnr B 2459-06 (avgörandedatum 2007-02-19). 
30 Jfr Schultz, Förtal och integritet, JP 2/2012 s. 228, om att det är ett avigt resonemang av domstolen. 
31 Se HD:s domskäl i NJA 2008 s. 946. Se mer om art. 8 EKMR i avsnitt 3.2. 



 14 

2.4 Sexuellt ofredande 

2.4.1  Regelns syfte och bakgrund 

Brottsbalkens 6 kap innefattar regler om sexualbrott. Syftet med kapitlet är ”att värna 

om den enskildes rätt till sexuellt självbestämmande” och dennes sexuella integritet.32 

Spridning av uppgifter med sexuell innebörd bör kunna jämföras med detta. På samma 

sätt som det finns en rätt att bestämma över den egna kroppen torde slutsatsen kunna 

dras att det också innebär en rätt att bestämma över vad som händer med uppgifter om 

sin kropp, detta eftersom det enligt min mening utgör en del i att bestämma över sin 

egen kropp och sitt eget liv. En person har t.ex. friheten att bestämma om han eller hon 

vill visa sig naken för en annan person, detta val fråntas individen om någon, utan 

medgivande, sprider en nakenbild som föreställer en annan person till omgivningen. 

Därutöver kan sådana handlingar jämföras med sexualbrott på det sättet att ett samtycke 

till en sexuell handling innebär att någon kränkning inte föreligger.  

 6 kap innefattar alltså handlingar som kränker den sexuella integriteten, de flesta 

paragrafer är till största del inriktad på kvalificerade sexuella handlingar, eller andra 

sexuella handlingar. BrB 6:10, sexuellt ofredande, inriktar sig på en tredje typ av 

handlingar, de med sexuell inriktning.33 Denna handling är av intresse i nästa avsnitt. 

2.4.2  Regelns utformning och tillämpning 

I BrB 6:10 stadgas regeln om sexuellt ofredande. Sexuellt ofredande är subsidiärt till 

andra brott enligt 6 kap. Första stycket i detta stadgande avser sexuellt ofredande 

gällande barn under 15 år. Lagtextens andra stycke avser blottare eller personer som på 

annat sätt kränker andras sexuella integritet, vilket innefattar även vuxna brottsoffer. 

Det är andra stycket som är av relevans här, varför följande framställning endast 

fokuserar på det.  

Till ansvar enligt andra stycket ställs den som genom ord eller handlande ofredar 

en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet. En objektiv 

bedömning ska ske av de omständigheter som innebär att gärningen var ägnad att 

kränka den andre på detta sätt. Detta innebär att gärningsmannen måste ha uppsåt till de 

                                                
32 Se mer om syftet med den nya och reformerade sexualbrottslagstiftningen som trädde i kraft 1 2005 i 
Prop. 2004/05:45 s. 21ff. 
33 Jfr Jareborg och Friberg, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten s. 104. 



 15 

faktiska omständigheterna som anses ägnade att utgöra en kränkning av offrets sexuella 

integritet, men det krävs inte att gärningsmannen hade uppsåt till kränkning av den 

sexuella integriteten.34 Därför saknar gärningsmannens uppfattning av vad som är 

kränkande betydelse. I praxis och i förarbeten till 2005 års sexualbrottsreform har det 

även hävdats att det för ansvar enligt denna paragraf skulle krävas att handlingen på 

något sätt syftar till ”att reta eller tillfredsställa gärningsmannens sexualdrift”, vilket 

skulle innebära att gärningsmannens avsikt tillmäts vikt vid bedömningen för ansvar. 35  

I fall där den sexuella avsikten saknas skulle det istället bli fråga om ett ofredande enligt 

BrB 4:7. Det har emellertid motsagts i senare praxis, doktrin och förarbeten.36Det har 

också uttalats i doktrin att det inte finns stöd i förarbetena till straffbestämmelsen på att 

det skulle finnas ett sådant krav och inte heller i praxis före reformen.37 Det bör 

följaktligen inte finnas någon anledning till att avvika från ståndpunkten att 

bedömningen för ansvar ska ske på objektiva grunder och inte utifrån gärningsmannens 

privata syften. Dock har det i de senaste förarbetena uttalats att bestämmelsen endast 

ska träffa sådant handlande som har haft ”en tydlig sexuell inriktning”, vilket innebär att 

gärningsmannen ska ha haft ett sexuellt intresse med handlandet.38 Detta bl.a. för att 

konsekvenserna inte har analyserats tillräckligt av vad det skulle innebära att även 

handlingar som kan ses som ofredande skulle omfattas. I viss mån kan det anses 

märkligt att gärningsmannens syfte och avsikter i detta fall har betydelse för annat än 

uppsåtsprövningen och straffvärdet av gärningen. En kränkning av den sexuella 

integriteten bör kunna föreligga oavsett gärningsmannens syfte så länge handlingen 

objektivt sett är ägnat att kränka den sexuella integriteten.  

2.4.3  Tillämpning i praxis 

Frågan hur bedömningen ska ske gällande handling som är ”ägnad att kränka den 

sexuella integriteten”, har särskild betydelse för gränsdragningen mot ofredande enligt 

BrB 4:7. Vid konkurrens mellan dessa brott får sexuellt ofredande företräde. Det är 

viktigt att hålla i åtanke att även om ofredande och sexuellt ofredande kan likna 

varandra till paragrafernas utformning, så är inte sexuellt ofredande att se som en 

                                                
34 Prop. 2004/05:45 s. 90. 
35 Jfr prop. 2004/05:45 s. 149. 
36 Se bl.a., RH 2004:40, SOU 2010:71 s. 376 och Jareborg och Friberg Brotten mot person och 
förmögenhetsbrotten s. 106f.  
37 Jareborg och Friberg, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten s. 106f. 
38 Prop. 2012/13:111 s. 55. 
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kvalificerad form av ofredande. 39  Lagrummen har olika syften i och med att det ena är 

ett fridsbrott medan det andra är ett sexualbrott. Med anledning av detta bedöms ett 

ofredande olika beroende enligt vilken av paragraferna som används.40 

I NJA 1996 s. 418 blev en sovande kvinna filmad samtidigt som en man sexuellt 

berörde henne medan han onanerade. Hovrätten i det fallet uttalat bl.a. att kvinnan inte 

hade varit medveten om mannens handlande eftersom hon sov och kunde därför inte ta 

anstöt av detta. HD ogillade också åtalet men med förklaringen att gärningsmannens 

handlande överensstämde med handlingar som han och målsägande brukade företa.41 I 

ett annat fall från Göta hovrätt, åtalades en kille för sexuellt ofredande efter att han hade 

lagt ut bilder på en internetsida med sexuellt innehåll på hans före detta flickvän.42 

Hovrätten uttalade att eftersom pojkvännen inte hade gjort något för att låta bilderna på 

internet komma till hennes kännedom så kunde det inte anses att han hade för uppsåt att 

kränka hennes sexuella integritet. Hovrätten justerade istället gärningsbeskrivningen till 

att omfatta grovt förtal och kom till slutsatsen att eftersom hon kunde identifieras på 

bilderna och det inte heller framgick att hon inte hade samtyckt till publiceringen så 

kunde omgivningen som såg dessa få uppfattningen att hon inte hade något emot att de 

publicerades, varför det ansågs att han därmed att lämnat uppgifter som var ägnat att 

utsätta henne för andras missaktning. I ett tredje rättsfall från Hovrätten över Skåne och 

Blekinge, med liknande omständigheter som Göta hovrättsfallet, hade en före detta 

pojkvän satt upp bilder med pornografiskt innehåll på ex-flickvännen i trappuppgången 

till hennes lägenhet och på en närliggande skola. 43  Hovrätten uttalade att för ansvar 

enligt stadgandet om sexuellt ofredande bör det krävas att själva handlandet, dvs. 

anslåendet av lapparna, ska vara ägnat att väcka anstöt hos just målsägande och 

eftersom hon inte sett lapparna i skolan bör inte sexuellt ofredande mot henne där kunna 

vara fullbordat. Därefter lägger även hovrätten till att handlandet inte kan väcka anstöt 

hos just ex-flickvännen eftersom hon hade sett bilderna tidigare, utan snarare handlade 

det om att väcka anstöt hos andra personer i omgivningen.44 Utifrån detta bör slutsatsen 

kunna dras att det krävs att den ”utsatte” är medveten om handlingen för att handlingen 

ska kunna anses ”ägnat att kränka dennes sexuella integritet”. Dock har det både i 
                                                
39 Se Jareborg och Friberg, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten s.105f. 
40 Se Jareborg och Friberg, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten s. 106. 
41 HD ger även uttryck för att skyddet mot smygfilmning är bristfälligt. 
42 Göta hovrätt, målnr B 2459-06 (avgörandedatum 2007-02-19). 
43 Se omständigheterna i Hovrätten över Skåne och Blekinges målnr B 2727-01, (avgörandedatum 2002-
12-13). 
44 Se Hovrätten över Skåne och Blekinges domskäl i målnr B 2727-01, (avgörandedatum 2002-12-13). 
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doktrin och förarbeten uttalats att det inte krävs medvetenhet om händelsen hos offret 

främst när det gäller kroppslig beröring.45 Förarbetena tar sikte på sådana handlingar 

som företas när offret sover eller är medvetslös. Doktrin ger intrycket av det även kan 

gälla handlingar där det inte föreligger hjälplöst tillstånd men att offret ändock är 

omedveten om dessa.46 Det är i viss mån oklart vad som gäller angående om händelsen 

måste ha uppfattas av ”offret” eller inte för att det ska kunna anses föreligga ett sexuellt 

ofredande. Vissa typer av handlingar är förmodligen lättare att anse som ägnade att 

kränka den sexuella integriteten trots att de inte uppfattats av den utsatte, t.ex. 

kroppsliga beröringar. När det kommer till handlingar som inte kroppsligt berör är det 

svårare, så som spridning av nakenbilder på internet. En sak som i vart fall bör vara 

klart är att om handlingen avser sexuellt ofredande eller ofredande genom ord, så torde 

krävas att den utsatte har kännedom om gärningen annars kan det istället utgöra förtal 

enligt BrB 5:1. 

 Som ovan framgick har det i rättspraxis prövats av domstolarna hur fall i privata 

sammanhang där den drabbade bl.a. har blivit utsatt för fotografering utan dennes 

medvetande i smyg ska bedömas, och domstolarna har i några fall uttryckt att 

straffskyddet är bristfälligt.47 I enlighet med detta framgår att bestämmelsen om sexuellt 

ofredande inte är utformad för att tillämpas på sådana här situationer. I avsnitt 2.6 

kommer jag in på den nya regleringen avseende kränkande fotografering, vilket 

ytterligare är ett steg närmare att veta vad som omfattas av alla paragrafer, och en bra 

grund för jämförelse mellan dessa. 

2.5 Ofredande 

2.5.1 Regelns syfte och bakgrund 

I brottsbalkens 4 kap. finns de brottstyper som skyddar mot kränkningar av en persons 

frihet eller kränker rent personliga intressen, inte ekonomiska. I BrB 4:7 stadgas 

ofredande, som behandlar olika fridskränkningar.  

                                                
45 Jareborg och Friberg, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten s. 107. SOU 2010:71 s. 380ff. 
46 Jfr Jareborg och Friberg uttalande på s 107, om att det inte krävs medvetenhet vid t.ex. smygfilmning 
under en kvinnas kjol. 
47 Se HD:s domskäl i NJA 1992 s. 594, 1996 s. 418 och 2008 s. 946. 
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2.5.2  Regelns utformning och tillämpning 

Ofredande beskrivs i lagtexten som ”handgripligt antastande eller ofredande genom 

hänsynslöst beteende”. I detta fall är bedömningen av hänsynslöst beteende särskilt av 

intresse eftersom det är tydligt att spridning på internet inte utgör handgripligt 

antastande. 

Förutsättningen för att en gärning ska anses utgöra ett hänsynslöst beteende är att 

gärningen innebär en kännbar fridskränkning. Detta innebär att den utsatte måste ha 

blivit störd av händelsen samtidigt som den gett uttryck för hänsynslöshet. 48  Om den 

utsatte inte lägger märke till händelsen kan det inte hävdas att denne har blivit störd, 

vilket gör att paragrafen inte kan bli tillämplig. Spridning av privata bilder på internet 

sker många gånger utan att den utsatte är medveten om det vid tillfället, se praxis i 

avsnitt 2.4.3, varför denna paragraf är svårtillämplig i dessa fall. 

2.6 Kränkande fotografering 

2.6.1  Motivet till kriminalisering 

Lagen om kränkande fotografering trädde i kraft den 1 juni 2013 och återfinns i BrB 

4:6a. Den tar sikte på olovlig fotografering som innebär ett intrång i den fredade sfären 

som varje enskild individ anses ha rätt till. Fotografering i smyg har varit föremål i flera 

tidigare utredningar för övervägningar om det behövs en bestämmelse till skydd för den 

personliga integriteten.49 Detta eftersom gällande lagstiftning ansågs otillfredsställande 

genom att det inte fanns någon generell straffrättslig bestämmelse som tog sikte på 

fotografering i hemlighet som innebär en integritetskränkning. Detta är ett exempel på 

hur olika tekniklösningar skapar svårigheter för gällande lagstiftning. I dagsläget kan 

man t.ex. enkelt ta kort och filma människor utan deras vetskap med utrustning som inte 

fanns tidigare. HD har även i ett flertal fall påpekat att det straffrättsliga skyddet vid 

integritetskränkande fotografering eller filmning i smyg var bristfälligt.50  

Syftet med kriminalisering av kränkande fotografering är huvudsakligen att 

skydda den personliga integriteten hos enskilda.51 Ett sådant lagstiftningsarbete möter 

särskilda svårigheter eftersom det aktualiserar konflikten mellan två, till viss del lika 
                                                
48 Jfr Jareborg och Friberg, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten s. 59.  
49 Se prop. 2012/13:69 s. 7f. 
50 Dessa uttalanden återfinns i domskälen för NJA 1992 s. 594, 1996 s. 418 och 2008 s. 946. 
51 Prop. 2012/13:69 s. 16. 
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viktiga intressen, nämligen skyddet för den personliga integriteten och skyddet för 

yttrande- och informationsfriheten.52  

2.6.2  Regelns utformning och omfattning 

Förutsättningarna för att BrB 4:6a ska bli aktuellt är att fotograferingen av någon har 

skett i hemlighet och den som blir fotograferad måste befinnas på en sådan plats som 

utgör en del av dennes privata miljö eller att platsen i övrigt är avsedd för särskilt 

privata förhållanden. Från straffansvar föreskrivs det ett undantag, enligt andra stycket, 

och det gäller ifall fotograferingen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är 

försvarligt. Undantaget är nödvändigt med hänsyn till informations- och 

yttrandefriheten. Syftet med undantaget är främst att möjliggöra för massmediernas 

plikt att t.ex. påtala offentliga missförhållanden.53  

Kriminaliseringen omfattar den som, på ett sätt som är ägnat att kränka den 

enskildes personliga integritet, olovligen fotograferar någon som befinner sig t.ex. 

inomhus i en bostad, på en toalett, i ett omklädningsrum eller i ett annat liknande 

utrymme.54 Med bostad tas utgångspunkt i regeln BrB 4:6 om hemfridsbrott, dvs. där 

någon bor stadigvarande en längre tid. Dock behöver det inte vara ens egen bostad.55 

Med ”annat liknande utrymme” avses platser som används vid privata förhållanden där 

det anses motiverat med ett skydd, så som t.ex. provhytter, bastu och duschrum. Vid de 

här typerna av platser anses fotografering vara kränkande.56 Platser som innebär att den 

enskilde befinner sig på ett ställe där denne är föremål för allmänhetens uppmärksamhet 

omfattas inte.  

 Vid utformningen av bestämmelsen gavs som förslag för att begränsa 

tillämpningsområdet att ett krav för tillämpning skulle vara att fotograferingen var 

”ägnad att kränka den fotograferades personliga integritet”. En objektiv bedömning 

skulle då göras för att avgöra vad som utgjorde en kränkning av integriteten. Förslaget 

fick emellertid kritik på grund av svårigheten att bedöma vad som utgör en kränkning, 

särskilt utifrån objektiva grunder.57 Därför ansågs det bättre att tillämpningsområdet 

begränsades till platsen där den olovliga fotograferingen sker. Trots att vissa öppna 

                                                
52 Prop. 2012/13:69 s. 7. Konflikten med yttrande- och informationsfriheten tas upp i avsnitt 4.3.  
53 Se Berggren m.fl., Brottsbalken (1 juli 2014, Zeteo), kommentaren till 4 kap. 6 a§. 
54 Prop. 2012/13:69 s 40. 
55 Prop. 2012/13:69 s. 40. 
56 Prop. 2012/13:69 s. 27.  
57 Prop. 2012/13:69 s. 28. 
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integritetsangrepp kan anses straffvärda så kan ändå enskilda lättare värja sig från dessa 

typer av angrepp, t.ex. genom att avvika från platsen.58 Dessutom kan kränkande 

fotografering som sker helt öppet och den enskilde är medveten omfattas av ofredande 

enligt BrB 4:7. 

2.6.3  Spridning av material som omfattas av kränkande fotografering 

Spridning av material som har tagits i strid med förbudet om kränkande fotografering är 

inte kriminaliserat enligt detta stadgande eller något annat stadgande. Vid införandet av 

lagen om kränkande fotografering behandlades frågan om den även borde innefatta ett 

skydd mot spridning av bilder som omfattas av kränkande fotografering. Detta eftersom 

flera remissinstanser hävdade att spridningen av bilderna kan utgöra en större 

integritetskränkning än själva anskaffningen.59 Lagrådet anförde att det finns ett nära 

samband mellan skydd mot upptagning av bilder och skydd mot spridning av bilder.60 

Skyddet för upptagning av bilder kan motiveras på två sätt. Antingen väljer man att 

skydda rätten till en fredad sfär, vilket innebär att ett intrång i denna sfär utgör en 

kränkning oavsett innehållet i det avbildade. Eller så skyddas rätten att inte bli avbildad 

på ett visst sätt, dvs. ett skydd mot kränkande bilder, och detta skulle kunna 

sammanhänga med ett skydd mot spridning av sådana typer av bilder.61 Om sikte hade 

tagits på det som avbildats och inte på själva förfaringssättet så skulle det gett en 

utgångspunkt för att behandla frågorna tillsammans. Integritetskyddskommittén la inte 

fram något förslag om att förbjuda även spridning av olovligt tagna bilder. De ansåg att 

det kunde komma i konflikt med regeringsformen och rätten till yttrandefrihet och 

dessutom ansågs behovet till viss del redan tillgodosett genom personuppgiftslagen 

(PuL) och bestämmelserna om förtal. Vidare uttalade de att tyngdpunkten ska ligga på 

den preventiva effekten som ett straffstadgande avseende själva anskaffningen för med 

sig.62  Det ansågs även att behovet av ett sådant skydd mot spridningen var litet, 

eftersom det enbart ses som en efterföljande effekt av olovligt anskaffande. Avhållande 

från spridning skulle kunna vara en effekt av risken att bli upptäckt för kränkande 

fotografering.  Regeringen höll med kommitténs ståndpunkter.  

                                                
58 Jfr Prop. 1975/76:19 s. 80f. 
59 Se prop. 2012/13:69 s. 8. 
60 Se prop. 2012/13:69 s.19. 
61 Se prop. 2012/13:69 s. 19 och s. 61f, Bilaga 8 lagrådets yttrande.  
62 SOU 2008:3 s. 21. 
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 Det kan ifrågasättas om att det är ett tillräckligt skydd mot spridning att det 

straffrättsliga skyddet mot kränkande fotografering har en preventiv verkan gällande 

spridningen. Fördelen med ett kombinerat straffstadgande angående detta är att skyddet 

för den personliga integriteten troligtvis skulle bli starkare, om skyddet siktade på att 

avse innehållet i bilden och därmed skyddade mot avbildning och spridning. Dock finns 

det alltid två sidor av problemet. Detta skulle emellertid innebära att den skyddade 

sfären minskade om utgångspunkten var att själva innehållet skyddades. Det kan 

därmed leda till att det anses ”accepterat” att göra intrång genom smygfotografering i 

privatlivet så länge avbildningen inte är tillräckligt kränkande. Fotografering av mer 

vardagliga situationer, t.ex. när man sover eller provar kläder, skulle kanske inte vara 

lika skyddade som med nuvarande lagstiftning eftersom som det skulle behövas en viss 

gräns för vilka bilder som är kränkande och inte. Detta trots att det kan upplevas som 

ytterst kränkande att någon har rätt att bland sig in i ens privata sfär på det sättet utan 

ens vetskap. Ytterligare en negativ effekt av att låta spridning och fotografering 

omfattas av samma stadgande, är att det i sådana fall endast skyddar spridning av 

otillåtna bilder. Vilket får till följd att skyddet för spridning av integritetskränkande 

bilder skiljer sig åt beroende på om man har tillåtit fotograferingen eller inte. Har någon 

samtyckt till själva fotograferingen men inte spridningen skulle spridningen vara att 

bedöma enligt förtal. Effekten, dvs. kränkningen, av spridningen skulle vara den samma 

för den avbildade, men skyddet och ”resultatet” skulle därmed skilja sig åt. Dvs. 

skyddet för spridningen blir olika beroende på om fotograferingen var tillåten eller inte, 

trots att kränkningen av spridningen är densamma. Enligt min mening är det inte 

ändamålsenligt med en straffrätt som hanterar samma effekt på olika sätt beroende på 

omkringliggande omständigheter.  

2.7   Personuppgiftslagen 

2.7.1 Reglernas bakgrund och syfte 

I sammanhanget är det också relevant att ta upp det skydd som personuppgiftslagen 

(PuL) tillhandahåller. Lagen innehåller bl.a. en straffrättslig bestämmelse i 49 § som 

kan föranleda straffansvar vid otillåten behandling av personuppgifter. Med behandling 

av personuppgifter avses b.la. spridande av personuppgifter. Lagen bygger på 

dataskyddsdirektivet (46/95/EG) och den syftar till att skydda den personliga 
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integriteten när personuppgifter behandlas. PuL reglerar juridiska och fysiska personers 

hantering, främst genom databehandling, av personuppgifter. Med personuppgifter 

avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till fysisk person som 

är i livet, enligt 3 §. Den fysiska personen ska kunna identifieras med hjälp av 

informationen. Vid tillkomsten av PuL konstaterades att det fanns ett behov av reform 

med tanke utvecklingen inom informationstekniken, vilket bl.a. har gjort att hantering 

av personanknuten information har ökat.63  

2.7.2 Reglernas utformning och tillämpning 

Tillämpningen av lagens regler är främst beroende av hur personuppgifterna som 

behandlas är strukturerade. För strukturerad personuppgiftsbehandling, t.ex. lagring i 

databas eller att det förs register över vissa uppgifter, gäller betydligt fler regler än för 

ostrukturerade uppgifter. Ostrukturerade uppgifter är sådana som t.ex. enbart 

förekommer i en löpande text eller publiceras på en blogg eller internetsida. För 

spridning/publicering av ostrukturerade personuppgifter krävs för lagens tillämpning att 

behandlingen kränker individens personliga integritet, enligt 5 a § 2 st. Huruvida 

spridning av t.ex. en nakenbild eller en sexfilm utgör en kränkning av den personliga 

integriteten diskuteras i avsnitt 3.4. Vid en behandling av personuppgifter som har lett 

till en kränkning av den personliga integriteten för den registrerade (dvs. den 

personuppgiften handlar om) ska den som är personuppgiftsansvarige ersätta den 

registrerade, enligt 48 §. Med personuppgiftsansvarig menas den som ensam eller 

tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandling av 

personuppgifter, enligt definitionen i 3 §. Datainspektionen har uttryckt att vid 

bedömningen av vem som bestämmer ändamålen och medlen är det av intresse att se 

varför behandlingen utförs och vem som är initiativtagare och t.ex. bestämmer hur 

behandlingen ska gå till, vem som ska få tillgång till uppgifterna samt när uppgifterna 

kan raderas.64  

När det gäller sociala medier kan det vara svårt att avgör vem som är 

personuppgiftsansvarig, eftersom både den som äger sidan har en viss kontroll men 

även den som kan lägga upp uppgifter. Datainspektionen har t.ex. ansett att den som 

inrättar en Facebook-sida på internet är personuppgiftsansvarig även för andra 

                                                
63 Prop. 1997/98:44 s. 30f. 
64 Se beslut 2010-07-02, dnr 686-2010 och beslut 2012-04-18, dnr 811-2011. 
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användares publicering eftersom den som skapat sidan har möjlighet att lämna riktlinjer 

för vad andra får publicera där och ta bort det som andra har publicerat. 65  Däremot har 

datainspektionen ansett att den som inrättar ett Twitter-konto är personuppgiftsansvarig 

för behandlingen av personuppgifter i sina egna inlägg, men inte för andras inlägg som 

sänds genom kontot, detta eftersom det är ett fritt flöde för kommentarer på egna inlägg 

vilket inte kan kontrolleras av innehavaren på kontot.66 Avgörande för vem som blir 

ansvarig på sociala medier och internetsidor bör rimligtvis anföras till vem som har 

ansvar och möjlighet att sätta upp riktlinjer för vad som kan publiceras.  

Uppladdning av en nakenbild till en internetsida inriktat på pornografiskt innehåll 

som därefter publicerar den, behöver inte medföra skadeståndsskyldighet för den som 

laddade upp bilden till sidan enligt PuL. Däremot kan den person som faktiskt utfört 

handlingen bli straffansvarig enligt 49§ men då krävs att någon av punkterna a – f) är 

uppfyllda. I detta sammanhang är främst punkten e) av intresse, den avser situationen 

där någon behandlar personuppgifter som avses i 13 och 21§§ i strid med 5 a § 2 st.. I 

13 § 2 st. finns det förbud mot att behandla känsliga personuppgifter som rör hälsa eller 

sexualliv. Det kan t.ex. handla om uppgifter angående sjukskrivning eller könsbyte. 

Datalagskommittén ansåg att det var rimligt att anse att bilder på människor i mera 

”normala” sammanhang inte på avsett sätt avslöjar några känsliga personuppgifter. 67  

Ett sådant resonemang bör innebära att bilder på människor som utövar t.ex. sexuella 

aktiviteter eller nakenbilder som utgångspunkt inte kan utgöra känsliga personuppgifter.  

  

                                                
65 Se beslut 2010-07-02, dnr 685, 686 och 687 – 2010. 
66 Se beslut 2010-07-02, dnr 685 – 2010.  
67 Se Öman och Lindblom, Personuppgiftslagen (30 september 2014, Zeteo), kommentaren till 13§. 
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3 Innebörden av ett integritetsskydd 

3.1 Inledning 

I ovanstående avsnitt har det redogjort för vilket skydd det finns inom straffrätten för 

den personliga integriteten. Det som står klart är att skyddet för integriteten kan ha olika 

utgångspunkter och tillämpningar beroende på vilka särskilda intressen och 

hänsynstaganden som regelverken avser att skydd. Hur begreppet personlig integritet 

kan tolkas är inte helt tydligt, det är därför relevant att gå utöver straffrätten för att se 

vilka argument som möjligtvis kan vara användbara inom straffrätten för det personliga 

integritetsskyddet. Detta för att i slutändan kunna ta ställning till om straffrätten, i dess 

nuvarande utformning, utgör ett tillräckligt skydd för den personliga integriteten vid 

spridning av privata uppgifter på internet. Integritetsbegreppet förekommer i bl.a. 

regeringsformen (RF) och Europeiska konventionen (d. 4 nov. 1950) om skydd för 

mänskliga rättigheter och friheter (EKMR), och det kan användas som utgångspunkt när 

man definierar begreppet och sedan analysera hur det kan och bör skyddas genom 

straffrätten. Samtidigt ställer EKMR upp krav till skydd för den personliga integriteten i 

art. 8, och det är därför av intresse att analysera huruvida dessa kan hamna i konflikt 

med den svenska straffrätten som en del i att utreda huruvida det finns en lucka i 

skyddet för den personliga integriteten inom straffrätten. Detta kan sedan ställas mot de 

utmaningar som internet för med sig gentemot den personliga integriteten. 

3.2  Integritetsbegreppet enligt RF och EKMR 

För att kunna avgöra om en uppgift innebär en kränkning av den personliga integriteten 

krävs det en definition av begreppet personlig integritet samt vad som utgör en 

kränkning av detta. Det är vanligt att personlig integritet uttrycks som en rätt för den 

enskilde att göra anspråk på ett fredat utrymme där denne kan vara skyddad från 

inblandning från utomstående.68 Det vill säga att begreppet används i betydelsen ”rätt 

att vara ifred” eller skydd mot ingrepp i den ”privata sfären”. 

I grundlagen, RF 1:2 st. 4, finns det ett målsättningsstadgande om att det allmänna 

ska värna om den enskildes privatliv. Grunden till detta är att den enskildes rätt till en 

                                                
68 Jfr SOU 1970:47 s. 69 och Lännergren, Om integritet, SvJT 1979 s. 161.  



 25 

fredad sektor är av så väsentlig betydelse i en demokratisk stat att den bör komma till 

uttryck i grundlagen. 69   Bestämmelsen fick formen av ett målsättningsstadgande 

eftersom det ansågs för svårt att ge en regel med sådant innehåll ett klart avgränsat 

innehåll så att den kunde göras rättsligt bindande.70 Med andra ord innebörden om att 

värna om den enskildes privatliv, var inte tillräckligt lätt att klargöra. Genom 2010 års 

grundlagsreform skedde en stärkning av skyddet för den personliga integriteten när det i 

regeln RF 2:6 2 st. infördes att var och en är gentemot det allmänna är skyddad mot 

betydande intrång i den personliga integriteten. Det innebär en begränsning i det 

allmännas förhållande gentemot enskilda att företa inskränkningar mot den personliga 

integriteten. Det innebär emellertid inte någon begränsning att företa inskränkningar 

enskilda emellan. I svensk rätt finns alltså ingen, utöver EKMR, allmän bestämmelse 

till skydd för den personliga integriteten.  

Skyddet för privatlivet följer av EKMR. Artikel. 8 ger uttryck åt att var och en har 

en rätt till respekt för privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. 

Europadomstolen har undvikit att ge en klar definition av vad som omfattas av artikel. 8 

och vad skyddet för privatlivet innebär.71 Det är i vart fall genom praxis klarlagt att det 

innebär ett skydd för den personliga integriteten.72 Dock får det avgöras från fall till fall 

vad som menas med det. Emellertid är den gemensamma benämningen för artikeln ”the 

right to privacy” vilket mer generellt anses innebär en rätt att leva sitt eget liv utan 

ingripande från utomstående.73 Lite mer specifikt kan det handla om såväl fysisk som 

psykiskt integritet och även ett skydd för ära och rykte. Vidare så har det framkommit 

att det inte spelar någon roll vilken typ av uppgifter det handlar om för tillämpningen av 

art. 8, så länge de uppgifterna är något som hänför sig till privatlivet.74  

Som har framkommit ovan är det svårt att hitta en klar och tydlig definition av 

personlig integritet. Genom praxis av EKMR har det emellertid framkommit skyddet för 

privatlivet innebär ett skydd för den personliga integriteten. En anledning till att 

begreppet är så svårt att definiera kan ha att göra med att det är svårt att generellt säga 

vad som omfattar privatlivet. Det kan även vara ett medvetet val att inte definiera vad 

personlig integritet utgör eftersom det leder till en begränsning av det som ska skyddas. 

                                                
69 SOU 1980:8 s. 69. 
70 SOU 1980:8 s. 69f. 
71 Öhlin, Olovlig fotografering – straffrättsliga tankar kring ett nytt lagförslag s. 236. 
72 Se p. 61 i domen Pretty v. The United Kingdom (no 2346/02) 
73 SOU 2002:12 s. 54. 
74 SOU 2008:3 s. 74. 
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Så länge definitionen är flexibel så har domstolarna större tolkningsutrymme vid nya 

situationer och undviker därmed en e contrario analys, t.ex. ”om det inte klart framgår 

av texten så skyddas det inte”. Viktigt att ha i åtanke är att skyddet som individen har 

behov av eller förväntar sig att få inte sammanfaller med det skydd som staten har att 

erbjuda. Detta ger dock ingen hjälp när man vill utreda om något inte är tillräckligt 

skyddat, eftersom det leder till ett cirkelresonemang. Det kan också vändas på och 

beskrivas som att personlig integritet är den enskildes rätt att kontrollera privat 

information angående en själv, dvs. att bestämma hur information/uppgifter angående 

sitt eget privatliv ska få hanteras av andra. 75  Integriteten kan jämföras med en 

personlighet sfär, där personen har en självbestämmanderätt över bl.a. sin kropp och 

sina känslor.76 Det är också det som kommer åsyftas i det följande när personlig 

integritet användas, vilket också innebär att personlig integritet kan hänföra sig till olika 

saker i olika sammanhang genom att det är skillnad t.ex. att bestämma över sina känslor 

och sina egna saker. 

Legalitetsprincipen är grundläggande inom straffrätten och den kräver att det 

tydligt ska framgå vad som straffas. I avsnitt 2 gicks olika lagstadganden igenom, och 

alla dessa kan sägas utgöra ett skydd för den personliga integriteten, men olika aspekter 

av den, så som sexuellintegritet och frihet och frid. Beroende på i vilket sammanhang 

den personliga integriteten skyddas så ser tillämpningen av lagstadganden olika ut.  

Detta talar också tala för att det inte bör finnas ett generellt straffrättsligt stadgande till 

skydd för den personliga integriteten.  

3.3  Europakonventionens krav gällande personlig integritet 

Sverige har anslutit sig till EKMR och den gäller som lag i Sverige sedan år 1995. 

Enligt RF 1:19 gäller att lag eller föreskrift inte får meddelas i strid med konventionen. 

Konventionen används också som aktivt underlag för rättsbildning genom praxis.77  

 Bundenheten till EKMR och art. 8 har tolkats som en negativ skyldighet för 

konventionsstaterna, dvs. att de ska handla på ett visst sätt.78 Av art. 1 framkommer att 

staten är förpliktad att se till att var och en kommer i åtnjutande av de rättigheter som 

konventionen innebär. Art. 8 innebär i första hand en skyldighet för staten att skydda 

                                                
75 Jfr Abrahamsson, integritetsskyddet i lagstiftningen, SvJT 2006 s. 412. 
76 Jfr Asp och Ulväng, Tvång, utnyttjande och kriminalisering av sexköp, i vänbok till Josef Zila s. 44ff. 
77 Jfr Victor, Svenska domstolars hantering av Europakonventionen, SvJT 2013 s. 356. 
78 Victor, Svenska domstolars hantering av Europakonventionen, SvJT 2013 s. 356. 
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den enskilde från godtyckliga ingripanden från det allmänna.79 Emellertid har artikeln 

genom praxis fått innebörden att den också i vissa fall innebär en positiv förpliktelse för 

staten att se till att respekten för privat- och familjelivet även respekteras i förhållandet 

mellan enskilda.80 Dock har Europadomstolen inte ansett det nödvändigt att tydliggöra 

hur långt denna förpliktelse bör utsträckas när det gäller förhållandet mellan enskilda.81 

Art. 13 i EKMR innebär att staten är skyldig att tillhandahålla rättsmedel vid 

kränkningar av fri- och rättigheter av konventionen. Uppfyller inte staten sina 

förpliktelser kan den bli skadeståndsskyldig. Konventionen ålägger däremot inte 

enskilda några förpliktelser, vilket innebär att enskilda inte kan bli skadeståndsskyldiga 

för handlingar i strid med EKMR, och art. 8, trots att den ses som svensk lag.82 Detta 

bl.a. eftersom enskilda ska kunna förutse de rättsliga följderna av deras handlande, 

vilket är svårt då art. 8 tillämpningsområde utformas utifrån Europadomstolens praxis 

som bl.a. följer av den allmänna utvecklingen och rådande samhällsförhållanden, och 

dessutom framgår inget om skadeståndsskyldighet av konventionens text.83 För att 

skadeståndsskyldighet ska inträffa till följd av vissa handlingar krävs det att dessa 

omfattas av svensk skadeståndsrätt. Detta bör innebära att det är upptill svensk rätt att 

lagstifta om vad de rättsliga följderna för en enskilds handlande som kränker 

konventionen, och i detta fall artikel 8. Slutsatsen av detta bör därför vara att staten är 

skyldig att se till att skyddet som tillkommer enskildas rättigheter enligt artikel. 8 

efterföljs i förhållandet mellan enskilda, annars kan staten bli skadeståndsskyldig. 

 Europadomstolen har uttalat att rätten till privatliv kan skyddas på många olika 

sätt, men det är upp till konventionsstaten att bestämma på vilket sätt den ska skyddas. 

Ett minimumkrav är att valet av skydd ska stå i proportion till det intresse som ska 

skyddas.84 För att avgöra huruvida Sverige genom sitt åtagande till konventionen kan 

sägas ha en förpliktelse att förstärka skyddet för spridning av uppgifter av privat 

karaktär genom kriminalisering bör två förutsättningar vara uppfyllda.85 En fråga som 

måste besvaras är om spridning innebär en kränkning av den personliga integriteten.86  

                                                
79 Victor, Svenska domstolars hantering av Europakonventionen, SvJT s. 381. 
80 Jfr NJA 2007 s. 747, med hänvisning till von Hannover v. Germany (no 59320/00, ECHR 2004-VI), 
och NJA 2008 s. 946. 
81 Se VgT Verein gegen Tierfabriken v. Switzerland (no 24699/94, ECHR 2004-VI). 
82 Se NJA 2007 s 747, där HD uttalade att en skadeståndstalan mot ett privaträttsligt rättssubjekt inte 
kunde bifallas med EKMR som grund. 
83 Se NJA 2007 s. 747. 
84 Se Öhlin, Olovlig fotografering – Straffrättsliga tankar kring ett nytt lagförslag, JP 2/2009 s. 238. 
85 Jfr Öhlin, Olovlig fotografering – Straffrättsliga tankar kring ett nytt lagförslag, JP 2/2009 s. 238. 
86 Eftersom det är klarlagt att art. 8 innebär ett skydd för den personliga integriteten. 
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3.4  Kränkningar av den personliga integriteten i ett straffrättsligt 

sammanhang 

Till en början kan det konstateras att det finns olika typer av kränkningar av den 

personliga integriteten som inte är tillåten. Behandling av personuppgifter för 

otillbörliga syften, som förföljelse eller skandalisering eller insamlande och 

kartläggande av en stor mängd uppgifter om en person utgör några exempel på detta.87 I 

uppsatsens sammanhang är det kränkningar av den personliga integriteten ur ett 

straffrättsligt perspektiv som är av intresse. Emellertid är det inte tydligt vad en 

kränkning innebär i straffrättsliga sammanhang, det anförs ofta att överträdelse av en 

regel till skydd för den personliga integriteten utgör en kränkning av densamma.88 Detta 

för dock inte diskussionen framåt gällande vilka kränkningar i den personliga 

integriteten som bör skyddas. Det kan därför vara relevant att gå utanför straffrätten för 

att hitta ett sätt att se på kränkningar som även fungerar ur ett straffrättsligt perspektiv. 

 Det är inte helt lätt att definiera en kränkning, särskilt vad gäller den personliga 

integriteten, eftersom det anses vara subjektivt vad som upplevs som en kränkning.89 

Viss ledning kan dock hämtas från Europadomstolens praxis. Utgångspunkt kan tas i de 

fyra faktorer som Europadomstolen har använt sig av vid bedömning om fotografering 

utan samtycke har utgjort en kränkning av artikel 8.90 De aktuella faktorerna är, 

fotograferingens syfte, vilken plats den fotograferade befinner sig på, om fotografierna 

har spridits och vad som har illustrerats genom fotograferingen. Även 

datainspektionen91, som jobbar efter PuL menar att en bedömning av vad som utgör en 

kränkning av den personliga integriteten måste göras i varje enskilt fall. Hur den utsatte 

upplever publiceringen har betydelse, men inte avgörande betydelse för att avgöra om 

det är en kränkning i PuL:s mening. I förarbeten till PuL återfinns liknande faktorer som 

Europadomstolen ställer upp för att avgöra kränkningen. Dessa är; syftet med 

publiceringen, vilka uppgifter som publiceras, var dessa publicerades och vilken 

information har lämnats samt hur länge uppgifterna har publicerats på internet.92 

Skillnaden gentemot straffrätten är att där är det redan så att en överträdelse av de 

                                                
87 Enligt reglerna i personuppgiftslagen, 
88 Jfr Berglund, Mänskliga kränkningar, i festskrift till Nils Jareborg s. 86f.  
89 Lännergren, Om integritet, SvJT 1979 s. 168. 
90 Främst av intresse är von Hannover v. Germany. (no 59320/00, ECHR 2004-VI). 
91 Datainspektionen är en myndighet som utövar tillsynsverksamhet som ska bidra till att behandlingen av 
personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet. 
92 Se Prop. 2005/06:173 s. 26f. 
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lagstadgande brotten i sig är kränkningen, genom att det ställs upp olika rekvisit för ett 

brott behöver det inte tas ställning till om något är kränkande. Dessa utgångspunkter 

som framkommer av EKMR-praxis och PUL är därför till hjälp i första skede för att 

överhuvudtaget veta vilken typ av spridning av privata uppgifter som kan utgöra en 

kränkning innan det är klassificerat om ett brott.  

 Principerna är därmed en bra utgångspunkt, men de kan ända vara svåra att 

tillämpa.  I Caroline von Hannover-fallet tillämpades dessa fyra faktorer för att avgöra 

om en kränkning förelåg. 93 Dock gavs ingen beskrivning av vad kränkningen bestod av. 

I målet förde prinsessan talan vid tyska domstolar mot att förhindra fortsatt publicering 

av fotografier som hon ansåg hörde till hennes privatliv. Målet kom upp till 

Europadomstolen när de tyska domstolarna ansåg att yttrandefrihetsintresset vägde 

tyngre vid publicering av vissa bilder. Europadomstolen ansåg att en gräns mellan 

yttrandefriheten och privatlivet skulle dras med hänsyn till om bilderna kunde anses ha 

ett allmänintresse och därmed bidra till allmän debatt. Domstolen anförde vidare att 

offentliga personer måste utstå mer än ”vanliga” människor, men inte när det gäller 

bilder som inte förmedlar information av något legitimt allmänt intresse. Dessa bilder 

om detaljer på prinsessans privatliv var endast till för att stilla nyfikenhet hos läsarna, 

vilket enligt domstolen inte kunde anses bidra till någon allmän debatt. Därför fick 

yttrandefriheten och tidningarnas kommersiella intressen ta ett steg tillbaka för skyddet 

av den personliga integriteten.  

Trots att domstolen endast hade att bedöma om själva publiceringen utgjorde en 

kränkning av art. 8, så påpekade de ändå att det inte helt kan bortses från sammanhanget 

när bilder tas utan personens vetskap eller samtycke. Bilder som förekommer i pressen 

är ofta företagen i en miljö som kan ge den berörda personen en stark känsla av intrång i 

privatlivet.94 Enligt min mening är det dock viktigt att vid en bedömning av vad som 

utgör en kränkning hålla isär själva fotograferingen och spridningen, eftersom båda var 

för sig kan innebära en kränkning av privatlivet men på olika sätt. Vid spridning är det 

trots allt viktigt att se till uppgiftens innehåll, eftersom innehållet bland annat har 

betydelse för att avgöra om uppgiften hänför sig till privatlivet och på så vis utgör 

spridningen en kränkning av detsamma. Detta eftersom det kan anses att innehåll som 

rör privatlivet bör vara fredat från inblandning från allmänheten.  

                                                
93 Von Hannover v. Germany (no 59320/00, ECHR 2004-VI). 
94 Se punkt 59 och 68 i Von Hannover v. Germany och Jfr Yttrandefrihetskommittén, JU 2003:04, pm 63 
2001-01.19 s. 19f. 
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I de fall där samtycke föreligger för fotograferingen bör innehållet på bilderna 

spela ännu större betydelse än på vilken plats de har tagits. För att kunna sålla bort vissa 

uppgifter vid spridningen som ändock hänför sig till privata platser, som t.ex. hemmet 

bör det ställas ett krav på att bilden i sig är av en viss privat karaktär. Detta eftersom 

bilder i vardagliga situationer som t.ex. när någon äter eller promenerar, i sig inte är en 

kränkning av privatlivet, dock anser jag att tillvägagångsättet för att anskaffa bilden kan 

utgöra det, om det sker i smyg eller att de finns fotografer i varenda vrå utanför huset. 

Mitt resonemang går dock emot Europadomstolens resonemang på sätt och vis eftersom 

allmänheten förmodligen inte har ett allmänt intresse av när någon ”vanlig” människa 

t.ex. äter sin lunch. Däremot anser jag att det ändå måste finnas någon slags gräns på 

vilka bilder som utgör en kränkning att sprida och inte, om de ändå har tagits med 

medgivande från den avbildade, och den gränsen måste dras vid uppgiftens innehåll.95  

 Som ovan diskuterades angående begreppet integritet så innebär det bl.a. en rätt 

att bestämma över sin kropp, varför det kan vara lämpligt att anse att en kränkning 

föreligger när någon utan medgivande sprider uppgifter om någon annans kropp på ett 

sätt som allmänheten/omgivningen annars inte skulle kunna se om det inte vore för 

bilden, t.ex. att nakna kroppsdelar visas eller att sexuella handlingar företas. För att det 

ska anses att kränkning föreligger bör inte omgivningens uppfattning spela någon roll, 

eftersom spridning av en uppgift utgör intrång i privatlivet utifrån individens upplevelse 

oavsett vad omgivningen anser om det. Vidare bör syftet för spridningen ha betydelse 

för kränkningen, i vilket också spridningens innehåll och var den sprids bör kunna spela 

roll för bedömningen av syftet. Det är inte helt ovanligt att före detta partners lägger 

upp nakenbilder i syfte att hämnas. Spridning med sådana syften som uppenbart avser 

att hämnas eller att det ska vara kränkande, bör innebära att det utgör en kränkning av 

integriteten såsom det uttrycks i EKMR och övrig svensk rätt. Vid spridningen har det 

också betydelse vart uppgifterna laddas upp, det bör likväl vara kränkande om det är på 

en porrsida som att det är på en facebook-sida. Denna bör var den minst avgörande 

punkten för kränkningen, om de andra ”faktorerna” är uppfyllda bör det inte spela så 

stor roll vart det sprids, snarare att hur stor spridningen blir, vilket innebär att en populär 

internetsida med många besökare kan göra att kränkningen blir ”större” jämfört med om 

det är på en okänd internet sida.  

                                                
95 Visserligen anser jag ändå att man ändå alltid bör fråga om lov innan man publicerar en bild av en 
annan person.  
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 Med hjälp av bl.a. de fyra faktorer som har presenterats är det möjligt att 

konstatera att nakenbilder eller andra uppgifter med liknande innehåll som sprids med 

på internet genom t.ex. publicering på en internet sida utgör en kränkning av den 

personliga integriteten. Genom att ha tillämpat dessa fyra faktorer, undkommer man 

också en bedömning av att försöka avgöra vad som utgör en kränkning för varje 

enskilde individ. Det gör att nästa steg är att utreda om Sverige skyddar den personliga 

integriteten genom spridning tillräckligt eller om det behövs någon form av förstärkning 

av skyddet, t.ex. genom någon form av kriminalisering. 
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4 Finns det ett behov av förstärkning av integritetsskyddet i 

straffrätten? 

4.1  Allmänt 

Sverige har enligt antagandet av EKMR en positiv förpliktelse att skydda enskilda mot 

andra enskilda som handlar på ett sätt som innebär ett integritetsintrång.96 Det är 

emellertid upp till konventionsstaten att avgöra hur intresset för den personliga 

integriteten ska skyddas och valet av skydd ska vara proportionerligt i förhållande till 

det skyddade intresset. Av tidigare avsnitt framgår att Sverige inte har något allmänt 

straffrättsligt skydd för den personliga integriteten. Däremot finns det straffrättsliga 

bestämmelser som skyddar ”olika delar” av den personliga integriteten. Redogörelsen i 

avsnitt 2 har syftat till att klargöra vilket skydd som det straffrättsliga regelverket idag 

tillhandhåller när det kommer till spridning av uppgifter av viss privatkaraktär, detta för 

att kunna avgöra om det är tillräckligt. Det har uttalats att det inte finns skäl till att 

förbjuda spridning av privata uppgifter. Det ansågs att det kunde komma i konflikt med 

regeringsformen och rätten till yttrandefrihet samt att behovet redan var tillgodosett 

genom befintlig straffrättslig lagstiftning, främst förtal, och PuL. 97 Redogörelsen nedan 

syftar till att analysera huruvida internet påverkar det redan befintliga skyddet av den 

personliga integriteten och vad det kan finnas för argument som talar för och emot ett 

förstärkt skydd inom straffrätten. I sammanhanget är det även av intresse att analysera 

det fall som nyligen avgjordes av EU-domstolen, angående möjligheten att få sina 

uppgifter bortplockade från sökmotorer så som t.ex. Google, huruvida det påverkar om 

det finns ett behov av ett förstärkt skydd för den personliga integriteten inom 

straffrätten.98 

                                                
96 Europadomstolen har utvecklat i vissa fall en skyldighet att staten ska se till att individers rättigheter 
enligt art. 8 skyddas. Exempel på detta är bl.a. Verliere v. Switzerland (no 41953/98, ECHR 2001-VII) 
och Von Hannover v. Germany (no 59320/00, ECHR 2004-VI).  
97 Se SOU 2008:3 s. 21. 
98 Mål C-131/12, Google Spain SL, Google Inc. Mot Agencia Espanola de Protecciòn de Datos, Mario 
Costeja Gonzàlez. 
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4.2  Vilka utmaningar för internetanvändningen med sig gällande skyddet av 

den personliga integriteten? 

Den tekniska utvecklingen kan dels anses gynnande för yttrande- och 

informationsfriheten, samtidigt som det dels skapas förutsättningar för missbruk av 

den.99 Förutsättningarna för enskilda att sprida och dela med sig av information och 

uppgifter har förändrats genom att det bland annat har blivit mycket enklare att företa 

dessa spridningar. Genom ”tekniska hjälpmedel” kan information om privata 

angelägenheter tas upp, registreras och förmedlas på ett mycket enklare och snabbare 

sätt.100 Internet har inneburit förändrade beteendemönster i kommunikationen enskilda 

emellan och personer är ständigt uppkopplade genom t.ex. mobiltelefoner, datorer och 

surfplattor. Det är möjligt att kommunicera med omvärlden utan att ens egentliga 

identitet behöver avslöjas och därför finns det en möjlighet att ”gömma” sig bakom 

internet. Handlingar på internet kräver ingen närmare eftertanke det är bara att ”trycka 

på en knapp”, vilket gör att det är lättare att ”handla utan att tänka sig för”. 

 Spridning av bilder med sexuellt innehåll är egentligen ingen ny handling. Förr 

var rädslan för denna spridning riktad mot massmedierna, press, radio och TV och 

intresset att skydda den enskildes privatliv kom därför ofta i konflikt med 

massmediernas intresse och uppgift att säkerställa ett fritt meningsutbyte och en allsidig 

upplysning i samhället.101  Användarvänligheten och tillgängligheten genom internet 

innebär numera att rädslan för spridning är riktad mot enskilda individer. Det kan också 

tilläggas att anmälningarna av ärekränkningsbrott har mer än tredubblats från år 1995 

till 2011. Det finns däremot inget stöd för att uttala att tillgången och användningen av 

internet har medverkat till dessa anmälningar. 102 Det är dock värt att påpeka under 

våren 2011 hade 93 % av befolkningen i Sverige mellan 16 – 74 år tillgång till internet i 

hemmet, jämfört med år 1994 då ca 23 % av alla i åldern 16 – 84 hade denna tillgång.103 

Utifrån detta bör slutsatsen kunna dras att ökningen av ärekränkningsbrott hänger i viss 

mån ihop med detta ökade användandet av internet, även om dessa siffror bör användas 

med försiktighet.104 Tilläggas kan att det torde kunna förutsättas att de anmälningar som 

                                                
99 Jfr 2012/13:69 s.9. 
100 Jfr SOU 1980:8 s 69. 
101 Se SOU 1980:8 s. 69f. 
102 SOU 2012:26 s. 150. 
103 Se Statistiska centralbyråns rapport, Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 s.9 och 
s. 11. 
104 Se dir 2004:51 s. 35ff. 
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finns endast utgör en liten del av de integritetskränkningar som förekommer och att det 

finns ett stort mörkertal av integritetskränkningar som aldrig anmäls. Därmed och med 

hänsyn till de många aktörer som finns är det svårt att fastställa det verkliga antalet av 

de kränkningar av detta slag som förekommer på internet. Stävjandet av den här typen 

av handlingar, i de fall de redan existerande reglerna är tillämpliga, är mycket svårt med 

tanke på ekonomiska begränsningar, möjligheterna till anonymitet, samt att reglerna är 

nationella medan spridning kan få internationella verkningar.105 

 Det är inte internet i sig som innebär en utmaning av det straffrättsliga regelverket 

som vi har idag, utan det är mer det faktum att internet har möjliggjort denna typ av 

handling i större skala. Detta kan jämföras med att t.ex. massförstörelsevapen i sig inte 

innebär mord, men det möjliggör det i större skala. 

4.3  Avvägningen mot andra intressen 

En av anledningarna till att själva spridningen av den här typen av information inte har 

förbjudits tidigare är att det bedömdes att det kunde komma i konflikt med rätten till 

yttrande-och informationsfriheten.106För att avgöra om det är möjligt att förstärka 

skyddet av den personliga integriteten vad gäller spridning, måste en intresseavvägning 

göras mot andra motstående intressen i samhället. Internet ger stora möjligheter att 

utnyttja yttrandefriheten, då det är möjligt att på ett lätt och snabbt sätt nå ut med 

information och idéer till allmänheten som kan ligga till grund för debatt av viktiga 

samhällsfrågor.107  

 Av RF 2:23 framkommer att yttrande- och informationsfriheten får begränsas med 

hänsyn till bl.a. den enskildes anseende och privatlivets helgd. Begränsningen kan 

endast godtas om inskränkningen är proportionerlig i förhållande till det ändamål som 

det avser att skydda. Detta innebär att allmänintresset måste vara mycket litet i 

förhållande till skyddet för den personliga integriteten för att en inskränkning av 

yttrande- och informationsfriheten ska vara möjlig. Rätten att publicera uppgifter på 

internet är ett utlopp av yttrandefriheten, t.ex. är spridning av smygtagna bilder ett 

grundläggande villkor inom journalistiken. 108 Informationsfriheten avser samtidigt var 

och ens rätt att meddela och ta del av uppgifter.  

                                                
105  Schultz, Förtal och integritet, JP 2/2012 s. 233f. 
106  Se SOU 2008:3 s. 21. 
107 Jfr SOU 2012:55, s. 419ff. 
108  Se Bergendahl, Integritetsskyddet vid smygfotografering, SvJT 2009 s. 466.  
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 Det förtjänar att påpekas att här diskuteras möjligheten till att förstärka skyddet 

för spridning av bilder som har tagits i ytterst privata sammanhang. Det handlar inte om 

att inskränka möjligheten till att sprida bilder som har tagits i offentliga sammanhang. 

Sett från yttrandefrihetssynpunkt är en central fråga huruvida det är möjligt att utforma 

en tillräckligt precis och förutsebar straffbestämmelse. En alltför vag och generell 

bestämmelse riskerar att omfatta även sådant som den inte avser att omfatta. En 

bestämmelse som däremot tar sikte på spridning av vissa uppräknade typer av privata 

uppgifter, såsom nakenbilder och uppgifter som rör sexuallivet, bör inte i sig utmana 

yttrande och informationsfriheten. Dessa spridningar är inte något som tillhör 

allmänhetens intresse eller som är viktig för samhällsdebatten. Detta är något som görs 

enbart för att hänga ut någon annan enskild på ett negativt sätt. Detta är enligt min 

mening inte något som är skyddsvärt, det är snarare missbrukande av yttrandefriheten 

och i sådana fall bör intresset för den personliga integriteten väga tyngre i alla fall. 

4.4  Finns det tillräckligt skydd genom nuvarande lagstiftning?  

Ett argument som används mot en förstärkning av den personliga integriteten vid 

spridning är att det redan finns tillräckligt skydd genom existerande lagstiftning och 

andra ytterligare åtgärder som finns och därför saknas ett behov av en förstärkning. De 

befintliga straffrättsliga bestämmelserna som är relevanta för detta har behandlats i 

avsnitt 2. Utifrån denna framställning kan det konstateras att det inte finns något 

heltäckande skydd avseende den personliga integriteten, utan endast skydd för ”olika 

delar” av den. Framställningen nedan syftar till klargöra huruvida stadgandena förtal 

och sexuellt ofredande bereder ett tillräckligt skydd för spridning av privata bilder. Det 

är även av intresse att utreda om lagstiftning utanför brottsbalken erbjuder ett tillräckligt 

skydd. Detta syftar till att klargöra om och isåfall vilka delar som inte omfattas av det 

straffrättsliga regelverket. 

4.4.1  Förtal 

Den bestämmelse som främst har varit av intresse är förtalsparagrafen. I vissa 

sammanhang har den utsträckts till att omfatta spridning av uppgifter. Det 

problematiska är emellertid att stadgande för förtal har som syfte att skydda enskildas 

ära och heder, och utgångspunkten tas i huruvida handlingen är ägnad att bringa 

missaktning hos omgivningen gentemot den enskilde.  
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När förtalsparagraferna tillämpas för att skydda vissa situationer av privatlivet på 

internet krävs givetvis att hänsyn tas till de rekvisit som paragraferna uppställer. I 

många fall är inte situationen den som avses med förtal. Bedömningen angående 

nedsättande uppgifter och kravet på att de ska vara ägnade att utsätta personen för 

missaktning kan därför vålla problem. Nakenbilder eller sexfilmer är i sig uppgifter som 

hör till det vardagliga livet. Att visa att någon är naken är inte detsamma som att utpeka 

någon som en brottsling, med det menat att nakenhet inte uttrycker något om en person 

medan påståendet att någon är en brottsling gör det.  Uppgifter av det här slaget kan 

upplevas som otroligt kränkande för den enskilde när de sprids till andra, men 

uppgifterna i sig och dess innehåll är inte ägnade att bringa missaktning hos 

omgivningen. Enligt min mening ligger en del av problematiken i det att 

förtalsparagrafen inte tar sikte på huruvida det upplevs som kränkande för den utpekade 

personen, utan endast hur det kan te sig för omgivningen. Praxis har visat att 

missaktningsrekvisitet har använts ett steg längre genom att hävda att omgivningen kan 

få en uppfattning om att personen gått med på bilderna och därigenom att de sprids, dvs. 

att det är missaktande att ”ställa upp” på nakenbilder frivilligt. Detta kan dock ”slå fel”, 

t.ex. om man samtycker till en nakenbild eller en sexfilm, men inte till att den sprids. 

Detta väcker frågan huruvida det är möjligt att tillämpa detta resonemang när det 

faktiskt är så att någon har gått med på nakenfotograferingen. Det borde innebära att det 

inte finns någon missaktning eller kommer det dras ut ytterligare ett snäpp och sägas 

”omgivningen kan få uppfattningen att personen samtyckte till att lägga upp bilden på 

x-hemsida”. Ytterligare ett problem med rekvisitet missaktning är att i takt med att det 

blir vanligare att ta nakenbilder och spela in sexfilmer, blir det desto mer acceptabelt 

och normalt vilket också innebär att missaktningen hos omgivningen minskar.109 Dock 

behöver inte synen hos allmänheten ändra känslan hos den enskilde individen som har 

fått privata uppgifter spridda över internet. Det är fortfarande lika kränkande för denne 

och det är fortfarande ett intrång i privatlivet om personen inte gett sitt medgivande till 

spridningen. I takt med att acceptansen hos omgivningen växer desto längre ifrån 

hamnar spridning med detta innehåll från tillämpningsområdet för förtalsparagraferna. 

Det innebär tydliga tillämpningsproblem eftersom förtalsparagraferna har ett annat 

fokus.  

                                                
109 Detta är i sig inget negativt. 
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att kränkningen som offret utsätts för inte 

har någon betydelse för tillämpningen av förtalsparagraferna, det kan praktiskt taget 

hävdas att omgivningens uppfattning styr. Enligt min mening är det inte ett tillräckligt 

gott skydd för den personliga integriteten att vissa situationer kan stävjas genom 

förtalsparagrafen medan andra faller utanför. Det kan inte heller anses legitimt att 

domstolarna måste konstruera olika anledningar till varför handlingen har varit ägnat att 

utsätta den berörda personen för missaktning när uppgifternas karaktär i sig är ägnat att 

göra det. Att domstolarna gör detta tyder ändå på att de anser att handlingen i sig är 

straffvärd och de tar till de få möjligheter som finns för att få en fällande dom. Utifrån 

detta kan slutsatsen dras att förtalsparagrafen inte är tillräcklig som skydd av spridande 

av privata uppgifter.  

4.4.2  Sexuellt ofredande 

Även stadgandet om sexuellt ofredande har ansetts kunna vara tillämpligt i vissa fall. 

Stadgandet avser att skydda den sexuella integriteten, det har dessvärre varit svårt att 

anse spridning är ”ägnat att kränka den enskildes sexuella integritet” i fall där 

målsägande inte har gjort något för att spridningen ska komma till den enskildes 

kännedom. Hovrätten över Skåne och Blekinge uttalade dessutom i ett fall att det inte 

kunde vara ”ägnat” att kränka den uthängda personen eftersom hon själv sett bilderna 

och tagit del av dessa när det fotograferades.110 Det är viktigt att hålla isär vad som 

utgör integritetskränkningen, i detta fall är det inte själva fotot utan det är att 

utomstående genom spridningen/publiceringen får ta del av den privata sfären utan ens 

eget medgivande. I vissa fall verkar det dessutom som praxis ser den sexuella sfären 

som enbart ett ”fysiskt område” som inte får göras intrång i, men den sexuella 

integriteten omfattar ett självbestämmande över den integritetsnära sfären, så som t.ex. 

en rätt att bestämma över sin egen nakenhet.111 Detta gör att det finns skäl att anföra 

argument för att det föreligger en kränkning oavsett om den berörda personen är 

medveten om att uppgifterna har spridits eller inte.  

 Det ovanstående kan sammanfattas i att den befintliga lagstiftningen på området 

vad gäller skyddet för den personliga integriteten inte är tillräcklig för att skydda mot 

spridningar.  
                                                
110  Se Hovrätten över Skåne och Blekinges domskäl i målnr B 2727-01. Omständigheterna berördes i 
avsnitt 0.3. 
111  Jfr Asp och Ulväng, Tvång, utnyttjande och kriminalisering av sexköp, i vänbok till Zila s. 45f. 
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4.4.3  Personuppgiftslagen 

Det kan konstateras att PuL erbjuder ett skydd för den personliga integriteten vid 

spridning av integritetskränkande uppgifter på internet. Det är möjligt att PuL minskar 

möjligheterna till missbruk över internet, men regleringen är förmodligen inte 

tillräckligt effektiv. Ett straffansvar för brott mot PuL genom spridning av den här typen 

av uppgifter verkar ändock svårt, och inte alla uppgifter som kan vara 

integritetskränkande omfattas, utan de måste hänföras till sexuallivet, varför spridning 

av en ”vanlig” nakenbild inte skulle omfattas. Skadeståndsansvar är visserligen möjligt, 

men eftersom spridningar över internet blir ett allt mer allvarligt problem så är troligtvis 

inte skadestånd ett tillräckligt tungt skydd. Dessutom hänförs sig den här typen av 

spridning nästan uteslutande till ostrukturerade uppgifter, vilket aktualiserar få av PuL:s 

regler.  

4.4.4  Vilken betydelse har ”Google-domen” i sammanhanget? 

I ett nyligen avgjort fall från EU-domstolen uttalades att människor har rätt till skydd 

för sitt privatliv på internet. 112  EU-domstolens uppgift var att avgöra hur EU:s direktiv 

gällande dataskydd skulle tolkas i det aktuella fallet. Bakgrunden var att en man från 

Spanien ansåg att hans personliga integritet hade blivit kränkt efter att Googles 

sökresultat visade att hans hem hade lagts ut på exekutiv auktion. Han klagade till den 

Spanska datainspektionen och begärde att internetsidan som hade lagt upp dessa 

uppgifter skulle åläggas att ta bort detta eller att de skulle använda sig av vissa verktyg 

som sökmotorerna tillhandahåller för att skydda hans personuppgifter. Vidare begärde 

han också att Google Spain eller Google Inc skulle åläggas att ta bort eller dölja hans 

personuppgifter så att de inte längre skulle synas bland sökresultaten eller i hemsidans 

länkar. Domstolen började med att konstatera att sökmotorsleverantören ”insamlar” 

personuppgifter och sedan ”återvinner”, ”registrerar” och ”lagrar” dem på sina servrar 

och sedan ”utlämnar” och ”tillhandahåller” uppgifterna till sina användare i form av 

förteckningar över sökresultat. Detta i sig utgör ”behandling” enligt direktivet.113 Vidare 

konstaterar domstolen att länkar som är oförenligt med direktivet måste avlägsnas. 

                                                
112 Mål C-131/12, Google Spain SL, Google Inc. Mot Agencia Espanola de Protecciòn de Datos, Mario 
Costeja Gonzàlez. 
113 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda 
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter 
(EGT L 281 s. 31).   
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Även andra länkar kan efter en viss tid bli oförenligt med direktivet när uppgifterna, 

med beaktande av samtliga omständigheter i det enskilda fallet, inte är adekvata eller 

inte längre är relevanta eller är för omfattande med hänsyn till de ändamål för vilka de 

behandlas och för den tid som gått. Detta innebär slutligen att enskilda kan vända sig 

direkt till sökmotorsleverantören eller, när den inte rättar sig efter den berörda 

personens begäran, till behöriga myndigheter, för att under vissa förutsättningar få 

denna länk borttagen från förteckningen över sökresultat. Avgörandet brukar i korthet 

sammanfattas som en ”rätt att bli glömd” på internet.  

 Detta avgörande innebär ett steg i rätt riktning vad gäller skyddet för den 

personliga integriteten. Visserligen hindrar det inte att privata uppgifter publiceras på 

internet, men det kan i viss mån förhindra en större spridning, vilket i sig är en stor 

kränkning för den som blir utsatt.  

Uppgifterna försvinner inte från hemsidan där de har publicerat, men de blir inte 

sökbara på samma sätt som tidigare och förmodligen kommer det inte upp så fort någon 

”googlar” på dennes namn. Slutsatsen är att avgörandet i vart fall tyder på att det finns 

en möjlighet att minska ”skadan” när uppgifterna väl har hamnat på internet. 

Visserligen kvarstår problemet med ett ”tunt” skydd av den personliga integriteten vid 

spridning på internet, men det behöver ju stärkas på många områden och inte enbart 

inom det straffrättsliga regelverket. En viktig aspekt som man bör tänka på är att genom 

detta förfarande överlämnas ”makten” från domstolarna till t.ex. Google eller 

datainspektionen att avgöra vilka typer av uppgifter som ska tas bort, och detta kan i sig 

innebära en inskränkning av yttrande-och informationsfriheten.  

4.5  Sammanfattande slutsats 

I svensk rätt besvaras frågan huruvida en kränkning av den personliga integriteten har 

skett genom att se om handlingen orsakat sådant intrång att den omfattas av en 

straffbestämmelse. Inte huruvida handlingen i sig har upplevts som kränkande för den 

enskilde som har blivit utsatt.114 När det gäller spridning av dessa typer av uppgifter så 

finns det, som framgår av tidigare avsnitt, olika moment i detta som kan innebära 

intrång i den personliga integriteten. Själva anskaffningen/upptagningen av bilden kan 

vara, som framgick i avsnitt 2.6, ett angrepp mot personens frid och dennes rätt att ha 

sitt privatliv i fred. En spridning kan dels utgöra ett ingrepp mot individens ära och 
                                                
114 Bergendahl, Integritetsskyddet vid smygfotografering, SvJT 2009 s. 453. 
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anseende, även mot dennes frid, och även mot dennes sexuella integritet, beroende på 

om det tolkas som en sfär, och hur långt denna sfär sträcker sig. Ingen av de befintliga 

lagarna skyddar den personliga integriteten vid spridning av privata uppgifter fullt ut. 

Istället för att spridningen i vissa fall ska ”passa in” under vissa lagar, så är det bättre att 

hitta en lösning som hanterar hela problematiken med spridningen.  

 Begreppet ”personlig integritet” innebär vissa svårigheter eftersom det som sagt är 

svårdefinierat. Med hänsyn till den grundläggande legalitetsprincipen och 

yttrandefriheten är det viktigt att det klart och tydligt framgår i en lagstiftning vad den 

avser. Dock innebär inte en förstärkning av den personliga integriteten vid spridning av 

privata uppgifter att ”hela” skyddet för den personliga integriteten förstärks, endast en 

del av det, varför det inte är nödvändigt att haka upp sig på definitionsproblem av 

begreppet. Hur skyddet för den personliga integriteten ska förstärkas kommer att 

diskuteras i de följande avsnitten. Det är av intresse att bl.a. undersöka huruvida det 

finns förutsättningar för att kriminalisera handlingen. 
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5  Förutsättningar för en kriminalisering 

5.1  Principer för kriminalisering 

Som ovan har framkommit finns det i sammanhanget behov av en förstärkning av det 

straffrättsliga skyddet gällande den personliga integriteten vid spridning av uppgifter av 

kränkande karaktär på internet. Kriminalisering är ett verktyg som kan användas för att 

motverka ett oönskat beteende, men det är inte alltid det finns förutsättningar för 

kriminalisering eller att kriminalisering är det bästa sättet att motverka problemet.  

Syftet med att använda straffrätt för att motverka ett oönskat beteende hänför sig 

både till prevention och vedergällning.115 Den allmänpreventiva hänsynen är en slags 

övergripande tanke för att förhindra att en viss typ av handlingar begås. 

Vedergällningsprincipen har att göra med distributionen av straffansvar ska gälla efter 

vad den enskilde gjort sig skyldig till.116 Att belägga något med straff, är en ingripande 

åtgärd som utgör en markering att staten använder sitt yttersta för att visa att ett visst 

beteende inte är önskvärt i samhället. Detta görs för att skydda olika värden eller 

intressen inom samhället, dvs. straffbudets skyddsintressen.117 Med anledning av att 

kriminalisering innebär en ingripande åtgärd mot en enskild krävs det mycket starka 

skäl för att kriminalisera ett beteende som tidigare har varit straffritt. Det finns vissa 

principer som är möjliga att förhålla sig till, men de är inga absoluta regler för 

kriminalisering.118 Det kan dock tilläggas att om inte dessa principer eller kriterier är 

uppfyllda bör dessa beteenden lämnas utanför straffrätten, eller i vart fall bör stor 

försiktighet användas vid kriminaliseringen.119 I förarbeten framkommer dessa kriterier 

som relevanta för att avgöra om det finns förutsättningar för kriminalisering:120 

 

1. Det tänkta straffbudet måste avse ett identifierat och konkretiserat intresse som 

är skyddsvärt.  

2. Det beteende som avses bli kriminaliserat måste kunna orsaka skada eller fara 

för skada på skyddsintresset. 

                                                
115 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder s. 45. 
116 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder s. 45ff. 
117 Jareborg, Allmän kriminalrätt s. 51. 
118 SOU 2013:38 s.19. 
119 SOU 2013:38 s. 19. 
120 SOU 2013:38 s. 19. 
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3. Endast den som har visat skuld – varit klandervärd – bör träffas av straffansvar, 

vilket innebär att kriminaliseringen inte får äventyra tillämpningen av 

skuldprincipen.  

4. Det får inte finnas något tillräckligt värdefullt motstående intresse. 

5. Det får inte finnas någon alternativ mindre ingripande metod som är tillräckligt 

effektiv för att komma till rätta med det oönskade beteendet. De överväganden 

som bör göras i fråga om detta kriterium är följande: 

a) Finns det redan en handlingsdirigerande regel som är tillräckligt effektiv för 

att motverka det oönskade beteendet? 

b) Om en handlingsdirigerande regel behöver införas – kan beteendet 

motverkas tillräckligt effektivt med en regel som inte är repressiv, t.ex. en 

civilrättslig regel om skadestånd?  

c) Om det är nödvändigt att införa en repressiv handlingsdirigerande regel för 

att motverka det oönskade beteendet ska i första hand vite, sanktionsavgift 

eller återkallelse av tillstånd övervägas. Straff bör väljas i sista hand.  

 

Skyddsintressen ger en viss ledning för domstolens lagtolkning i enskilda fall och de 

utgör även en gruppering i brottskatalogen, utöver detta finns ingen riktig tolkning av 

skyddsintressets innebörd. 121  Inom doktrin finns i varje fall en enighet om att 

straffbudets intresse är något annat än dess angreppsobjekt. Jareborg förklarar 

skyddsintresse som något som kan återföras på socialt dominerande enskilda behov, 

som anses behöva rättsligt skydd genom strafflagstiftning.122 Strahl uttrycker att det 

tänkta intresset är det som man föreställer sig, är straffbudets uppgift att skydda.123  

Sammanfattningsvis är det ifråga om begreppsanvändningen gemensamt för berörda 

författare att man skiljer det mer eller mindre handfasta objekt som angrips av den 

enskilda gärningen från det intresse som en viss kriminalisering är satt att skydda.124 

Handlingar som kränker ett visst skyddsintresse kan beskrivas som straffvärd, men alla 

handlingar som kränker ett skyddsintresse är inte straffvärda eftersom det skulle 

innebära en för stor begränsning av medborgares handlingsfrihet.125 Intressen som anses 

som klart skyddsvärda är liv, frihet, ära, hälsa, egendom, handlingsfrihet, rörelsefrihet, 

                                                
121 Lernestedt, Kriminalisering, problem och principer s. 128. 
122 Jareborg, Allmän kriminalrätt s. 51ff. 
123 Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten s. 18. 
124 Lernestedt, Kriminalisering, problem och principer s. 130. 
125 Jareborg, Allmän kriminalrätt s. 51ff. 
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ekonomisk trygghet, allmän ordning och säkerhet samt demokratiskt styrelseskick 

m.m.126 När det gäller personliga skyddsintressen krävs mer än bara upplevt obehag för 

den enskilde för att det ska vara straffvärt. 127  Genom kriminalisering försöker 

lagstiftaren förhindra sådant som kan åsamka skada genom att det t.ex. drabbar en 

individ.128 Kravet på ”skadan” har en näst intill en avgörande roll vad gäller avgörandet 

mellan ”godtagbar” och ”icke godtagbar” kriminalisering.129  Det kan beskrivas som 

handlingens (gärningstypens) negativa påverkan på det som önskas skyddas. I vissa fall 

finns det ändock anledning att kriminalisera sådana beteenden som enbart orsakar 

obehag, om frånvaron av en kriminalisering skulle innebära att beteendet blir mycket 

vanligt.130 Ett exempel på ett sådant beteende som är kriminaliserat är ofredande enligt 

BrB 4:7. 

 Sammanfattningsvis kan det utifrån detta hävdas att den personliga integriteten är 

ett godtagbart skyddsintresse, vilket också framkommer av att det är föremål för skydd i 

gällande rätt, så som t.ex. kränkande fotografering i BrB 4:6a. Som har diskuterats i 

avsnitt 0 så orsakar spridning av privata uppgifter skada på den personliga integriteten i 

och med att det utgör en kränkning av denna. 

 Som har diskuterats i avsnitt 4.3 så är yttrandefriheten ett sådant intresse som 

skulle kunna vara ett tillräckligt värdefullt motstående intresse, men genom att ha en 

klar och tydligt lagregel så bör inte detta intresse väga över i detta fall eftersom dessa 

handlingar inte är ett önskvärt beteende i vårt samhälle. Utifrån vägledning av dessa 

principer kan sammanfattningsvis konstateras att det finns förutsättningar för 

kriminalisering av spridning av privata uppgifter som utgör en kränkning av den 

personliga integriteten. I nedanstående avsnitt kommer det analyseras huruvida 

kriminalisering är det mest effektiva sättet att motverka det oönskade beteendet på, eller 

om det finns andra metoder som är bättre lämpade. 

5.2  För- och nackdelar med en kriminalisering  

Vanligtvis konstateras att kriminalisering ska ske med återhållsamhet och utgöra en 

sista utväg.131 Ett straffrättssystem med alltför stor diskrepans mellan statens och 

                                                
126 Se SOU 2013:38 s. 482. 
127 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder s. 57. 
128 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder s. 57. 
129 Lernestedt, Kriminalisering, problem och principer s. 181. 
130 Lernestedt, Kriminalisering, problem och principer s. 181ff. 
131 Jfr SOU 2013:38 s. 492. 
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medborgarnas uppfattning om vad som bör kriminaliseras är inte trovärdigt.132 Det bör 

emellertid inte vara problemet här, desto mer en handling utgör ett angrepp på det 

privata desto mer troligt är det att allmänheten är angelägen om att beteendet bör 

bestraffas. Kriminalisering är emellertid en kostnadskrävande metod eftersom det krävs 

betydande resurser för att både utreda och lagföra brott.133 Straffet kan även upplevas 

som väldigt ingripande för den enskilde. Med tanke på detta är det viktigt att resonera 

över ifall det finns andra metoder som är tillräckligt effektiva för att komma till rätta 

med beteendet.  

I ovanstående avsnitt har framkommit att beteendet som ska motverkas inte täcks 

till fullo av befintliga straffbud. Vidare för att överväga om det bör införas en 

straffrättslig regel att motverka beteendet, bör man i första hand fundera över ifall det 

kan införas en handlingsdirigerande regel som inte är repressiv, t.ex. en civilrättslig 

regel om skadestånd.134 Dock är det enligt min mening inte ett effektivt sätt att 

motverka beteendet då den berörde personen själv måste väcka talan om skadestånd och 

det kan bli en väldigt krävande och kostsam process, vilket kan innebära att de avstår 

från att väcka talan. Ett annat alternativ är att tillämpa ett sanktionsavgiftssystem där en 

myndighet fungerar som ett kontrollorgan genom att upptäcka, utreda och sanktionera 

oönskade beteenden. Fördelen med detta skulle vara att det blir en effektiv 

resursanvändning, och det leder även till enkelhet i hanteringen av ärenden eftersom det 

endast skulle vara en myndighet som ansvarar för allt. Frågan är dock hur stor den 

preventiva effekten skulle bli eftersom det bör kunna hävdas att straff är mer 

avskräckande än en sanktionsavgift. Dessutom skulle det innebära den utsatte inte får 

ställning som ”brottsoffer”, och fokus flyttas från att en person ha kränkts till att någon 

har överträtt en ”avgiftsbelagdbestämmelse”. Kränkningar av den personliga 

integriteten är något som bör ses allvarligt på, och det är viktigt att samhället visar 

tydligt att den här typen av beteenden inte är acceptabelt. En kriminalisering markerar 

tydligt att internet inte är en ansvarsfrizon. I och med att det redan finns skydd i 

straffrätten mot t.ex. kränkande fotografering, som innebär en integritetskränkning, så 

talar det också för att det beteende ska kriminaliseras och beläggas med straff. 

Visserligen är det olika typ av beteende men det har samma övergripande 

skyddsintresse, och att motverka dessa på olika sätt skulle inte vara konsekvent. Detta 

                                                
132 SOU 2013:38 s. 504. 
133 SOU 2013:38 s. 492. 
134 SOU 2013:38 s. 494. 
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talar inte heller emot att man alltid bör välja den metod som är bäst lämpad för att 

motverka beteendet. En kriminalisering som hanteras av domstolsväsendet och 

åklagarmyndigheten talar för en viss rättsäkerhet för både den utsatte och den 

misstänkte gärningsmannen. Även om en myndighet kan bli särskilt specialiserad på att 

utreda den här typen av beteenden så innebär det också väldigt mycket kostnader 

samtidigt som makten förflyttas från domstolarna till myndigheten, vilket kan vara 

något negativt och inte tillräckligt rättssäkert. Enligt min mening behövs det någon 

slags gräns på internet som påtalar ”det här är förbjudet”, och därför anser jag att ett nytt 

straffstadgande visar detta tydligt. Dock finns det väl inget som hindrar att det finns en 

utredningsmyndighet för att upptäcka gärningarna för att få hanteringen att motverka 

brottet mer effektivt. 

 Sammanfattningsvis skulle en ny kriminalisering innebära att de luckor i 

straffrätten där det finns ett behov av skydd för den personliga integriteten täcks. Det 

kan även anses viktigt att samhället visar att olovlig spridning av privata bilder inte är 

accepterat. De flertal fall som uppkommer genom detta beteende tyder även på att en 

kriminalisering inte skulle gå för fort fram, det sker därmed inte endast för att förhindra 

att beteendet uppkommer, kriminaliseringen handlar om att motverka att beteendet 

fortsätter. Även om kriminalisering kan vara ineffektivt så kan den ändå ha en 

handlingsdirigerande verkan och för vissa är det ett tillräckligt skäl att avstå från en 

gärning om den är belagd med straff. 135  Dessutom kan det anföras att trots att 

kriminalisering anses vara en kostnadskrävande åtgärd, så kan det ändock vara en 

”billigare” åtgärd i förhållande till de resurser som kontrollåtgärder från en 

tillsynsmyndighet kräver. 

 En kriminalisering kan antingen ske genom en förstärkning av nuvarande 

lagstiftning eller genom en helt ny bestämmelse. 

  

                                                
135  Se Jareborg, Inkast i Straffområdet s. 13. 
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6  Utformningen av en ny bestämmelse  

6.1  Utformningen och omfattningen av en ny bestämmelse 

6.1.1  Omfattningen 

Frågan om vad som bör kriminaliseras har betydelse för bl.a. straffsystemets effektivitet 

och trovärdighet. 136  Att lagstifta mer allmänt om t.ex. privatlivets fred eller den 

personliga integriteten är inte helt oproblematisk. Detta eftersom ett mer allmänt hållet 

lagstadgande medför bl.a. tolkningsproblem avseende vad som menas med personlig 

integritet. Den tekniska utvecklingen talar bl.a. för att en samlad integritetskyddslag kan 

vara av intresse.137 En integritetsskyddslag skulle ge en möjlighet att insamla alla de 

olika situationer som kan medföra intrång i den personliga integriteten, och det skulle 

förenkla bl.a. begreppsproblematiken ifall de behandlades gemensamt. Detta förslag 

innebär dock en större utredning än enbart situationen som har behandlats i denna 

uppsats. Därför kommer härmed i fortsättningen diskuteras ett förslag som endast avser 

utformningen av en bestämmelse. I och med att det finns ett behov av förstärkt skydd 

och att redan befintlig lagstiftning har andra utgångspunkter än vad som behövs skyddas 

vid spridning av integritetskränkande uppgifter över internet, finns det anledning att 

införa en helt ny bestämmelse istället för en utvidgning av den redan existerande 

lagstiftningen. En ny bestämmelse kan därmed med fördel anpassas till att omfatta de 

luckor som nuvarande lagstiftning har lämnat i skyddet för den personliga integriteten. 

Till att börja med kan anföras att syftet med ett nytt lagstadgande är att motverka 

spridning av uppgifter som kränker den personliga integriteten. Det innebär att själva 

fotograferingen i detta fall inte anses som kränkande, och därför har det ingen betydelse 

om lagstadgandet omfattar uppgifter som är upptagna i smyg eller med tillåtelse. 

Däremot har innehållet av uppgiften, dvs. bilden eller filmen, en avgörande betydelse 

för bestämmelsens tillämplighet, eftersom den måste vara av en viss karaktär för att 

spridningen av den ska uppfattas som kränkande. Vardagliga bilder bör inte omfattas 

även om det kanske inte upplevs tillfredsställande att ”fula bilder” på en själv sprids till 

andra. Det bör vara bra med någon slags gräns så att inte alla bilder som man själv har 

                                                
136 Heidenborg, Vad bör straffas? SvJT 2013 s. 302. 
137  Se Ds 1994:51 s. 184. 
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gått med på omfattas av stadgandet. Det skulle även kunna innebära ett intrång i 

yttrandefriheten, utan en sådan gräns, som inte har något direkt motvägande intresse. En 

bild tagen på någons ansikte kan i sig inte anses lika integritetskränkande som en 

nakenbild, visserligen kan sättet som bilden togs på anses vara integritetskränkande om 

det t.ex. skedde i smyg, men då kan BrB 4:6a vara tillämplig. Därmed måste det i 

bestämmelsen finnas ett krav på att det som har avbildats har ett visst privat innehåll av 

sexuell karaktär, t.ex. en nakenbild eller att man visar kroppsdelar eller sexuella 

handlingar som man vanligtvis inte visar för allmänheten. På så vis blir det som sprids 

ett intrång i privatlivet och en kränkning av den personliga integriteten. Med detta 

menas dock inte att det som visas måste vara något ovanligt eller uppseendeväckande 

eftersom det handlar om en självbestämmanderätt över sin kropp, och därför ska inte 

uppgifter som hänförs sig till den få förfogas över av någon annan utan att individen har 

lämnat sitt samtycke till det. Effekten eller tyngdpunkten på en sådan lagstiftning bör 

ligga på spridningen och inte på själva anskaffandet. 

Själva anskaffandet av bilderna kan vara helt i sin ordning om den avbildade har 

gått med på det. Även spridningen kan ha skett med tillåtelse. Det är av vikt att skilja på 

om de har spridits med eller utan tillstånd för den berörde eftersom ett tillstånd innebär 

att det inte föreligger någon otillåten gärning. Rekvisitet spridning bör ha samma 

innebörd som lämnande av uppgift i förtalsbestämmelsen. För spridning krävs därmed 

att uppgiften ska ha nått en tredje person.138 

 

6.1.2  Brottskategori 

Tanken med ny lagbestämmelse är som ovan konstaterats att den ska syfta till att 

förhindra spridning av kränkande uppgifter på internet till skydd för den personliga 

integriteten. Denna gärning, att sprida uppgifter av detta slag, faller till viss del in i olika 

lagstadganden vilket har framkommit i avsnitt 2. Dock täcker inget av dessa 

lagstadganden situationen till fullo. Att gärningen kan omfattas av olika brottstyper gör 

att det blir svårare att hänföra den till någon särskild brottskategori.  

 Förtalsparagrafen avser att skydda äran, och är inte lika implicit inriktat på ett 

skydd för den personliga integriteten. Det finns emellertid fördelar med att 

förtalsparagrafen redan har tillämpats på ett antal fall när det gäller spridning av 
                                                
138 Se Jareborg och Friberg, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten s. 69. 
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kränkande uppgifter. Att hänföra bestämmelsen under ärekränkningsregleringen vore 

därmed positivt eftersom det bidrar till enkelhet och kontinuitet. Å andra sidan har inte 

kränkning av den personliga integriteten och skyddet för detta så mycket att göra med 

en ärekränkning och omgivningens uppfattning, varför det skulle bli märkligt att se det 

som ett ärekränkningsbrott. Detta skulle medföra tillämpnings- och tolkningsproblem av 

lagstadgandet då dess skyddsintresse inte riktigt skulle sammanfalla ärekränknings-

regleringens syfte. 

 I diskussioner i media om införandet av ett nytt lagstadgande har det ansetts att 

det bör ses som ett sexualbrott.139 En nackdel med sexualbrotten är att det inte tydligt 

framkommer vilka typer av handlingar som hänför sig till sexualbrott. Det som i vart 

fall framkommer är att handlingen ska utgöra en kränkning av den sexuella integriteten. 

Hur en kränkning av den sexuella integriteten ska tolkas är inte helt tydligt. Min 

uppfattning är att den sexuella integriteten utgör en slags sfär och det har även i doktrin 

uttalats att handlingar som sker närmare kroppen är mer integritetskränkande än dessa 

som sker längre ifrån.140 Därmed bör krävas ett intrång i den sexuella sfären för att det 

ska ses som ett sexualbrott. Det är även omdiskuterat huruvida gärningsmannens 

intentioner, dvs. att de är sexuella, har betydelse för att det ska utgöra ett sexualbrott.141 

Det är även möjligt att ställa sig frågande till huruvida det krävs att offret uppfattat 

gärningen som sexuell. Det är inte alltid en spridning av privata bilder kan anses 

sexuella även om de avspeglar nakenhet, och det är inte heller alltid ett sexuellt syfte 

bakom själva spridning, det kan vara enbart för att skada den andra personen. Av denna 

anledning blir det svårt att avgöra om det ändå ska ses som ett sexualbrott, och särskilt 

när det är otydligt hur sådana ska tolkas. Visserligen går det att anföra en aspekt att det 

är främst kvinnor som utsätts av den här typen av gärningar och att därmed också skulle 

utgöra en kränkning av deras sexualitet, dock anser jag att detta inte är tillräckligt för att 

klassificera det som ett sexualbrott. Handlingen har visserligen sexuella aspekter, men 

jag ställer mig ändå frågande om det är avgörande för att hänföra det till sexualbrotten. 

Å andra sidan kan man fråga sig om inte den här typen av intima bilder utgör en 

kränkning av den sexuella integriteten, detta med tanke på självbestämmande i 

sammanhanget också bör kunna hänföra sig till självbestämmande över sin nakenhet 

                                                
139 Se t.ex. Schulz på SvT Opinion, http://www.svt.se/opinion/sverige-maste-lagstifta-mot-hamndporr. 
140 Asp och Ulväng, Tvång, utnyttjande och kriminalisering av sexköp, i vänbok till Zila s. 45ff. 
141 Här åsyftas främst sexuellt ofredande. 
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vilket i sammanhanget är av högst central betydelse. Detta bör medföra att det finnas 

stora anledningar till att klassificera handlingen som ett sexualbrott. 

 Utöver ärekränkning- och sexualbrott finns det också anledning att fråga sig om 

spridandet av privata uppgifter kan ses som ett fridsbrott. Fridsbrott avser att skydda 

den personliga integriteten, vilket skulle tala för att placera förbud mot spridning av 

privata uppgifter i samma brottskategori eftersom det medför en ändamålsenlighet i 

lagen. Det kan även poängteras att kränkande fotografering hör till fridsbrotten. Dock är 

kränkande fotografering och spridning inte samma typ av handling men de har i viss 

mån samma utgångspunkter när det gäller skyddsintresset, och det kan på så vis anses 

att de hänger samman. Det är emellertid viktigt att poängtera att vid kränkande 

fotografering består kränkning i var fotot har tagits och inte vilken typ av foto. Detta har 

enligt mig en avgörande roll, eftersom vid smygfotografering överstiger man gränsen 

till friden, dvs. att individer ska ha rätt till en fredad zon som t.ex. hemmet. För att 

kunna begränsa stadgandets omfattning så krävs det, som ovan diskuterats, att innehållet 

av uppgiften som sprids måste ha en sexuell karaktär eftersom många uppgifter kan vara 

en inskränkning på privatlivet men alla dessa är inte skyddsvärda. Vilket innebär att 

handlingen förs ett steg längre än att bara stanna vid kränkning av den personliga 

integriteten, det är också en sexuell kränkning, och detta oavsett gärningsmannens syfte 

med spridandet. Därför finns det enligt min mening övervägande skäl som talar för att 

detta är att se som ett sexualbrott. 

Mycket av problematiken med att hänföra den här typen av handlingar till en 

brottstyp är att det inte alltid går att sätta fingret på problemet med den här typen av 

brotten. En del av problematiken ligger också förmodligen i att handlingen främst har 

hanterats genom tillämpning av förtalsparagrafen och därmed har det redan skapats ett 

slags synsätt på brottet som gärna gör att det ska hänföras till ärekränkningen. En annan 

del av problemet är att man gärna är villig att se det som ett sexualbrott, vilket bl.a. kan 

ha att göra med att handlingen har fått namnet ”hämndporr” eller ”revenge porn” i 

framförallt media. Detta medverkar också till att sätta en sexuellprägel på brottet. Även 

andra länder har infört lagstiftningar mot ”revenge porn” när det har ansetts att de 

befintliga lagarna inte har varit tillräckliga för att hantera situationen med dessa 

spridningar och publiceringar på t.ex. hemsidor som är inriktade på porr. I t.ex. 

Kalifornien kriminaliserades spridning av intima bilder som tagits på en person genom 
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Californa Senate 255 i oktober 2013.142 Lagen har dock blivit kritiserade eftersom den 

inte omfattar när bilderna har tagits av personen. 143  Lagen kräver att uppgiften 

föreställer en identifierbar person och dennes intima kroppsdelar, med andra ord 

preciseras det tydligt vilken typ av bilder som är olagliga att sprida. Det bör påpekas att 

i Kalifornien ses handlingen som ”misdemeanor”, alltså en förseelse och inte ett brott. 

Tilläggas kan att ärekränkning inte är kriminaliserat i Kalifornien, men det kan under 

vissa förutsättningar föranleda civilrättsliga processer. Israel blev i januari 2014 det 

första landet med att införa en lag mot ”revenge porn” under klassificeringen 

sexualbrott. Det ses som en form av sexuella trakasserier, där offrens sexualitet 

förödmjukas.144 Även Storbritannien utreder huruvida det ska införas en lagstiftning, 

likt den i Israel, mot ”hämndporr”.145 Justitiedepartementet i Storbritannien kommer se 

över de lagar som gäller sexualbrott för att göra det möjligt att de ska omfatta sexuella 

bilder som har spridits utan samtycke.146 

Sammanfattningsvis anser jag att det finns skäl för att hänföra handlingen under 

brottskategorin sexualbrott, visserligen är det inte alla bilder som sprids där 

gärningsmannen har ett sexuellt syfte eller där de publiceras på en pornografisksida, 

men det avgörande är inte heller enlig mig gärningsmannens syfte utan uppgiftens 

innehåll. Redan i ovanstående avsnitt har jag konstaterat att för den här typen av 

handlingar krävs det att uppgiften har en sexuell karaktär för att det ska utgöra en 

kränkning av den personliga integriteten, vilket också drar det steget längre till en 

kränkning av den sexuella integriteten eftersom offret vid spridning inte har någon 

möjlighet att själv bestämma över sin integritet som är kopplad till kroppen och 

nakenhet i detta fall.  

6.1.3  Mitt förslag till utformning av en ny bestämmelse 

Till att börja med kan anföras att skyddet ska avse att motverka kränkande spridning av 

privata uppgifter. Det innebär att själva fotograferingen i detta fall inte anses som 

kränkande, och därför spelar det ingen roll att det förstärkta skyddet omfattar bilder som 

är såväl upptagna i smyg eller med tillåtelse. Däremot har innehållet av bilden en viss 

                                                
142  Se Cal. Pen. Code, § 647. 
143 http://edition.cnn.com/2013/10/03/tech/web/revenge-porn-law-california/. 
144 http://edition.cnn.com/2013/08/29/opinion/citron-revenge-porn/. 
145 http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/danielswedin/article19776680.ab. 
146 http://www.samtiden.nu/1770/lag-ska-stopp-hamndporr/. 
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betydelse, eftersom den måste vara av en viss karaktär för att spridningen av den ska 

uppfattas som kränkande. Vardagliga bilder ska inte omfattas även om det kanske inte 

upplevs så roligt ”att fula bilder” på en själv sprids till andra. Det som avbildats måste 

ha en viss sexuell karaktär, dvs. något som innebär att man visar något privat som man 

annars inte visar allmänheten. Med detta menas dock inte att det som visas måste vara 

något ovanligt eller uppseende väckande. Anledningen till det är att man ska ha en 

självbestämmanderätt över sin kropp, och därför ska inte uppgifter som hänförs sig till 

den få förfogas över av någon annan utan att man har lämnat sitt samtycke till det. Det 

kan jämföras med sexuellt ofredande eller våldtäkt, ingen ska ha rätt att bestämma över 

vad man ska göra med sin kropp eller vad någon annan kan göra med sin kropp utan att 

man har givit sitt samtycke till detta. Tillskillnad från t.ex. sexuellt ofredande, bör det 

inte ställas något krav på att gärningsmannens avsikt, detta eftersom handlingen utgör 

intrång i den sexuella integriteten oavsett dennes avsikt. Kränkningen i form av 

spridningen utgör i sig inget intrång av en fysisk kränkning, så som beröring, utan det 

handlar mer om någon slags psykisk sexuell kränkning. Det är också därför denna 

spridning kan anses utgöra ett intrång i någons sexuella integritet. Det är dags att vi 

kommer ifrån tänkandet att sexualbrott är något fysiskt, det är även något psykiskt som 

kan ske över internet. För sexualbrotten är skillnaden mellan en önskad och en oönskad 

handling av avgörande betydelse för om det föreligger en otillåten gärning 

överhuvudtaget.147  Det vill säga att ett samtycke till en sexuell handling gör att det inte 

uppkommer någon kränkning, i jämförelse med att ett samtycke till en kroppskada inte 

innebär att det inte föreligger någon skada.148  

 För att det nya lagstadgandet ska täcka in de situationer som har diskuterats i 

avsnitt 6.1.1. bör det kunna utformas enligt följande:  

 

Den som med hjälp av tekniska medier sprider uppgifter om en annan person i form av 

bilder eller filmer av privat och sexuell karaktär, utan dennes medgivande, ska dömas 

till X.  

 

Det innebär att även uppgifter som är en del av kränkande fotografering kommer att 

omfattas. Detta krävs enligt min mening för att undvika att det blir en lucka i 

lagstiftningen som medför att det blir ”fritt fram” för personer som inte har utfört 
                                                
147 Jfr Jareborg och Friberg, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten s. 87. 
148 Jfr Jareborg och Friberg, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten s. 87. 
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smygfotograferingen att sprida bilder som härrör därifrån om de får tag på dem, 

eftersom det endast är fotografen som omfattas av ansvar enligt kränkande 

fotografering. Dock är det av vikt att detta nya stadgande inte leder till 

dubbelbestraffning av de som dels har gjort sig skyldig till kränkande fotografering och 

även efterföljande spridning. Dubbelbestraffningsproblematiken får därmed lösas 

genom att ansvaret bedöms enligt brottskonkurrens. För bestämmande av straffvärdet 

kan hänsyn tas till brott av liknande karaktär. 

6.2  Tillämpningsproblem 

Vid en ny kriminalisering bör inte lagstiftningen gå för fort fram, det är viktigt att lagen 

och dess syfte är tydligt med hänsyn till legalitetsprincipen. Det är också viktigt att ha i 

åtanke att det är effekten av ett beteende som ska motverkas genom en kriminalisering, 

och inte tvärtom att lagen ska finnas i förebyggande syfte för att förhindra att ett 

beteende uppstår. Hur man lagtekniskt bestämmer sig för att utforma en lag, har i högsta 

grad betydelse för hur den kommer att tolkas. Ett nytt lagstadgande kan också skapa 

tillämpningsproblem t.ex. med hänsyn till uppsåtsfrågan och det kan även vara 

problematiskt ur en effektivitetssynpunkt med hänsyn till ovilja att anmäla brotten eller 

möjligheten till anonymitet. 

 Detta bör vara ett uppsåtsbrott vilket ställer ett krav på att gärningsmannen ska ha 

haft uppsåt till själva handlingen, men det bör inte krävas att denne värderar handlingen 

som kränkande utan endast att denne haft uppsåt till de föreliggande omständigheterna 

som gör handlingen kränkande.149 Om någon som t.ex. har mottagit en nakenbild av en 

annan person via mms och sedan tappar telefonen och någon annan tar del av bilden, så 

har det skett en spridning. Personen som tappade telefonen hade emellertid inget uppsåt 

till detta, möjligtvis var det oaktsamt vilket borde vara irrelevant här.  Huruvida ett 

sådant påstående stämmer eller inte blir dock en svår bedömningsfråga att avgöra. 

Sedan kan det möjligtvis vara ett problem med att det är så lätta att sprida bilder över 

internet, det kräver endast ett tryck på en knapp, vilket bidrar till att många inte tänker 

sig för. Att bedöma uppsåt är något som domstolen får ta ställning till, men det kan 

innebära svårigheter oavsett hur regeln är utformad. 

En annan problematik kan vara att den utsatte inte vågar anmäla eftersom det 

förmodligen skulle uppmärksamma spridningen ännu mer och fler skulle kunna komma 
                                                
149 Se Jareborg och Friberg, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s. 386ff. 
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över bilderna. Detta är förmodligen inte något som kan rättas till rent lagtekniskt, men 

det skulle förmodligen kunna tala för att en kriminalisering i sådana fall inte skulle vara 

särskilt effektiv. Dock bör inte detta i för stor utsträckning påverka huruvida en 

lagstiftning är nödvändig, en lagstiftning visar också på att beteendet inte är önskvärt, 

vilket i sig kan ha en preventiv effekt. 

För att någon ska kunna ställas till ansvar för spridningen krävs det att det framgår 

vem som utförde handling, när och hur det skedde. 150  Något som kan anses 

problematiskt med detta är att vid handlingar på internet finns det stora möjligheter till 

anonymitet. Ett sätt att komma ifrån detta är att information som skickas över internet 

lagras och sparas. Beroende på vilken datatrafik som har lagrats kan den användas för 

att t.ex. kontrollera vem som har kommunicerat med vem.151 Dock kan lagring av 

datatrafik i sig utgöra ett intrång i den personliga integriteten, eftersom det ger 

möjlighet att kontrollera hur och vilken typ av information en person har handskas med 

och även möjlighet att kartlägga en persons vanor.  

Efter utförda terrordåd i Europa trädde, den 3 maj 2006, europaparlamentets och 

rådets datalagringsdirektiv i kraft i.152 Direktivet syftar till att harmonisera lagring av 

uppgifter om samtliga fysiska och juridiska personers kommunikation via tele- och 

datanäten med avseende på sändarens och mottagarens identitet, vad kommunikationen 

innehöll, kommunikationens längd, var sändaren befann sig med mera, enligt direktivets 

artikel 5. Direktivets huvudsakliga syfte var att öka den formella kontrollen genom att 

statens kontrollinstrument för trafikanalys och övervakning stärktes, detta för att 

möjliggöra och underlätta allvarlig brottsbekämpning.153 Direktivet innehåller inga 

föreskrifter om vilken typ av brott lagringen ska användas till. Direktivet har i efterhand 

genom en dom meddelad den 8 mars 204 underkänts på grund av att den stred mot EU:s 

rättighetsstadga samt att den utgör ett allvarligt ingrepp i rätten till respekt för 

privatlivet och skyddet för personuppgifter.154 Detta eftersom direktivet, enligt EU-

domstolen, ger mycket detaljerad information om en användare och det utgör ett 

allvarligt ingrepp i rätten till respekt för privatlivet. Dessutom görs det ingen skillnad 

eller undantag från den elektroniska informationen som lagras. Det finns inte heller 
                                                
150 Jfr SOU 2007:22 s. 69ff. 
151 Se tex. SOU 2007:22 s. 69f. 
152 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter som 
genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om ändring av direktivet 2002/58/EG. 
153 Ds 2014:23 s. 25. 
154 Mål C 293/12, Digital Rights Ireland v. Ireland. 
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någon garanti för att endast myndigheterna får tillgång till informationen, eller att 

information endast används för att bekämpa brottslig verksamhet. Direktivet innehåller 

inte heller några regler för lagringstid förutom de generella bestämmelserna om 

lagringstid på 6 och 24 månader. Att lagring och användning av information kan ske 

utan att abonnenten blir underrättad om detta kan ge de personer som berörs en känsla 

av deras privatliv alltid bevakas.  

 Datalagringsdirektivet är infört som svensk lag i Sverige, genom Lagen om 

elektronisk kommunikation (LEK). Efter EU -domstolens beslut om att ogiltigförklara 

datalagringsdirektivet började bland annat svenska leverantörer av elektroniska 

kommunikationstjänster och kommunikationsnät upphöra med att lagra uppgifter som 

de åläggs enligt LEK.155 Vilket har medfört att brottsbekämpande myndigheters tillgång 

till sådana uppgifter har begränsats. Av den anledningen tillsatte Sverige en 

snabbutredning som den 13 juni 2014 meddelade att svensk lagstiftning om datalagring 

fortfarande ska gälla eftersom den inte anses bryta mot vare sig EU-rätten eller 

Europarätten. 156   Den samlade bedömningen från utredning var att det svenska 

regelverket om lagring och utlämnande av uppgifter ryms inom de ramar som ställts upp 

av unionens- och europarättens allmänna principer och kravet på respekt för 

grundläggande rättigheter, dock övervägs att göras några regelförändringar för att 

ytterligare stärka skyddet för den personliga integriteten.157 Detta innebär att svensk 

lagstiftning gäller och åtgärder kommer vidtas mot de operatörer som inte följer lagen, 

av Post- och telestyrelsen (PTS). Den 28 oktober 2014 beslutade PTS att döma ut böter 

till operatören Bahnhof för att inte ha följt dessa regler. Bahnhof har överklagat detta till 

kammarrätten.158  

Med denna uppsats avses inte att utreda huruvida svensk lagstiftning strider mot 

det underkända datalagringsdirektivet, men det kan konstateras av spridning av privat 

uppgifter på internt kan vara ett brott som kräver trafikdatauppgifter för att utreda och 

lagföra brottet. Detta försvåras när trafikdatauppgifter inte kan lagras. Det återstår att se 

hur Kammarrätten kommer se på situationen. Konstateras kan i vart fall att här handlar 

det om en avvägningssituation, personliga integriteten av andra för att bekämpa 

brottslighet som utgör intrång i den personliga integriteten.  

                                                
155  Se Ds 2014:23 s. 11. 
156 Ds 2014:23 s. 10f. 
157 Ds 2014:23 s. 10. 
158  Se överklagandet, https://www.bahnhof.se/filestorage/userfiles/BahnhofPTS20141023.pdf. 
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7  Avslutning 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det finns ett behov av skydd för den 

personliga integriteten när det gäller spridning av privata uppgifter över internet. Detta 

eftersom det straffrättsliga regelverket enligt gällande rätt inte är tillfredsställande med 

tanke på att det inte omfattar situationen när någon sprider integritetskränkande 

uppgifter i form av bilder eller filmer över internet. Domstolarna har hanterat denna 

situation främst genom att tillämpa förtalsbestämmelserna. Dock är det inte tillräckligt 

eftersom bestämmelserna ger genom sitt skyddsintresse och utformning en felaktig 

utgångspunkt för att hantera den här typen av handlingar. Det blir i det närmast 

”slumpmässigt” om de är tillämpbara eller inte och omgivningens uppfattning är 

styrande för detta. Inte heller har det funnits en tanke på att tillämpa förtalsparagraferna 

för den här typen av situationer när de kom till för över 100 år sedan. För att det 

straffrättsliga regelverket ska vara effektivt och ändamålsenligt krävs bl.a. att det är 

anpassat till den utveckling som sker i samhället. 

Det är dock svårt att identifiera varför just denna handling skulle behöva beivras 

mer än att hävda att det finns en underliggande mening om att ”få nakenbilder av sig 

själv spridda över internet inte är så trevligt”. Detta håller nog de allra flesta med om. 

Det är också i sammanhanget ”lätt” att hålla med om att det utgör en kränkning av den 

personliga integriteten. Dessvärre är det svårt att definiera detta. Samtidigt som det är 

viktigt att hålla i minnet, att det nog inte kan finnas en definition av begreppet som 

innefattar alla de situationer som kan upplevas kränkande. Däremot är det tillräckligt 

uttalat att den personliga integriteten är skyddsvärd, bl.a. genom EKMR, och något som 

bland annat kan skyddas med hjälp av straffrätten.  

En ny bestämmelse angående spridning av privata uppgifter kan innebära en 

begränsning av yttrandefriheten, det är dock en rättspolitisk fråga om en sådan 

begränsning kan accepteras eller inte. Sådana här gärningar bör inte väga tyngre än 

skyddet för privatlivet och den personliga integriteten. Det krävs dock att bestämmelsen 

som utformas är tillräckligt tydlig och förutsebar, så att yttrandefriheten inte begränsas i 

onödan. Därför bör bestämmelsen förutom en klar och tydlig text även innehålla tydliga 

förarbeten om hur de olika rekvisiten ska tolkas. 

Analysen av hur en förstärkning skulle kunna ta sig i uttryck har föranlett att en 

ny straffbestämmelse av dessa handlingar är en möjlig och även tillfredsställande väg 
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att gå. Den potentiella skadan som dessa handlingar genom personliga 

integritetskränkningar för med sig är stor och genom en kriminalisering kan detta 

beteende motverkas på ett effektivt sätt. Många skulle visserligen kunna hävda att 

kriminalisering borde ha skett för länge sedan, men det finns en poäng med att inte 

lagstifta i förväg för att förhindra en potentiell effekt. Legalitetsprincipen förhindrar att 

lagstiftning ska gå för fort fram vilket är enligt min mening positivt, men när det gäller 

dessa handlingar så är det tid nog för en ny straffbestämmelse. Enligt min mening finns 

det skäl att hänföra bestämmelsen till sexualbrott, då det oavsett gärningsmannens syfte 

utgör en kränkning av den sexuella integriteten och självbestämmanderätten.  

 Slutligen kan det dock framhållas att förhoppningarna inte bör vara alltför höga på 

att problemen helt kommer lösas med ett nytt straffstadgande. Det digitala samhället, 

med dess enorma informationsmängder, kommer förmodligen inte att minska, det 

kommer tvärtom att växa sig större vilket ökar riskerna ännu mer för intrång i den 

personliga integriteten. Användningen av internet kan inte förbjudas, och hur det 

används är något som enskilda till stor del besitter kontroll över. Därför behövs fortsatta 

utredningar och kontroll över lagar för att motverka intrång i privatlivet på internet. 

Osäkerheten som föreligger med dagens läge är inte bara ett problem för offret, det är 

också ett rättssäkerhetsproblem för den som sprider bilderna.159 

 

  

                                                
159 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/internet-ska-inte-vara-en-ansvarsfri-zon_3327334.svd. 
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