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Sammanfattning 
 

Nakenbilder och sexfilmer som sprids utan samtycke från den person som är avbildad kallas 

för ”hämndporr”. I Sverige finns det inget brott som tar sikte på just spridande av hämndporr, 

men den person som genomför ett sådant spridande döms i regel för förtal. Denna ordning 

grundar sig på NJA 1992 s. 594. I målet slog HD fast att en olovligen spridd nakenbild eller 

sexfilm förmedlar uppgiften att den avbildade personen inte har något emot att bilden eller fil-

men sprids. Denna uppgift är ägnad att utsätta den avbildade personen för andras missaktning 

och därför anses spridandet utgöra förtal. Om det framgår av bilden eller filmen att den avbil-

dade personen inte gav sitt samtycke till fotograferingen eller inspelningen sprids dock inte 

denna nedsättande uppgift. I sådana fall är inte brottet förtal begånget, såvida det inte på något 

sätt framgår att bilden eller filmen har spridits i hämndsyfte. Om detta framgår förmedlas 

istället den nedsättande uppgiften att den avbildade personen har gjort något som förtjänar 

hämnd. 

 

Brottet förtal omfattar således inte samtliga fall av hämndporr. Det är dessutom mindre lämp-

ligt att döma gärningsmännen för förtal eftersom detta brott har skapats för att skydda perso-

ners ära. Spridande av hämndporr utgör i första hand ett angrepp på den avbildade personens 

sexuella integritet, inte på dennes ära. Det finns i dagsläget möjlighet att döma gärningsmän-

nen som sprider hämndporr för en rad andra, ofta bättre lämpade, brott. Det handlar om brot-

ten kränkande fotografering, ofredande, sexuellt ofredande, barnpornografibrott, brott mot 

PuL och brott mot URL. Gärningsmännen döms dock endast för dessa brott i en mycket be-

gränsad omfattning. 

 

Sverige borde införa ett nytt brott som tar sikte på just spridande av hämndporr för att för-

bättra det straffrättsliga skyddet, i likhet med England och Wales. Alternativt borde gärnings-

männen som huvudregel dömas för sexuellt ofredande, vilket vore möjligt utan ändringar i da-

gens lagstiftning. Samtliga fall av hämndporr omfattas redan av bestämmelsen enligt dess or-

dalydelse och bestämmelsens syfte är dessutom att skydda den sexuella integriteten.  
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1 Inledning 
 

1.1 Introduktion 
 

Det är numera vanligt att människor, främst unga, spelar in och fotograferar sig själva i sexuella 

situationer. Det är även ett vanligt beteende att dela dessa filmer och fotografier via internet, 

huvudsakligen med sina sexuella partners. Enligt en ny studie har 20,9 % av 18-åringarna i 

Sverige frivilligt exponerat sig på ett sådant sätt via internet.1 Denna frivilliga exponering ång-

rar dock många personer i efterhand. Under 2015 har 9 % av Sveriges 13–18-åringar blivit 

upprörda över att någon, utan samtycke, har spridit bilder av dem via internet.2 En stor del av 

dessa bilder torde vara av just sexuell natur. 

 

Det händer allt oftare att personer som har tillgång till intima filmer eller fotografier av en före 

detta partner väljer att göra dessa avbildningar tillgängliga för alla och envar på internet efter 

förhållandets slut.3 Spridandet sker utan samtycke och syftar mestadels till att förnedra den 

person som visas upp. Fenomenet är relativt nytt och har fått namnet hämndporr eftersom na-

kenbilderna i regel läggs upp som hämnd för något den före detta partnern har gjort.4  

 

Under den korta tid som fenomenet hämndporr har existerat har det hunnit bli ett betydande 

problem i samhället. I och med framväxten av internet och det ständigt sjunkande priset på 

teknisk utrustning, såsom digitalkameror, har det nämligen blivit mycket enkelt för gemene 

man att skapa videofilmer och fotografier samt att snabbt sprida dessa vidare till ett obegränsat 

antal personer. Lagstiftningen verkar ha varit illa förberedd på denna utveckling. Spridande av 

hämndporr faller inte tydligt in under någon brottsbeskrivning, såsom lagstiftningen ser ut idag, 

men behovet av att kunna sanktionera beteendet är stort. Det råder ingen tvekan om att beteen-

det är mycket klandervärt samt att lidandet hos de drabbade är omfattande.  

 

Problemet kan belysas genom ett fall. I mars 2013 begick en 13-årig flicka från Kumla själv-

mord med anledning av att en medelålders man, från samma stad, hade hotat att sprida naken-

bilder av henne.5 Endast hotet om att genomföra denna integritetskränkning var alltså tillräck-

ligt för att flickan skulle ta sitt liv. Fallet är exceptionellt, men visar vilken kränkning och vilket 

lidande som spridande av nakenbilder kan medföra samt vikten av att stoppa den oroväckande 

utvecklingen.  

 

Det kan vara svårt att förstå hur spridande av nakenbilder kan resultera i så allvarliga konse-

kvenser som självmord, men i realiteten utgör spridandet endast startskottet för ett långt lidande. 

                                                           
1 Jonsson, Linda S., Online Sexual Behaviours Among Swedish Youth: Characteristics, Associations and Conse-
quences, Linköping, 2015, s. 64. 
2 Ungar & medier 2015, s. 58. 
3 Dagens Nyheter, Svårt att utdela straff för nakenbilder på nätet, ”http://www.dn.se/nyheter/sverige/svart-
att-utdela-straff-for-nakenbilder-pa-natet/”, lydelse 2016-01-01.  
4 Begreppet ”hämndporr” förklaras närmare i avsnitt 1.6. 
5 Dagens Nyheter, ”Kumlamannen” får skärpt straff, ”http://www.dn.se/nyheter/sverige/kumlamannen-far-
skarpt-straff/”, lydelse 2016-01-01.  
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Offren utsätts i regel för ytterligare brott när nakenbilderna väl har gjorts tillgängliga. Det är 

inte ovanligt att dessa personer får motta förolämpningar, skamliga förslag och hot från de per-

soner som har sett bilderna.6 Eftersom nakenbilder inte kan tas bort från internet när de väl har 

laddats upp upphör inte heller kränkningarna efter en tid. Offren tvingas lära sig att leva med 

dem i resten av sina liv. 

 

Trots den stora integritetskränkning som spridandet av nakenbilder utgör är det rättsliga skyddet 

för de utsatta svagt, enligt ett flertal rättsvetare och Datainspektionen.7 Det finns inget brott som 

specifikt tar sikte på spridande av hämndporr och det är långt ifrån klart att alla fall av hämnd-

porr kan sanktioneras. Det blir en bedömning från fall till fall. Det främsta rättsliga skydd som 

existerar grundar sig på NJA 1992 s. 594. HD valde i målet att tolka bestämmelsen om förtal 

extensivt för att den skulle omfatta även spridande av nakenbilder utan samtycke. HD kom fram 

till att det utgjorde förtal om nakenbilden (eller i detta fall en sexfilm) förmedlade intrycket att 

den avbildade personen ville att filmen skulle spridas. Förtal har därför blivit det brott som 

oftast aktualiseras i sammanhanget. Bestämmelsen om förtal har dock tillkommit i syfte att 

skydda någons ära. I fall av hämndporr är istället den sexuella integriteten det intresse som 

främst kränks. Det är således långt ifrån optimalt att tillämpa denna bestämmelse i fall av 

hämndporr, vilket också Mårten Schultz, professor i civilrätt, har påpekat.8 

 

I andra rättsordningar har problematiken hanterats genom införanden av nya brott som tar 

sikte på hämndporr. Det handlar om exempelvis Israel9, England10, Wales11 och 26 ameri-

kanska delstater12. Sverige har hittills inte infört något sådant nytt brott, men en utredning i 

frågan pågår och utredarna väntas presentera sitt betänkande i januari 2016.13 Om utredarna är 

av åsikten att ett nytt brott bör införas kan det bli verklighet om några år, men fram till dess 

måste det nuvarande rättsläget klargöras. Förutom förtal kan flera andra brott aktualiseras då 

nakenbilder sprids utan samtycke, men liksom förtal verkar inget av dessa brott vara tillämp-

ligt i samtliga fall av hämndporr. Kränkande fotografering, ofredande, sexuellt ofredande, 

barnpornografibrott, brott mot personuppgiftslagen (1998:204) [cit. PuL] och brott mot lagen 

                                                           
6 Se exempelvis Sydsvenskan, Hon slog tillbaka mot hämndporr – med nya nakenbilder, ”http://www.sydsvens-
kan.se/inpa-livet/emma-holten-slog-tillbaka-mot-hamndporr--med-nya-nakenbilder/”, lydelse 2016-01-01. 
7 Svantesson, Dan Jerker B. & Magnusson Sjöberg, Cecilia, ”Sexting” – hur hanterar vi elektroniska meddelan-
den av sexuell natur?, JT 2011–2012 s. 263–268, på s. 263; Dagens Juridik, "Svagt skydd för hämndporrens of-
fer" - Mårten Schultz efterlyser tydligare lagstiftning, ”http://www.dagensjuridik.se/2015/01/svagt-skydd-
hamndporrens-offer”, lydelse 2016-01-01; InfoTorg Juridik, Debatt: Skärp lagen, det måste kosta att kränka!, 
”http://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/article139168.ece?format=print”, lydelse 2016-01-01. 
8 Dagens Juridik, "Hovrättens domskäl om hur synen på sexlivet har förändrats borde inte få skrivas utan robust 
stöd", ”http://www.dagensjuridik.se/2013/10/hovrattens-domskal-om-hur-synen-pa-sexlivet”, lydelse 2016-
01-01. 
9 The Times of Israel, Israeli law makes revenge porn a sex crime, ”http://www.timesofisrael.com/israeli-law-
labels-revenge-porn-a-sex-crime/”, lydelse 2016-01-01. 
10 BBC, 'Revenge porn' illegal under new law in England and Wales, ”http://www.bbc.com/news/uk-31429026”, 
lydelse 2016-01-01. 
11 Ibid. 
12 End Revenge Porn, 26 states have revenge porn laws, ”http://www.endrevengeporn.org/revenge-porn-
laws/”, lydelse 2016-01-01. 
13 Utredningen kallas Ju 2014:10 Utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga 
integriteten. 
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(1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk [cit. URL] är alla brott som 

spridandet av hämndporr, i många fall, borde kunna utgöra. Enligt Mårten Schultz finns det 

dock ingen person som har en klar uppfattning om i vilka fall det är brottsligt att sprida na-

kenbilder.14 Detta förhållande kan inte accepteras. Hämndporrens offer måste få ett tydligt 

svar på vilka möjligheter till upprättelse de har i nuläget. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med framställningen är att utreda vilka brott som spridande av hämndporr i nuläget kan 

utgöra samt vilka omständigheter som måste föreligga i det enskilda fallet för att en fällande 

dom ska vara möjlig. Brotten som behandlas är förtal, kränkande fotografering, ofredande, 

sexuellt ofredande, barnpornografibrott, brott mot PuL och brott mot URL. Denna framställ-

ning syftar ytterst till att klargöra rättsläget, men har även ett de lege ferenda-perspektiv. Eng-

lands och Wales reglering av hämndporr har studerats som ett led i detta de lege ferenda-per-

spektiv. Genom att göra en sådan utblick blir eventuella brister i den svenska regleringen tyd-

ligare.  

 

För att uppfylla dessa syften kommer författaren att arbeta utifrån följande frågeställningar:  

 

Under vilka omständigheter är det brottsligt att, utan samtycke från den avbildade personen, 

sprida nakenbilder? Är det straffrättsliga skyddet i dagsläget tillräckligt omfattande för den av-

bildade personen när nakenbilder sprids utan dennes samtycke? Om så inte är fallet, hur borde 

det straffrättsliga skyddet förändras? 

 

1.3 Metod och material 
 

Den juridiska metoden framstår som bäst lämpad att besvara de ovan presenterade frågeställ-

ningarna. Denna metod innefattar rättskälleläran, rättskälleprinciperna – vilka används för att 

tolka rättskällorna – och olika aspekter på faktahantering.15 Endast de klassiska rättskällorna, 

det vill säga lagstiftning, förarbeten, prejudikat och doktrin, kommer till användning i denna 

framställning, men den juridiska metoden tillåter även användning av andra rättskällor, såsom 

exempelvis sedvana. 

 

För att visa hur den rättsliga bedömningen av hämndporr ser ut i praktiken har hovrätts- och 

tingsrättsmål använts i framställningen. Dessa mål har ett begränsat prejudicerande värde, men 

genom att studera dessa framgår det hur HD:s avgöranden har tolkats i praktiken och hur vissa 

fall av hämndporr har bedömts utan vägledning från högre instans. Det råder ingen direkt brist 

på mål rörande hämndporr, men de finns inte heller i överflöd. De 14 mål som behandlas i 

framställningen har valts ut med flera kriterier i åtanke. Mål som rör hämndporr i dess snävaste 

                                                           
14 Dagens Juridik, "Svagt skydd för hämndporrens offer" - Mårten Schultz efterlyser tydligare lagstiftning, 
”http://www.dagensjuridik.se/2015/01/svagt-skydd-hamndporrens-offer”, lydelse 2016-01-01. 
15 För mer information om den juridiska metoden se Sandgren, s. 37–40. 
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betydelse – det vill säga mål där målsäganden och den tilltalade har varit ett par och då naken-

bilderna har spridits i hämndsyfte efter uppbrottet – har prioriteras eftersom dessa mål är van-

ligast. Målen har även valts i syfte att visa den oförutsebarhet som råder vid rättstillämpningen. 

Mål med nästan identiska omständigheter bedöms inte alltid på samma sätt. 

 

Mårten Schultz har varit mycket aktiv i debatten kring hämndporr, samt i debatten kring kränk-

ningar på internet i allmänhet. Flera av hans verk, och intervjuer med honom, har använts som 

källor i denna framställning. Det visade sig vara svårt att inhämta åsikter kring rättsväsendets 

hantering av hämndporr från andra rättsvetare. Varje gång som debatten om hämndporr har 

blossat upp verkar medierna uteslutande ha vänt sig till just Mårten Schultz, förmodligen ef-

tersom han har haft de tydligast formulerade åsikterna i frågan. Hans bok Näthat ger en över-

siktlig introduktion till ämnet och fungerar som utgångspunkt för vidare studier. Inte minst är 

boken viktig i arbetet att hitta relevanta rättsfall. Boken är dock översiktlig och fokuserar på att 

klargöra vilka civilrättsliga medel som finns till förfogande för den som söker upprättelse efter 

att ha blivit utsatt för näthat (såsom spridande av hämndporr via internet). Straffrätten hamnade 

således i bakgrunden. 

 

För att allmänt beskriva de olika brott som aktualiseras i fråga om hämndporr har många olika 

lagkommentarer använts som komplement till lagarnas förarbeten. I fråga om brotten som står 

att finna i brottsbalkens brottskatalog handlar det om Brotten mot person och förmögenhets-

brotten och Brotten mot allmänheten och staten, båda skrivna av Nils Jareborg, Sandra Friberg, 

Petter Asp och Magnus Ulväng. Det handlar även om lagkommentaren från Karnov, av Göran 

Nilsson och Magnus Ulväng, och lagkommentaren från Zeteo där de relevanta avsnitten är 

skrivna av Madeleine Leijonhufvud, Per Ole Träskman och Suzanne Wennberg. En stor sprid-

ning av källor har därmed uppnåtts. 

 

Kapitlet om brott mot URL baseras till stor del på Grundläggande immaterialrätt av Ulf 

Maunsbach och Ulrika Wennersten. Denna källa har kompletterats med lagkommentaren till 

URL från Karnov, skriven av Anders Olin och Dag Mattsson, samt Immaterialrätt och otill-

börlig konkurrens, skriven av Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson och Claes Sandgren. 

Kapitlet om brott mot PuL baseras främst på Värt att veta om personuppgiftslagen av Kristina 

Blomberg. Lagkommentaren till PuL från Karnov, skriven av David Törngren och Gaby 

Borglund, har dessutom använts i kapitlet. 

 

För att undvika faktafel i framställningen – som kan bero på nyligen tillkomna prejudikat och 

förändrade författningar – har litteraturens senaste upplagor alltid använts. 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Spridande av hämndporr kommer att behandlas ur ett rent straffrättsligt perspektiv. De möjlig-

heter som finns för hämndporrens offer att begära kränkningsersättning och skadestånd för psy-

kisk personskada kommer därför inte att behandlas närmare. Ämnet kränkningsersättning är, i 

och för sig, intressant och mycket fokus läggs vid denna ersättnings storlek i fall av hämndporr. 
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Att gärningsmannen döms för brott är dock tveklöst av större betydelse eftersom detta är en 

förutsättning för att kränkningsersättning ska kunna utgå. Det aktuella brottet måste dessutom 

vara av en särskilt kränkande natur. Av denna anledning spelar det stor roll vilket brott gär-

ningsmannen döms för i fall av hämndporr. 

 

I framställningen diskuteras inte heller hur hämndporr behandlas på EU-rättslig nivå, dels på 

grund av utrymmesskäl och dels på grund av att frågan har blivit utredd vid tidigare till-

fällen.16 Det räcker med att kort konstatera att spridande av hämndporr utgör ett brott mot den 

personliga integriteten, vilken skyddas av art. 8 i Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Artikeln nämner visserligen inte den 

personliga integriteten uttryckligen, men den talar om skyddet för privat- och familjeliv, vil-

ket innefattar den personliga integriteten. Eftersom den svenska staten är bunden av konvent-

ionen är staten också skyldig att sanktionera sådant beteende som inte är förenligt med art. 8. 

Huruvida den svenska lagstiftningen uppfyller detta krav i nuläget, med tanke på osäkerheten 

kring hur spridande av hämndporr ska bedömas straffrättsligt, är en diskussion som inte om-

fattas av de aktuella frågeställningarna.  

 

När ärekränkningsbrott, såsom förtal, och barnpornografibrott diskuteras ligger det nära till 

hands att även diskutera yttrande- och tryckfrihet. De ovan nämnda brotten utgör nämligen 

inskränkningar i dessa friheter. Här kommer dock dessa stora och annars viktiga ämnen att 

förbises. Att spridande av hämndporr inte bör åtnjuta rättsligt skydd från Sveriges grundlagar 

är självklart och behöver inte behandlas närmare. 

 

Det hade varit intressant att behandla problematiken kring hämndporr ur ett genusperspektiv 

eftersom det i praktiken, nästan uteslutande, rör sig om före detta pojkvänner som sprider na-

kenbilder av sina före detta flickvänner. Gärningsmännen är således i stort sett enbart män. På 

grund av utrymmesskäl, och eftersom frågor om genus faller utanför framställningens syfte, 

lämnas detta perspektiv dock därhän. 

 

Skillnaden mellan de skyddsvärda intressena ära och sexuell integritet kommer inte att utredas 

särskilt. Äran är intresset som skyddas genom bestämmelserna i 5 kap. brottsbalken 

(1962:700) [cit. BrB] (såsom bestämmelsen om förtal), medan den sexuella integriteten skyd-

das genom bestämmelserna i 6 kap. BrB (såsom bestämmelsen om sexuellt ofredande). I 

framställningen kommer författaren att utgå ifrån att skillnaden mellan dessa intressen är mar-

kant och att bestämmelserna som skyddar dem därför inte är utbytbara med varandra. 

 

Åtalsreglerna skiljer sig åt för de olika brotten som tas upp i framställningen. De flesta brotten 

faller in under allmänt åtal, vilket innebär att åklagaren har en skyldighet att väcka åtal om 

denne kan räkna med en fällande dom. Förtal faller dock in under enskilt åtal, enligt 5:5 BrB. 

Detta innebär att endast målsäganden själv har rätt att väcka åtal, om det inte ur allmän synpunkt 

                                                           
16 Se exempelvis Örning, Sofia, Spridning av nakenbilder på internet – det svenska integritetsskyddet i ljuset av 
Europakonventionen, Stockholm, 2014. 
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är påkallat att åklagaren väcker åtal. Åtalsreglerna kommer inte att behandlas närmare i fram-

ställningen. 

 

Utblicken i framställningen tar sikte på endast England och Wales. Dessa två stater införde 

nyligen en lag som specifikt gör spridande av hämndporr brottsligt, vilket gör staterna intres-

santa och lämpliga att studera. Det är en och samma lag som omfattar de båda staterna17 och 

denna trädde i kraft den 13 april 201518. Rättsordningen i England och Wales är också intressant 

att jämföra med den svenska med anledning av de fundamentala skillnaderna i våra rättstradit-

ioner, trots en geografisk närhet. Medan England och Wales är common law-länder är Sverige 

ett civil law-land. Det är även av rent praktiska skäl som England och Wales har valts som 

studieobjekt framför de övriga länderna med lagstiftning som specifikt kriminaliserar spridande 

av hämndporr, det vill säga USA och Israel. Israel valdes bort på grund av den språkliga tröskel 

som hebreiskan utgör. Världsspråket engelska behärskas av långt fler människor, inklusive för-

fattaren till denna framställning. Engelskan är de facto det nationella språket i USA19, men även 

USA framstod som ett mindre lämpligt studieobjekt på grund av de många olika rättsordningar 

som ryms inom landets gränser. Hela 26 av USA:s 50 delstater har lagstiftning som specifikt 

förbjuder spridande av hämndporr. Antingen skulle materialet att studera ha blivit för omfat-

tande, eller så skulle några enstaka stater ha blivit slumpmässigt valda som studieobjekt. Inget 

av dessa alternativ framstod som helt tillfredställande. 

 

1.5 Etiska överväganden 
 

I rättsfall och andra handlingar från rättsväsendet förekommer personuppgifter. Det handlar om 

namn, personnummer, och andra uppgifter som kan användas för att identifiera de personer som 

är inblandade. I brottmål är dessa uppgifter ofta känsliga, framför allt om det rör sig om sexuella 

övergrepp eller annan närbesläktad brottslighet. De rättsfall som behandlas i denna framställ-

ning har därför avidentifierats i största möjliga utsträckning. Namnen på offer och förövare har 

ersatts med termerna ”målsäganden” respektive ”den tilltalade”. Könet hos dessa personer kom-

mer dock att framgå av rättsfallen, eftersom läsningen ofta underlättas tack vare detta.  

 

1.6 Terminologi 
 

Ordet ”hämndporr” härstammar från det engelska ordet ”revenge porn” och etablerade sig i det 

svenska språket under 2013.20 I sin ursprungliga och snäva betydelse används ordet för att be-

skriva sexuella bilder och filmer som har skapats med samtycke under ett förhållande, men som 

efter förhållandets slut har spridits av den ena, före detta partnern, i syfte att hämnas på den 

                                                           
17 Independent, Revenge porn laws: First person found guilty under new laws to be sentenced today, 
”http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/revenge-porn-laws-first-person-found-guilty-under-new-laws-
to-be-sentenced-today-10444898.html”, lydelse 2016-01-01. 
18 Circular No. 2015/01: Criminal Justice and Courts Act 2015 issued on 23 March 2015. 
19 Engelskan är dock inte ett officiellt språk på federal nivå i USA. Se Världens Historia, Varför har USA inget offi-
ciellt språk?, ”http://varldenshistoria.se/civilisationer/varfor-har-usa-inget-officiellt-sprak”, lydelse 2016-01-28. 
20 Språkrådet, Nyordslistan 2013, ”http://www.sprakochfolkminnen.se/down-
load/18.42699e142b734b551101b3/1398151044710/Nyordslistan-2013.pdf”, lydelse den 2016-01-28. 
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andra. I denna framställning används dock ordet i en vidare betydelse. ”Hämndporr” beskriver 

här samtliga sexuella bilder och filmer som har spridits utan samtycke från den avbildade, oav-

sett motivet bakom spridandet och oavsett om samtycke till inspelningen eller fotograferingen 

förelåg när denna ägde rum.  

 

När ordet ”nakenbild” används syftar det på både fotografier och filmer med sexuellt innehåll, 

i syfte att underlätta för läsaren. Det finns nämligen ingen anledning att göra skillnad på still-

bilder och rörliga bilder när de rättsliga regleringarna behandlas. Då rättsfall återges framgår 

det dock om målen har gällt fotografier eller filmer, främst eftersom rättsfall i allmänhet bör 

återges med så stor exakthet som möjligt. Det blir, om inte annat, enklare att skilja fallen åt. 

 

Det är befogat att termerna ”sexuell integritet” och ”personlig integritet” förklaras eftersom 

dessa är av betydelse i framställningen. Begreppet ”personlig integritet” förekommer på flera 

ställen i svensk lagstiftning, men begreppet definieras inte där.21 I förarbetena till PuL definie-

ras dock kränkningar av den personliga integriteten som ”[…] intrång i en fredad sfär som 

den enskilde bör vara tillförsäkrad och där ett oönskat intrång, såväl psykiskt som fysiskt, bör 

kunna avvisas”.22 En tydligare definition än så ansågs inte vara möjlig eftersom inställningen 

till den personliga integriteten ändras över tiden, samt är subjektiv hos den enskilde.23 Enklare 

uttryckt innebär kränkningar av den personliga integriteten intrång i en persons privata sfär, 

men exakt hur långt denna privata sfär sträcker sig är inte möjligt att fastställa. Det kan för 

tydlighetens skull även konstateras att en persons personliga integritet alltid kränks då denne 

utsätts för brott mot PuL. 

 

Den sexuella integriteten framstår som en egen, snävare definierad, del av denna personliga 

integritet. I lagstiftningen nämns begreppet ”sexuell integritet” endast som ett rekvisit i bestäm-

melsen om sexuellt ofredande i 6:10 BrB och begreppet definieras varken där, i annan lagstift-

ning eller i någon proposition.24 I sin avhandling tolkar juris doktor Linnea Wegerstad rätten 

till sexuell integritet som rätten att avböja sexuella inviter, med stöd av SOU 1982:61.25 Denna 

tolkning är mycket konkret och träffsäker, vilket gör att den lämpar sig väl att använda i denna 

framställning. Det kan konstateras att en persons sexuella integritet alltid kränks då denne ut-

sätts för brottet sexuellt ofredande (och många andra sexualbrott).  

 

1.7 Disposition  
 

Framställningen inleds med kapitel 1 där det ges en introduktion till ämnet. I samma kapitel 

förklaras det även vad uppsatsen har för syfte och på vilket sätt författaren ska lyckas förverk-

liga detta syfte (med vilka frågeställningar, material, avgränsningar och med vilken metod så 

ska ske). I kapitel 2–8 behandlas de brott som kan vara begångna i fall då hämndporr har spri-

dits, först allmänt och sedan med fokus på just hämndporr. Det handlar om förtal (kapitel 2), 

                                                           
21 Prop. 2005/06:173 s. 14. 
22 Ibid., s. 15. 
23 Ibid., s. 14 f. 
24 Se prop. 2004/05:45, där det talas mycket om ”sexuell integritet” utan att begreppet förklaras. 
25 Wegerstad, s. 151. 
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kränkande fotografering (kapitel 3), ofredande (kapitel 4), sexuellt ofredande (kapitel 5), barn-

pornografibrott (kapitel 6), brott mot PuL (kapitel 7) och brott mot URL (kapitel 8). Alla dessa 

kapitel avslutas med kortare analyser. I utblicken i kapitel 9 redogörs det för hur England och 

Wales hanterar problemet med spridande av hämndporr. Det engelska och walesiska brottet, 

som tar sikte på spridande av hämndporr, jämförs där med det svenska förtalsbrottet. Till sist, i 

kapitel 10, framförs en sammanfattande analys av materialet som har framkommit och fram-

ställningens slutsatser. Där besvaras framställningens frågeställningar.  
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2 Förtal  
 

2.1 Förtal i allmänhet 
 

Förtal är det brott som oftast aktualiseras då hämndporr sprids. Vilket handlande som utgör 

förtal framgår av 5:1 BrB. Lagrummet lyder: 

 

”Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnads-

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

missaktning, dömes för förtal till böter. 

Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omstän-

digheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften 

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

 

Den som sprider en kränkande uppgift, sann eller falsk, om en person till tredje man gör sig 

således skyldig till förtal, såvida inte spridandet var försvarligt och uppgiften dessutom var sann 

eller välgrundad. Så kan den brottsliga handlingen enkelt beskrivas. Brottet fullbordas först när 

tredje man tar del av den nedsättande uppgiften, inte när gärningsmannen börjar sprida den.26 

Denna ordning är högst logisk med tanke på att äran hos den drabbade kan ta skada först efter 

denna tidpunkt. Någon faktisk missaktning behöver dock inte förekomma och bevisning kring 

detta är således onödig.27 Förtal är med andra ord ett faredelikt.28 Uppgiften behöver inte ens 

vara nedsättande enligt den allmänna uppfattningen i samhället.29 Det betydelsefulla är istället 

huruvida uppgiften i det enskilda fallet är ägnad att utsätta offret för andras missaktning. 

 

Huruvida en uppgift anses vara ägnad att utsätta någon för andras missaktning beror till viss del 

på den utsattes sociala umgängeskrets. En uppgift som resulterar i missaktning inom en viss 

grupp av människor kan resultera i axelryckningar eller till och med beröm inom en annan 

grupp. Uppgiften att en viss person har haft ett stort antal korta sexuella förbindelser kan ex-

empelvis medföra missaktning för personen inom vissa religiösa sällskap, medan samma upp-

gift kan resultera i beundran inom en annan grupp av människor. Lagen tar hänsyn till detta 

förhållande och bedömningen av huruvida en person är förtalad eller inte sker därefter.30 

 

Den svenska bestämmelsen om förtal är utformad på så vis att sanningshalten i den spridna 

uppgiften är av underordnad betydelse.31 Det viktigaste är att utreda om uppgiften var ägnad att 

utsätta den drabbade för andras missaktning. Sanningshalten är dock inte helt oviktig. Sannings-

halten i den lämnade uppgiften prövas om det först är utrett att det var försvarligt att lämna 

uppgiften. Om uppgiften dessutom var sann, eller om gärningsmannen av en annan anledning 

hade skälig grund för uppgiften, går gärningsmannen nämligen fri från ansvar. 

                                                           
26 Wennberg, Suzanne m.fl., Brottsbalken, kommentaren till 5:1; Jareborg m.fl., s. 97; NJA 1987 s. 336. 
27 Wennberg, Suzanne m.fl., Brottsbalken, kommentaren till 5:1. 
28 Se Asp m.fl., s. 89. 
29 Nilsson, Karnov, kommentaren till brottsbalken, not 206. 
30 Jareborg m.fl., s. 93; Schultz, s. 78. 
31 Jareborg m.fl., s. 98. 
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När är det då försvarligt att lämna en kränkande uppgift? Typexemplet är under ett polisförhör 

eller i kontakt med andra myndigheter.32 Om lämnandet av uppgiften sker som led i yrkesutöv-

ning indikerar även detta att förfarandet var försvarligt. Även i dessa sammanhang kan det dock 

vara fråga om förtal om inte uppgifterna lämnas på ett respektfullt sätt. Personen Viktor blir 

exempelvis inte förtalad om någon, när så är påkallat, berättar att han dricker alkohol så frekvent 

att hans hälsa är i fara. Den som, i samma situation, beskriver Viktor som ett fyllesvin gör sig 

däremot med stor sannolikhet skyldig till förtal.33 

 

Alla kränkande påståenden anses inte utgöra ”uppgifter” i lagens mening. För att döma någon 

för förtal krävs det dock att personen har lämnat just en uppgift. En uppgift är ett påstående 

vars sanningshalt kan prövas.34 Det ska således vara fråga om ett påstående som kan undersökas 

på ett objektivt sätt. Den person som påstår att Viktor särskriver och konstant blandar tempus-

former i sina uppsatser lämnar exempelvis en uppgift. Viktor kan i detta fall vara förtalad. Den 

person som påstår att Viktor är ful lämnar däremot inte en uppgift eftersom fulhet och skönhet 

endast kan bedömas subjektivt. I detta fall kan Viktor omöjligt vara förtalad. Det är även viktigt 

att notera att uppgiften som lämnas kan vara hur osannolik som helst utan att detta påverkar 

bedömningen.35 Så länge den osannolika uppgiften kan prövas objektivt kan den också utgöra 

förtal. 

 

Om en nedsättande uppgift endast kommer till den utsattes kännedom är det inte fråga om för-

tal. Då rör det sig istället om brottet förolämpning enligt 5:3 BrB.36 Om uppgiften senare når 

även tredje man är det fråga om enbart förtal. Förolämpning är nämligen subsidiärt till förtal.37 

Att så är fallet framgår direkt av 5:3 BrB. När uppgiften når tredje man spelar det ingen roll om 

han eller hon redan visste om uppgiften. Brottet förtal är ändå begånget i och med spridandet.38  

 

För att dömas till ansvar enligt denna paragraf måste den utpekade personen vara identifierbar39 

och dessutom vid liv. Om den nedsättande uppgiften istället handlar om en avliden person är 

5:4 BrB tillämplig40 (då är det fråga om brottet förtal av avliden, såvida gärningen är sårande 

för de efterlevande eller kränker den avlidnes frid). Inte heller en juridisk person kan förtalas.41 

Offret måste med andra ord vara en identifierbar, fysisk och levande person för att omfattas av 

bestämmelsen om förtal. 

 

Det finns även möjlighet att döma gärningsmän till ansvar för grovt förtal, vilket framgår av 

5:2 BrB. Till skillnad från förtal av normalgraden kan grovt förtal inte endast medföra böter, 

utan även ett två år långt fängelsestraff. Grovt förtal föreligger i de fall då uppgiften har varit 

                                                           
32 Schultz m.fl., s. 54. 
33 Jareborg m.fl., s. 100. 
34 Schultz m.fl., s. 51; Jareborg m.fl., s. 95. 
35 Schultz m.fl., s. 51. 
36 Jareborg m.fl., s. 97. 
37 Wennberg, Suzanne m.fl., Brottsbalken, kommentaren till kapitel 5. 
38 Wennberg, Suzanne m.fl., Brottsbalken, kommentaren till 5:1. 
39 Schultz, Mårten, Förtal och integritet, Juridisk Publikation 2/2012 s. 207–237, på s. 222. 
40 Nilsson, Karnov, kommentaren till brottsbalken, not 202. 
41 Wennberg, Suzanne m.fl., Brottsbalken, kommentaren till 5:1; Schultz m.fl., s. 52. 
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särskilt kränkande, har fått en mycket stor spridning eller om den på annat sätt har varit ägnad 

att medföra allvarlig skada för den utsatte.  

 

2.2 Förtal i fall av hämndporr 
 

Förtal är, som tidigare har nämnts, det brott som i nuläget aktualiseras oftast i fall av hämnd-

porr. Att det förhåller sig så beror på NJA 1992 s. 594, det viktigaste prejudikatet på området.  

 

I NJA 1992 s. 594 hade den tilltalade använt en videokamera för att spela 

in ett samlag mellan sig själv och målsäganden. Inspelningen hade ägt rum 

utan målsägandens vetskap. Den hade sedan visats upp för ca 30 personer 

som alla tillhörde samma umgängeskrets som den tilltalade och målsägan-

den. HD konstaterade att uppgifterna om att målsäganden hade haft sam-

lag med den tilltalade och hur detta samlag genomfördes inte var ägnade 

att utsätta målsäganden för andras missaktning och därför inte kunde ut-

göra förtal. HD ansåg däremot att en annan uppgift spreds med inspel-

ningen, nämligen att målsäganden var medveten om att samlaget spelades 

in och att hon ville att inspelningen sedan skulle spridas. Dessa uppgifter 

stämde inte och ansågs vara ägnade att utsätta målsäganden för andras 

missaktning. Uppgifterna ansågs ha spridits i en mycket integritetskrän-

kande form och ha varit ägnade att medföra allvarlig skada. Att uppgif-

terna hade nått ca 30 personer innebar enligt HD också att spridningen var 

stor. HD fastställde därför tingsrättens dom och dömde den tilltalade för 

grovt förtal. 

 

Om fallet hade varit uppe för bedömning idag hade den tilltalade med största sannolikhet dömts 

för kränkande fotografering enligt 4:6 a BrB eftersom målsäganden inte var medveten om att 

samlaget spelades in. Brottet kränkande fotografering tillkom dock så sent som 2013. I dagslä-

get är prejudikatet istället betydelsefullt i fall då den spridna inspelningen inte har skapats i 

hemlighet. 

 

HD:s dom framstår som en nödlösning. I brist på bättre alternativ valde HD att döma den till-

talade för förtal, trots att bestämmelsen om förtal var illa lämpad för fall såsom detta. HD var 

förmodligen av åsikten att den tilltalades handlande klart borde sanktioneras och skapade därför 

en möjlighet att göra just detta. Brottet förtal har skapats i syfte att skydda personers ära. I fall 

av hämndporr är det dock inte äran som kränks, åtminstone inte i första hand. Istället är det den 

sexuella integriteten som blir utsatt.42 Med tanke på detta framstår HD:s lösning som mindre 

lämplig. 

 

                                                           
42 Se Schultz, Mårten, Förtal och integritet, Juridisk Publikation 2/2012 s. 207-237, på s. 227 f; Politism, Dags för 
Sverige att införa lag mot hämndporr, ”http://www.politism.se/genusfolket/dags-for-sverige-att-infora-lag-
mot-hamndporr/”, lydelse 2016-01-28. 
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Det står klart att uppgifter kan förmedlas när filmer och fotografier visas.43 Att så är fallet slog 

HD uttryckligen fast i NJA 1994 s. 637 och det framgår även av NJA 1992 s. 594. Det proble-

matiska i sammanhanget är istället rekvisitet som kräver att offret ska ha pekats ut såsom brotts-

lig, klandervärd eller som något annat vilket är tänkt att medföra missaktning från andra. Upp-

giften som en nakenbild främst förmedlar är att den exponerade personen är sexuellt aktiv. 

Denna uppgift är inte tänkt att medföra missaktning från andra och det utgör därför inte heller 

förtal att sprida denna uppgift.44  

 

HD var mycket väl medveten om detta och valde därför att tolka inspelningen som att ytterligare 

en uppgift lämnades, nämligen uppgiften att målsäganden ville visa upp sina samlag, inspelade, 

inför vänner och bekanta. Någon sådan viljeyttring förekom inte i inspelningen, men HD ansåg 

att inspelningen kunde tolkas på detta sätt. Denna uppgift ansågs vara ägnad att utsätta målsä-

ganden för andras missaktning och den tilltalade kunde därför dömas för förtal. 

 

I takt med internets och hämndporrens utbredning har NJA 1992 s. 594 fått stor betydelse som 

prejudikat i liknande fall. Argumentationen som HD förde refereras det ofta till i hovrätter och 

tingsrätter. Exempel på sådana hovrätts- och tingsrättsmål följder nedan. 

 

Svea hovrätts dom 2005-07-01 i mål nr B 3433-05. Målsäganden och den 

tilltalade hade tidigare varit ett par. Under förhållandet hade den tilltalade 

tagit bilder av sexuell natur av målsäganden. Målsäganden hade samtyckt 

till detta under förutsättning att bilderna inte skulle ses av någon annan än 

den tilltalade. Efter förhållandets slut laddade den tilltalade upp minst 19 

av dessa bilder på en server. Den tilltalade gjorde detta som en reaktion på 

att målsäganden hade börjat träffa en ny kille. Vem som helst kunde dock 

inte komma åt dessa nakenbilder eftersom den exakta länkadressen till 

webbsidan krävdes för detta. Det gick således inte att klicka sig fram till 

bilderna från en annan webbsida. Den tilltalade skickade länkadressen till 

målsäganden och även till en av sina vänner via en chatt-konversation. 

Hovrätten slog fast att personer som såg bilderna enkelt kunde tro att mål-

säganden hade samtyckt till att sprida dessa. På grund av detta förmedla-

des en nedsättande uppgift om målsäganden, precis som HD slog fast i 

NJA 1992 s. 594. Bilderna var därför ägnade att utsätta henne för andras 

missaktning. Spridningen var visserligen begränsad, men med hänsyn till 

fotografiernas innehåll betraktades gärningen ändå som grov. Den tillta-

lade dömdes för grovt förtal. 

 

Falu tingsrätts dom 2012-10-16 i mål nr B 1219-12. Målsäganden och den 

tilltalade hade varit ett par under fyra års tid, med vissa uppehåll. Under 

förhållandet hade målsäganden tagit mycket grova sexuella bilder på sig 

själv och skickat till den tilltalade. Strax efter att förhållandet hade tagit 

                                                           
43 Nilsson, Karnov, kommentaren till brottsbalken, not 203. 
44 Se NJA 1992 s. 594; Se dock Jareborg m.fl., s. 94. Enligt författarna kan uppgifter om sexuella preferenser 
vara nedsättande om de i något praktiskt hänseende duger för att påtagligt förändra andras attityder gentemot 
den utpekade. 
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slut lade den tilltalade ut nio av dessa nakenbilder på målsägandens Fa-

cebook-konto för att hämnas på målsäganden som, enligt den tilltalade, 

inte hade avslutat deras relation på ett bra sätt. På Facebook hade bilderna 

varit tillgängliga för vem som helst att se under ca 30 minuter och de hade 

med stor sannolikhet nått majoriteten av målsägandens ca 200 Facebook-

vänner. Tingsrätten hänvisade till NJA 1992 s. 594 och slog fast att upp-

giften som bilderna förmedlade var ägnad att utsätta målsäganden för and-

ras missaktning eftersom de som såg bilderna enkelt kunde tro att målsä-

ganden ville visa upp sig naken inför andra. Det såg nämligen ut som att 

målsäganden själv hade lagt upp dessa bilder på Facebook. Den tilltalade 

dömdes för grovt förtal. 

 

Göta hovrätts dom 2014-02-18 i mål nr B 2417-13. Målsäganden hade 

fotograferat sig själv iklädd endast ett par trosor och sedan skickat bilden 

till sin dåvarande pojkvän. På något sätt hade även en annan person, den 

tilltalade, fått tag på bilden och sedan publicerat den under ett falskt konto 

på Facebook. Ungefär 50 personer hade då möjlighet att se bilden under 

fem minuter innan kontot, och därmed bilden, togs bort. Bilden spreds 

dock på målsägandens skola efter publiceringen. Hovrätten slog fast att 

nakenbilden kunde ge betraktaren intrycket att målsäganden var sexuellt 

utagerande och att hon hade ett behov av att visa upp sig naken inför andra. 

Denna uppgift var ägnad att utsätta målsäganden för andras missaktning 

och den tilltalade dömdes därför för förtal av normalgraden.45 

 

Ett annat sätt att motivera att gärningsmannen döms för förtal har också vuxit fram i praxis, 

utan vägledning från HD. Nakenbilder kan anses vara ägnade att utsätta målsäganden för andras 

missaktning om det framgår av sammanhanget att bilderna visas som hämnd för något som 

målsäganden har gjort. Denna motivering har använts i exempelvis följande mål:  

 

Lunds tingsrätts dom 2013-11-22 i mål nr B 4134-13. Målsäganden och 

den tilltalade hade tidigare varit ett par. Under förhållandet skickade mål-

säganden nakenbilder av sig själv till den tilltalades mobiltelefon. Målsä-

ganden lät även den tilltalade ta nakenbilder av henne. Det var enkelt att 

identifiera målsäganden på bilderna. Efter ett bråk lade den tilltalade ut 

dessa bilder på en webbsida och meddelade målsäganden om detta. När 

muspekaren vilade framför bilderna på webbsidan dök texten ”hora” upp. 

Bilderna hade även kategoriserats som hämndporr av den tilltalade och 

detta framgick på webbsidan. Tingsrätten kom fram till att den tilltalade 

hade gjort sig skylig till förtal av just denna anledning. Genom att påstå 

att bilderna lades upp i syfte att hämnas hade den tilltalade förmedlat en 

uppgift som var ägnad att utsätta målsäganden för andras missaktning. 

Uppgiften som förmedlades var att målsäganden hade utsatt den tilltalade 

för något som rättfärdigade en hämndaktion av detta slag. Den tilltalade 

                                                           
45 I tingsrätten hade den tilltalade friats eftersom bilden inte ansågs förmedla någon nedsättande uppgift om 
målsäganden. 
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dömdes för grovt förtal eftersom bilderna låg uppe på webbsidan i en må-

nad – och därför hade möjlighet att spridas till ett stort antal personer – 

samt eftersom dessa var mycket integritetskränkande. 

 

Det har även förekommit fall av olovligen spridna nakenbilder där den tilltalade har dömts för 

förtal utan att rätten överhuvudtaget har angett vilken nedsättande uppgift som dessa nakenbil-

der har förmedlat. De följande tre målen innehåller sådana bristfälliga domskäl. 

 

Svea hovrätts dom 2014-04-10 i mål nr B 11695-13. Den tilltalade och 

målsäganden hade haft en sexuell relation. Den tilltalade hade vid något 

tillfälle spelat in åtminstone delar av ett samlag dem emellan. Huruvida 

detta skedde med målsägandens samtycke eller inte var oklart, men hov-

rätten fann det inte styrkt att samtycke saknades. Den tilltalade visade se-

nare inspelningen för minst tre personer via sin mobiltelefon under en fest. 

Hovrätten angav inte vilken nedsättande uppgift som filmen förmedlade, 

utan nöjde sig med att konstatera att filmen uppenbarligen var ägnad att 

utsätta målsäganden för andras missaktning i det förevarande fallet. Hov-

rätten ansåg att syftet med spridandet var detta eftersom filmen visades för 

andra ungdomar i målsägandens umgängeskrets på den mindre ort där hon 

bodde. I den umgängeskretsen, men kanske inte i allmänhet, lämnade fil-

men en uppgift som var nedsättande. Hovrätten hänvisade till NJA 1992 

s. 594 endast för att konstatera att filmer som visar ett samlag inte i sig 

förmedlar någon nedsättande uppgift, inte för att använda HD:s argumen-

tation kring vilken nedsättande uppgift som filmen förmedlade. Den till-

talade dömdes för grovt förtal eftersom filmen ansågs vara ägnad att or-

saka allvarlig skada. 

 

Göta hovrätts dom 2015-08-28 i mål nr B 1422-15. Målsäganden och den 

tilltalade, som inte var ett par, träffades och hade samlag. Målsäganden 

var vid tillfället mycket berusad och uppfattade inte att den tilltalade spe-

lade in samlaget med sin mobiltelefon. Målsäganden gav aldrig sitt sam-

tycke till att samlaget spelades in. Den tilltalade antog dock att målsägan-

den samtyckte eftersom hon inte protesterade mot inspelningen medan den 

pågick. Dagen efter visade den tilltalade filmen för 5–10 personer innan 

mobiltelefonen beslagtogs av polis. Tingsrätten hänvisade till Svea hov-

rätts dom 2014-04-10 i mål nr B 11695-13 (se ovan) och använde sig av 

samma korta motivering. Uppgiften som spreds uppfattades som nedsät-

tande i målsägandens sociala umgängeskrets och därför var uppgiften 

också ägnad att utsätta målsäganden för andras missaktning. Hovrätten 

fastställde tingsrättens dom och den tilltalade dömdes för förtal av nor-

malgraden. 

 

Skaraborgs tingsrätts dom 2012-12-20 i mål nr B 3675-12. Målsäganden 

och den tilltalade hade tidigare varit ett par, men hade även efter förhål-

landets slut en sexuell relation. Den tilltalade hade vid ett tillfälle spelat in 

ett samlag mellan honom och målsäganden utan målsägandens vetskap 
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och samtycke. Den tilltalade hade därefter lagt upp filmen på ett par porr-

sidor på internet. På dessa sidor hade filmen visats sammanlagt åtminstone 

2 500 gånger. Tingsrätten motiverade inte varför inspelningen förmedlade 

en nedsättande uppgift om målsäganden, men dömde den tilltalade för 

grovt förtal.46 Brottet var att anse som grovt på grund av filmens innehåll 

samt den stora spridning som filmen hade fått. 

 

I de allra flesta fall döms den tilltalade för grovt förtal, inte förtal av normalgraden, när naken-

bilder har lagts upp på internet. Det som avgör huruvida ett fall av förtal ska anses som grovt 

är, som redan har nämnts ovan, om uppgiften har varit särskilt kränkande, om den har fått en 

mycket stor spridning eller om den på annat sätt har varit ägnad att medföra allvarlig skada för 

den utsatte. När en nakenbild läggs upp på internet blir spridningen i regel mycket stor eftersom 

bilden enkelt kan kopieras. En nakenbild som väl har laddats upp kommer därför med stor san-

nolikhet att finnas tillgänglig på internet under all överskådlig framtid och nå en stor publik. 

Det är detta faktum som i allmänhet är avgörande när brottet bedöms som grovt. I vissa fall har 

rätten dock inte hållit den tilltalade ansvarig för den stora spridningen på internet och därför 

dömt denne för förtal av normalgraden. Rätten har då endast tagit hänsyn till den tilltalades 

ursprungliga spridande. Så skedde i målet nedan. 

 

Svea hovrätts dom 2007-08-21 i mål nr B 5007-07. Den tilltalade hade 

smygfilmat målsäganden A och B medan de hade samlag på en studs-

matta. De tre personerna var vid gärningstillfället 15 år gamla. I direkt 

anslutning till smygfilmningen hade den tilltalade överfört filmen till en 

dator och sedan skickat filmen, samt namnen på målsäganden A och B, 

till fem bekanta via chattklienten MSN. Dessa bekanta spred sedan filmen 

vidare, vilket resulterade i att målsäganden A och B fick motta en mängd 

kränkningar i sina skolor. Gärningen bedömes utgöra endast förtal av nor-

malgraden, trots att filmen hade spridits till ett stort antal personer. Den 

tilltalade hölls endast ansvarig för spridandet till de ursprungliga fem per-

sonerna eftersom det inte kunde styrkas att hon hade haft uppsåt till en 

större spridning. 

 

2.3 Analys 
 

De som sprider hämndporr döms ofta för förtal, vilket rättsfallen ovan har visat. Dessa rättsfall 

har även visat vilka nedsättande uppgifter som nakenbilder kan anses förmedla om de avbil-

dade. När någon av dessa två uppgifter förmedlas är bilderna ägnade att utsätta den avbildade 

för andras missaktning, vilket innebär att den tilltalade kan dömas för förtal: 

 

 Den avbildade vill, eller har ett behov av att, sprida nakenbilder av sig själv. 

 Den avbildade har gjort något som förtjänar hämnd. 

 

                                                           
46 Om gärningen hade begåtts idag hade den tilltalade förmodligen dömts för kränkande fotografering enligt 
4:6 a BrB eftersom målsäganden blev smygfilmad. 
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Den första uppgiften anses bli förmedlad om det inte framgår att den avbildade personen mot-

sätter sig att nakenbilden skapas. Det handlar om fall då den avbildade personen har blivit 

smygfotograferad, fall då den avbildade personen har fotograferat sig själv och fall då den av-

bildade personen har samtyckt till att fotografering sker. I dessa fall kan betraktaren tro att den 

avbildade personen har spridit nakenbilden själv eller godkänt att den sprids. 

 

Det verkar vara oklart hur spridna fotografier och filmer, där den avbildade personen tydligt 

protesterar mot att bli fotograferad eller filmad, ska bedömas. Den nedsättande uppgiften att 

den avbildade vill sprida nakenbilder på sig själv förmedlas nämligen inte i dessa fall. Hand-

lingen att sprida sådana fotografier eller filmer kan dock inte anses vara mindre klandervärd. 

Förhållandet är snarare det motsatta eftersom integritetskränkningen är minst lika stor. Rättslä-

get verkar dock vara att spridandet av sådana nakenbilder inte kan beivras med bestämmelsen 

om förtal, såvida inte den andra av de två nedsättande uppgifterna förmedlas istället. 

 

Den andra nedsättande uppgiften anses bli förmedlad om nakenbilden har lagts upp på en 

webbsida där det framgår att spridandet utgör en hämnd. Det kan handla om att en text i anslut-

ning till bilden berättar att spridandet tjänar just detta syfte, eller om att nakenbilden på denna 

sida har kategoriserats som hämndporr. Uppgiften om att spridandet utgör en hämnd är nedsät-

tande eftersom denna uppgift även, indirekt, för med sig uppgiften att den avbildade personen 

har gjort något som förtjänar en hämndaktion av aktuellt slag. Det framkommer åtminstone att 

någon anser att den avbildade personen förtjänar denna hämndaktion. 

 

Det kan konstateras att bestämmelsen om förtal inte omfattar samtliga fall av hämndporr. När 

det framgår av nakenbilden att denna sprids utan samtycke från den avbildade personen, sam-

tidigt som det inte framgår att nakenbilden sprids i hämndsyfte, sprids ingen nedsättande upp-

gift. Gärningsmannen kan då inte dömas för förtal. 
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3 Kränkande fotografering 
 

3.1 Kränkande fotografering i allmänhet 
 

Kränkande fotografering är ett av de nyaste tillskotten i BrB:s brottskatalog. Brottet tillkom så 

sent som 2013 och skapades med anledning av ett mycket uppmärksammat svenskt fall som tog 

sig hela vägen upp till Europadomstolen.47 Fallet rörde en ung kvinna som hade blivit smygfil-

mad av sin styvpappa. Han kunde inte dömas för sexuellt ofredande eftersom han inte hade haft 

uppsåt till att kvinnan skulle upptäcka smygfilmandet. Gärningen utgjorde inte heller något 

annat brott enligt svensk lag.48 Lagstiftaren insåg att lagen var bristfällig och åtgärdade detta 

genom att införa ett nytt brott, kränkande fotografering, redan innan Europadomstolen slog fast 

att så borde ske. Vad som utgör kränkande fotografering framgår av 4:6 a BrB. Lagrummet 

lyder: 

 

”Den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av 

någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett om-

klädningsrum eller ett annat liknande utrymme, döms för kränkande foto-

grafering till böter eller fängelse i högst två år. 

Till ansvar ska det inte dömas om gärningen med hänsyn till syftet och 

övriga omständigheter är försvarlig. 

Första stycket gäller inte den som med tekniskt hjälpmedel tar upp bild av 

någon som ett led i en myndighets verksamhet.” 

 

En person som fotograferar eller filmar någon i en intim situation inomhus utan dennes vetskap 

och samtycke gör sig således numera skyldig till kränkande fotografering. Termen ”tekniskt 

hjälpmedel” har valts för att göra bestämmelsen teknikneutral och därigenom öka dess livs-

längd.49 Alla tillvägagångssätt som finns att filma eller fotografera, i dagsläget och i framtiden, 

omfattas således av bestämmelsen. Uppräkningen av utrymmen har även inkluderats i lagrum-

met för att göra bestämmelsens avgränsning tydligare.50 Uppräkningen, och därmed avgräns-

ningen, är dock inte fullständig, vilket framgår av orden ”ett annat liknande utrymme”.51 Be-

stämmelsen är inte heller begränsad till att vara tillämplig enbart i fall då den avbildade perso-

nen kan identifieras. Huruvida den avbildade personen kan identifieras eller inte på upptag-

ningen spelar således ingen roll i fråga om gärningsmannens skuld.52  

 

Trots införandet av det nya brottet kvarstår en lucka i lagen vilken beror på rekvisitet ”i hem-

lighet”. Rekvisitet innebär att den filmade/fotograferade personen måste vara helt omedveten 

                                                           
47 Söderman v. Sweden 5786/08. 
48 För en utförligare redogörelse se rättsfallskoncentratet av Svea hovrätts dom 2007-10-16 i mål nr B 1831-06 i 
avsnitt 5.1 nedan. 
49 Träskman, Per Ole m.fl., Brottsbalken, kommentaren till 4:6 a. 
50 Ibid. 
51 På platser som faller utanför bestämmelsen kan istället brottet sexuellt ofredande aktualiseras, se Jareborg 
m.fl., s. 130.  
52 Träskman, Per Ole m.fl., Brottsbalken, kommentaren till 4:6 a. 
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om filmningen/fotograferingen medan den pågår.53 Om personen som blir filmad/fotograferad 

upptäcker detta kan inte gärningsmannen dömas för kränkande fotografering. Istället anses gär-

ningsmannen då göra sig skyldig till ofredande eller sexuellt ofredande, såvida denne har uppsåt 

till ett av dessa brott. Om uppsåt saknas blir situationen densamma som i fallet med den smyg-

filmade 14-åringen och gärningsmannen frias. 

 

Undantaget i andra stycket syftar på journalisters rätt att undersöka missförhållanden med hjälp 

av dolda kameror.54 Det är ännu oklart om något annat syfte än just journalistisk granskning 

kan omfattas av detta undantag.  

 

3.2 Kränkande fotografering i fall av hämndporr 
 

Vid första anblick verkar kränkande fotografering vara det brott som tydligast tar sikte på 

hämndporr, men så är inte fallet. Bestämmelsens tillämpningsområde är mycket begränsat och 

omfattar endast intima fotografier och filmer som har skapats i hemlighet, det vill säga utan den 

avbildades vetskap och – framför allt – samtycke. Merparten av de nakenbilder som sprids på 

internet har dock skapats med samtycke, i många fall dessutom av den avbildade själv. Rekvi-

sitet om att bildupptagningen ska ha skett olovligen är då inte uppfyllt. Det efterföljande spri-

dandet av nakenbilderna, som sker utan samtycke, är istället vad som faktiskt skadar den avbil-

dade i fall av hämndporr. Detta olovliga spridande behandlas dock inte inom ramen för brottet 

kränkande fotografering. Bestämmelsen tar istället endast sikte på fotograferingen eller filman-

det i sig. 

 

De gärningar som idag faller in under brottsbeskrivningen för kränkande fotografering bedöm-

des före den 1 juli 2013 på samma sätt som olovligt spridande av nakenbilder fortfarande be-

döms. Det spelade ingen roll huruvida nakenbilderna hade skapats med samtycke eller inte. 

Bedömningen var densamma och spridandet stod alltid i fokus, inte skapandet. I de allra flesta 

fallen dömdes den tilltalade för förtal, liksom i målen nedan. 

 

Hovrätten för Nedre Norrlands dom 2012-06-25 i mål nr B 340-12. Den 

tilltalade hade vid två tillfällen spelat in målsäganden då hon haft en tre-

kant, det vill säga samlag med två personer samtidigt. Målsäganden var 

inte medveten om att något av samlagen spelades in. Den tilltalade visade 

därefter de inspelade filmerna för tre personer. Den nedsättande uppgiften 

som filmerna förmedlade var att målsäganden ville bli filmad och även 

visa upp filmerna för andra. Hovrätten hänvisade till NJA 1992 s. 594. 

Reaktionerna från målsägandens omgivning var också av ett sådant slag 

att det kunde konstateras att filmen var ägnad att utsätta henne för andras 

missaktning. Den tilltalade dömdes för förtal av normalgraden eftersom 

spridningen av filmerna var begränsad samt eftersom deras innehåll var 

kort och otydligt.  

 

                                                           
53 Prop. 2012/13:69 s. 29. 
54 Träskman, Per Ole m.fl., Brottsbalken, kommentaren till 4:6 a. 
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Svea hovrätts dom 2007-06-21 i mål nr B 6489-06. Målsäganden blev, 

utan hennes vetskap, inspelad under ett oralt samlag mellan henne och den 

tilltalade A. Målsäganden och den tilltalade A var inte vid något tillfälle 

ett par, utan hade enbart en sexuell relation. Den tilltalade A skickade de 

två korta inspelningarna till sin vän, den tilltalade B. Den tilltalade B 

gjorde filmerna tillgängliga för ett stort antal personer genom att göra dem 

nedladdningsbara i fildelningsprogrammet DC++. Hur många personer 

som faktiskt tog del av filmerna var dock okänt. Eftersom de personer som 

såg filmerna enkelt kunde tro att målsäganden ville att filmerna skulle 

spridas var filmerna ägnade att utsätta målsäganden för andras missakt-

ning. De båda tilltalade dömdes därför för grovt förtal. 

 

Senare fall av hämndporr borde också kunna resultera i att gärningsmän döms för kränkande 

fotografering. Filmningen eller fotograferingen i sig straffas då, men inte spridandet av filmerna 

och fotografierna. I arbetet med denna framställning har dock inga sådana mål framkommit.  

 

3.3 Analys 
 

Det måste anses vara positivt att brottet kränkande fotografering har tillkommit. Före dess till-

komst kunde de personer som i hemlighet fotograferade eller filmade personer i sexuella sam-

manhang inte dömas, såvida inte offret upptäckte gärningen medan den pågick eller såvida inte 

nakenbilderna i efterhand spreds. I det första fallet skulle gärningsmannen kunna dömas för 

sexuellt ofredande och i det andra fallet för förtal. Förhållandet att brottet kränkande fotogra-

fering inte även omfattar spridandet av nakenbilder eller att detta förfarande inte på något annat, 

lika tydligt, sätt har blivit brottsligt, framstår som olyckligt. Spridandet torde nämligen i all-

mänhet vara det som kränker offrets sexuella integritet mest. 
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4 Ofredande  
 

4.1 Ofredande i allmänhet 
 

Bestämmelsen om ofredande är tänkt att fånga upp handlingar som inte faller in under något 

annat brott i BrB:s fjärde kapitel (såsom kränkande fotografering), men som ändå bör kunna 

sanktioneras. Vilka gärningar som utgör ofredande framgår av 4:7 BrB. Lagrummet lyder: 

 

”Den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkast-

ning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan, döms för 

ofredande till böter eller fängelse i högst ett år.” 

 

En person kan handgripligen antastas exempelvis genom att någon sätter krokben för denne, 

rycker i dennes kläder eller knuffar denne.55 Lagrummet nämner dessutom uttryckligen att 

skottlossning, stenkastning och oljud kan utgöra ofredande. Det alternativa rekvisit som är av 

intresse vid kränkningar över internet är dock ”annat hänsynslöst beteende”. Ett ofantligt stort 

antal gärningar, som inte ens behöver vara av fysisk natur, har möjlighet att omfattas av detta 

rekvisit enligt dess ordalydelse. Exempel på ”annat hänsynslöst beteende” är påträngande tig-

geri, envist uppvaktande, spelande av hög musik om natten och ”practical jokes” såsom att dra 

undan stolen för den som ska sätta sig ner.56 

 

4.2 Ofredande i fall av hämndporr 
 

Det är alltså möjligt att ofreda personer med ”annat hänsynslöst beteende”. Enligt ordalydelsen 

omfattas därför gärningar av alla möjliga slag, så även spridande av hämndporr.57 Inget fall av 

hämndporr har dock ansetts utgöra ofredande i skrivande stund. Läget är sådant eftersom det 

hänsynslösa beteendet endast utgör ofredande om offret uppfattar beteendet samtidigt som det 

företas.58 Först då utgör handlingen en kännbar fridskränkning. Rekvisitet har tillkommit ge-

nom doktrin och praxis.59 Det ”hänsynslösa beteendet” i fall av hämndporr är spridandet av 

nakenbilder utan den avbildades samtycke. Denna person är i regel inte medveten om spridan-

det när det företas, det vill säga när gärningsmannen lägger ut nakenbilderna på internet. Oftast 

blir den utsatte istället informerad om spridandet av bekanta först när nakenbilderna har nått en 

större krets, eller av gärningsmannen själv strax efter att denne har gjort bilderna tillgängliga 

för andra. I dessa fall kan inte gärningsmannen dömas för ofredande.  

 

 

 

                                                           
55 Träskman, Per Ole m.fl., Brottsbalken, kommentaren till 4:7. 
56 Jareborg m.fl., s. 63 f. 
57 Se Schultz m.fl., s. 67. 
58 Ibid., s. 69. 
59 NJA 2008 s. 946, på s. 956 f. 
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4.3 Analys  
 

Det är dock möjligt att tänka sig fall då gärningsmannen lägger ut nakenbilder på internet, eller 

på ett annat sätt sprider dessa, mitt framför ögonen på den avbildade personen. Om det skedde 

skulle gärningsmannen kunna dömas för ofredande, men inget mål har ännu haft sådana om-

ständigheter. 

 

Om ofredande omfattar spridande av hämndporr handlar det således endast om ett mycket be-

gränsat antal fall. Det är även troligt att dessa enstaka fall istället anses utgöra sexuellt ofre-

dande. Gränsdragningen mellan dessa två brott är dock oklar, vilket behandlas nedan. 
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5 Sexuellt ofredande  
 

5.1 Sexuellt ofredande i allmänhet 
 

I 6:10 BrB beskrivs brottet sexuellt ofredande, vilket är närbesläktat med brottet ofredande. 

Lagrummet lyder: 

 

”Den som […] döms för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst 

två år. 

Detsamma gäller den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är 

ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en 

person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet.” 

 

I denna framställning är endast paragrafens andra stycke av intresse. Där framgår det att hand-

lingar som är ägnade att kränka en persons sexuella integritet utgör sexuellt ofredande. Den 

aktuella handlingen ska vara av ett sådant slag att den typiskt sätt är ägnad att kränka någons 

sexuella integritet, huruvida den sexuella integriteten har kränkts i det enskilda fallet är dock 

oviktigt.60 

 

Om gärningen tillfredsställer, eller åtminstone retar, gärningsmannens sexualdrift är det ofta 

fråga om sexuellt ofredande. Tidigare var detta ett rekvisit som framgick av förarbetena till 

2005 års reform61, men i praxis har – åtminstone de flesta – domstolarna frångått denna ordning. 

Numera kan således även gärningar av annat slag omfattas av bestämmelsen. Så var fallet i RH 

2004:40. Göta hovrätt slog där fast att det utgjorde sexuellt ofredande att ändra en persons be-

skrivning av sig själv på en internetsida på ett sådant sätt att dennes sexuella integritet kränktes. 

I RH 2006:57 uttryckte Svea hovrätt samma åsikt, det vill säga att det begränsande rekvisitet 

inte skulle tillämpas.62 I detta mål dömdes dock gärningsmannen för ofredande, istället för sex-

uellt ofredande, efter att ha läst en berättelse av sexuell natur för små barn. 

 

Det rådde länge delade meningar om huruvida offret måste ha varit medveten om gärningen 

medan den pågick för att gärningsmannen skulle kunna dömas för sexuellt ofredande.63 Inte 

heller på denna punkt har rättstillämpningen således skett konsekvent.  

 

I RH 1999:119 hade den tilltalade dragit ner målsägandens trosor och hål-

lit sitt ansikte nära hennes underliv medan hon sov. Gärningen hade haft 

ett sexuellt syfte, men bedömdes inte utgöra sexuellt ofredande. Hovrätten 

ansåg att den tilltalade inte kunde dömas eftersom målsäganden sov me-

dan gärningen ägde rum och därför inte var medveten om vad som hände. 

                                                           
60 Schultz m.fl., s. 72. 
61 Prop. 2004/05:45 s. 88 
62 Jfr dock Hovrätten för Nedre Norrlands dom 2008-10-03 i mål nr B 365-08. 
63 Se Jareborg m.fl., s. 130; SOU 2010:71 s. 381 f. 
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Gärningen var därför inte ”ägnad att väcka anstöt”.64 Den tilltalade döm-

des istället för ofredande. 

 

Göta hovrätts dom 2005-03-16 i mål nr B 139-05. Den tilltalade var åtalad 

för bland annat sexuellt ofredande. Han hade fotograferat och berört mål-

sägandens penis medan denne sov. Hovrätten friade den tilltalade på 

denna åtalspunkt eftersom målsäganden omöjligt kunde ha tagit anstöt av 

gärningen medan den ägde rum. 

 

Svea hovrätts dom 2012-04-20 i mål nr B 10342-11. Den tilltalade hade 

tryckt sin penis mot målsägandens öra medan hon sov. Handlingen var av 

sexuell karaktär och ägnad att kränka målsägandens sexuella integritet. 

Målsäganden uppfattade inte gärningen när den ägde rum, men detta för-

hållande var, enligt hovrätten, helt betydelselöst. Den tilltalade dömdes för 

sexuellt ofredande. 

 

Den allmänt rådande uppfattningen idag verkar dock vara att sexuellt ofredande föreligger även 

i fall då målsäganden har varit omedveten om gärningen.65 Att denna ordning är den rätta mo-

tiveras med att sexuellt ofredande är ett sexualbrott (eftersom det är placerat i 6 kap. BrB), inte 

ett fridsbrott.66 För att någons frid ska kränkas krävs det att offret har märkt av gärningen, men 

detta krävs däremot inte för att kränka någons sexuella integritet. I bestämmelsen om våldtäkt 

(6:1 BrB) nämns det särskilt att offrets medvetslöshet eller sömn inte påverkar hur gärningen 

bedöms och detsamma ska gälla de övriga brotten i 6 kap. BrB.67  

 

Ett annat problem är gränsdragningen mellan ofredande och sexuellt ofredande. Det råder en 

osäkerhet kring denna gränsdragning. De, ovan nämnda, inkonsekventa tillämpningarna av be-

stämmelsen har bidragit till denna osäkerhet. Det verkar dock stå klart att gärningsmannens 

uppsåt spelar störst roll för huruvida gärningen ska bedömas som ofredande eller sexuellt ofre-

dande.68 

 

NJA 1997 s. 359. När den tilltalade, en manlig officer, tillrättavisade kläd-

seln hos målsäganden, en kvinnlig värnpliktig, frågade han om hon hade 

”varit inne på toaletten och knullat” och kallade henne dessutom för 

”hora”. Trots den sexuella innebörden i orden dömdes den tilltalade inte 

för sexuellt ofredande. Rätten gjorde bedömningen att den tilltalade hade 

uppsåt att förolämpa målsäganden, men inte att kränka hennes sexuella 

integritet. Åtalet ogillades helt eftersom åtal inte hade väckts för förolämp-

ning. 

 

                                                           
64 Rekvisitet ”ägnad att väcka anstöt” ersattes senare med rekvisitet ”ägnat att kränka personens sexuella in-
tegritet”. 
65 SOU 2010:71 s. 381 f. 
66 Ibid., s. 381 f. 
67 Ibid., s. 381 f. 
68 Så bör det dock inte vara enligt Nils Jareborg, Sandra Friberg, Petter Asp och Magnus Ulväng, se Jareborg 
m.fl., s. 130. 
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Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-08-27 i mål nr B 3891-14. Den 

tilltalade hade fotograferat målsägandens könsorgan medan målsäganden 

duschade. Händelsen ägde rum i duschutrymmet på den högstadieskola 

där de båda tonårspojkarna studerade. Fotografiet var suddigt och visade 

inte målsägandens ansikte. Gärningen bedömdes inte utgöra sexuellt ofre-

dande eftersom den inte ansågs vara ägnad att kränka målsägandens sex-

uella integritet. Den ansågs däremot vara ägnad att kränka målsägandens 

personliga integritet och därför dömdes den tilltalade för ofredande. 

 

En slutsats som kan dras är således att bestämmelsen om sexuellt ofredande omfattar väldigt 

många sorters gärningar. Gärningarna behöver inte reta eller tillfredsställa gärningsmannens 

sexualdrift och den som utsätts behöver inte heller vara medveten om vad som sker. Det råder 

dock en viss osäkerhet kring exakt vilka gärningar som omfattas. Spridande av hämndporr kan 

vara en av dem. 

 

5.2 Sexuellt ofredande i fall av hämndporr 
 

Hämndporr sprids inte i syfte att reta eller tillfredsställa gärningsmannens sexualdrift. Syftet 

torde istället vara att kränka den avbildade personens sexuella integritet och att få denne att må 

dåligt. Den avbildade personen är i regel inte heller medveten om handlingen när den företas, 

det vill säga då nakenbilderna laddas upp på internet eller sprids på annat sätt. Vetskapen om 

spridandet kommer först i efterhand. Som ovan har konstaterats är dessa rekvisit dock inte 

längre aktuella och därför utgör de inget hinder för att spridande av hämndporr ska bedömas 

som sexuellt ofredande. Det står även klart att sexuellt ofredande kan begås via internet, där 

spridandet av nakenbilder oftast sker.69 

 

Spridande av hämndporr har ansetts utgöra sexuellt ofredande, men i endast ett mål. Detta mål 

behandlades dessutom enbart i tingsrätt. 

 

Uppsala tingsrätts dom 2007-06-14 i mål nr B 411-07. Den tilltalade och 

målsäganden hade varit ett par under drygt ett års tid. Under förhållandet 

hade de spelat in målsäganden då hon utförde oralsex på den tilltalade. De 

hade även tagit fotografier med samma innehåll samt på målsäganden då 

hon poserade med naken överkropp. Detta skedde med målsägandens 

samtycke. Efter förhållandets slut spreds filmen och bilderna på internet 

via målsägandens MSN-konto som den tilltalade hade tillgång till. Att det 

var just den tilltalade som hade spridit filerna ansåg rätten vara ställt utom 

rimligt tvivel. Filmen och bilderna nådde fler än 100 personer. Rätten 

dömde den tilltalade för sexuellt ofredande eftersom gärningen kränkte 

målsägandens sexuella integritet. Rätten hänvisade till RH 2004:40 och 

betonade att en gärning kan utgöra sexuellt ofredande trots att den inte 

tillfredsställer eller retar gärningsmannens sexualitet. 

 

                                                           
69 Jareborg m.fl., s. 129. 
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5.3 Analys 
 

Det är anmärkningsvärt att spridande av hämndporr inte alltid bedöms som sexuellt ofredande. 

Bestämmelsen om sexuellt ofredande har nämligen som mål att skydda just den sexuella in-

tegriteten hos offret, vilken kränks i de fall då hämndporr sprids. Spridande av hämndporr faller 

även tydligt in under bestämmelsens ordalydelse. Trots att bestämmelsen lämpar sig väl för 

dessa mål är det istället brottet förtal som allra oftast anses vara aktuellt för prövning. Intresset 

som brottet förtal är tänkt att skydda är dock äran. Att sätta äran i centrum när hämndporr sprids, 

istället för den sexuella integriteten, är ett inte helt logiskt val som borde ha föregåtts av väl 

genomtänkta motiveringar från HD i NJA 1992 s. 594. Dessa motiveringar lyser dock med sin 

frånvaro. 
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6 Barnpornografibrott 
 

6.1 Barnpornografibrott i allmänhet 
 

Den som sprider, eller på något annat sätt befattar sig med, en pornografisk bild som skildrar 

barn gör sig skyldig till barnpornografibrott enligt 16:10 a 1 st. BrB. Brottets maximistraff är 

två års fängelse. 

 

Med ”barn” menas, enligt 16:10 a 3 st. BrB, en person vars pubertetsutveckling inte är fullbor-

dad eller en person som är yngre än 18 år. Pubertetsutvecklingen är dock den avgörande faktorn. 

En person som har utvecklats sent kan nämligen anses vara ett barn i lagens mening, trots att 

han eller hon har fyllt 18 år.70 Om den avbildade personen vid tillfället var yngre än 18 år, men 

fullt utvecklad, är gärningsmannen endast skyldig om åldern framgick av nakenbilden eller av 

omständigheterna kring nakenbilden i övrigt. Detta framgår av 16:10 a 3 st. BrB. 

 

Om brottet är särskilt grovt kan gärningsmannen dömas för grovt barnpornografibrott, vilket 

kan resultera i ett sex år långt fängelsestraff. Omständigheter som talar för att brottet är grovt 

är om det har begåtts yrkesmässigt eller i vinstsyfte, om det har utgjort ett led i en stor eller 

systematisk brottslig verksamhet, om det har avsett en särskilt stor mängd bilder eller bilder där 

barnen är särskilt unga, om barnen har utsatts för våld eller tvång eller om barnen har utnyttjats 

på ett särskilt hänsynslöst sätt. Allt detta framgår direkt av 16:10 a 5 st. BrB. Endast innehav 

av barnpornografi verkar dock aldrig medföra att brottet är grovt, oavsett hur stor mängd bilder 

det rör sig om.71 

 

HD har slagit fast att grovt barnpornografibrott är ett så kallat artbrott.72 Med artbrott menas 

brott som, enligt 30:4 2 st. BrB, bör resultera i ett kortare fängelsestraff istället för en icke 

frihetsberövande påföljd på grund av sin art.73 Syftet med bestämmelsen är allmänpreventivt74 

och bestämmelsen är ett undantag från huvudregeln i paragrafens första stycke, vilken slår fast 

att gärningsmän i första hand ska dömas till en icke frihetsberövande påföljd. Grovt barnpor-

nografibrott anses således vara ett särskilt allvarligt brott.  

 

Lagen definierar inte vad som utgör pornografi, men enligt förarbetena är en bild pornografisk 

om den, utan att ha några vetenskapliga eller konstnärliga värden, på ett ohöljt och utmanade 

sätt skildrar ett sexuellt motiv.75 Det avgörande är således vilket syfte bilden i fråga har. Om 

                                                           
70 Nilsson, Karnov, kommentaren till brottsbalken, not 818. 
71 Se RH 2003:69 där innehav av ca 140 000 barnpornografiska bilder bedömdes utgöra barnpornografibrott av 
normalgraden. 
72 NJA 2002 s. 265. 
73 Ulväng, Karnov, kommentaren till brottsbalken, not 1353. 
74 Ibid., not 1353. 
75 Prop. 1970:125 s. 79 f. 
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bilden har skapats just i syfte att påverka åskådaren sexuellt är det förmodligen fråga om por-

nografi, men inte i annat fall.76 Fotografier och filmer som skildrar nakna barn är således inte 

barnpornografiska i sig, även om de kan stimulera sexualdriften hos vissa människor.77 Ibland 

kan gränsen dock vara svår att urskilja.  

 

Gävle tingsrätts dom 2011-03-29 i mål nr B 3561-10. Den tilltalade hade 

filmat sina två döttrar, som vid tillfället var sex respektive tre år gamla, 

medan de lekte med varandra under en semester. Flickorna var nakna och 

gjorde samlagsliknande rörelser, men deras könsdelar syntes inte. Den 

äldre flickan låg ovanpå den yngre och en av dem, eller båda, sade ”snip-

pis” och ”pung” upprepade gånger. Den tilltalade visade sedan filmen för 

sina systrar och svägerskor. Tingsrätten kom fram till att filmen inte var 

barnpornografisk eftersom det inte kunde styrkas att syftet med inspel-

ningen var sexuellt. Åtalet ogillades på denna grund. 

 

Bestämmelsen om barnpornografibrott har några undantag. Dessa undantag framgår av 16:10 

b BrB. Det är tillåtet för upphovsmän till hantverksmässiga framställningar av barnpornografi 

att inneha dessa om de inte ska göras tillgängliga för andra personer. Det är även tillåtet att 

befatta sig med barnpornografi om det är försvarligt, det vill säga i arbetet med seriös nyhets-

förmedling, forskning, brottsutredning och opinionsbildning.78 Ett annat undantag kan tilläm-

pas om skillnaden i ålder och utveckling mellan gärningsmannen och den avbildade personen 

är ringa. Detta undantag förklaras närmare nedan.  

 

6.2 Barnpornografibrott i fall av hämndporr 
 

Spridande av hämndporr är främst ett problem bland unga. Det är inte ovanligt att de inblandade 

personerna är yngre än 18 år. När så är fallet utgör spridandet med största sannolikhet barnpor-

nografibrott.  

 

Om skillnaden i ålder och utveckling mellan gärningsmannen och den avbildade personen är 

ringa – vilket är vanligt då hämndporr sprids – kan ett undantag till ringa barnpornografibrott 

och barnpornografibrott av normalgraden tillämpas. Detta framgår av 16:10 b BrB. Undanta-

get gäller dock endast skildring och innehav av barnpornografi, inte spridande av densamma. 

Förutom detta rekvisit krävs det även att det i övrigt inte är påkallat att ansvar döms ut. Undan-

taget kan således inte åberopas i fall av hämndporr. Det är lagligt för två 17-åringar att ta sex-

uellt utmanande bilder på varandra och sedan behålla dessa för eget bruk (dock inte en alltför 

lång tid)79, men det är inte lagligt för någon av dem att sprida dessa bilder vidare. 

 

                                                           
76 Prop. 1997/98:43 s. 82. 
77 Ibid., s. 82. 
78 Leijonhufvud, Madeleine m.fl., Brottsbalken, kommentaren till 16:10 b. 
79 Ju längre tid som går, desto svårare blir det att tillämpa undantagsregeln, Ulväng m.fl., s. 210. 
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Det kan även förtydligas att den person under 18 år som befattar sig med nakenbilder förestäl-

lande enbart sig själv aldrig gör sig skyldig till barnpornografibrott.80 Den underåriga person 

som tar nakenbilder av sig själv och sedan skickar dessa till exempelvis sin pojk- eller flickvän 

begår således inte barnpornografibrott. 

 

De gärningsmän som sprider hämndporr verkar mycket sällan åtalas för barnpornografibrott. I 

målen nedan utreds dock om barnpornografibrott har begåtts i samband med just spridande av 

hämndporr. 

 

Hovrätten för Övre Norrlands dom 2005-05-26 i mål nr B 653-04. Under 

en fest hade den tilltalade A och B låst in sig i ett badrum tillsammans med 

målsäganden. Den tilltalade B hade pussat på målsäganden och dragit ner 

hennes byxor. Den tilltalade A hade fotograferat målsägandens underliv. 

Målsäganden var 15 år gammal och mycket berusad vid tillfället. I efter-

hand skickade den tilltalade A bilderna till den tilltalade B. Den tilltalade 

B skickade bilderna till den tilltalade C. Den tilltalade C skickade bilderna 

till den tilltalade D. Den tilltalade D skickade bilderna till en annan bekant 

och någon person lade senare ut bilderna på webbsidan Lunarstorm, där 

de blev tillgängliga för ett stort antal personer. Bilderna bedömdes vara 

barnpornografiska. Den tilltalade A dömdes för sexuellt ofredande. Den 

tilltalade B, C och D dömdes för grovt förtal. Samtliga tilltalade var även 

åtalade för barnpornografibrott, men hovrätten friade dem på denna punkt 

med hänvisning till Högsta domstolens dom 2005-02-25 i mål nr B 1460-

04. Det framgick nämligen inte av bilderna att målsäganden var under 18 

år. Enbart det faktum att de tilltalade visste om att målsäganden var under 

18 år kunde inte läggas till grund för straffansvar.81 

 

Södertälje tingsrätts dom 2015-08-24 i mål nr B 1066-15. Målsäganden, 

som var 13 år vid tillfället, hade haft frivilligt oralsex med den tilltalade A 

på en skoltoalett. Den tilltalade B var också närvarande på toaletten, vilket 

målsäganden och den tilltalade A var medvetna om. De var dock inte med-

vetna om att den tilltalade B filmade vad som pågick. I efterhand hade 

filmen visats för åtminstone två personer. De båda tilltalade personerna 

var 16 år gamla. Den tilltalade A dömdes för sexuellt utnyttjande av barn 

eftersom målsäganden var under 15 år. Den tilltalade B dömdes för barn-

pornografibrott. Han gjorde sig dock inte skyldig till barnpornografibrott 

genom att sprida filmen. Målsägandens ålder framgick nämligen inte di-

rekt av denna film. Han gjorde sig däremot skyldig till barnpornogra-

fibrott genom att skapa filmen eftersom han själv var medveten om mål-

sägandens ålder vid denna tidpunkt. 

 

Om det framgår av bilderna att målsäganden är yngre än 18 år utgör det således barnpornogra-

fibrott att sprida dessa. I många fall är det således fullt möjligt att döma de som sprider hämnd-

porr för barnpornografibrott.  

                                                           
80 Leijonhufvud, Madeleine m.fl., Brottsbalken, kommentaren till 16:10 b; Ulväng m.fl., s. 210. 
81 I tingsrätten dömdes dock samtliga tilltalade för barnpornografibrott. 



34 
 

6.3 Analys 
 

Barnpornografibrott är det allvarligaste brottet som behandlas i denna framställning. Brottets 

långa maximistraff och det faktum att grovt barnpornografibrott utgör ett artbrott visar detta. 

När det ska utredas vilket eller vilka brott som en gärningsman har gjort sig skyldig till, när 

denne olovligen har spridit nakenbilder, är det därför klokt att allra först undersöka om rekvi-

siten för barnpornografibrott är uppfyllda.  

 

I fall av hämndporr verkar det vara ovanligt med gärningsmän som är mer än marginellt äldre 

än de avbildade personerna. De inblandade personerna är ofta före detta par, vilket medför att 

de ofta är näst intill jämngamla. När omständigheterna är sådana har barnpornografibrott 

dock likväl begåtts, så länge nakenbilden har spridits. Att döma en underårig person för barn-

pornografibrott när denne har spridit en bild föreställandes en annan underårig person låter 

kanske främmande för många. När nakenbilden väl har spridits blir den dock tillgänglig för 

äldre personer. Även om den avbildade personen inte är ett barn i den underårige gärnings-

mannens ögon, är han eller hon det i många andras ögon. Därför är det svårt att motivera var-

för den underårige gärningsmannen skulle få undslippa ansvar. 
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7 Brott mot personuppgiftslagen 
 

7.1 Brott mot personuppgiftslagen i allmänhet 
 

Begreppet ”personuppgift” definieras i 3 § PuL som all slags information som direkt eller in-

direkt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. PuL skyddar således uppgifter som i 

sig, eller i sitt speciella sammanhang, pekar ut en specifik individ.82 För att PuL ska vara till-

lämplig krävs det vidare att det inte rör sig om uppgifter om juridiska, ofödda eller avlidna 

personer.83 

 

Behandling av personuppgifter definieras också i ovan nämnda paragraf. Där framgår det att 

varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på 

automatisk väg eller inte, utgör behandling av personuppgifter. Oavsett på vilket sätt en per-

sonuppgift används ”behandlas” den således, enligt PuL.   

 

PuL gör skillnad på behandling av personuppgifter som sker i ett strukturerat material och be-

handling av personuppgifter som sker i ett ostrukturerat material. Behandlingen som sker i ett 

strukturerat material regleras mycket mer detaljerat. Endast denna behandling omfattas nämli-

gen av de så kallade hanteringsreglerna (det vill säga de vanliga reglerna i PuL)84, vilket fram-

går av 5 a § PuL. Där räknas det upp vilka av lagens paragrafer som får – men som inte behöver 

– tillämpas då behandling av personuppgifter sker i ett ostrukturerat material.   

 

Personuppgifter som ingår i, eller är avsedda att ingå i, en samling av personuppgifter som har 

strukturerats för att påtagligt underlätta sökning efter, eller sammanställning av, personuppgif-

ter utgör ett strukturerat material. Detta framgår av 5 a § PuL. Materialet ska med andra ord ha 

en personuppgiftsanknuten strukturering som når upp till en viss nivå eller kvalitet för att räknas 

som strukturerat.85 Det material som inte passar in på denna beskrivning är således ostrukture-

rat.  

 

I 10 § PuL räknas det upp vilka behandlingar av personuppgifter som är tillåtna i strukturerade 

material. För att behandlingen ska vara tillåten måste antingen den registrerade (det vill säga 

personen som uppgiften rör) ha samtyckt till densamma, eller så måste behandlingen vara ”nöd-

vändig” i ledet att uppfylla ett av de sex, i paragrafen uppräknade, syftena. När personuppgifter 

i ett strukturerat material behandlas på ett sätt som inte är tillåtet enligt 10 § PuL kränks den 

registrerades personliga integritet. I ostrukturerade material uppställs inte samma krav, men de 

behandlingar som är tillåtna i strukturerade material torde även vara tillåtna i ostrukturerade.86  

 

                                                           
82 Blomberg, s. 13. 
83 Ibid., s. 13. 
84 Ibid., s. 28. 
85 Prop. 2005/06:173 s. 23. 
86 Blomberg, s. 31. 
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Enligt 6 § PuL är inte lagen tillämplig då personuppgifter behandlas av en fysisk person i en 

verksamhet av rent privat natur. Denna undantagsregel innebär att personuppgifter som sprids 

via privat e-post-korrespondens och liknande inte omfattas av PuL.87 Undantaget är dock inte 

tillämpligt då personuppgifterna görs tillgängliga för alla och envar via en webbsida.88 

 

7.2 Brott mot personuppgiftslagen i fall av hämndporr 
 

Fotografier och filmer där en persons anletsdrag kan urskiljas utgör personuppgifter.89 Det-

samma gäller om andra karaktäristiska drag hos personen är synliga, såsom exempelvis tatue-

ringar och ärr.90 Om en persons röst finns inspelad, och personens identitet kan fastställas med 

hjälp av rösten, utgör även denna inspelning en personuppgift.91  

 

En personuppgift behandlas när den sprids. Detta står tydligt i 3 § PuL där spridande räknas 

upp som ett exempel på behandling. Inget annat krav, såsom att personuppgifterna måste ingå 

i ett regelrätt register, uppställs för att PuL:s regler ska vara tillämpliga.92 Publicering av per-

sonuppgifter på internet utgör således behandling och omfattas av PuL. 

 

Ljud- och bildupptagningar i sig utgör, normalt sett, ostrukturerat material.93 Ostrukturerad be-

handling av personuppgifter är tillåten så länge inte behandlingen kränker den registrerades 

personliga integritet.94 Denna bestämmelse finns i 5 a § PuL och kallas för missbruksregeln.95 

Vad som kan anses kränka den personliga integriteten är inte helt enkelt att avgöra. För att 

avgöra om en personuppgift har behandlats på ett integritetskränkande sätt måste den enskildes 

rätt till en privat sfär vägas emot allmänna intressen såsom yttrandefrihet och informationsspri-

dande.96 Vilka konsekvenser den aktuella behandlingen kan resultera i för den enskilde, hur stor 

spridning personuppgiften har fått och i vilket sammanhang personuppgiften har presenterats 

måste också beaktas.97 Till hjälp för bedömningen kan 10 § PuL användas.98 I denna paragraf 

framgår det vad som utgör tillåten behandling av personuppgifter i strukturerat material. Be-

handlingar som är tillåtna i strukturerat material torde inte heller utgöra kränkningar av den 

personliga integriteten.99 Spridande av hämndporr uppfyller inte ett enda av de rekvisit som 

enligt 10 § PuL gör behandling av en personuppgift tillåten. Behandlingen sker således utan 

samtycke från den person som personuppgifterna rör och utan att behandlingen är nödvändig 

för att uppfylla något av de tydligt formulerade ändamålen som räknas upp i paragrafen. Av 

                                                           
87 Blomberg, s. 34; Törngren, Karnov, kommentaren till personuppgiftslagen, not 26. 
88 Se EU-domstolens dom 2003-11-06 i mål nr C-101/01. 
89 Blomberg, s. 14. 
90 Se ibid., s. 14. 
91 Ibid., s. 14. 
92 Ibid., s. 18. 
93 Ibid., s. 30. 
94 Ibid., s. 67. 
95 Ibid., s. 28. 
96 Ibid., s. 31. 
97 Ibid., s. 31. 
98 Ibid., s. 31. 
99 Ibid., s. 31. 
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denna anledning är det styrkt att spridande av hämndporr utgör en kränkning av den personliga 

integriteten hos den avbildade. 

 

Om känsliga personuppgifter behandlas i ett ostrukturerat material kan även detta innebära att 

den enskildes personliga integritet kränks.100 Detta framgår av 49 § e) PuL. Vilka personupp-

gifter som är känsliga räknas upp i 13 § PuL och i paragrafens andra stycke står det att uppgifter 

som rör hälsa och sexualliv faller in under denna beteckning. Bilder som föreställer samlag 

innehåller därför med största sannolikhet känsliga personuppgifter.101 Renodlade nakenbilder 

(det vill säga nakenbilder som inte föreställer samlag eller andra sexuella handlingar) anses 

dock varken förmedla uppgifter som rör hälsa eller sexualliv och dessa räknas därför inte som 

känsliga personuppgifter.102  

 

För att avgöra om de känsliga personuppgifterna har behandlats på ett sätt som kränker den 

personliga integriteten kan 15–19 §§ PuL konsulteras. I dessa paragrafer anges de undantag 

som finns från förbudet att behandla känsliga personuppgifter i ett strukturerat material. Un-

dantagen rör samtycke eller offentliggörande (15 §), nödvändig behandling (16 §), ideella or-

ganisationer (17 §), hälso- och sjukvård (18 §) samt forskning och statistik (19 §). Inget av 

undantagen är tillämpligt i fall då avbildade samlag sprids. Denna behandling utgör därför en 

kränkning av den personliga integriteten och brott mot PuL, enligt 49 § PuL. 

 

Som ovan nämndes är ingen av PuL:s bestämmelser, enligt 6 § PuL, tillämpliga då personupp-

gifter behandlas av en fysisk person för privata ändamål. Hämndporr som sprids från en person 

till en annan, via exempelvis privat e-post, faller därför utanför lagen. Om hämndporr sprids 

genom att laddas upp på internet kan behandlingen däremot inte anses vara privat eftersom 

kontrollen över personuppgifterna då har släppts.103 

 

De flesta anmälningarna om brott mot PuL handlar om just kränkande personuppgifter som 

sprids på internet, men gärningar som misstänks utgöra brott mot PuL leder i stort sett aldrig 

till åtal eller strafföreläggande. Mellan 2007 och 2012 ledde endast tre fall till åtal och ett fall 

till strafföreläggande av de ca 200 gärningar som anmäldes årligen.104 Det verkar således vara 

näst intill omöjligt att döma gärningsmän för brott mot PuL i dessa fall. 

 

7.3 Analys 
 

Nakenbilder utgör inte ett strukturerat material eftersom fotografier och filmer inte, annat än i 

väldigt specifika undantagsfall, utgör ett strukturerat material. Huruvida nakenbilderna är 

strukturerade på en porrsida eller liknande spelar ingen roll. Det krävs nämligen att strukturen 

                                                           
100 Ibid., s. 131. 
101 Schultz m.fl., s. 93. 
102 Ibid., s. 93. 
103 Se Blomberg, s. 34. 
104 Sveriges Radio, Få fälls för misstänkta brott mot PUL, ”http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?pro-
gramid=83&artikel=5487830”, lydelse 2016-01-01. 
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på materialet ska vara personuppgiftsanknuten – vilket den aldrig är i sådana sammanhang – 

för att materialet ska vara strukturerat enligt PuL:s definition. 

 

Bilder och filmer av samlag innehåller alltså känsliga personuppgifter om någon av de avbil-

dade kan identifieras. Olovligt spridande av känsliga personuppgifter, både i strukturerat och i 

ostrukturerat material, utgör brott mot PuL. Den som olovligen sprider bilder eller filmer av 

samlag där en person kan identifieras gör sig således skyldig till detta brott. Detsamma gäller 

dock inte den person som olovligen sprider en renodlad nakenbild. 

 

Renodlade nakenbilder anses inte innehålla känsliga personuppgifter eftersom de personupp-

gifter som förmedlas genom dessa inte anses röra hälsa eller sexualliv. Det är därför inte 

brottsligt att sprida renodlade nakenbilder på denna grund, enligt PuL. Att det förhåller sig så 

framstår som obegripligt. Nakenbilder borde i allra högsta grad kunna förmedla uppgifter som 

rör hälsa. Genom att studera en naken kropp framgår mängder av hälsouppgifter för det oträ-

nade ögat och ännu fler för det tränade. Det kan enkelt argumenteras för att något så simpelt 

som frånvaron, eller närvaron, av blåmärken utgör en hälsouppgift. Därför borde det inte fin-

nas någon anledning att göra skillnad på avbildade samlag och renodlade nakenbilder, när 

PuL tillämpas. 

 

I dagsläget begår en gärningsman dock brott mot PuL endast om hämndporren uppfyller de 

följande tre kriterierna: 

 

 Den avbildade personen kan identifieras på nakenbilden. 

 Nakenbilden föreställer ett samlag. 

 Nakenbilden har laddats upp på internet. 
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8 Brott mot upphovsrättslagen  
 

8.1 Upphovsrätten i allmänhet 
 

Författare, konstnärer och fotografer äger rätt till sina verk, så kallad upphovsrätt. Detta slås 

fast redan i 2:16 regeringsformen (1974:152). I samma lagrum slås det även fast att denna rätt 

ska preciseras i lag, vilket också sker i URL. Även där, närmare bestämt i 1:1 URL, framgår 

att den som har skapat ett konstnärligt verk också äger rätten till detta verk. Vidare framgår 

vilka alster som åtnjuter upphovsrättsligt skydd, hur skyddet uppkommer, vad skyddet inne-

bär, hur länge det varar m.m.  

 

Upphovsrätten till ett verk uppstår samtidigt som verket i sig, utan krav på registrering eller 

liknande.105 Det enda som krävs för att alstret ska tillerkännas upphovsrättsligt skydd är att det 

utgör just ett verk, det vill säga att alstret har en konstnärlig självständighet och originalitet.106 

Inom doktrinen används begreppet ”verkshöjd” när denna konstnärliga självständighet och ori-

ginalitet är uppe för bedömning. Om alstret är självständigt och originellt har det således upp-

nått en viss verkshöjd och ska därmed anses utgöra ett verk, vilket tillerkänns upphovsrättsligt 

skydd enligt URL. Kravet på vilken ”höjd” alstret måste ha nått för att anses utgöra ett verk 

förefaller dock inte vara detsamma för alla sorters alster.107 För att bringa klarhet i vilken ”höjd” 

som måste uppnås i det enskilda fallet bör därför alltid praxis konsulteras. 

 

Att fastställa verkshöjd är en svår uppgift. För att underlätta verkshöjdsbedömningen har dub-

belskapandekriteriet introducerats i doktrinen. Kravet man ställer på verket är att det ska vara 

så pass originellt att det föreligger minimal risk att två konstnärer, oberoende av varandra, 

skapar identiska eller liknande verk. Kriteriet ger, enligt HD108, inte självständigt svar på frågan 

om verkshöjd är nådd, men det fungerar åtminstone för att avgöra hur stort ett verks skyddsom-

råde är, det vill säga hur mycket andra verk får påminna om verket utan att dessa inkräktar på 

upphovsrätten. Verk med liten verkshöjd har ett mindre omfattande skydd, medan verk med 

stor verkshöjd åtnjuter ett mer omfattande skydd.  

 

Det kan även poängteras att alster kan skyddas av upphovsrätt oavsett i vilket syfte de har skap-

ats.109 Det behöver således inte vara fråga om alster som har skapats i ett konstnärligt syfte, 

utan även alster skapade för exempelvis rent praktiska ändamål kan omfattas av det upphovs-

rättsliga skyddet. 

 

Verkets upphovsman har ensamrätt till verket. Denna upphovsrättsliga ensamrätt består i en 

ekonomisk och en ideell rätt. Den ekonomiska rätten innebär att ingen annan än upphovsman-

nen får göra verket tillgängligt för allmänheten eller framställa exemplar av det. Den ideella 

                                                           
105 Olin, Karnov, kommentaren till lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, not 3. 
106 Prop. 1960:17 s. 49; Maunsbach & Wennersten, s. 68. 
107 Maunsbach & Wennersten, s. 71. 
108 NJA 2004 s. 149. 
109 Maunsbach & Wennersten, s. 57; Bernitz m.fl., s. 60.  
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rätten innebär istället att upphovsmannen har rätt att nämnas i samband med att verket framförs 

och att denne har rätt att slippa kränkande förändringar av verket.110 Det upphovsrättsliga skyd-

det, det vill säga både den ekonomiska och den ideella rätten till verket, är i kraft under upp-

hovsmannens livstid och även i 70 år efter dennes död, vilket framgår av 4:43 URL.  

 

Den person som kränker upphovsmannens ensamrätt till sitt verk gör sig skyldig till brott mot 

URL. Den brottsliga gärningen beskrivs på följande sätt i 7:53 URL: 

  

”Den som beträffande ett litterärt eller konstnärligt verk vidtar åtgärder, 

som innebär intrång i den till verket enligt 1 och 2 kap. knutna upphovs-

rätten eller som strider mot föreskrift enligt 41 § andra stycket eller mot 

50 §, döms, om det sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, till böter 

eller fängelse i högst två år.” 

 

8.2 Brott mot upphovsrättslagen i fall av hämndporr 
 

Filmer och fotografier – och därför även nakenbilder – kan utgöra konstnärliga verk enligt 1:1 

4 och 5 p. URL. Om en nakenbild i ett enskilt fall anses ha nått en tillräcklig verkshöjd äger 

således upphovsmannen rätten att göra denna tillgänglig för allmänheten, enligt 1:2 URL. Detta 

kan ske exempelvis genom att verket läggs upp på internet, vilket framgår av 1:2 1 p. URL. Om 

någon annan än upphovsmannen lägger upp nakenbilden på internet, eller på något annat sätt 

gör den tillgänglig för allmänheten, gör sig vederbörande således skyldig till brott mot URL, 

enligt 7:53 URL. Upphovsmannens ekonomiska rätt till verket har då kränkts. 

 

Just fotografier och filmer tillerkännas skydd enligt URL oavsett om de utgör verk eller inte.111 

De fotografier och filmer som har nått en viss verkshöjd skyddas, liksom alla konstnärliga verk, 

av 1:1 URL. Övriga fotografier och filmer skyddas istället av 5:49 a URL där den så kallade 

fotorätten behandlas.112 Fotorätten gäller, trots namnet, både fotografier och filmer.113 Denna 

rätt innebär att fotografen tillerkänns den ekonomiska och ideella rätten till sina fotografier.114 

Fotorätten har således samma innebörd som upphovsrätten, men skiljer sig från denna genom 

att vara giltig i 50 år efter att bilden framställdes, istället för i 70 år efter att bildens upphovsman 

har avlidit.115 Det råder således inget tvivel om att nakenbilder åtnjuter skydd enligt URL och 

att olovligt spridande av dessa utgör brott mot URL. 

 

8.3 Analys 
 

Eftersom den avbildade personen på en spridd nakenbild i många fall även är den person som 

har tagit bilden, kan bestämmelsen om brott mot URL vara av betydelse i fall av hämndporr. I 

                                                           
110 Maunsbach & Wennersten, s. 57. 
111 Ibid., s. 129. 
112 Bernitz m.fl., s. 119. 
113 Olin, Karnov, kommentaren till lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, not 191. 
114 Maunsbach & Wennersten, s. 129. 
115 Maunsbach & Wennersten, s. 129; Prop. 1993/94:109, s. 25. 
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många fall har den utsatta personen tagit en bild av sig själv och sedan skickat denna till en 

annan person som då har gjort den tillgänglig för allmänheten. Personen vars sexuella integritet 

kränks av spridandet är i dessa fall även personen som upphovsrättsligt äger rätten till naken-

bilden och som därför även kränks genom intrång i denna rätt. URL är givetvis inte utformad 

med avsikten att tillämpas i fall av hämndporr – och den blir i praktiken inte heller tillämpad i 

sådana fall – men ingenting hindrar egentligen detta. I brist på andra tillämpliga lagrum kan 

således hämndporrens offer vända sig till URL och hävda sin rätt såsom upphovsmän till sina 

fotografier och filmer. Gärningsmän kan dömas till ett två år långt fängelsestraff med anledning 

av brott mot URL. 
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9 Utblick till England och Wales 
 

9.1 The offence of disclosing private sexual photographs and films 
 

Spridande av hämndporr har inte utgjort ett särskilt brott under någon längre tid i England och 

Wales, vilket medför att det ännu inte finns några betydande prejudikat att tillgå. Endast den 

aktuella lagens ordalydelse har därför studerats här, trots att prejudikat tillmäts större betydelse 

än lagstiftning i common law-länder, såsom England och Wales.116 

 

Numera är spridande av hämndporr brottsligt i England och Wales enligt sektion 33 i Criminal 

Justice and Courts Act 2015. Brottet kallas the offence of disclosing private sexual photographs 

and films. Beteendet att sprida nakenbilder utan samtycke kunde dock straffas enligt andra be-

stämmelser före införandet av detta nya brott. Lagarna som då aktualiserades var Malicious 

Communications Act 1988, Protection from Harassment Act 1997 och Communications Act 

2003.117 Enligt Malicious Communications Act 1988 är det brottsligt att skicka meddelanden 

som innehåller grova kränkningar, hot eller falsk information och som resulterar i ångest eller 

oro hos mottagaren. I Protection from Harassment Act 1997 framgår att det är brottsligt att 

trakassera andra. Sektion 127 i Communications Act 2003 förbjuder dessutom människor att 

skicka meddelanden som är grovt kränkande, oanständiga, obscena eller hotfulla över allmänt 

tillgängliga elektroniska kommunikationsnät, det vill säga över internet. Att spridande av 

hämndporr kan falla in under dessa bestämmelser verkar stå klart. 

 

The offence of disclosing private sexual photographs and films tar dock specifikt sikte på spri-

dande av hämndporr. I bestämmelsen framgår att det är brottsligt att exponera (disclose) privata 

sexuella fotografier och filmer med uppsåt att orsaka ångest (distress) hos den person som visas 

upp. Därefter följer förtydliganden av bestämmelsen och undantag från denna. Det framgår att 

gärningen inte är brottslig om personen som visas upp har gett sitt samtycke till exponeringen 

eller om fotografierna eller filmerna enbart exponeras för just denna person. Exponeringen är 

även tillåten om den sker i syfte att förhindra, avslöja eller utreda brott. Ett annat undantag 

gäller journalister. Exponeringen får ske i journalistiskt arbete om journalisten har anledning 

att tro att det finns ett allmänintresse i denna. I de följande två sektionerna (34 och 35) i samma 

lag definieras sedan vad som menas med  termerna ”exponering”, ”fotografi”, ”film”, ”privat” 

och ”sexuell”.  

 

Enligt bestämmelsen ”exponeras” fotografier och filmer om de visas, eller på något annat sätt 

görs tillgängliga, för en annan person. Det är oviktigt huruvida detta sker i utbyte mot ersättning 

eller inte. Det spelar inte heller någon roll om personen som fotografiet eller filmen exponeras 

för tidigare har sett denna.  

 

                                                           
116 University of California at Berkley, The Robbins Collection, The Common Law and Civil Law Traditions, 
”https://www.law.berkeley.edu/library/robbins/pdf/CommonLawCivilLawTraditions.pdf”, lydelse 2016-01-01. 
117 GOV.UK, Revenge porn: The facts, ”https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/atta-
chment_data/file/405286/revenge-porn-factsheet.pdf”, lydelse 2016-01-01. 
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Med ”fotografier” och ”filmer” menas stillbilder eller rörliga bilder i alla former. Även negativ-

film och data, som på något sätt kan konverteras till en synlig bild, omfattas av bestämmelsen. 

Filmer och fotografier som är helt datorgenererade omfattas dock inte.118  

 

Fotografier och filmer är ”privata” om de innehåller sådant som inte vanligtvis visas offentligt. 

Om fotografier och filmer visar nakna könsorgan, helt eller delvis, eller pubisområdet i övrigt, 

är de dessutom ”sexuella”. Även annat innehåll som en förståndig person skulle anse är av 

sexuell natur, medför att fotografierna eller filmerna är ”sexuella”. För att omfattas av bestäm-

melsen måste fotografierna och filmerna vara ”privata” och ”sexuella” i kombination. Det duger 

således inte att endast uppfylla det ena kravet. Inte heller om fotografierna eller filmerna endast 

är ”privata” eller ”sexuella” på grund av redigering som har skett i efterhand, omfattas de av 

bestämmelsen. 

 

Under de sex första månaderna efter att lagen trädde i kraft (från början av april till början av 

oktober 2015) blev åtminstone 175 fall av hämndporr rapporterade i England och Wales.119 Det 

egentliga antalet fall är dock, med största sannolikhet, större. Detta beror på att endast fall från 

drygt en tredjedel av ländernas polisdistrikt är medräknade.120 I den stora majoriteten av fallen 

var det fråga om män som hade spridit nakenbilder, föreställande deras före detta flickvänner.121 

Tolv män och en kvinna hade dömts för brottet under denna sexmånadersperiod.122 Den person 

av dessa tolv som dömdes till den hårdaste påföljden blev dömd till tre månaders fängelse.123 

 

Det maximala straffet som kan utdömas i England och Wales med anledning av detta brott är 

dock två års fängelse.124 Straffet är således lika strängt som de svenska maximistraffen för grovt 

förtal, kränkande fotografering, sexuellt ofredande, barnpornografibrott, brott mot PuL och 

brott mot URL. Alla brott som kan vara aktuella då hämndporr sprids i Sverige, förutom förtal 

av normalgraden, grovt barnpornografibrott och ofredande, har alltså samma maximistraff 

som detta engelska och walesiska brott. 

 

9.2 The offence of disclosing private sexual photographs and films 
jämfört med det svenska förtalsbrottet 
 

I Sverige döms gärningsmän som sprider hämndporr i allmänhet för förtal, medan gärnings-

männen i England och Wales numera döms för the offence of disclosing private sexual photo-

graphs and films. Vad finns det då för likheter och skillnader mellan dessa bestämmelser? 

                                                           
118 The Crown Prosecution Service, Revenge Pornography - Guidelines on prosecuting the offence of disclosing 
private sexual photographs and films, ”http://www.cps.gov.uk/legal/p_to_r/revenge_pornography/”, lydelse 
2016-01-01. 
119 The Guardian, Revenge porn: 175 cases reported to police in six months, 
”http://www.theguardian.com/uk-news/2015/oct/11/revenge-porn-175-cases-reported-to-police-in-six-
months”, lydelse 2016-01-01. 
120 Ibid. 
121 Ibid. 
122 Ibid. 
123 Ibid. 
124 The Criminal Justice and Courts Act 2015 33(9) (a).  
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Gemensamt för de båda brotten är att de aktualiseras först när en nakenbild har spridits. Detta 

spridande ska dessutom ha nått någon annan än den avbildade personen. Hur nakenbilden når 

denna tredje man spelar ingen roll. Nakenbilden kan skickas, visas eller exponeras med hjälp 

av vilken teknisk lösning som helst utan att det påverkar brottens tillämplighet.  

 

Ingen av bestämmelserna gör heller skillnad på stillbilder och rörliga bilder. De båda bestäm-

melserna är tillämpliga på alla sorters upptagningar. Datorgenererade bilder faller alltid utan-

för bestämmelsen om the offence of disclosing private sexual photographs and films, men det-

samma kan inte sägas gälla för bestämmelsen om förtal. Så länge det framgår vilken person 

som är avbildad kan även spridandet av en datorgenererad bild utgöra förtal.  

 

De båda brotten uppställer helt olika rekvisit när det gäller bilden i sig. För att förtal ska vara 

aktuellt måste bilden anses förmedla en uppgift som är ägnad att utsätta den avbildade perso-

nen för andras missaktning. I fall av hämndporr innebär detta att bilden antingen måste för-

medla uppgiften att den avbildade personen vill visa upp sig naken inför andra eller uppgiften 

att den avbildade personen har gjort något som gör att denne förtjänar att hämnas på. Den 

första uppgiften anses endast blir förmedlad i de nakenbilder där den avbildade personen ser 

ut att samtycka till fotograferingen/filmningen. Den andra uppgiften förmedlas om det av 

sammanhanget framgår att spridandet utgör en hämnd. Rekvisiten i the offence of disclosing 

private sexual photographs and films tar istället sikte på vad bilden faktiskt visar. Bilden ska 

vara privat, vilket den är om den visar något som inte brukar visas offentligt (exempelvis ett 

samlag). Bilden ska dessutom vara sexuell, vilket den är om den visar könsorgan, ett pu-

bisområde eller om bilden av en annan anledning skulle uppfattas som sexuell av en förstån-

dig person. 

 

För att den tilltalade ska kunna dömas för förtal måste denne ha haft uppsåt utsätta målsägan-

den för andras missaktning. Den tilltalades syfte ska således vara att frammana känslor om 

målsäganden hos andra personer. Vad målsäganden själv känner inför spridandet av den ned-

sättande uppgiften kan vara likgiltigt för den tilltalade. För att kunna dömas för the offence of 

disclosing private sexual photographs and films måste den tilltalade däremot ha haft uppsåt 

att få just målsäganden att känna ångest. Huruvida den tilltalade ville frammana känslor hos 

andra personer spelar ingen roll enligt denna bestämmelse. Mer fokus hamnar således på mål-

säganden i bestämmelsen om the offence of disclosing private sexual photographs and films 

än i bestämmelsen om förtal. Att bestämmelsen om the offence of disclosing private sexual 

photographs and films använder termen ”ångest” signalerar även hur allvarligt de utsatta per-

sonerna kan påverkas av gärningen, vilket inte bestämmelsen om förtal gör. 

 

Eftersom the offence of disclosing private sexual photographs and films har skapats med 

tanke på just spridande av hämndporr är det inte överraskande att bestämmelsen om detta 

brott är enklare och naturligare att tillämpa i dessa fall, jämfört med förtal. The offence of di-

sclosing private sexual photographs behandlar uttryckligen spridande av privata och sexuella 

bilder, medan bestämmelsen om förtal är formulerad på ett mer generellt sätt för att omfatta 

spridande av alla tänkbara nedsättande uppgifter.  
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10 Sammanfattande analys och slutsatser  
 

10.1 Sammanfattande analys 
 

Ponera att någon har spridit en nakenbild utan samtycke från den avbildade personen. Är gär-

ningen brottslig och vilket brott har i så fall begåtts? Frågan besvaras i åtta steg i flödesschemat 

nedan. Stegen har tilldelats den följande ordningen främst med tanke på lex specialis, det vill 

säga principen om att den speciella bestämmelsen som kan tillämpas har företräde framför den 

mer generella bestämmelsen som också kan tillämpas. Dessa åtta steg återspeglar inte hur rätts-

tillämpningen faktiskt sker i dagsläget när hämndporr har spridits. Stegen visar istället hur rätts-

tillämpningen borde ske framöver, helt i enlighet med gällande rätt. 

 

I steg ett bör det slås fast huruvida spridandet av den aktuella nakenbilden utgör barnporno-

grafibrott eller inte. Frågan som ska besvaras är om den spridna nakenbilden föreställer en 

person som inte har genomgått pubertetsutvecklingen eller om det på något sätt framgår att 

nakenbilden föreställer en person som är under 18 år. Detta steg kommer först eftersom barn-

pornografibrott är det allvarligaste av de sju brott som spridande av hämndporr kan utgöra. 

Maximistraffet för grovt barnpornografibrott är hela sex års fängelse och detta brott är dessu-

tom ett artbrott, men barnpornografibrott av normalgraden är dock mest relevant i fall av 

hämndporr. Bestämmelsen om barnpornografibrott uppställer även många alternativa rekvisit, 

vilket innebär att möjligheten för en fällande dom är stor. Om det inte kan styrkas att gärnings-

mannen har spridit nakenbilden räcker det exempelvis med att denne har haft bilden i sin ägo 

för att barnpornografibrott ska vara begånget (såvida inte gärningsmannen och den avbildade 

personen är ungefär jämngamla). Bilden kan dessutom ha spridits med samtycke från den av-

bildade personen och ändå utgöra barnpornografibrott. Att spridandet skedde utan samtycke 

behöver således inte heller styrkas. Huruvida den spridna bilden utgör barnpornografi eller inte 

är förmodligen dessutom en enkel fråga att svara på i många fall av hämndporr. Alla dessa 

faktorer gör att frågan om huruvida nakenbilden utgör barnpornografi lämpar sig väl att ställas 

först. Många gärningsmän kommer att kunna dömas till ansvar redan i detta steg. 

 

Om nakenbilden inte utgör barnpornografi är inte barnpornografibrott aktuellt. Då ska frågan 

i steg två besvaras, det vill säga frågan om huruvida nakenbilden har framställts i hemlighet i 

en bostad eller i ett liknande utrymme. Dessa liknande utrymmen är toaletter, omklädningsrum 

och så vidare. Om frågan besvaras jakande har gärningsmannen gjort sig skyldig till kränkande 

fotografering. Brottet begås inte genom spridandet av nakenbilden, utan genom framställandet 

av densamma. Av denna anledning kan det argumenteras för att kränkande fotografering inte 

ska ingå i dessa åtta steg, men eftersom en nakenbild som har spridits även har framställts kan 

kränkande fotografering vara aktuellt i fall av hämndporr. Liksom i fall av barnpornografibrott 

är det enkelt att avgöra huruvida en gärning utgör kränkande fotografering. Brottets rekvisit är 

även specifikt utformade för just fotografier och inspelningar. Därför passar det väl att behandla 

detta brott redan i steg två. 
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Steg tre blir aktuellt om gärningsmannen inte har framställt bilden i smyg på ovan nämnda 

platser. I steg tre ska följande fråga besvaras: Framgår det av nakenbilden att den avbildade 

personen motsätter sig att nakenbilden skapas? Om så inte är fallet förmedlar nakenbilden den 

nedsättande uppgiften att den avbildade personen vill, eller har ett behov av att, sprida naken-

bilder av sig själv. Spridandet utgör då förtal.  

 

Om nakenbilden inte förmedlar den nedsättande uppgiften ovan ska frågan i steg fyra besvaras.  

Frågan är om nakenbilden har spridits på ett sådant sätt att det framgår att spridandet är tänkt 

att fungera som hämnd för något den avbildade personen har gjort. Om frågan besvaras jakande 

sprids en annan nedsättande uppgift, nämligen uppgiften att den avbildade personen har gjort 

något som förtjänar hämnd. Spridandet utgör, även i detta fall, förtal. 

 

Förmedlar inte nakenbilden någon av dessa nedsättande uppgifter? I så fall ska frågan i steg 

fem besvaras. Frågan är då om den avbildade personen själv har framställt nakenbilden. Om 

svaret är jakande äger den avbildade personen upphovs- alternativt fotorätten till nakenbilden, 

vilket innebär att spridande utan dennes samtycke utgör brott mot URL. 

 

Om nakenbilden har framställts av någon annan person, exempelvis den person som sedan spred 

nakenbilden, har inte brott mot URL begåtts. I så fall ska frågan i steg sex besvaras. Frågan är 

då om den avbildade personen kan identifieras, om nakenbilden föreställer ett samlag och om 

nakenbilden har laddats upp på internet. Om den avbildade personen kan identifieras innehåller 

nakenbilden en personuppgift. Om nakenbilden föreställer ett samlag innehåller den en känslig 

personuppgift. Om nakenbilden har laddats upp på internet är behandlingen inte privat och reg-

lerna i PuL blir därför tillämpliga. Spridandet av nakenbilden, utan samtycke från den avbildade 

personen, utgör i så fall brott mot PuL. 

 

Om den avbildade personen inte kan identifieras, om det rör sig om en renodlad nakenbild eller 

om nakenbilden inte har laddats upp på internet utgör inte spridandet brott mot PuL. Då ska 

frågan i steg sju besvaras. Frågan är då om gärningsmannen har spridit nakenbilderna under 

beskådan av den avbildade personen. Om så är fallet har den avbildade personen varit medveten 

om spridandet medan det ägde rum och dennes frid har därmed kränkts. I och med detta hand-

lande har gärningsmannen förmodligen gjort sig skyldig till ofredande.  

 

Var omständigheterna sådana att den avbildade personen inte uppfattade spridandet medan det 

ägde rum? Om så är fallet blir steg åtta, det sista steget, aktuellt. Detta steg innehåller ingen 

fråga utan konstaterar istället att spridandet av nakenbilden utgör sexuellt ofredande. Om gär-

ningsmannens handlande inte faller in under någon annan bestämmelse utgör det således sexu-

ellt ofredande. Bestämmelsen om sexuellt ofredande är nämligen så vagt formulerad att spri-

dande av hämndporr alltid omfattas av dess ordalydelse. Handlingen att olovligen sprida en 

nakenbild utgör ett ofredande som är ägnat att kränka den avbildade personens sexuella integri-

tet. 
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Föreställer nakenbilden en person som inte har genomgått 
pubertetsutvecklingen eller framgår det att nakenbilden före-

ställer en person som är under 18 år? 

Spridandet utgör, med eller utan sam-
tycke från den avbildade personen, 

barnpornografibrott. 

Har nakenbilden framställts i hemlig-
het i en bostad eller liknande ut-

rymme? 

Fotograferingen eller filmningen utgör 
kränkande fotografering. 

Framgår det av nakenbilden att den 
avbildade personen motsätter sig att 

nakenbilden skapas? 
 

Nakenbilden förmedlar den nedsät-
tande uppgiften att den avbildade 

personen vill, eller har ett behov av 
att, sprida nakenbilder av sig själv. 

Spridandet utgör förtal. 
 

Har nakenbilden spridits på ett sådant sätt 
att det framgår att spridandet är tänkt att 

fungera som hämnd för något den avbildade 
personen har gjort? 

Nakenbilden förmedlar den nedsättande 
uppgiften att den avbildade personen 
har gjort något som förtjänar hämnd. 

Spridandet utgör förtal. 
 

Har den avbildade personen själv 
framställt nakenbilden? 

Spridandet utgör brott mot URL. 
Kan den avbildade personen identifieras 
på nakenbilden, föreställer den ett sam-
lag och har den laddats upp på internet? 

Nakenbilden innehåller en känslig 
personuppgift som inte får spridas of-
fentligt utan den avbildades uttryck-
liga samtycke. Spridandet utgör brott 

mot PuL. 

Har gärningsmannen spridit nakenbilderna 
under beskådan av den avbildade perso-

nen? 

Spridandet kan förmodligen utgöra 
ofredande. 

Gärningen utgör sexuellt ofredande eftersom 
den är ägnad att kränka den avbildade perso-

nens sexuella integritet. 

Ja 

Ja 

Nej 

Nej 

Ja 

Ja 

Ja 

Nej 

Nej 

Ja 

Ja 

Nej 

Nej 

Nej 
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10.2 Slutsatser 
 

Den viktigaste slutsatsen som kan dras är att det alltid är brottsligt att sprida nakenbilder utan 

samtycke från den avbildade, oavsett omständigheterna i övrigt. Vilket brott som gärningsman-

nen döms för kan dock variera, beroende på omständigheterna. Det är även möjligt att döma 

gärningsmannen för flera brott i konkurrens. Många av de olika brotten som begås när hämnd-

porr sprids skyddar olika intressen och av denna anledning konsumerar de inte varandra. Förtal 

är brottsligt för att skydda äran. Brott mot URL är brottsligt för att skydda upphovsrätten. Barn-

pornografibrott är brottsligt för att skydda barn från att utnyttjas. En enda gärning kan således 

resultera i att gärningsmannen döms för dessa tre brott i kombination. 

 

Brotten kränkande fotografering, brott mot PuL och ofredande har införts för att skydda den 

personliga integriteten. Detsamma torde dessutom gälla sexuellt ofredande. Sexuellt ofredande 

är, mer specifikt, brottsligt för att skydda den sexuella integriteten. Den sexuella integriteten 

måste dock anses falla in under den personliga integriteten. Av denna anledning kan dessa fyra 

brott konsumera varandra. En gärningsman som har spridit hämndporr kan således dömas för 

ett av dessa fyra brott och samtidigt för samtliga tre brott i stycket ovan, vilket kan ses som ett 

argument för att hämndporrens offer har ett starkt rättsligt skydd. 

 

Trots att så många som sju brottsbestämmelser kan åberopas när hämndporr sprids är det straff-

rättsliga skyddet för hämndporrens offer svagt i praktiken. Det är nästan enbart ansvar enligt 

förtalsbestämmelsen som prövas och som vinner bifall i landets domstolar. I de fall där inget 

förtalsbrott anses vara begånget frias gärningsmännen i regel från anklagelserna. Ansvar enligt 

de övriga sex brottsbestämmelserna är i stort sett aldrig ens uppe för bedömning, vilket är den 

stora bristen i dagens rättstillämpning. Ansvar enligt samtliga relevanta bestämmelser bör prö-

vas och bestämmelsen om sexuellt ofredande bör fungera likt en generalklausul. Denna bestäm-

melse bör således fånga upp alla de fall av hämndporr som övriga bestämmelser inte omfattar. 

I arbetet med denna framställning har dock endast ett fall observerats där hämndporr har be-

dömts utgöra sexuellt ofredande.  

 

När en nakenbild har spridits via internet är det inte ovanligt att gärningsmannen döms för förtal 

av normalgraden istället för grovt förtal. Denna ordning är orimlig. När domstolarna avgör 

huruvida spridandet utgör förtal av normalgraden eller grovt förtal grundar sig bedömningen 

på antalet personer som kan styrkas ha sett nakenbilden. Detta framgår av rättsfallen som har 

behandlats i avsnitt 2.2. De nakenbilder som har gjorts tillgängliga på internet kommer dock 

alltid att finnas tillgängliga där, vilket domstolarna inte fäster någon vikt vid. Hur många per-

soner som har sett bilden vid rättegångstillfället borde vara irrelevant. Det finns nämligen ingen 

gräns för hur många personer som kan komma att se bilden efter rättegångens slut. Brottet borde 

således bedömas som grovt så fort spridandet har skett via internet. Det är den mest blygsamma 

förändringen av rättsläget som kommer att föreslås här, men icke desto mindre viktig.  

 

En ännu bättre idé är dock att Sverige följer Englands och Wales exempel. Även i Sverige borde 

det skapas ett nytt brott, vilket tar sikte på enbart spridande av hämndporr. Ett sådant brott 

skulle skicka en viktig och tydlig signal, både till rättsväsendet och till allmänheten, om att 
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olovligt spridande av nakenbilder aldrig kan accepteras. Huruvida de spridna nakenbilderna 

förmedlar en nedsättande uppgift eller inte ska vara irrelevant. Personer som utsätts kommer då 

att veta att deras upplevelser tas på allvar när de polisanmäler vad som har hänt dem. Anmäl-

ningarna, och därmed även lagförda brott, kommer även att öka i antal och fler av gärnings-

männen kommer då tvingas att stå till svars för sina handlingar.  

 

Alternativt borde HD komma med ett vägledande prejudikat som banar väg för att samtliga fall 

av hämndporr ska anses utgöra sexuellt ofredande. Tack vare bestämmelsens generella ordaly-

delse skulle det vara fullt möjligt. Ingen förändring av den befintliga lagstiftningen skulle krä-

vas. Spridande av hämndporr skulle då bedömas med den sexuella integriteten i fokus. Den 

sexuella integriteten skulle således behandlas som det skyddsvärda intresset, istället för äran, 

som idag. En sådan ordning vore långt mer passande än den nuvarande. Det återstår att se om 

utredningen i ämnet (Ju 2014:10 Utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för 

den personliga integriteten) innehåller samma slutsats. Senast den 31 januari 2016 ska utredarna 

presentera sitt betänkande. 
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