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Sammanfattning 

Straffbestämmelsen om olaga förföljelse fördes in i Brottsbalken (1962:700) (BrB) 

med avsikten att rikta ingripande åtgärder mot gärningsmän och på så vis utöka skyd-

det mot trakasserier och förföljelser. Utifrån statistik över antal brottsanmälningar ver-

kar omfattningen av olaga förföljelse samt överträdelser av kontaktförbud ha minskat 

något. Omfattningen av ärekränkningsbrott har dock ökat drastiskt det senaste årtion-

det. Internet underlättar för gärningsmän att utsätta sina offer för systematiska trakas-

serier. Överträdelser av kontaktförbud sker i hög omfattning då gärningsmän saknar 

incitament att avhålla sig från brottslighet på grund av lindriga påföljder. Det är även 

vanligt att gärningsmän begår ytterligare brottslighet i samband med överträdelser av 

kontaktförbud, vilket bland annat utgörs av ärekränkningsbrott. Den omfattande 

brottsligheten visar således att syftet med straffbestämmelsen om olaga förföljelse inte 

uppfyllts. Ärekränkningsbrotten kan innebära betydande integritetskränkningar, då 

gärningarna ofta begås på internet där de kan få stor spridning. Ifall ärekränknings-

brotten omfattas av straffbestämmelsen om olaga förföljelse kan upprepade ärekränk-

ningar samt ärekränkningar i kombination med annan brottslighet, såsom exempelvis 

överträdelser av kontaktförbud, utgöra olaga förföljelse. Via allmänprevention kan så-

ledes både stalkning och näthat stävjas, vilket innebär ett utökat skydd mot förföljelser 

och trakasserier i den fysiska verkligheten och på internet.   
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1 Inledning 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Brottet olaga förföljelse fördes in i BrB med avsikten att stärka skyddet för dem som 

utsätts för trakasserier och förföljelse.1 Det främsta målet var att bryta gärningsmäns 

motivation att fortsätta förföljelser genom avskräckande medel. Tidigare hade för 

mycket vikt lagts på olika metoder som bidragit till att skydda utsatta personer från 

förföljelse, i stället för att rikta åtgärder mot gärningsmannen och beivra brottet.  

Skyddsåtgärder såsom kontaktförbud får inte gärningsmän att avhålla sig ifrån att för-

följa eller begå brott mot sitt offer. Ofta överträds kontaktförbuden och i samband med 

detta begår gärningsmannen ytterligare brott.2 Förtal och förolämpning är brott som 

idag begås i stor omfattning och även i samband med att kontaktförbud överträds.3 

Såsom lagen är utformad idag ingår ärekränkningsbrotten inte i lagbestämmelsen om 

olaga förföljelse. Omfattningen av ärekränkningar har kraftigt ökat i takt med internets 

utveckling och i dagens tekniksamhälle är det avsevärt enklare att förfölja och kränka 

personer än tidigare. Många av de brott som begås har resulterat i lindriga påföljder4 

och låga straffvärden vilket gör att gärningsmän kommer undan lindrigt trots den oer-

hörda kränkning de utsätter sina offer för.  

Denna uppsats har till syfte att utreda hur man ytterligare kan stärka skyddet för de 

offer som utsätts för upprepade kränkningar och avskräcka gärningsmän från fortsatta 

trakasserier. Genom att utvidga straffbestämmelsen med brotten förtal och förolämp-

ning kan man nå ut till de personer som utsätts för upprepade kränkningar och trakas-

serier på internet samt de fall där gärningsmän begår ärekränkningsbrott i samband 

med överträdelse av kontaktförbud. Min tes är följaktligen att införandet av brotten 

förtal och förolämpning i lagbestämmelsen för olaga förföljelse skulle stävja stalkning 

och även näthatets framväxt. Mer specifikt kommer min uppsats besvara följande frå-

gor: 

- Vad är fördelarna respektive nackdelarna med att införa förtal och förolämp-

ning i straffbestämmelsen om olaga förföljelse? 

- Finns det skäl att idag införa förtal och förolämpning i straffbestämmelsen? 

                                                           
1 Prop. 2010/11:45, s. 66 ff. 
2 Sørensson, s. 27 ff. 
3 Åklagarmyndigheten, Tillsynsrapport, s. 31. 
4 Åklagarmyndigheten, Lagföringsbeslut.  
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1.2 Metod och material 

För att besvara och utreda de problem som uppställts har jag i huvudsak utgått ifrån 

rättskälleläran och tillämpat en rättsdogmatisk metod. Mitt primära material för upp-

satsen har varit lagförarbetena till straffbestämmelsen om olaga förföljelse i BrB 4 kap. 

4 b §, dvs. SOU 2008:81 Stalkning – ett allvarligt brott samt Proposition 2010/11:45 

Förbättrat skydd mot stalkning. Vid sidan av lagstiftning och offentligt tryck har även 

praxis och doktrin utgjort en väsentlig del av materialet. Då lagbestämmelsen om olaga 

förföljelse är relativt ny har jag utöver rättskälleläran tillämpat en empirisk metod ge-

nom att studera rapporter och statistik ifrån Åklagarmyndigheten och Brottsförebyg-

gande rådet (Brå).  

Utifrån lag, förarbeten och praxis är det möjligt att fastställa gällande rätt, vilken sam-

hällsproblematik och vilka bakomliggande syften som varit utgångspunkt för den nya 

straffbestämmelsen samt hur detta tillämpas av domstolen. Med hjälp av empiriskt 

material gällande olaga förföljelse, kontaktförbud och ärekränkning kan lagbestäm-

melsens tillämpning och effekter granskas.  

Via rapporter från Åklagarmyndigheten och Brå gällande kontaktförbud och stalkning 

kan den rådande problematiken med trakasserier och förföljelser i samhället beskrivas. 

Utifrån statistik både från Brå och Åklagarmyndigheten gällande anmälningar, åtal och 

lagföringar för ärekränkningar, överträdelser av kontaktförbud samt olaga förföljelse 

är det vidare möjligt att belysa vidden av samhällsproblematiken och utreda huruvida 

straffbestämmelsen uppnått de bakomliggande syften som låg till grund för regelver-

ket. Rapporter och statistik möjliggör även en analys av hur olika brott förhåller sig 

till olaga förföljelse och vilket samband som föreligger mellan brotten. Genom att 

komplettera olika material och metoder kan jag göra en grundlig analys av rättsläget 

och således besvara mina frågeställningar för att komma fram till en välgrundad slut-

sats.   

1.3 Avgränsning 

Internet har blivit ett nytt forum för all form av kommunikation och underlättar in-

formationsspridning, trakasserier och förföljelser vilket kan resultera i allvarliga 

kränkningar. Brottsbestämmelsen om olaga förföljelse innehåller sedan tidigare en 

mängd olika brott men ett kvarstående problem är att gärningsmän, trots kontaktför-

bud, fortsatt trakasserar sina offer och kommer i många fall undan med lindriga straff. 
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Då förtal och förolämpning typiskt sett ingår i ett förföljelsebeteende, har låga straff-

värden och är vanligt förekommande, både för sig och i samband med överträdelser av 

kontaktförbud, har jag valt att utreda huruvida dessa brott bör omfattas av straffbe-

stämmelsen. Eftersom min tes endast grundar sig på trakasserier i form av ärekränk-

ningsbrott och överträdelser av kontaktförbud, utreds inte de övriga brott som omfattas 

av straffbestämmelsen om olaga förföljelse. Ärekränkningar på internet omfattas hu-

vudsakligen inte av skyddet i Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) (YGL) och där-

för belyser denna uppsats huvudsakligen problematiken kring integritetskränkande 

uppgifter som sprids av individer på webbsidor. Fokus kommer vara på grövre fall av 

förtal då främst förtalsbrottet har kommit att ha en central roll inom näthatsjuridiken. 

Förolämpning, som är ett subsidiärt brott till förtal, kommer endast kortfattat behand-

las. 

Jag har valt att lägga min vikt vid att utreda huruvida allmänprevention ytterligare kan 

stävja förföljelser och trakasserier. Detta var nämligen det skäl som regeringen hänvi-

sade till för att stävja förföljelser och trakasserier genom att införa straffbestämmelsen 

om olaga förföljelse. Påföljdsbestämning kommer kortfattat beröras då problematiken 

med lindriga påföljder är ett av argumenten för att ärekränkningsbrottet skall omfattas. 

Vidare kommer jag kort utreda processrättsliga konsekvenser såsom bevisning, då 

detta kan påverka min argumentation i viss mån. Ett antal domar av relevans kommer 

presenterats och analyseras. Urvalet omfattar grovt förtal och olaga förföljelse. Utifrån 

dessa rättsfall kan jag på bästa sätt påvisa sambanden mellan brotten och belysa för-

delarna med att införa förtal och förolämpning i straffbestämmelsen om olaga förföl-

jelse.  

1.4 Disposition 

Kommande kapitel behandlar bakgrunden till uppsatsen och belyser främst den sam-

hällsproblematik som ligger till grund för utredningen. Därefter presenteras den tidi-

gare regleringen på området. Nästkommande kapitel behandlar de mänskliga rättig-

heter som aktualiseras, åtföljt av befintlig reglering och praxis. I slutet av sistnämnda 

kapitel utreds särskilt om påföljdsbestämning och skadestånd samt anonymitet och be-

visning för att tydliggöra vad som utretts i tidigare avsnitt. Därefter följer ett separat 

kapitel med statistik innan utredningen går över i en analys där först praxis analyseras 

och frågeställningarna sedan besvaras var och en för sig.  
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1.5 Begreppsförklaring 

Olaga förföljelse är vad vi i dagligt tal kallar för stalkning, eller också det engelska 

ordet ”stalking”. Det finns ingen etablerad internationell definition av begreppet 

stalkning. Utgångspunkten är dock att en gärningsman tar oönskade kontakter med ett 

offer. Detta kan handla om fysisk kontakt, hot, ovälkomna besök, e-post, brev eller 

kränkande uppladdningar på internet. I den internationella litteraturen finner man tre 

beståndsdelar av begreppet; Ett mönster av oönskat inkräktande på en annan person, 

ett uttalat eller underförstått hot och att offret upplever rädsla som ett resultat av detta 

inkräktande.5 

Stalkning är ett vidare begrepp än olaga förföljelse och kan omfatta både brottsliga och 

icke brottsliga handlingar. Beteendet utgör brottet olaga förföljelse när målsäganden 

förföljs genom brottsliga gärningar och utsätts för upprepade kränkningar av sin in-

tegritet.6 

Näthat, eller nätmobbning, avser handlanden som kränker andra människor på inter-

net. Exempel på kränkande beteenden kan vara uppladdningar av intima bilder på nå-

gon eller hotfulla och nedsättande kommentarer. Näthat kan ofta utgöra förbjudna, 

brottsliga gärningar och ärekränkningsbrotten har kommit att inta en central roll på 

området.7 

2 Bakgrund 

2.1 Ett samhällsproblem 

Varje år faller ett stort antal människor offer för förföljelse och trakasserier.8 I dagens 

samhälle är det enkelt för gärningsmän att förfölja, trakassera och kränka andra män-

niskor via internet och telefoner. Utan fysisk närvaro kan gärningsmän förfölja och 

systematiskt kränka individer genom att ständigt via sms eller internet söka kontakt 

och uppmärksamma sitt offer på dess maktlöshet. Ett kränkande meddelande över in-

ternet är ett effektivt maktmedel från gärningsmannens sida och kan för den utsatta 

vara otroligt psykiskt påfrestande på grund av den potentiella spridning meddelandet 

kan få. Idag är man ofta uppkopplad mot internet och alltid anträffbar via sin mobilte-

                                                           
5 Sørensson, s. 14. 
6 Sørensson, s. 33. 
7 Schultz, Näthat, s.16 respektive s. 76. 
8 Brå, Rapport 2007 respektive Brå, Anmälda brott. 
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lefon vilket gör att de som utsätts för förföljelse oavbrutet blir påminda om gärnings-

mannens närvaro och kontroll. Stalkning och trakasserier i den fysiska verkligheten 

och på internet är integritetskränkande och gör att människor får svårt att hålla sitt 

privatliv fredat. I takt med internets utveckling har ärekränkningsbrotten ökat avsevärt 

i omfattning.9 På internet kan människor kommunicera anonymt med varandra vilket 

bidrar till att klimatet på många webbsidor och chattrum förvandlas till rena smuts-

kastnings- och mobbningsforum.10 Plötsligt kan människor uttrycka sig negativt om 

andra utan att deras identitet är blottad, i motsats till den fysiska verkligheten. 

Individer som utsätts för trakasserier eller förföljelser och som löper risk att utsättas 

för brottslighet har en möjlighet att ansöka om kontaktförbud. Kontaktförbudet innebär 

inget fysiskt skydd men är avsett att verka brottsförebyggande genom ett förbud för 

gärningsmannen att kontakta sitt offer.11 Dock överträds en stor del av de kontaktför-

bud som utdöms och således bortfaller skyddsverkan totalt.12 Överträdelser av kon-

taktförbud eller ärekränkningsbrott leder ofta till lindriga påföljder13 vilket resulterar i 

att gärningsmän saknar incitament att avstå från ytterligare trakasserier.  

Såsom lagstiftningen är utformad idag kan den inte täcka upp för de trakasserier som 

sker i den fysiska verkligheten och på internet. Gällande ärekränkningsbrotten handlar 

detta om att lagstiftningen inte har utvecklats i takt med internets utveckling. Den tek-

niska utvecklingen har gått snabbare än vår mentala förberedelse för dess konsekven-

ser, vilket resulterar i försämrade skyddsåtgärder just gällande den personliga integri-

teten.  

2.2 Den typiske gärningsmannen 

Brå har, i sin rapport från år 2006, beskrivit tre olika grupper av människor som utsätter 

andra för stalkning: Personer utan psykiska problem, personer med missbruksproblem 

eller personlighetsstörningar och personer med svåra psykiska problem. De personer 

som saknar psykiska problem är tillsynes helt normala men drabbas ofta av en önskan 

om att få upprättelse eller kunna hämnas på sitt offer och fastnar därför i ett särskilt 

beteende. Den andra gruppen förföljare, personer med personlighetsstörningar och 

missbrukare, har ofta svårt med nära relationer till andra människor. Då personer med 

                                                           
9 Brå, Anmälda brott. 
10 Levmore, UChicago, audio.   
11 Prop. 2010/11:45, s. 34.  
12 Brå, Anmälda brott. 
13 Åklagarmyndigheten, Lagföringsbeslut. 
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personlighetsstörningar har varit involverade i nära relationer kan de pendla mellan 

djup kärlek eller hat. De är ofta impulsiva och våldsanvändning ligger nära till hands. 

Missbrukare begår ofta sina handlingar under påverkan av alkohol eller droger då de 

känner aggressivitet och har sämre kontroll över sina impulser. Gruppen av förföljare 

med svåra psykiska sjukdomar drabbas ofta av vaneförställningar och kan bli helt och 

hållet fixerade vid en annan människa. Vaneförställningen kan bland annat vara att det 

föreligger en djup förälskelse mellan förföljaren och dess offer och att denna kärlek 

förr eller senare kommer bli besvarad.14  

I rapporten presenterade även Brå närmare beskrivningar av typiska gärningsmän och 

vilka olika motiv de kan ha till stalkning. Beskrivningarna härleddes utifrån Australi-

ensiska studier som, under sent 90-tal, utfördes på en rättspsykiatrisk klinik. Studien 

omfattade gärningsmän som gjort ovälkomna försök att närma sig eller kontakta sitt 

offer, minst tio gånger under en 4-veckorsperiod. Många av dessa gärningsmän hade 

psykiska störningar, varav flertalet hade personlighetsstörning som huvuddiagnos. Ut-

ifrån gärningsmännens motiv till förföljelserna, delades de in i fem olika grupper: De 

avvisade, de närhetssökande, de inkompetenta, de förbittrade och de rovgiriga. Den 

största andelen av gärningsmännen som deltog i studien tillhörde de avvisade och de 

närhetssökande. Med gruppindelningen som utgångspunkt gjorde sedan författarna be-

dömningar av vilka åtgärder som krävdes för att gärningsmännen skulle avhålla sig 

ifrån stalkning. Det konstaterades att de närhetssökande gärningsmännen hade behov 

av rättspsykiatrisk vård, då de sällan påverkades av juridiska sanktioner. De avvisade 

gärningsmännen, däremot, kunde ofta påverkas av hot om straff.15  

Den gemensamma nämnaren för samtliga gärningsmän är att den typiska förföljaren 

har ett mål i sikte som denna svårligen kommer ge upp i första taget. Enligt Brå:s 

undersökningar är det vanligt att de som utsätts för stalkning och trakasserier på något 

vis känner gärningsmannen. En stor andel offer utsatts av en varande eller före detta 

partner eller av någon som de haft en annan privat relation till.16 I de fall där parterna 

har haft en kärleksrelation med varandra utsätts offret ofta för systematiskt våld och 

                                                           
14 Angående detta stycke se Brå, Rapport 2006, s. 28. 
15 Angående detta stycke se Brå, Rapport 2006, s. 26 f.  
16 Brå, Rapport 2006, s. 7. 
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kränkningar. Om den utsatta partnern avslutar förhållandet riskerar denna att utsättas 

för stalkning och våld.17  

2.3 Tidigare reglering 

2.3.1 Besöksförbud 

Innan bestämmelsen om olaga förföljelse fördes in i BrB fanns endast möjligheten att 

ansöka om besöksförbud, vilket i dag går vid namnet kontaktförbud. Den tidigare la-

gen om besöksförbud infördes år 1988 för att utöka skyddet mot trakasserier och för-

följelse.18 Brå presenterade en rapport år 2007 för att utvärdera situationen för de som 

tidigare hade ansökt om besöksförbud. Mer än hälften av dem som tidigare beviljats 

besöksförbud uppgav i en enkätundersökning att de även utsatts för våld före ansökan 

och nästan lika många hade utsatts för trakasserier. Såsom regleringen såg ut var det 

dock endast möjligt att erhålla besöksförbud, vid behov fick man anmäla eventuella 

brott separat. Ett besöksförbud medförde ett visst skydd för den utsatta då det förbjöd 

gärningsmannen att söka upp eller kontakta sitt offer. Trots att besöksförbudet hade en 

trygghetsskapande effekt kunde man inte erbjuda något fysiskt skydd för stalknings-

offer och de var tvungna att fortsätta leva med rädslan att gärningsmannen skulle över-

träda besöksförbudet.19 

Syftet med lagen om besöksförbud var att förebygga brottsliga handlingar.20 Detta 

framgår av lagen där en förutsättning för att förbud ska beviljas är att det finns risk för 

att brott skall begås mot den utsatta. Enligt Brå:s tidigare utredningar visade statistiken 

dock att minst en tredjedel av samtliga utfärdade besöksförbud överträddes. Det var 

vanligt förekommande att en gärningsman begick upprepade antal överträdelser och 

således gjorde sig skyldig till ett stort antal brott och upprepade integritetskränk-

ningar.21 I vissa fall uteblev således den tänkta skyddsverkan helt och hållet då gär-

ningsmän inte hade motivation nog att ge upp. Den brottsförebyggande verkan man 

strävade efter uteblev och det var tydligt att ytterligare metoder krävdes för att stävja 

antalet upprepade överträdelser och systematiska integritetskränkningar.  

                                                           
17 Sørensson, s. 20. 
18 Prop. 1987/88:137, s. 11. 
19 Angående detta stycke se Sørensson, s. 41. 
20 Prop. 1987/88:137, s. 17. 
21 Brå, Rapport 2007, s. 49. 
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2.3.2 Ärekränkningsbrott och åtalsrätten 

Brottsbestämmelserna om ärekränkningar har inte ändrats sedan BrB trädde i kraft på 

1960-talet. Samhällsintresset lagstiftaren avsåg att skydda i och med kriminaliseringen 

av förtal och förolämpning bestod i att tillförsäkra människor rätten att bibehålla sin 

ära. Äran ansågs omfatta det anseende en person hade bland sina medmänniskor och 

även dennes egen känsla av att vara aktad och ansedd. Kränkningar av äran sågs som 

ett allvarligt angrepp på människors vilja att leva i gruppgemenskap med andra.22 

Åtalsreglerna har ändrats ett flertal gånger i takt med samhällets utveckling. Reglerna 

om åtalsrätten framgår av 5 kap. 5 § BrB. Förutsättningarna för en åklagare att väcka 

åtal för ärekränkningar ändrades senast den 1 juli 2014. Tidigare lydelse krävde att 

ärekränkningen rörde sig om förtal, grovt förtal eller särskilda typer av förolämpning 

(exempelvis förolämpning mot någon i eller för dennes myndighetsutövning, föro-

lämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes ras, hudfärg nationella eller 

etniska ursprung eller trosbekännelser osv.), att brottet riktade sig mot någon under 18 

år, eller att målsäganden angav brottet till åtal och att det av särskilda skäl var påkallat 

från allmän synpunkt. Lydelsen innebar att det endast var vid särskilda kvalificerade 

fall av ärekränkning som en åklagare kunde väcka åtal för brottet. I förarbetena till 

ärekränkningsbestämmelserna angavs att ett särskilt kvalificerat fall bland annat kunde 

handla om att en innehavare av en allmän befattning utsattes för förtal som avsåg hans 

arbete i befattningen.23  

Skillnaden i lagbestämmelsens utformning idag är att kravet på särskilda skäl för en 

åklagare att väcka åtal har tagits bort. Avsikten med detta var att underlätta för de 

individer som utsätts av ärekränkningar på internet. I och med internets utveckling och 

ärekränkningarnas ökade omfattning var det tydligt att samhället behövde ingripa för 

att skydda individer från att ”hängas ut” på nätet. Den omfattande och snabba sprid-

ningen, i kombination med förhållandet att uppgifterna fanns kvar på nätet och var 

sökbara under en längre tid, ansågs resultera i allvarligare konsekvenser än andra mer 

traditionella publiceringar. Det nya samhällsintresset man avsåg att skydda var den 

personliga integriteten, rätten till privatliv.24  

                                                           
22 Angående detta stycke se Holmqvist m.fl., BrB kap. 5, s.1 f.  
23 Prop. 1962:10 del C s. 184 f. 
24 Prop. 2013/14:47, s. 23 ff. 
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3 Rättigheter 

3.1 Rätten till privatliv 

Svensk grundlag innehåller inte något generellt stadgande som skyddar den personliga 

integriteten. I 1 kap. 2 §, fjärde stycket Regeringsformen (1974:152) (RF) finns däre-

mot ett målsättningsstadgande som uttrycker att ”Det allmänna ska verka för att de-

mokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskil-

des privatliv och familjeliv”. Målsättningsstadganden är inte rättsligt bindande före-

skrifter och enskilda kan således inte vända sig till domstol för ett ingripande mot det 

allmänna. Stadgandet kan däremot få politisk betydelse och frågan om dess effekt kan 

undergå politisk kontroll.25  

Utöver målsättningsstadgandet finns även ett materiellt skydd av den personliga in-

tegriteten som framkommer i 2 kap. Regeringsformen. Bland annat föreskrivs i 2 kap. 

6 § andra stycket att var och en gentemot det allmänna är skyddad mot betydande 

intrång i den personliga integriteten, om detta sker utan samtycke och innebär över-

vakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. Regleringen 

skyddar alltså enskilda i viss mån från det allmännas ingrepp på privatlivet men däre-

mot ger grundlagen inget skydd mot ingrepp från andra medborgare. Skyddet för den 

personliga integriteten får även inskränkas, enligt 2 kap. 20 och 21 § RF, om begräns-

ningen sker på grund av ett samhällsintresse som väger tyngre än den personliga in-

tegriteten. Ett dylikt samhällsintresse är bland annat yttrandefriheten som är en grund-

läggande rättighet i svensk demokrati.  

Skyddet av den personliga integriteten framkommer även genom Europeiska konvent-

ionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

(EKMR). EKMR är inkorporerad i svensk rätt och därmed gäller konventionen som 

svensk lag.26 I konventionens Artikel 8 stadgas rätten till privatliv som främst innebär 

att staten skall avhålla sig från ingrepp i den skyddade rättigheten. Artikeln omfattar 

dock inte endast plikten att avstå från ingrepp, utan ålägger även staten en plikt till 

positivt handlande för att skydda enskildas privatliv. Således kan staten genom under-

låtenhet bryta mot artikel 8 utan att några ingripanden skett. Huvudsakligen består sta-

tens positiva skyldigheter av att utfärda lagar och förordningar som skyddar privatliv, 

                                                           
25 Angående detta stycke se Bull & Sterzel, s. 55 f.  
26 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna. 
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familjeliv, hem och korrespondens samt att kontrollera efterlevnaden av dessa bestäm-

melser för att kunna säkerställa ett effektivt skydd för individers privatliv.27  

I artikel 8 som skyddar rätten till privatliv omfattas även en rätt till skydd för individers 

rykte. Med rykte avses en rätt till skydd mot förtal eller nedsättande uppgifter, dvs. 

ärekränkningar. Som ovan nämnts är dock yttrandefriheten ett motstående intresse och 

vid en inskränkning av denna rättighet måste en avvägningen mellan de olika skydds-

intressena ske. Även negativa uppgifter om individer kan väga tyngre än den person-

liga integriteten om samhället har ett intresse av att dessa sprids och i dylika fall får 

integriteten och anseendet hos individen ge vika. Om nationell rätt inte ger ett tillräck-

ligt skydd för integriteten kan det i annat fall vara ett brott mot artikel 8. Påståendet 

om brott mot artikel 8 avfärdades av Europadomstolen i fallet White v Sweden (2006-

09-19) som gällde publicering av beskyllningar mot White för brott som bland annat 

inkluderade mordet på Olof Palme. Domstolen ansåg att intresset av att publicera dessa 

uppgifter var större än den enskildes rätt till skydd för sitt rykte.28 Enligt artikel 8:2 får 

ett ingrepp i den personliga integriteten ske om det är lagligt, om det tillgodoser något 

av artikelns uppräknade intressen (statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets 

ekonomiska välstånd, förebyggande av oordning eller brott, skydd för hälsa eller mo-

ral, skydd för andra personers fri- och rättigheter) och om det är nödvändigt i ett de-

mokratiskt samhälle. Vad som kan vålla problem är bedömningen av huruvida nöd-

vändighetskravet är uppfyllt. Europadomstolen har konstaterat att begreppet ”nödvän-

dig” inte är synonymt med ordet ”oundgänglig”. Däremot krävs ett samhälleligt behov 

av stor vikt för att en inskränkning ska anses nödvändig. Inskränkningen måste vidare 

vara proportionerlig i förhållande till det motstående intresse som tillgodoses genom 

inskränkningen. Konventionsstaterna har själva en viss frihet att avgöra huruvida en 

inskränkning är nödvändig men Europadomstolen övervakar att de inskränkningar 

som görs är konventionsenliga.29  

EKMR medför en skyldighet för den svenska staten att tillse ett fullgott skydd även 

gentemot andra medborgare då den i och med konventionen åläggs både negativa och 

positiva förpliktelser. Då EKMR gäller som svensk lag bör det följaktligen i Sverige 

införas lagar och regler som skyddar den personliga integriteten. Trots detta saknas i 

                                                           
27 Angående detta stycke se Danelius, s. 346. 
28 Danelius, s. 355. 
29 Danelius, s. 351.  
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svensk rätt en generell reglering som skyddar den personliga integriteten hos enskilda 

från angrepp från andra medborgare. Utöver skyddet mot det allmänna i RF kan in-

tegritetsskyddet härledas utifrån straffstadgandena i BrB om förtal- och förolämp-

ningsbrotten, som till viss del täcker upp för avsaknaden av lagstiftning på området.30 

Enskilda kan även via Skadeståndslagen (1972:207) (SkL) kräva skadestånd på pri-

vaträttslig väg om de har blivit utsatta för kränkning när en brottslig gärning begåtts. 

Detta framgår av 2 kap. 3 § SkL som endast gället brott som skadar enskildas integritet. 

Även om en gärningsman inte straffas för den brottsliga gärningen kan en skadelidande 

erhålla kränkningsersättning på grund av det lidande denna har fått utså.31  

När en individ har kränkt en annan individ omfattas denna relation av privaträtten och 

inom detta område gör det civilrättsliga ansvarssystemet sig gällande. Civilrätten 

handlar om att utkräva ansvar efter ett handlande, att handla reaktivt. Då enskilda kan 

utkräva ansvar efter att ha utsatts för kränkningar har de på så vis tillgång till ett eget 

maktmedel för handlanden som begåtts.32 Enligt SkL 2:3 krävs dock en ”allvarlig 

kränkning” för att ersättning skall utgå till den skadelidande. Sexualbrotten och de 

flesta våldsbrotten anses typiskt sett utgöra allvarliga kränkningar. Hur pass allvarlig 

en förtalande eller förolämpade uppgift måste vara för att nå upp till kravet allvarlig 

kränkning är dock oklart. Bedömningen av om allvarlighetsrekvisitet anses uppfyllt är 

beroende av omständigheterna kring den brottsliga handlingen.33 Även relativt lindriga 

brott såsom ofredande kan anses utgöra en allvarlig kränkning. I NJA 2005 s.738 an-

sågs en polis berättigad kränkningsersättning efter att ha blivit spottad i ansiktet. Dock 

hade HD i en tidigare dom, NJA 1999 s. 725 kommit fram till motsatsen. I många 

situationer saknas tydlig praxis och således får allmänna överväganden avgöra vid 

varje tillfälle.34 Några tydliga riktlinjer för hur bedömningen skall ske framgår inte av 

lagtexten vilket gör att lagbestämmelsens förutsebarhet reduceras.  

Straffrätten och den offentliga rätten har ett sanktionssystem som går ut på att via av-

skräckande medel avhålla gärningsmän från brottslig verksamhet.35 Via straffbestäm-

melser avser samhället att påverka gärningsmännens motivation att begå brott. Kränk-

                                                           
30 Schultz, Förtal, s. 234 f.  
31 Bengtsson & Strömbäck, s. 73. 
32 Schultz, Förtal s. 219 ff. 
33 Schultz, Kränkning, s. 319. 
34 Bengtsson & Strömbäck, s. 75 f.  
35 Jareborg, s. 74 ff.  
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ningsersättning genom SkL tillåter en enskild att utkräva ansvar från annan när exem-

pelvis ett förtalsbrott begåtts. Skadeståndet kompletterar således till viss del det skydd 

som straffbestämmelserna om ärekränkningar erbjuder då den enskilde även har en 

möjlighet till upprättelse för gärningarna. Enskildas möjligheter att på privaträttslig 

väg tillvarata sina rättigheter vid ärekränkningsbrott är dock relativt få. Utifrån detta 

framgår således att det är av stor vikt att samhället, via den straffrättsliga regleringen, 

kan ingripa vid brott som kränker medborgarnas personliga integritet.  

3.2 Yttrandefrihet  

Yttrandefriheten är grundläggande i svensk demokrati och avser skyddet för folkets 

rätt att kritisera och ifrågasätta den offentliga makten samt makthavare i företag, orga-

nisationer och näringsliv. Grundlagsskyddet är stadgat i Regeringsformen 2 kap. 1 § 

men enligt RF 2:20 finns dock gränser för yttrandefriheten och inskränkningar får ske 

om ett annat samhällsintresse anses vara mer skyddsvärt. I 2 kap. 23 § RF uppräknas 

de ändamål för vilka yttrandefriheten får inskränkas. Dessa är rikets säkerhet, folkför-

sörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskildas anseende, privatlivets helgd och 

beivrandet av brott. Utöver RF skyddar Tryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF) och 

YGL de viktigaste massmediernas yttrandefrihet. Yttranden mellan enskilda eller 

mindre kretsar omfattas dock inte av detta utökade skydd utan regleras genom RF och 

vanlig lag.36  

Ytterligare skydd för yttrandefriheten finns genom internationella åtaganden som åläg-

ger Sverige att med sin lagstiftning värna om yttrandefriheten. Artikel 10 i EKMR 

behandlar yttrandefrihet. Friheten innebär åsiktsfrihet och frihet att ta emot och sprida 

uppgifter och tankar utan den offentliga maktens inblandning och oberoende av lands-

gränser. Europadomstolen har uttryckt att yttrandefriheten är en av demokratins grund-

pelare, vilket innebär att inskränkningar av friheten måste ske inom snäva gränser och 

grundas på goda skäl. Formföreskrifter, villkor, inskränkningar och straffpåföljder får 

införas enligt artikel 10:2 om de är föreskrivna i lag och nödvändiga i ett demokratiskt 

samhälle, dvs. för att tillgodose särskilda samhälleliga intressen. De vitala intressen 

som nämns i artikeln är bland annat statens säkerhet, den territoriella integriteten, den 

allmänna säkerheten, förebyggande av oordning eller brott, skyddande av hälsa och 

moral eller av annans goda namn och rykte eller rättigheter. Staten har främst en ne-

                                                           
36 Angående detta stycke se Lundell & Strömberg, s. 11 ff. 
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gativ förpliktelse att skydda yttrandefriheten, vilket innebär att det allmänna ska av-

hålla sig från att hindra eller bestraffa fri spridning av tankar och idéer. Artikeln kräver 

dock även att staten genom positiva åtgärder skyddar rätten att sprida tankar och idéer 

från ingrepp av enskilda personer eller institutioner, där staten har ett indirekt ansvar.37  

Yttrandefriheten står i motsättning till andra av konventionens skyddade rättigheter, 

bland annat artikel 8 som skyddar rätten till personlig integritet. En intresseavvägning 

mellan rättigheterna blir således nödvändig när de inkräktar på varandras områden. 

Rätten till privatliv, den personliga integriteten, skyddas som ovan nämnts i EKMR 

artikel 8, genom RF samt i viss mån genom stadganden om ärekränkning i BrB. Vikten 

av att skydda den personliga integriteten framgår av att skyddet av annans goda namn 

och rykte omfattas av de vitala samhällsintressena som stadgas i artikel 10:2.38 Yttran-

defriheten får således ge vika om den inte kan motiveras utifrån ett samhällsintresse 

som anses vara mer skyddsvärt än den personliga integriteten. Dylika intressen kan 

vara att skydda en fri debatt i samhällsfrågor och fri informationsspridning gällande 

frågor av betydelse för allmänheten eller grupper av människor. Ett tydligt exempel på 

när den personliga integriteten får ge vika är fallet White mot Sverige som refererades 

ovan. Pressfriheten är en viktig del av yttrandefriheten, eftersom massmedier och press 

är väsentlig för det demokratiska samhällsskick som EKMR avser att främja.39 

Rätten att uttrycka sina åsikter via massmedia är särskilt värd att skyddas i svensk rätt, 

vilket framgår av att yttrandefriheten skyddas via TF och YGL. Av 1 kap. 9 § YGL 

framgår att grundlagens regler tillämpas på verksamhet som består i ”tillhandahål-

lande av information åt allmänheten från en databas”. Internet omfattas således av 

yttrandefrihet men skyddet omfattar dock främst verksamhet som bedrivs av massme-

dieföretag. Ett villkor för att grundlagsreglerna skall gälla är att informationsinnehållet 

endast kan ändras av den som bedriver verksamheten. Omodererade webbsidor faller 

således utanför tillämpningsområdet. Vidare skall en ansvarig utgivare för informat-

ionsflödet utses och anmälas till Myndigheten för Radio och tv. Andra aktörer än mass-

medieföretag kan enligt YGL 1:9 omfattas av grundlagsskyddet om de frivilligt un-

derkastar sig reglerna om utgivningsbevis.40  

                                                           
37 Angående detta stycke se Danelius, s. 428 ff. 
38 Danelius, s. 446. 
39 Danelius, s. 429.  
40 Lundell & Strömberg, s. 38 ff. 
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Huvudsakligen faller alltså vardaglig internetpublicering utanför grundlagsskyddet i 

YGL. För omodererade forum såsom Facebook, Twitter, chattsidor och dylikt gäller 

vanliga straffbestämmelser och yttrandefrihetsskyddet som RF och EKMR ger. Äre-

kränkningar som sker mot enskilda individer och som inte behandlar samhällsfrågor 

eller utgör yttranden av betydelse för andra, utgör således inte ett skyddsvärt intresse. 

Därmed är den personliga integriteten mer värd att skydda gällande nedsättande utta-

landen, bilder eller filmer som publiceras via internet och som utgör vad samhället har 

definierat som näthat.  

4 Befintlig reglering och praxis 

4.1 Olaga förföljelse 

4.1.1 Allmänt/Syfte 

Olaga förföljelse infördes den 1 oktober 2011 i 4 kap. 4 b § BrB. Brottet grundar sig i 

det förslag som Stalkningsutredningen lämnade i betänkandet Stalking – ett allvarligt 

brott (SOU 2008:81). Utredningen framhävde problemet att samhället tidigare främst 

lagt resurser på att skydda de offer som utsätts för brott, i stället för att ingripa med 

åtgärder direkt mot gärningsmannen. Man ansåg det inte vara tillräckligt att endast 

vidta skyddsåtgärder då dessa långt ifrån garanterade de utsattas säkerhet. Utredning-

ens utgångspunkt var istället att finna en åtgärd vid förföljelse som kunde undanröja 

hotet från gärningsmannen. Målet var att bryta gärningsmannens motivation att fort-

sätta förföljelsen för att kunna stoppa faran för de utsatta. Då för mycket resurser lagts 

på att skydda utsatta fann man att de löpte en stor risk att utsättas för ytterligare  tra-

kasserier och våld.41 

Utredningen fann att det säkraste sättet att få förföljelser att upphöra var att frihetsbe-

röva gärningsmannen. Med undantag av fridskränkningsbrotten saknades tidigare en 

straffbestämmelse som lagförde ett upprepat antal brott som var ett led i en systema-

tiskt förföljelse. Målsäganden var tvungen att anmäla varje brott för sig, vilka dessu-

tom ofta hade låga straffvärden. Lagbestämmelsen om olaga förföljelse har konstrue-

rats med fridskränkningsbrotten som förebild. Man ville fylla utrymmet mellan 

fridskränkningsbrotten och vanliga brott via ett nytt brott som omfattar olika brottsty-

per som kunde vara en del i en systematisk förföljelse.42  

                                                           
41 Sørensson, s. 27. 
42 Angående detta stycke se SOU 2008:81, s. 97. 
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I propositionen Förbättrat skydd mot stalkning jämförde regeringen fridskränknings-

brotten med stalkning. Att man sedan tidigare såg allvarligt på gärningar riktade mot 

en och samma närstående person, att dessa gärningar utgjorde upprepade kränkningar 

och var ägnade att skada dennes självkänsla, kom till uttryck genom fridskränknings-

brotten. Det ansågs vara betydligt allvarligare att kränka en person genom upprepade 

och likartade gärningar jämfört med om det inte förelåg något samband mellan gär-

ningarna. Det ansågs dock att målsägandens personliga integritet även kunde kränkas 

utan att gärningarna riktades mot samma närstående person eller var särskilt ägnade 

att skada dennes självkänsla. Dåvarande straffmätningspraxis ansågs inte tillräckligt 

avspegla brottslighetens allvar gällande upprepad brottslighet utgörande systematiska 

kränkningar. Av denna anledning ansåg regeringen att det var nödvändigt att höja 

straffnivån för denna särskilda brottslighet genom en ny straffbestämmelse om olaga 

förföljelse.43 

4.1.2 Rekvisit 

Straffbestämmelsen omfattar endast brottsliga gärningar, till skillnad från stalkning 

som även omfattar icke brottsliga gärningar. För att en gärningsmans beteende skall 

utgöra olaga förföljelse måste det vara fråga om förföljelse samt att det ska ha skett en 

upprepad kränkning av målsägarens integritet. Rekvisitet förföljelse innebär att någon 

söker kontakt med en person på ett påträngande eller besvärande sett, vid upprepade 

tillfällen och mot dennes vilja. Förföljelse kan även omfatta en situation då någon upp-

repat angriper, plågar, terroriserar eller utsätter annan för obehag. Gärningsmannen 

måste inte ha något särskilt förföljelsesyfte så länge beteendet vid en objektiv bedöm-

ning framstår som påträngande, besvärande eller som ett angrepp mot den utsatta per-

sonen. Vid bedömningen tas särskild hänsyn till den samlade brottslighetens allvar och 

intensitet.44 

Då olaga förföljelse handlar om ett systematiskt beteende måste vidare de brottsliga 

gärningarna vara upprepade för att omfattas av straffbestämmelsen. Hur många gär-

ningar som krävs bedöms utifrån gärningarnas karaktär. Det krävs alltså färre gär-

ningar ju allvarligare gärningen är.45 Stalkningsutredningen uttalade sig om detta icke 

kvalificerande rekvisit och konstaterade att det inte krävs ett särskilt antal gärningar. 

                                                           
43 Angående detta stycke se prop. 2010/11:45, s. 67.  
44 Angående detta stycke se prop. 2010/11:45, s. 71 f. 
45 Prop. 2010/11:45, s. 72. 
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Dock ansåg utredningen att det inte går att rubricera ett beteende som förföljelse om 

det inte innefattar minst två gärningar.46  

De upprepade gärningarna måste ha inneburit en särskild kränkning av den utsattas 

integritet för att omfattas av brottet. Stalkningsutredningens förslag var att förföljelsen 

i sig, i stället för de enskilda gärningarna, innebar kränkning. Lagtextens utformning 

idag kräver dock att var och en av gärningarna skall ha inneburit en särskild kränkning 

av offrets integritet. 47  

4.1.3 Påföljder 

I och med införandet av bestämmelsen om olaga förföljelse ville man med ingripande 

åtgärder, i detta fall fängelse, avskräcka gärningsmän från fortsatta trakasserier och 

förföljelser mot andra människor. I förarbetena framhölls att det systematiska beteende 

som olaga förföljelse innebär, motiverar ett högre straffvärde än de enskilda brotten 

som var tänkta att omfattas av straffbestämmelsen. Dessa är bland annat olaga hot, 

olaga tvång, ofredande och sexuellt ofredande som ofta resulterade i bötestraff. Det 

konstaterades att det nya brottet innebär en kvalificering av de enskilda gärningar som 

ingår i bestämmelsen. Däremot ansågs brottet inte lika allvarligt som de grova 

fridskränkningsbrotten vilka har ett straffmaximum på 6 års fängelse. Vid en tillämp-

ning av 26 kap. 2 § BrB gällande förhöjt straffmaximum vid flerfaldig brottslighet 

skulle det maximala straffet bli fängelse i tre år för gärningar av det slag som omfattas 

av lagbestämmelsen olaga förföljelse.  Med hänsyn till kvalificeringen av gärningarna 

som var tänkta att omfattas och med fridskränkningsbrotten som förebild är fängelse i 

fyra år maxstraffet för olaga förföljelse.48 Straffminimum för brottet är fängelse i 14 

dagar. De senaste åren har hälften av antalet totala lagföringar av olaga förföljelse 

resulterat i påföljden fängelse.49 

4.2 Kontaktförbud 

4.2.1 Allmänt/syfte 

Den nya straffbestämmelsen om olaga förföljelse innebär inte att det straffbara områ-

det utökats, utan lagrummet uppräknar ett antal gärningar som även tidigare utgjort 

brott. Problematiken som kan uppstå är att många beteenden hos gärningsmän kan 

                                                           
46 SOU 2008:81, s. 332. 
47 Angående detta stycke se prop. 2010/11:45, s. 72. 
48 Prop. 2010/11:45, s. 73 f. 
49 Åklagarmyndigheten, Lagföringsbeslut.  
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betecknas som exempelvis hot eller ofredande, men ibland är inte alla rekvisit upp-

fyllda för att en gärning ska utgöra ett särskilt brott. Det kan också uppstå bevissvårig-

heter vilket bland annat kan handla om att styrka gärningsmannens uppsåt. Denna kan 

lida av psykiska sjukdomar eller djup kärlek och inbillar sig att även den förföljda 

personen vill ha kontakt. Det kan således på olika sätt vara svårt att använda sig av 

straffbestämmelsen även om man är utsatt för förföljelse av någon som beter sig hot-

fullt och kränkande. I dylika lägen är det värdefullt för en utsatt person att ansöka om 

skydd för att förebygga fortsatta trakasserier och eventuell brottslighet. Lag 

(1988:688) om kontaktförbud möjliggör dylika åtgärder i ett tidigt skede genom att 

den utsatta kan ansöka om och beviljas kontaktförbud. Fram till oktober 2011 kallades 

detta för besöksförbud men i och med införandet av olaga förföljelse i BrB ändrades 

till viss del innehållet i lagen om besöksförbud och beteckningen likaså. Förutsättning-

arna att erhålla kontaktförbud ändrades delvis men innebörden av ett beviljat förbud 

är detsamma.50 Lagens grundläggande syfte är att fylla en brottsförebyggande funkt-

ion.51 

Kontaktförbud innebär att gärningsmannen förbjuds att söka både direkt och indirekt 

kontakt med skyddspersonen. En person som ålagts kontaktförbud får inte förfölja den 

skyddade personen. Ej heller ringa, skicka sms, skriva brev, maila eller att lämna ett 

meddelande till någon annan som framför detta vidare. Det finns fyra olika former av 

kontaktförbud: kontaktförbud, utvidgat kontaktförbud, särskilt utvidgat kontaktförbud 

och kontaktförbud avseende gemensam bostad. De tre första formerna av kontaktför-

bud innebär en stegvis ökning av ingripande åtgärder mot förbudspersonen. På samma 

sätt ökas stegvis skyddet mot den som ansökt om kontaktförbud, exempelvis om det 

sker nya trakasserier eller om hotbilden förvärras. Åklagaren bör i första hand utfärda 

ett vanligt kontaktförbud och i andra hand ett utvidgat kontaktförbud om det visar sig 

att ingripandet inte är tillräckligt. Ett utvidgat förbud innebär att förbudspersonen inte 

får vistas i närheten av den skyddade personens bostad, arbetsplats eller annat ställe 

där personen brukar befinna sig. Om ett dylikt förbud överträds får ytterligare ingri-

panden ske och ett särskilt utvidgat kontaktförbud kan meddelas. Ett särskilt utvidgat 

förbud förbjuder den som förbudet avser att vistas inom ett större område än vid ett 

utvidgat förbud. Ett eller flera områden i anslutning till bostad, arbetsplats eller annat 

                                                           
50 Angående detta stycke se Sørensson, s. 39. 
51 Prop. 2010/11:45, s. 34. 
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ställe där personen brukar befinna sig kan omfattas av förbudet. I och med ändringarna 

av lagen om kontaktförbud i oktober 2011 tillkom möjligheten att förena det särskilt 

utvidgade kontaktförbudet med elektronisk övervakning. Genom elektronisk övervak-

ning är det enklare att kontrollera att den som förbudet avser sköter sig och inte begår 

överträdelser, vilket således ger ett ökat skydd för den skyddssökande.52 

Kontaktförbud som brottsförebyggande medel innebär inget fysiskt skydd för skydds-

personen. Det är vanligt förekommande att gärningsmän överträder53 kontaktförbud, 

vilket utgör ett brott enligt lagens 24 §. Utöver det faktum att en överträdelse utgör ett 

brottsligt förfarande, framhävde Stalkningsutredningen att det centrala gällande över-

trädelser är den enorma kränkning av skyddspersonens integritet som detta i allmänhet 

innebär.54  

4.2.2 Ansökan 

För ansökan om kontaktförbud finns inga särskilda formkrav. Beslut om förbudet fatt-

tas av åklagare och detta föregås av en riskbedömning som görs enligt lagens 1 § andra 

stycke. Ett kontaktförbud får beviljas om det på grund av särskilda omständigheter 

finns risk för att förbudspersonen kommer förfölja, allvarligt trakassera eller begå brott 

mot den som ansöker om förbudet. Vid bedömningen ska särskilt beaktas om förbuds-

personen tidigare har begått brott mot någon persons liv, hälsa, frihet eller frid. Det 

finns dock inget uttrycklig krav på att denna person tidigare har begått brott utan det 

som är avgörande vid bedömning är risken för att brott skall inträffa.55  

Från och med lagändringen 2011 infördes ett uttryckligt krav på en proportionalitets-

bedömning för samtliga kontaktförbud. Principen gällde tidigare endast besöksförbud 

avseende gemensam bostad och särskilt utvidgat kontaktförbud. Ett kontaktförbud får 

meddelas endast om skälen för ett sådant förbud uppväger det intrång eller de men i 

övrigt som detta innebär för förbudspersonen. Vid denna bedömning skall en intresse-

avvägning ske mellan skyddshänsyn och integritetsaspekter. Främst skall hänsyn tas 

till faran för våld eller hot mot skyddspersonen.56  

I och med kravet på en proportionalitetsbedömning blir utrymmet att utfärda ett sär-

skilt utvidgat kontaktförbud relativt litet. Ett dylikt förbud innebär en stor geografisk 

                                                           
52 Angående detta stycke se Sørensson, s. 43 ff. 
53 Brå, Anmälda brott. 
54 SOU 2008:81, s. 133. 
55 Angående detta stycke se Sørensson, s. 44 f. 
56 Angående detta stycke se Sørensson, s. 47. 
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avgränsning vilket kan vara ett påtagligt ingripande för den som förbudet avser. Detta 

avspeglas i Åklagarmyndighetens statistik över förbudsanökningar samt beviljade och 

icke beviljade förbud. Under åren 2011-2013 har endast 4 stycken särskilt utvidgade 

kontaktförbud utfärdats. Under samma period har det varje år utfärdats drygt 3000 

ordinära kontaktförbud och drygt 30 utvidgade förbud.57 Ett ordinärt besöksförbud är 

alltså avsevärt vanligare än de utvidgade förbuden, vilket innebär att skyddet som kan 

erbjudas de som utsätts för icke brottsliga förföljelser och trakasserier är ganska be-

gränsat.  

4.2.3 Påföljder 

För brottet överträdelse av kontaktförbud är påföljden böter eller fängelse i max ett år. 

I förarbetena anges att normalstraffet för överträdelser bör stanna vid böter om det 

handlar om enstaka fall.58 Detta synsätt framgår tydligt när man ser till lagföringssta-

tistik från Åklagarmyndigheten, där de flesta överträdelser har resulterat i böter.59 Om 

gärningsmannen begått överträdelse av kontaktförbud efter att tidigare blivit dömd för 

liknande brottslighet kan påföljden dock bli fängelse. Återfall har en stor påverkan på 

straffvärdet och detta gäller särskilt när gärningsmannen inom kort tid överträder ett 

förbud efter en tidigare dom eller villkorlig frigivning. I dylika fall kan även enstaka 

överträdelser leda till fängelsestraff. Ökade straffvärden kan även förekomma vid all-

varligare och upprepade överträdelser eller då överträdelsen innefattar hot eller kränk-

ningar.60 De senaste åren har hälften av samtliga lagförda överträdelser resulterat i 

böter. Endast ca 17 procent har resulterat i fängelse.61 

Idag omfattas dock brottet av straffbestämmelsen om olaga förföljelse. Vid ett uppre-

pat antal överträdelser kan således gärningsmannen bli straffad för brottet olaga för-

följelse, vilket innebär ett högre straffvärde. I Svea Hovrätts dom 2013-05-31, nr B 

3592-13 dömdes gärningsmannen för olaga förföljelse efter 14 stycken överträdelser 

av kontaktförbud. Denna mängd överträdelser ansågs således tillsammans utgöra en 

tillräckligt allvarlig kränkning för att gärningarna tillsammans skulle utgöra olaga för-

följelse. 

                                                           
57 Åklagarmyndigheten, Beslutade kontaktförbud.  
58 Prop. 2010/11:45, s. 60 ff. 
59 Åklagarmyndigheten, Lagföringsbeslut.  
60 Åklagarmyndigheten, Kontaktförbud, s. 73 f.  
61 Åklagarmyndigheten, Lagföringsbeslut.  
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Det är även vanligt förekommande att gärningsmän i samband med överträdelser begår 

ytterligare brott mot sitt offer. De vanligaste brotten är olaga hot och olaga hot kom-

binerat med misshandel och ofredande.62 Detta återspeglas i praxis där gärningsmän 

som blir dömda för olaga förföljelse ofta har begått överträdelse av kontaktförbud 

kombinerat med ytterligare brottslighet såsom olaga hot, misshandel eller ofredande.63 

Ytterligare brott som är vanligt förekommande i samband med överträdelser är förtal 

och förolämpning.64 Dessa brott omfattas dock inte av straffbestämmelsen och gär-

ningsmän löper således inte samma risk att dömas för höga straff såsom om gärning-

arna tillsammans kunnat utgöra olaga förföljelse. 

4.3 Ärekränkning 

4.3.1 Allmänt syfte 

Förtal och förolämpning var två av de brott som Stalkningsutredningen föreslog skulle 

omfattas av den nya bestämmelsen om olaga förföljelse men avfärdades på grund av 

den tidigare restriktiva åtalsrätten.65 Regleringen avseende förtal och förolämpning av-

ser att skydda den personliga äran. Begreppet har både en objektiv och en subjektiv 

sida. Delvis handlar äran om det anseende en person har hos sina medmänniskor (ob-

jektiv) men också om dennas egen känsla av att vara aktad och ansedd (subjektiv). 

Kränkningar av den objektiva äran kallas ofta förtal och kränkningar av den subjektiva 

äran kallas förolämpning. För att en gärning skall utgöra förtal innebär det alltså inte 

att uppgiften har varit sårande för offret, istället är det hur en uppgift påverkar omgiv-

ningens syn på den utpekade som har betydelse. Förolämpningar omfattar däremot 

kränkande uttalanden som är ägnade att såra den utsattas självkänsla.66 

I förarbetena till kriminaliseringen av ärekränkning betonades att de negativa effek-

terna av ärekränkningar kan var betydande. Människan vill vara en del av en gruppge-

menskap och genom att exempelvis förtala någon, dvs. sprida ut nedsättande uppgifter 

om någon, kan andras känslor och beteenden gentemot den som förtalas påverkas kraf-

tigt. Privatlivet inskränks och den utsatta riskerar att råka ut för psykiska problem och 

försvårade livsförhållanden.67 Rättigheten att ha ett fredat privatliv framkommer tyd-

                                                           
62 Åklagarmyndigheten, Tillsynsrapport, s. 31. 
63 NJA 2013 s. 1227.  
64 Åklagarmyndigheten, Tillsynsrapport, s. 31. 
65 Prop. 2010/11:45, s. 70 f.  
66 Holmqvist m.fl., BrB kap. 5, s. 1 f. 
67 Holmqvist m.fl., BrB kap. 5, s. 2.  
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ligt i Europakonventionens artikel 8. Denna rättighet saknar dock en tydlig plats i da-

gens lagstiftning gällande enskildas möjligheter att ta tillvara sin rätt när de har blivit 

kränkta av andra individer. Regleringen om ärekränkningar som var avsedd att skydda 

den personliga äran har idag blivit ett medel för att skydda människors privatliv. 

4.3.2 Rekvisit 

Regeln om förtal i 5 kap. 1 § BrB är uppbyggd i två led. Enligt lagbestämmelsens 

första stycke begås förtal av en gärningsman som pekar ut en annan person som brotts-

lig eller klandervärd eller som på annat sätt lämnar en uppgift som gör att den utpekade 

riskerar att bli utsatt för missaktning av sin omgivning. Bestämmelsen tar alltså sikte 

på en uppgift som lämnats till någon annan än den angripne och som har varit ägnad 

att framkalla missaktning. Vid en tillämpning av regeln om grovt förtal, i 5 kap. 2 § 

BrB, skall särskilt beaktas om uppgiften genom sitt innehåll eller den omfattning i 

vilken den blivit spridd eller eljest var ägnad att medföra allvarlig skada.  

För att ett påstående ska utgöra en ”uppgift” måste den vara så pass bestämd att san-

ningshalten kan prövas. Påståendet kan exempelvis inte vara ett generellt värdeom-

döme om någon. Uppgiften anses vara lämnad till annan både när den är framställd av 

gärningsmannen och då den är spridd av gärningsmannen efter att den framställts av 

någon annan. Framställande och spridningar kan ske i tal, skrift, genom bilder eller 

symboliska åtgärder. Om uppgiften sprids via en bild blir innebörden av uppgiften 

densamma som bilden avser att förmedla. Detta kan vålla problem i dagens teknik-

samhälle då det har blivit allt vanligare att människor publicerar bilder på nätet. När 

någon sprider en nakenbild på internet utgör detta oftast inte ett förtalsbrott, eftersom 

uppgiften i sig inte anses vara nedsättande. Uppgiften måste vidare vara tillräckligt 

förnedrande för att den ska framkalla missaktning hos andra, dvs. att andra uppfattar 

den utpekade som en sämre människa. För att gärningsmannen ska ställas till ansvar 

enligt första stycket krävs även uppsåt till uppgiftslämnandet, vilket måste täcka om-

ständigheterna som gör uppgiften ägnad att utsätta den förtalade för andras missakt-

ning.68 Får uppgiften en stor spridning, kan detta resultera i att handlandet bedöms som 

grovt förtal.69 Hovrätten över Skåne och Blekinges dom 2014-04-02, nr B 3425-13 

dömde en man för grovt förtal efter att han på en hemsida publicerade nakenbilder och 

                                                           
68 Holmqvist m.fl., BrB 5:1, s. 2 ff.  
69 Holmqvist m.fl., BrB 5:2, s. 1.  
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lättklädda bilder på sin före detta flickvän. Bilderna var mycket intima och publicera-

des med beskrivningen ”hora” under en avdelning på hemsidan där det främst fanns 

bilder på personer som påstods ha varit otrogna mot sina respektive. Genom detta 

handlande ansågs gärningsmannen uppsåtligen ha framställt henne som klandervärd i 

sitt levnadssätt.  

Enligt regelns andra stycke inskränks möjligheten att hålla någon ansvarig för förtal 

och gärningsmannen undgår ansvar om det kan anses varit försvarligt att lämna upp-

giften eller om denna var skyldig att uttala sig. Dock måste gärningsmannen även 

kunna visa att uppgiften var sann eller att det fanns skälig grund för den. Denna an-

svarsfrihetsregel betonar vikten av yttrandefrihet, att sanna eller välgrundade uppgifter 

om människor måste få ta plats i samhället.70 Högsta domstolens avgörande i dom 

2014-12-03, nr B 1945-14 är ett tydligt exempel på de krav som ställs vid en försvar-

lighetsbedömning. I detta fall uttalade sig två studenter nedsättande om en person, TJ, 

i en uppsats som senare publicerades på internet. En del av de publicerade uppgifterna 

fanns det skälig grund för att lämna ut. Studenterna dömdes dock för förtal då två av 

uppgifterna var felaktiga och saknade skälig grund.71  

Ibland får det personliga anseendet och integriteten ge vika för att lämna utrymme åt 

en samhällsnyttig och vederhäftig nyhetsförmedling. Dock skyddar YGL normalt inte 

uppgifter som sprids på internet, om inte webbsidan tillhandahålls av massmedieföre-

tag. Nedsättande uttalanden på webbplatser såsom Facebook, diskussionsforum, chat-

tar osv. omfattas inte.72 Vid dylika uttalanden kan således en gärningsman inte undgå 

ansvar med hjälp av försvarlighetsbedömningen i andra stycket.  

Förtal- och förolämpningsbrotten handlar båda om ärekränkning men utgör olika gär-

ningstyper. Utmärkande för förolämpning är att gärningen riktar sig direkt till den för-

olämpade personen, inte till dess omgivning. Om någon smädar en annan person ge-

nom kränkande tillmäle eller beskyllning eller annat skymfligt beteende, har denna 

begått brottet förolämpning. Gärningsmannens uppsåt måste dock täcka samtliga 

brottsrekvisit.  Det krävs även att den drabbade personen har uppfattat smädelsen för 

att uttalandet skall nå upp till begreppet smädelse. Förolämpning är subsidiärt till för-

talsbrottet och konsumeras uttryckligen enligt 5 kap. 3 § BrB. Om smädelsen både 

                                                           
70 Holmqvist m.fl., BrB 5:1, s. 5.    
71 För närmare diskussion se B 1945-14, s. 6 ff.  
72 Nylander, s. 48 f.  
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riktas till en specifik person och utgör en bestämd nedsättande uppgift som samtidigt 

riktas till annan, döms istället för förtal.73  

Förolämpningar delas in i tre olika typer: verbalinjurier, formalinjurier och realinju-

rier. Verbalinjurier är skällsord och kränkande hotelser eller beskyllningar. Skymfliga 

uppföranden eller gester, framställningar i bild eller dylikt utgör formalinjurier. Re-

alinjurier handlar om föraktfulla beteenden mot någon annans kropp, såsom att spotta 

på någon. Den förolämpade personens samtycke kan utesluta ansvar om detta funnits 

innan förolämpningen begåtts.74 

Ärekränkningar avser uttalanden som riktar sig till en specifik enskild fysisk person. 

Personen ifråga måste alltså vara identifierbar och betydelsen av detta är inte helt klart. 

Vid förtal kan det ärekränkande uttalandet inte rikta sig till juridiska personer eller 

kollektiva enheter.75 I NJA 1987 s. 285 ansåg domstolen att förtal förelåg mot en pol-

isman som anklagades för att ha dödat en person. Domstolen resonerade kring faktu-

met att polismannen nämndes vid namn vilket indikerade att gärningen inte hade varit 

straffbar om polisen inte namngavs. I NJA 1950 s. 250 dömdes en person för ärekränk-

ning efter att ha fällt smädliga yttranden om ett aktiebolag, utan att en enskild person 

namngavs. Den utpekade var dock verkställande direktör och majoritetsägare av akti-

erna i firman och därmed utpekades mannen personligen. Kravet på att den utpekade 

skall vara identifierbar är inte helt oproblematiskt i dagens tekniksamhälle. Internet 

har möjliggjort för människor att vara anonyma och byta ut sina verkliga identiteter 

mot alias och när ärekränkande uppgifter sprids över nätet kan det vara svårare att 

identifiera vem uttalandet riktar sig till.  

4.3.3 Påföljder 

För brotten förolämpning och förtal av normalgraden är påföljden böter. För grovt för-

tal är straffskalan böter eller fängelse i högst 2 år och för grova fall av förolämpning 

böter eller fängelse i högst 6 månader.76 Då domstolen har en möjlighet att kombinera 

bötesstraff med skadestånd anses en ekonomisk påföljd som ett fullgott straff för för-

talsbrott av normalgraden. Skadeståndet kan anpassas till den grad av kränkning som 

uppgiften inneburit och offret kan på så vis få viss upprättelse. Skadestånd anses vara 

                                                           
73 Angående detta stycke se Holmqvist m.fl., BrB 5:3, s. 1 f.  
74 Angående detta stycke se Holmqvist m.fl., BrB 5:3, s. 1 f.  
75 Friberg & Jareborg, s. 69.  
76 BrB, 5:1-3. 
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ett särskilt lämpligt komplement då nedsättande uppgifter fått stor publicitet.77 Grovt 

förtal omfattar bland annat situationer där de lämnade uppgifterna fått en större sprid-

ning och således varit ägnade att medföra allvarlig skada för offret.78 Omfattande 

spridning kan ofta vara fallet med ärekränkningar som sker på internet och för dylik 

brottslighet kan det därmed vara lämpligt med högre straff.  

Ytterst få ärekränkningsbrott resulterar i påföljden fängelse. Endast ca 17 procent av 

de totala antalet lagförda fall av grovt förtal har resulterat i påföljden fängelse de sen-

aste åren och 30 procent har resulterat i böter.79 Vid allvarliga förtalsbrott har straff-

värdet bestämts endast till ett par månaders fängelse. I exempelvis Göta Hovrätts dom 

2013-10-16, nr T 107-13 som nedan refereras, ansågs straffvärdet vara två månaders 

fängelse för ett grovt förtalsbrott. 

Eftersom ärekränkningsbrotten inte omfattas av straffbestämmelsen om olaga förföl-

jelse kan gärningsmän begå ett upprepat antal ärekränkningar utan att riskera avsevärt 

höga straff. Vid upprepade ärekränkningsbrott blir i stället reglerna om flerfaldig 

brottslighet i BrB kap. 26 tillämpliga, vilket innebär att straffvärdet i konkreta fall kan 

justeras utifrån brottslighetens allvar.  

4.3.4 Målsägandebrott 

I Rättegångsbalken (1942:740) (RB) 20 kap. 6 § framgår att åklagare ska väcka åtal 

för brott under allmänt åtal om inget annat anges. Dock får målsäganden i vissa fall 

väcka åtal för brott som hör under allmänt åtal, vilket framgår av 20 kap. 8 § RB. 

Förutsättningen är att målsäganden anger brottet till åtal för att invänta åklagarens be-

slut att inte väcka åtal. Ärekränkningsbrotten förtal, grovt förtal och förolämpning är i 

princip målsägandebrott. Detta framgår av 5 kap. 5 § BrB där huvudregeln är att brot-

ten endast får åtalas av målsäganden. Om en individ utsätts för exempelvis förtal eller 

grovt förtal kan alltså denne väcka åtal för brotten utan hänsyn till bestämmelsen i RB 

20:8 som handlar om angivelsebrott. Dock finns det förutsättningar för allmänt åtal i 

bestämmelsens andra stycke. För allmänt åtal krävs att det rör sig om förtal, grovt 

förtal eller särskilda typer av förolämpning (exempelvis förolämpning mot någon i 

eller för dennes myndighetsutövning, förolämpning mot någon med anspelning på 

hans eller hennes ras, hudfärg nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelser 

                                                           
77 Holmqvist m.fl., BrB 5:1, s. 9 f.  
78 Holmqvist m.fl., BrB 5:2, s. 1.  
79 Åklagarmyndigheten, Lagföringsbeslut.  
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osv.), att brottet har riktat sig mot någon under 18 år, eller att målsäganden angav 

brottet till åtal och att det är påkallat från allmän synpunkt. När förtal och förolämpning 

begås på internet kan dessa gärningar utgöra yttrandefrihetsbrott och omfattas i sådana 

fall av åtalsreglerna i YGL. För yttrandefrihetsbrott gäller särskilda åtalsregler i 7 kap. 

YGL utöver reglerna om åtal i BrB. Vid yttrandefrihetsbrott som hör under allmänt 

åtal är Justitiekanslern ensam åklagare, vilket framgår av YGL 7 kap. 1 §.80 

Av 7 kap. 4 § 14 TF framgår att förtal är ett tryckfrihetsbrott om uppgiften sprids via 

tryckt skrift och är straffbar enligt 5 kap. BrB. Motsvarande gäller nedsättande uppgif-

ter som sprids över internet och är straffbara enligt BrB. YGL:s yttrandefrihetsbrott 

motsvarar nämligen de gärningar som utgör tryckfrihetsbrott enligt TF, vilket framgår 

av 5 kap. 1 § YGL som hänvisar till TF 7:4.81 Allmänt åtal för yttrande- och tryckfri-

hetsbrott har endast väckts av justitiekanslern vid ett fåtal tillfällen.82 I Lag (1986:765) 

med instruktion för riksdagens ombudsmän 3 § framgår att dessa är tvungna att tillse 

att medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter inte inskränks i den offentliga 

verksamheten. Justitiekanslern måste tillämpa denna instruktion vid väckande av åtal, 

vilket innebär att denne särskilt ska beakta yttrandefrihetsintresset i sin bedömning.83 

Instruktionen inskränker således ytterligare åtalsrätten. Dock är huvudregeln att spri-

dande av uppgifter över internet inte omfattas av grundlagsskyddet i YGL. Undanta-

gen är massmedieföretag eller andra webbplatser som kan få skydd via utgivningsbe-

vis.84 Alltså utgör inte ärekränkningar över internet yttrandefrihetsbrott om uppgif-

terna inte sprids via en grundlagsskyddad webbsida. Allmän åklagare har då rätt att 

väcka åtal om förutsättningarna för allmänt åtal är uppfylla i BrB 5:5. Hovrätten över 

Skåne och Blekinges dom 2014-04-02, nr B 3425-13 som refererats ovan, är ett exem-

pel på ett överklagat avgörande där allmän åklagare väckt åtal för grovt förtal. Gär-

ningsmannen handlanden bestod i publiceringar av kränkande bilder på sin före detta 

flickvän på en hemsida. För chattsidor och annan omodererad webbpublicering som 

faller utanför YGL gäller vanliga straffrättsliga bestämmelser och RF:s skydd för ytt-

randefrihet. Detta gäller även kommentarsfält eller dylikt på massmedieföretagens 

                                                           
80 Lundell & Strömberg, s. 121 f. respektive s. 134. 
81 Friberg & Jareborg, s. 77 f.  
82 Prop. 2013/14:47, s. 23.  
83 Lundell & Strömberg, s. 121 f. respektive s. 134. 
84 Nylander, s. 48 ff. 
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webbsidor, om dessa är tydligt avskilda från den övriga verksamheten på sidan.85 Ef-

fekterna av den tidigare restriktiva åtalsrätten återspeglas tydligt i åtalstatistiken, där 

det framgår att antalet väckta åtal för allmän åklagare också är lågt.86 

I och med borttagandet av kravet på särskilda skäl medför detta att kraven sänks något 

för allmänt åtal och det krävs inte längre särskilt kvalificerade fall för att en åklagare 

ska väcka åtal. Om en åklagare eller justitiekansler väcker åtal kan de stödja den en-

skilde i processen samt tillse att denna inte löper risk att behöva betala sina egna och 

motpartens rättegångskostnader vid en icke fällande dom. I förarbetena anges att all-

mänt åtal bör kunna väckas när en fällande dom kan förväntas och det antingen finns 

ett tydligt samhällsintresse av att brottet beivras eller andra starka skäl för att det all-

männa medverkar med hänsyn till målsäganden. Ett exempel på när det föreligger ett 

tydligt samhällsintresse av åtal är när det rör sig om ärekränkningsbrott som begås på 

internet eller på andra sätt som resulterar i en stor spridning bland allmänheten.87 Då 

spridning av uppgifter via diskussionsforum, Facebook osv. inte omfattas av YGL är 

allmänintresset av att skydda den enskildes integritet betydligt större än om uppgif-

terna spridits via ett massmedieföretag vars åsiktsbildning samhället värnar om.  

Om förtal eller förolämpning begås ett upprepat antal tillfällen mot samma offer och 

detta får stor spridning på internet och eller begås i samband med överträdelser av 

kontaktförbud utgör detta systematiska trakasserier, vars framväxt samhället avsåg att 

stävja genom straffbestämmelsen om olaga förföljelse och lagen om kontaktförbud. 

Problemet med privatpersoners svaga ställning vid förtal och förolämpningar över in-

ternet var, som ovan nämnts, vad som låg till grund för ändringen av BrB 5:5. Vikten 

av ett utökat skydd av den personliga integriteten har således uppmärksammats. Den 

inskränkta åtalsrätten var den främsta anledningen till varför remissinstanserna, under 

utredningen om olaga förföljelse, ansåg att ärekränkningsbrotten inte skulle omfattas 

av bestämmelsen.88 Lagstiftarens avsikt med den tidigare regleringen var att åtal end-

ast skulle väckas i undantagsfall.89 Samhället har dock förändrats kraftigt sedan infö-

randet av ärekränkningsbrotten och åtalsreglerna. Kränkningar av individers person-

liga integritet har skjutit i höjden90 i och med internets utveckling och därmed måste 

                                                           
85 Lundell & Strömberg, s. 40 f. 
86 Åklagarmyndigheten, Beslutade brottsmisstankar.  
87 Prop. 2013/14:47, s. 38.  
88 Prop. 2010/11:45, s. 70 f. 
89 Prop. 1962:10 del C, s. 184 f. 
90 Brå, Anmälda brott.  



31 
 

de svenska regelverken anpassas efter samhällets nya behov. Åtalsfrekvensen har inte 

ökat i takt med den ökade omfattningen av ärekränkningsbrott.91 Då åtalsrätten idag är 

mindre inskränkt än tidigare bör fler åtal kunna förväntas. Dock krävs ytterligare åt-

gärder från samhället för att även kunna påverka omfattningen av brottsligheten. Om 

förtal och förolämpning införs i straffbestämmelsen om olaga förföljelse innebär detta 

ett ökat hot om straff samt att vanliga regler om allmänt åtal blir tillämpliga. Således 

är åklagare enligt RB 20:6 tvungna att väcka åtal om brott föreligger. På grund av den 

vidsträckta yttrandefriheten som framkommer i förtalsbestämmelsens ansvarsfrihets-

regel, kommer spridande av uppgifter som sker via massmedieföretag och som värnar 

om ett fritt meningsutbyte inte utgöra brottsliga förfaranden. 

4.4 Praxis 

4.4.1 Relevans 

Avsikten med presentationen av nedanstående rättsfall är att tydliggöra sambanden 

mellan ärekränkningsbrotten och olaga förföljelse.  

NJA 2013 s. 1227 exemplifierar vilken typ av gärningar och vilken grad av förkast-

lighet som krävs för att brottet olaga förföljelse skall vara för handen. Rättsfallet be-

lyser även lagstiftarens grundtanke med lagstiftningen, vilken var att stävja systema-

tisk brottslighet.92  

Svea Hovrätts dom 2013-05-31, nr B 3592-13 belyser främst problematiken med det 

begränsade skydd som ett utdömt kontaktförbud erbjuder offret. Detta tillsammans 

med graden av de separata överträdelsernas förkastlighet och gärningsmannens 

bakomliggande syfte med förföljelsen, kan påvisa sambanden med ärekränknings-

brotten.  

Göta Hovrätts dom 2013-10-16, nr T 107-13 framhäver hur pass allvarliga integri-

tetskränkningar som kan orsakas av ärekränkningsbrotten och att den tillgängliga 

lagstiftningen inte utgör ett tillräckligt skydd för dem som utsätts. Bristen på civil-

rättsliga maktmedel visar på behovet av en förbättrad strafflagstiftning för integritets-

kränkningar.  

                                                           
91 Åklagarmyndigheten, Beslutade brottsmisstankar. 
92 SOU 2008:81, s. 67 respektive s. 101. 
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4.4.2 NJA 2013 s. 1227 - Olaga förföljelse?  

Den åtalade AR och målsägande AP hade tidigare haft en relation och varit sambos. 

De hade en dotter tillsammans men bodde efter separation på olika håll. AR ålades 

kontaktförbud mot både AP och dottern. AR dömdes sedan den 29:e mars 2012 för 

olaga hot mot AP och överträdelse av kontaktförbud.  

Mellan den 28:e juli 2012 till den 2:a september 2012 förföljde och kontaktade AR AP 

på olika sätt. Han ringde, skickade sms och kontaktade henne vid en bensinstation där 

han uttryckte sig hotfullt. Han körde även med sin bil utanför AP:s bostad och blinkade 

med helljuset in i hennes hus.   

Den 18:e september åtalades AR för olaga förföljelse mot AP samt för överträdelse 

av kontaktförbud mot dottern och ofredande mot AP:s pojkvän. Enligt Högsta dom-

stolen innefattade AR:s handlanden ett flertal överträdelser av kontaktförbudet och ett 

olaga hot. Var och en av gärningarna var relativt lindriga och AR tog endast direkt-

kontakt en gång med AP. Då brotten dessutom pågick under en begränsad tid talade 

detta emot att de tillsammans utgjorde olaga förföljelse. Dock konstaterade HD att 

gärningarna skulle bedömas utifrån de omständigheter under vilka de ägt rum. AR 

hade tidigare dömts för överträdelse av kontaktförbud och olaga hot mot AP. Under 

förföljelsetiden sågs AR nästan dagligen utanför nära AP:S hus, där hon även bedrev 

näringsverksamhet. AR kontrollerade bilar som parkerats i närheten av huset och be-

gick brott mot både AP:s dotter och pojkvän. HD ansåg således att var och en av gär-

ningarna utgjort led i en upprepad kränkning av AP:s integritet. AR dömdes för olaga 

förföljelse och straffvärdet ansågs motsvara 4 månaders fängelse. Då AR redan varit 

frihetsberövad i mer än 5 månader dömdes han dock endast till bötesstraff.  

4.4.3 Svea Hovrätts dom 2013-05-31, nr B 3592-13 - Olaga förföljelse 

Den tilltalade, FN, och målsäganden, CW, hade varit gifta med varandra i ett flertal år 

och hade tre barn tillsammans. På grund av FN:s aggressiva beteenden lämnade CW 

honom och fick skyddat boende tillsammans med sina barn hösten 2010. Den 24:e 

augusti 2012 ålades FN kontaktförbud mot CW och barnen. Den 26:e november 2012 

meddelades han även ett utvidgat kontaktförbud.   

Trots kontaktförbuden besökte FN konsekvent CW:s arbetsplats i kyrkans församling 

där han bland annat lämnade brev och presenter till henne och barnen. FN anmälde sig 

till kör- och bibelgrupper, försökte kontakta CW via gudstjänster m.m. Han var dock 

inte hotfull vid sina kontaktförsök. 
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Hovrätten bedömde att FN:s handlanden totalt innefattade 14 överträdelser av kon-

taktförbud. CW hade skyddat boende och FN uppsökte henne åtskilliga gånger på ar-

betsplatsen under denna period. CW kände sig otrygg och var tvungen att planera sitt 

arbete för att inte stöta på FN. Domstolen ansåg det därmed klart att gärningarna ut-

gjort ett led i en upprepad kränkning av CW:s personliga integritet, trots att FN inte 

verkade ha något förföljelsesyfte. För detta dömdes FN för olaga förföljelse med ett 

straffvärde som uppgick till 4 månaders fängelse. Då FN var psykiskt sjuk dömdes han 

till rättspsykiatrisk vård.  

4.4.4 Göta Hovrätts dom 2013-10-16, nr T 107-13 – Skadestånd  

Den åtalade, SG, spelade in när han och målsägande, MH, hade sex med varandra och 

lade upp filmen på två olika porrsajter. Inspelningen ägde rum i hans hem och utan 

hennes vetskap. MH:s ansikte var väl synligt under en längre tid i filmen och den fick 

en stor spridning. Den blev välkänd för en stor krets av personer på den skola som MH 

gick på och därmed även inom hennes bekantskapskrets.  

Tingsrätten dömde SG till påföljden ungdomstjänst i 45 timmar för grovt förtal. Straff-

värdet ansågs uppgå till 2 månaders fängelse. SG förpliktigades även att utge skade-

stånd om 136 000 kr, varav 130 000 kr var för den kränkning som åsamkats MH. Do-

men överklagades till Hovrätten endast i delen gällande skadeståndet. Hovrätten änd-

rade domen endast avseende skadeståndets storlek och utdömde ett skadestånd om 

31 000 kr, varav 25 000 avsåg kränkningsersättning. Domstolen konstaterade att film-

sekvensen inneburit en allvarlig integritetskränkning. Dock framhävdes att uppgiftens 

innehåll hade en överordnad ställning i förhållande till den form i vilken den lämnats. 

Domstolen konstaterade att det blivit alltmer socialt accepterat att vara öppen och ut-

åtriktad med sina sexuella vanor och att detta förhållande borde ge genomslag vid 

prövningen av skadeståndet.   

Domen överklagades till Högsta domstolen som meddelande prövningstillstånd den 

3:e mars 2014 i mål T5670-13.  

4.5 Något om påföljdsbestämning och skadestånd 

4.5.1 Allmänprevention och proportionalitet 

En av de ideologier som genomsyrar straffrätten och som tydligt framhävdes i förar-

betena för den nya regleringen om olaga förföljelse är allmänprevention. Tanken 

bakom ideologin är att bestraffning av brottslingar ska avhålla andra medborgare från 
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att begå brottsliga gärningar. Allmänprevention sker genom avskräckning och moral-

bildning. Med avskräckning menas främst att hotet om straff ska verka som handlings-

skäl för den som lockas att begå brott. Moralbildning sker genom att man visar en 

gärnings förkastlighet genom att förse den med ett visst straff. På så vis kan befintliga 

eller nya föreställningar ändras och skapas hos människor om vad som anses vara mo-

raliskt eller icke moraliskt. Moralbildning, som även benämns positiv allmänprevent-

ion, har i dagens samhälle kommit att dominera över avskräckningsideologin.93  

Kriminalisering innebär ett allmänt hot om att förövandet av vissa gärningar kommer 

leda till negativa konsekvenser, sanktioner i form av straff. När någon har begått ett 

brott skall denna ådömas en påföljd. Påföljden måste slutligen verkställas för att kedjan 

skall vara komplett. Bestraffning innefattar tre nivåer: hot, ådömande och verkställig-

het. Bestraffningsideologier tillhör den andra av de tre nivåerna, ådömande av straff.94 

Straffskalan för brott kan teoretiskt sett bestämmas utifrån behovet av allmänprevent-

ion. Dock finns det många andra faktorer som påverkar laglydnaden i större omfatt-

ning. Dessa är bland annat risken för att bli straffad efter upptäckt, informell social 

kontroll och bestraffning, respekt för statsmakten, kön, religion, moralisk uppfostran, 

utbildning, propaganda, vanor, tillfälle att begå brott m.fl. Utöver detta måste påfölj-

den spegla hur allvarligt ett särskilt brott är då det annars kan bli svårt att få medbor-

gare att respektera lagstiftningen.95  

Flertalet av dessa faktorer aktualiseras bland annat gällande brottslighet på internet, 

såsom förtal och förolämpning. Då internet möjliggör för gärningsmän att vara ano-

nyma kan de begå gärningar utan att avslöja sina verkliga identiteter, vilket leder till 

bevissvårigheter i brottmål. Internet erbjuder en helt ny form av kommunikation i en 

icke fysisk värld och klimatet på olika webbsidor kan enkelt förvandlas till rena smuts-

kastningsforum där mobbning och trakasserier blir en naturlig del av människors var-

dag.96 Individer kan kränka och trakassera varandra snabbt och enkelt utan att vara i 

den utsattas fysiska närhet samtidigt som informationen kan spridas över hela världen. 

Förtal och förolämpningar på internet kan således vara oerhört integritetskränkande 

för de som utsätts, vilket tydligt indikerar brottens allvar. Vanan i samhället att kom-

municera via internet kan givetvis påverka människors föreställningar om särskilda 

                                                           
93 Angående detta stycke se Jareborg, s. 74 ff. 
94 Angående detta stycke se Jareborg, s. 63.  
95 Jareborg, s. 74 ff.  
96 Levmore, UChicago, audio.  



35 
 

handlingars allvar. Detta kan i sin tur inverka på människors respekt för lagstiftningen 

gällande kränkningar över internet och synen på vilka straff som brotten bör ge upphov 

till. Som Göta Hovrätts dom 2013-10-16, nr T 107-13 indikerar, är befolkningens va-

nor och acceptans av handlingar en faktor som även kan påverka domstolens bedöm-

ning av en särskild gärnings allvar. Hovrättens dom resulterade i ett lägre skadestånd 

med motiveringen att människor nuförtiden är mer öppna avseende sina sexuella va-

nor. Via skadeståndet markerade domstolen på så vis gärningens allvar. Trots skade-

ståndets reaktiva syfte skulle dylika bedömningar indirekt kunna påverka laglydnaden 

hos befolkningen. 

Att tillförsäkra laglydnad via avskräckande medel kan som ovan nämnts vara proble-

matiskt då ett flertal andra faktorer kan ha betydligt större påverkan på moralbild-

ningen i samhället. Allmänprevention kan egentligen likställas med kriminalisering då 

innebörden av kriminalisering är just att hota med straff.97 Straffet för ett visst brott 

måste däremot kunna motiveras utifrån brottets allvar och de samhällsintressen som är 

avsedda att skyddas. Straffrätten genomsyras av skuldprincipen vars innebörd är att 

den som inte rimligen kan klandras för sin gärning inte ska straffas. Vid kriminali-

sering skall gärningens klandervärdhet och förkastlighet graderas, vilket sker genom 

att gärningen tilldelas en särskild straffskala. För att straffskalan skall vara rättvis strä-

var man efter proportionalitet mellan gärningens bestraffningsvärde och dess straffsats 

samt ekvivalens, att gärningar med samma bestraffningsvärde har likvärdiga straffska-

lor. En rättvis straffbestämning sker på samma sätt utifrån graden av gärningens för-

kastlighet och gärningspersonens skuld. Proportionalitet måste föreligga mellan brott 

och straff samt ekvivalens i straff för brott med samma bestraffningsvärde. 98 

Proportionalitetsprincipen stadgas som en generell princip i svensk rätt genom RF 2:21 

där det framgår att rättighetsinskränkande åtgärder inte får gå utöver de ändamål som 

föranlett dem. En lagstiftare bör således ställa sig frågan huruvida regleringen är pro-

portionerlig i förhållande till de ändamål den är avsedd att skydda och till eventuella 

motstående skyddsintressen. Förtal och förolämpningar är redan kriminaliserade och 

införandet av ärekränkningsbrotten i bestämmelsen om olaga förföljelse sker med av-

sikten att ytterligare skydda individer från gärningar som hotar deras personliga in-

tegritet. Ärekränkningar på internet aktualiserar dock även frågan om samhällets 

                                                           
97 Jareborg, s. 75. 
98 Jareborg, s. 66 f.  
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skyddsvärda yttrandefrihet. I RF 2:21 framgår uttryckligen att en åtgärd inte får gå så 

långt att denna inskränker den fria åsiktsbildningen i samhället. De uttalanden som 

stävjas om ärekränkningsbrotten omfattas av olaga förföljelse är dock en typ av upp-

gifter på internet som inte har ett särskilt yttrandefrihetsskydd genom YGL.99   

De befintliga brott som omfattas av straffbestämmelsen om olaga förföljelse idag är 

bland annat ofredande, olaga hot och överträdelse av kontaktförbud.100 Dessa brott 

infördes i brottsbestämmelsen eftersom de ansågs kunna innebära betydande kränk-

ningar och typiskt sett vara en del av en systematisk förföljelse. I och med att brotten 

även separat hade relativt lindriga påföljder ansågs det behövligt och adekvat att de 

omfattades av olaga förföljelse med en högre straffskala. 101 Ärekränkningar som sker 

på internet kan uppenbart vara en del av ett förföljelsebeteende och har ett bestraff-

ningsvärde som, på grund av kränkningarnas omfattning, kan likställas med de övriga 

brott som omfattas av olaga förföljelse. Hur pass allvarliga integritetskränkningar en 

förtalande uppgift på internet kan innebära framgår tydligt i Göta Hovrätts dom 2013-

10-16, nr T 107-13 där en sexfilm spelades in utan offrets vetskap och sedan publice-

rades på olika porrsajter.   

Den höga graden av förkastlighet och skuld som ärekränkningar på internet genererar 

är uppenbar och lagstiftningen idag speglar inte den rådande samhällsproblematiken 

gällande integritetskränkningar. Skyddet av en individs ”goda namn och rykte” är ett 

annat skyddsintresse än den personliga integriteten. I och med internets utveckling har 

dock ärekränkningarnas omfattning102 ökat drastiskt och skyddsintresset har kommit 

att ändras i takt med samhällsutvecklingen. Det råder således obalans mellan ärekränk-

ningsbrotten och dess straffskalor, vilket kan regleras via allmänprevention. 

4.5.2 Flerfaldig brottslighet 

I propositionen till straffbestämmelsen om olaga förföljelse framhölls att det krävdes 

en förhöjd straffnivå för brott av de slag som normalt sett ledde till lindriga påföljder 

trots att de skett upprepat eller systematiskt mot en och samma individ.103 Straffska-

                                                           
99 Nylander, s. 48 ff.  
100 BrB 4:4 b.  
101 Prop. 2010/11:45 s. 68 f.  
102 Brå, Anmälda brott.  
103 Prop. 2010/11:45, s. 68.  
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lorna vid ärekränkningsbrott är lägre än vid olaga förföljelse och påföljderna är lind-

riga även vid allvarligare ärekränkningsbrott.104 Då straffbestämmelsen om olaga för-

följelse blir tillämplig först vid upprepad brottslighet måste hänsyn tas till att det vid 

flerfaldig brottslighet föreskrivs ett förhöjt straffmaximum enligt BrB 26:2. Via denna 

reglering kan straffet för upprepade ärekränkningsbrott anpassas till den högre grad av 

klandervärdhet och förkastlighet som gärningarna kan innebära.  

Om en gärningsman döms för mer än ett brott efter att ha begått ett upprepat antal 

straffbara gärningar är huvudregeln att denna skall åläggas en gemensam påföljd för 

brotten enligt 30 kap. 3 § BrB. När en gemensam påföljd blir aktuell måste en särskild 

straffskala konstrueras för den flerfaldiga brottsligheten. I svensk rätt bygger kon-

struktionen av straffskalan på asperationsprincipen. Enligt denna princip är minimum 

för den samlade brottsligheten samma minimistraff som åläggs det brott med högst 

minimum. Straffmaximum bestäms utifrån regler i BrB 26:2. Om fängelse kan följa 

på en av de gärningar som begåtts kan fängelse utdömas som gemensamt straff. För 

att ett gemensamt fängelsestraff alls ska kunna utdömas vid ärekränkning måste det 

alltså vara fråga om grövre ärekränkningar såsom grovt fall av förolämpning med 

straffmaximum 6 månaders fängelse eller grovt förtal med max 2 års fängelse. Fäng-

else som gemensamt straff får generellt sätt inte överskrida summan av maxstraffen 

för de enskilda brotten och inte heller underskrida det högsta av de minimistraff som 

är tillämpliga. Straffet får inom dessa ramar inte överskrida det svåraste straffet med 

mer än 1 år, om det svåraste straffet är kortare än 4 år.105 För exempelvis grovt förtal, 

som har ett maxstraff på fängelse i 2 år, kan därmed påföljden för flerfaldig brottslighet 

maximalt bli fängelse i 3 år. Om ärekränkningsbrotten skulle omfattas av bestämmel-

sen om olaga förföljelse skulle maxstraffet istället vara 4 år. En högre straffskala kan 

anses adekvat när gärningsmannen skall dömas för upprepade ärekränkningar eftersom 

en betydande andel av brotten nuförtiden sker på internet106, vilket kan resultera i 

enorma integritetskränkningar för de som utsätts.  Reglerna om konstruktion av en 

särskild straffskala har dock sällan fått någon särskild betydelse i praktiken, förutom 

gällande narkotikabrott. Trots att flerfaldig brottslighet är vanligt förekommande anses 

                                                           
104 Åklagarmyndigheten, Lagföringsbeslut.   
105 Jareborg, s. 123 f.  
106 Brå, Anmälda brott.   
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vid övrig brottslighet att den befintliga straffskalan för det svåraste av brotten är till-

räcklig för att kunna utdöma en lämplig påföljd.107 Det grundläggande syftet med lag-

bestämmelsen var inte i första hand straffhöjning utan att kunna differentiera straff-

skalorna vid flerfaldig brottslighet.108  

I lagförarbetena till brottet olaga förföljelse framhävdes att bestämmelsen bör omfatta 

gärningar som en systematisk förföljelse typiskt sett innefattar och som innebär kränk-

ningar för offret. Det ansågs viktigt att lagbestämmelsen inte omfattades av brott som 

avsåg att skydda väsentligen andra intressen än den personliga integriteten.109 När äre-

kränkningsbrotten infördes i BrB var lagstiftningens syfte inte främst att skydda den 

personliga integriteten. Sedan brotten tillkom har dock internet medfört ett ökat behov 

av skydd för den personliga integriteten. Förtal och förolämpningar kränker samma 

värden och intressen som kränks via gärningar av de slag som omfattas av olaga för-

följelse. Av denna anledning kan en högre straffskala via brottet olaga förföljelse anses 

vara proportionell. Då reglerna om konstruktion av en särskild straffskala i BrB 26:2 

sällan tillämpas, är detta ytterligare en faktor som talar för behovet av en strängare 

straffskala som kan spegla brottslighetens klandervärdehet och förkastlighet. 

4.5.3 Skadestånd 

När en individ har utsatts för kränkning genom brottslig gärning har denna en möjlig-

het att kräva skadestånd av gärningsmannen. Ett enskilt anspråk om skadestånd kan 

väckas enligt SkL 2:3 i samband med åtal om brott, exempelvis vid olaga förföljelse, 

förtal eller förolämpning. Ersättning för kränkning är en särskild typ av skadestånd 

som inte kräver att offret har utsatts för fysiska skador. På så vis kan ett offer som har 

utsatts för särskilt kränkande gärningar få viss upprättelse för den ideella skada som 

åsamkats och skadeståndet kan i viss mån komplettera det ådömda straffet. Bestäm-

melsen om skadestånd är visserligen avsedd att verka lindrande för offret, inte att verka 

avskräckande för gärningsmannen. Trots att lagbestämmelsens bakomliggande syfte 

inte är allmänprevention kan domstolen markera allvaret i särskilda gärningar genom 

att utdöma högre kränkningsersättningar. Via högre skadeståndsnivåer kan eventuellt 

befolkningens inställning till dessa gärningar påverkas, vilket innebär att bestämmel-

sen på sätt och vis kan fungera som ett skydd mot kränkningar. Således utgör möjligen 

                                                           
107 Jareborg, s. 124.  
108 Prop. 1987/88:120, s. 66 respektive s. 73. 
109 Prop. 2010/11:45, s. 68. 
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de befintliga straffrättsliga bestämmelserna om ärekränkning, i kombination med rät-

ten till kränkningsersättning, ett fullgott skydd för de som utsätts för ärekränkningar. 

För att skadestånd skall utbetalas krävs dock att offret har utsatts för en allvarlig kränk-

ning. Till denna kategori hänförs vanligen sexualbrotten och de flesta våldsbrotten. 

Hur pass allvarlig en ärekränkande uppgift måste vara bedöms utifrån omständighet-

erna kring gärningen.110 Storleken på skadeståndet är vidare en avgörande faktor för 

dess eventuella moralbildande verkan. 

Hur skadeståndets storlek regleras framgår av 5 kap. 6 § SkL. Kränkningsersättningen 

är tänkt att vara en kompensation för den kränkning som den enskilde utsatts för genom 

brottet. Bedömningen av ersättningens storlek är skönsmässig och baseras på etiska 

och sociala värderingar. Skadan som ska ersättas bedöms huvudsakligen på objektiva 

grunder utifrån de kriterier som lagbestämmelsen uppräknar. Vissa typer av brott anses 

innebära svårare kränkningar än andra. Som ovan nämnts är dessa bland annat sexual-

brott och allvarligare våldsbrott. Det lidande som en ärekränkning medför anses dock 

normalt inte kunnat jämföras med sexualbrott eller allvarliga våldsbrott. Vidare anses 

övergrepp som sker upprepat eller under en längre tidsperiod utgöra svårare kränk-

ningar jämfört med övergrepp som sker vid enstaka tillfällen. Utgångspunkten för skä-

lighetsbedömningen är således den kränkande handlingens art och varaktighet. Lagbe-

stämmelsen uppräknar 5 punkter som, utöver handlingens art och varaktighet, skall tas 

med i bedömningen av ersättningens storlek. Dessa är huruvida handlingen 1. haft för-

nedrande eller skändliga inslag, 2. varit ägnad att framkalla allvarlig rädsla för liv eller 

hälsa, 3. riktat sig mot någon med särskilda svårigheter att värja sin personliga integri-

tet, 4. inneburit missbruk av ett beroende- eller förtroendeförhållande, eller 5. varit 

ägnad att väcka allmän uppmärksamhet. Punkten 5 infördes främst med anledning av 

ärekränkningsbrotten.111  

Kränkningsersättningen avser endast den kränkning som brottet i sig har medfört. Det 

är dock uppenbart att offret kan uppleva en allvarligare kränkning på grund av en 

mängd omständigheter kring den gärning som begåtts. Storleken på ersättningen beror 

huvudsakligen på till vilken grad brottet kränker det skyddsintresse som lagstiftningen 

avser att skydda.112 Gällande exempelvis förtalsbrottet är skyddsintresset individens 

                                                           
110 Schultz, Kränkning, s. 319. 
111 Angående detta stycke se prop. 2000/01:68, s. 51 ff.  
112 Prop. 2000/01:68, s. 48 ff.  
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ära i objektiv bemärkelse, dvs. en persons anseende bland sina medmänniskor.113 Be-

dömningen av hur pass nedsättande en uppgift varit för en individs anseende grundar 

sig alltså på hur omgivningen uppfattar den förtalade uppgiften. Mängder av uttalan-

den, bilder och filmer sprids nuförtiden ständigt via internet och sociala medier vilket 

återspeglas i människors acceptans och syn på kränkningar av olika slag. Detta kan 

vålla problem för den förtalade vid en domstols bedömning av kränkningsersättning-

ens storlek. Ett tydligt exempel på denna problematik framkommer i Göta Hovrätts 

dom 2013-10-16, nr T 107-13 där domstolen vid sin bedömning om ersättningens stor-

lek tog hänsyn till att det inom stora delar av befolkningen nuförtiden är mer socialt 

accepterat att vara öppen och utåtriktad gällande sina sexuella vanor. Då bedömningen 

av kränkningsersättningen skall baseras på etiska och sociala värderingar fick detta 

stort genomslag i domen och ersättningen sänktes markant jämfört med det belopp 

som Tingsrätten utdömde. Lagstiftarens restriktiva syn på graden av lidande vid äre-

kränkningar avspeglas således tydligt i domen. Domen har dock erkänts prövningstill-

stånd i HD vilket lämnar frågan öppen gällande ersättningsbedömningen.  

Befolkningens kommunikationsmöjligheter via sociala medier och vanan att sprida all 

slags information via olika kanaler påverkar givetvis människors uppfattning av vad 

som är rätt och fel. Då graden av lidandet vid ärekränkningsbrott inte anses kunna 

jämföras med lidandet vid sexualbrott och andra allvarliga våldsbrott kommer kränk-

ningsersättningen, tills Högsta Domstolen stadgar annat, att förbli på en lägre nivå. De 

låga skadestånd som idag utdöms kan svårligen kompensera de allvarliga integritets-

kränkningar som ärekränkningsbrotten innebär. För att markera allvaret och påverka 

laglydnaden är det därmed behövligt för lagstiftaren att via moralbildning förebygga 

särskilt förkastliga ärekränkningar med högre straffskalor.  

4.6 Särskilt om anonymitet och bevisning 

Trakasserier på internet kan jämföras med stalkning i den fysiska verkligheten då de 

båda kan innebära avsevärda integritetskränkningar för offret. Dock erbjuder internet 

en enorm fördel för gärningsmän i och med att forumet möjliggör anonymitet. Ett stort 

problem med internet är just anonymiteten, ovissheten om vem eller vilka som faktiskt 

ligger bakom uttalanden eller uppladdningar av bilder. Internet underlättar för indivi-

der att skapa nya identiteter och att agera utan anknytning till sin verkliga identitet. 

Det är bland annat möjligt för individer att använda sig av pseudonymer, så kallade 

                                                           
113 Holmqvist m.fl., BrB kap. 5, s. 1.  
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alias, i stället för sina riktiga namn för att enklare kunna sprida uppgifter obemärkt. 

När ingen vet vem som ligger bakom ett uttalande motiverar detta människor att uttala 

sig negativt om andra, vilket inte skulle ske i samma utsträckning om det var möjligt 

att ta reda på avsändaren.114 Utan ytterligare täckmantel än ett internet-alias är det där-

emot möjligt att ta reda på varifrån uppgifterna härstammar med hjälp av spårning av 

IP-adresser. Även utan alias kan det dock vara problematiskt att bevisa vem som fak-

tiskt ligger bakom handlandet. Som exempel kan nämnas ett relativt vanligt förekom-

mande fenomen på Facebook som kallas för ”facerape”. En facerape innebär att någon 

kapar en annan persons konto för att ladda upp kommentarer eller bilder för att på så 

vis få omvärlden att tro att detta är den sanna kontoinnehavarens handlande. Det är 

alltså fullt möjligt att publicera uppgifter i en annan persons namn eller också från en 

annan innehavares dator med en annan IP-adress. 

En anonym gärningsman är problematiskt i brottmål där åklagaren har bevisbördan för 

att den åtalade begått en brottslig gärning. Åklagaren är tvungen att bevisa samtliga 

omständigheter som måste föreligga för att åtalet ska kunna bifallas. Det grundläg-

gande beviskravet i brottmål är högt och det krävs att åklagaren kan visa att det är ställt 

utom rimligt tvivel att den åtalade begått brottet. Syftet med detta höga beviskrav är 

att undvika att oskyldiga fälls till ansvar. Grundtanken i svensk straffrätt, att domstolen 

hellre ska fria än fälla, är således vad som framkommer genom beviskravet. Vad som 

krävs för att det skall anses vara ställt utom rimligt tvivel är att ”det praktiskt sett skall 

framstå som uteslutet att den åtalade är oskyldig”. Bevisprövningen bör följa den 

grundläggande principen att den tilltalade är oskyldig tills motsatsen är bevisad, vilket 

framgår av EKMR artikel 6. Även om det i vissa fall saknas iakttagelser och teknisk 

bevisning, kan bevisningen ändå vara tillräcklig för en fällande dom förutsatt att dom-

stolen finner det vara ställt utom rimligt tvivel att gärningen begåtts. Dock räcker det 

exempelvis inte att målsägandes berättelse är mer sannolik än den tilltalades.115  

Bevisbördan kan således ställa till med problem när ärekränkande uppgifter har spri-

dits på internet. En nackdel med att införa förtal och förolämpning i straffbestämmel-

sen om olaga förföljelse kan vara att de höga beviskraven försvårar lagens genom-

slagskraft. Möjligen är det tillräckligt att lagstiftaren ser över de civilrättsliga maktme-

del i SkL som står kränkta individer till buds, genom att höja ersättningsnivåerna för 

                                                           
114 Harvey, s. 2 f.   
115 Angående detta stycke se Nordh, s. 35 ff. 
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ärekränkningsbrotten. Om kränkande bilder eller uttalanden exempelvis har laddats 

upp på Facebook via en facerape kan den tilltalade kontoinnehavaren hävda att denna 

inte är ansvarig för spridandet av uppgifterna. Ett dylikt påstående kan vara tillräckligt 

för att kontohavaren inte ska kunna ställas inför ansvar inom straffrätten. I Svea Hov-

rätts dom 2013-09-16, nr T 6047-12 stadfäste domstolen en förlikning mellan parterna 

efter att Tingsrätten ogillat åtalet för grovt förtal delvis på grund av bevissvårigheter. 

Det hade inte styrkts att de förtalade uppgifterna härstammade från den åtalade. IP-

adressen som var knuten till de uppgifter som publicerats kunde inte knytas till den 

åtalade och teknisk bevisning saknades gällande datatrafik och datorinnehav.   

Bevisbördan i civilmål ligger också på den som utkräver ansvar. Dock är beviskravet 

inte lika strängt som i brottmål och det krävs inte att man ställer utom rimligt tvivel att 

förutsättningarna för ansvar är uppfyllda. Exakt vilket beviskrav som krävs varierar 

beroende på omständigheterna kring gärningen. En enskild kan, som tidigare fram-

förts, framställa enskilt anspråk och utkräva skadestånd på grund av brott eller i anled-

ning av brott. När kumulation sker av åtal och talan om enskilt anspråk beror bevis-

bördan på vilken betydelse som rättsfaktan har för ansvarstalan respektive talan om 

enskilt anspråk. För rättsfakta som enbart är av civilrättslig relevans och ligger vid 

sidan av ansvarstalan, gäller sedvanliga civilrättsliga bevisbörderegler. Om fakta där-

emot har straffrättslig relevans är bevisbördan för målsäganden densamma som för 

åklagaren.116   

En lindrigare bevisbörda gäller således även om domstolen, inom ramen för ett civil-

mål om skadeståndsersättning, ska pröva om ett ärekränkningsbrott begåtts. HD har i 

rättsfallet NJA 1986 s.470 uttalat att det finns ett krav på bevisningens styrka som 

normalt gället i civilmål men att detta är lägre än vad som krävs för en fällande dom i 

brottmål. I NJA 1993 s.764 uttalar HD att den som har bevisbördan för ett sakförhål-

lande i tvistemål ska kunna styrka att detta förhållande föreligger.117 Begreppet 

”styrkt” är tämligen vagt och beviskravet kan variera beroende på omständigheter i 

olika mål. Dock krävs inte full bevisning och enligt exemplet ovan gällande facerape 

kan kontohavaren hållas ansvarig för ärekränkning även om denna har en rimlig för-

klaring till sitt försvar att kontot skulle vara kapat. Utkrävande av civilrättsligt ansvar 

kan därmed vålla mindre bevissvårigheter för den som blivit utsatt för näthat. Som 
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redan nämnt, är däremot civilrätten, till skillnad från straffrätten, inte avsedd att verka 

avskräckande. De civilrättsliga reglerna är reaktiva och handlar om att utkräva ansvar 

efter ett handlande. Bestämmelsen ger individer ett chans att få upprättelse och kom-

pensation för den kränkning som har åsamkats dem vid brott. Trots att anonymitet inte 

vållar samma problem inom civilrätten, utgör rätten till kränkningsersättning i SkL 5:5 

inget direkt skydd för de individer som utsätts för integritetskränkande brott.  

5 Statistik 

5.1 Relevans 

Statistiken nedan omfattar brottsanmälningar ifrån Brå samt ålagda kontaktförbud, 

lagföringsbeslut och åtalsbeslut ifrån Åklagarmyndigheten. Då brottet olaga förföl-

jelse fördes in i BrB först i oktober 2011, presenteras främst statistik från år 2011 

framåt.  

Avsikten med statistiken gällande olaga förföljelse är att belysa omfattningen av 

brottsligheten idag samt hur den har förändrats i och med införandet av straffbestäm-

melsen. Lagförings- och åtalsstatistiken är vidare av intresse för att kunna jämföra 

med statistiken gällande ärekränkningsbrotten.  

Statistiken avseende kontaktförbud belyser problematiken med det bristfälliga skydd 

som lagstiftningen idag erbjuder de som utsätts för förföljelser och trakasserier. Lag-

förings- och åtalsstatistiken är, precis som ovan, av intresse vid en jämförelse med 

ärekränkningsbrotten.  

Tabellen under rubriken ärekränkning visar det totala antalet ärekränkningar, omfat-

tande förtal och förolämpning, som har skett i Sverige vid skilda perioder. Avsikten 

med statistiken är att visa hur internet har påverkat ärekränkningarnas omfattning. Av 

denna anledning presenteras äldre statistik gällande anmälda ärekränkningsbrott och 

statistik gällande åtalsbesluten.  

5.2 Olaga förföljelse 

År 2011 anmäldes 256 stycken fall av olaga förföljelse. Följande år var antalet anmäl-

ningar 916 stycken. Denna drastiska ökning av antalen anmälningar är givetvis en följd 

av att den nya regleringen infördes i oktober 2011. Således ger anmälningsstatistiken 

från 2012-2013 en mer verklighetstrogen bild av verkligheten. År 2013, anmäldes 780 
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stycken förföljelser.118 Antal anmälningar är dock inte likställt med faktisk brottslighet 

då det alltid finns ett mörkertal. Individer som utsätts för trakasserier känner ofta gär-

ningsmannen på något vis och generellt sätt anmäls brott som skett av bekanta mer 

sällan än om gärningsmannen varit helt okänd för offret.119 Således kan man anta att 

förekomsten av trakasserier och förföljelser är högre än vad anmälningsstatistiken vi-

sar.  

År 2012 väcktes 117 åtal för olaga förföljelse, varav 46 slutligen dömdes för brottet 

och 2013 väcktes 171 åtal, varav 74 stycken dömdes. Sammantaget har 50 procent av 

alla lagföringar mellan år 2012-2013 resulterat i fängelse.120  

5.3 Kontaktförbud 

Varje år under 2011-2013 inkom cirka 12000-13000 ansökningar om kontaktförbud. 

Antalet beviljade kontaktförbud per år var cirka 4000 stycken.121 Antalet beviljade 

förbud är alltså relativt lågt jämfört med antalet ansökningar. I och med införandet av 

en proportionalitetsprincip i lagen om kontaktförbud föreligger en viss restriktivitet 

gällande beviljandet av ansökningar vilket tydligt framkommer i statistiken.  

År 2011 anmäldes 5272 stycken överträdelser av kontaktförbud. Antalet anmälningar 

ökade nästkommande år och uppgick till 6406 stycken. Ökningen gällande anmälning-

arna kan möjligen vara en följd av den nya regleringen om olaga förföljelse. Eftersom 

upprepade överträdelser av kontaktförbud från och med oktober 2011 kunde utgöra 

brottet olaga förföljelse var det viktigt att samtliga överträdelser kom till rättsväsendets 

kännedom. Antalet anmälda överträdelser år 2013 uppgick till 4574 stycken.122  

År 2012 väcktes 2141 åtal för överträdelse av kontaktförbud, varav 108 stycken döm-

des för brottet. År 2013 åtalades 1902 stycken och 100 stycken dömdes. Av samtliga 

lagföringar mellan år 2011-2013 resulterade 50 procent i påföljden böter och mindre 

än 17 procent resulterade i fängelse.123 I förarbetena framhölls att enstaka överträdelser 

endast borde leda till böter.124 Lagstiftarens syn gällande påföljden återspeglas således 

tydligt i statistiken över antal lagföringar.  

                                                           
118 Brå, Anmälda brott.  
119 Brå, Mörkertal.   
120 Åklagarmyndigheten, Beslutade brottsmisstankar respektive Lagföringsbeslut. 
121 Åklagarmyndigheten, Beslutade kontaktförbud. 
122 Brå, Anmälda brott. 
123 Åklagarmyndigheten, Beslutade brottsmisstankar respektive Lagföringsbeslut. 
124 Prop. 2010/11:45, s. 60 ff. 
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5.4 Ärekränkning  

Internet kom till Sverige under mitten av 1980-talet. Det var dock runt år 1990 som 

tillväxttakten slog till rejält i och med genombrottet utanför universitets- och forsk-

ningsvärlden.125 Detta avspeglas tydligt i statistiken där ökningen av antal anmälda 

ärekränkningar mellan år 1990-2000 är betydligt större än 1980-1990. Den största ök-

ningen är dock mellan åren 2000-2010. Under denna tioårsperiod växte en helt ny värld 

fram med chattrum, bloggar, Facebook osv. vilket öppnade dörren för en helt ny form 

av kommunikation och möjligheten att sprida information över hela världen. Möjlig-

heten för människor att dessutom anonymt kunna uttala sig negativt om andra är troli-

gen en betydande faktor gällande ärekränkningarnas framväxt.126 

Antal anmälda ärekränkningar i hela landet 

År 1975 1980 1990 2000 2010 2013 

Antal 598 941 1783 5630 11326 12731 

 

Mellan år 2010 och 2013 har det inte skett någon större förändring gällande antal an-

mälningar. År 2011 anmäldes 11508 stycken ärekränkningar. Året därpå ökade anmäl-

ningarna till 12838 stycken och år 2013 uppgick de till 12731 stycken.  

Åklagarmyndighetens statistik över väckta åtal sträcker sig inte längre tillbaka än år 

2008. Mellan 2008 och 2013 har antalet väckta åtal legat på en relativt jämn nivå. 

Utifrån statistiken är det tydligt att åtalsfrekvensen inte ökat i takt med den ökade om-

fattningen av ärekränkningsbrott. År 2012 väcktes 137 åtal, varav 34 stycken dömdes 

och år 2013 åtalades 224 stycken, av vilka 37 stycken dömdes. Mellan år 2011-2013 

har endast 3 procent av det totala antalet lagföringar gällande samtliga ärekränknings-

brott resulterat i fängelse. Nästan 80 procent har resulterat i böter.127  

Andelen väckta åtal för ärekränkning är otroligt lågt jämfört med antal åtal för olaga 

förföljelse och överträdelse av kontaktförbud. Lagstiftarens tidigare restriktiva syn på 

åtalsrätten för allmän åklagare och justitiekansler avspeglas således tydligt i denna sta-

tistik. Förutsättningen att väcka åtal har nu förbättrats för enskilda i och med att kravet 

på särskilda skäl har slopats. Detta innebär troligtvis att fler gärningsmän kan åtalas 

                                                           
125 Stiftelsen för Internetinfrastruktur.  
126 Harvey, s. 2 f.  
127 Åklagarmyndigheten, Beslutade brottsmisstankar respektive Lagföringsbeslut. 
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för allvarliga ärekränkningsbrott där individer hängts ut på internet. Den ökade om-

fattningen av ärekränkningsbrott och de lindriga påföljderna tydliggör dock att ytterli-

gare åtgärder krävs för att stävja kränkningarna.  

6 Analys 

6.1 Praxisanalys 

6.1.2 NJA 2013 s. 1227 – Olaga förföljelse? 

Brotten som AR begick mot AP var av relativt lindrigt slag; ett flertal överträdelser av 

kontaktförbud och ett fall av olaga hot. Anledningen till att AR fälldes för olaga för-

följelse var dock på grund av att han tidigare begått överträdelse av kontaktförbud och 

olaga hot samt utsatte AP:s dotter och pojkvän för brott. Dessutom befann han sig 

nästan konstant i AP:s närhet för att bevaka hennes förehavanden. 

De enskilda gärningarna måste följaktligen inte vara särskilt allvarliga för att en gär-

ningsman skall dömas för olaga förföljelse. I detta fall är gärningarna, sedda för sig, 

relativt lindriga. Det väsentliga med att införa straffbestämmelsen om olaga förföljelse 

var dock att kriminalisera systematisk brottslighet.128 Det relevanta i varje enskilt fall 

är således systematiken och inte nödvändigtvis de separata gärningarnas förkastlighet. 

I propositionen framhävs att graden av gärningarnas allvar påverkar hur stort antal 

gärningar som krävs.129 Då AR tidigare begått brott påverkade detta således den totala 

graden av förkastlighet gällande de senare begångna brotten. Var och en av gärning-

arna ansågs därmed har inneburit integritetskränkningar för AP. 

Om gärningarna istället bestått av överträdelser av kontaktförbud och trakasserier i 

form av grovt förtal på internet hade denna brottskombination inte utgjort olaga för-

följelse. En förtalande uppgift som sprids på internet kan innebära mycket stora in-

tegritetskränkningar för offret. Om AR i fallet ovan, i stället för olaga hot, publicerat 

kränkande bilder eller uttalat sig nedsättande om AP hade detta kunnat resultera i 

grövre integritetskränkningar. Att systematiskt kränka någon på internet är dessutom 

enklare än att kränka någon i verkliga livet då gärningsmannen inte behöver vara i 

offrets närhet när han handlar. Ärekränkningsbrotten, främst förtal, har kommit att bli 

det centrala näthatsbrottet och trakasserierna på nätet ökar ständigt, vilket indikerar att 

                                                           
128 SOU 2008:81, s. 67 respektive s. 101.  
129 Prop. 2010/11:45, s. 72.  
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ytterligare åtgärder krävs.130 Samhället bör markera allvaret i ärekränkningsbrotten och 

införa dem i straffbestämmelsen om olaga förföljelse. 

Överträdelser av kontaktförbud begås ofta i samband med annan brottslighet, vilket är 

tydligt i fallet ovan.131 Detta är ytterligare en faktor som talar för att ärekränknings-

brotten bör omfattas av olaga förföljelse eftersom förtal och förolämpning är brott som 

kan begås i samband med överträdelser. Om förtal och förolämpning införs i straffbe-

stämmelsen finns färre incitament för gärningsmän att begå överträdelser i kombinat-

ion med ärekränkningar, då de sålunda riskerar att dömas för ett grövre brott med en 

högre straffskala.  

6.1.3 Svea Hovrätts dom 2013-05-31, nr B 3592-13 - Olaga förföljelse 

FN begick totalt 14 överträdelser av kontaktförbud. Objektivt sett var överträdelserna 

relativt lindriga. Det krävs dock ytterst lite kontaktsökande från förbudspersonen för 

att en överträdelse ska vara för handen. Det är tillräckligt att förbudspersonen endast 

indirekt kontaktar skyddspersonen via någon annan. I detta fall försökte FN bland an-

nat kontakta CW via gudstjänster, bibel- och körgrupper samt genom att lämna skrivna 

brev och presenter. Han sökte således både indirekt och direkt kontakt. Dessutom var 

FN psykiskt sjuk och CW hade skyddat boende samt ensam vårdnad om barnen, på 

grund av FN:s tidigare aggressiva beteenden.  

Rättsfallet belyser tydligt vilken problematik som kan uppstå när en gärningsman 

åläggs kontaktförbud. Det finns få anledningar att inte överträda kontaktförbud då kon-

sekvenserna för enstaka överträdelser ofta är lindriga påföljder såsom böter. FN ex-

emplifierar en typisk gärningsman med psykiska besvär, som ovan beskrivits. Som 

tidigare diskuterats är det även vanligt att de som utsätts för stalkning är personer som 

har eller tidigare haft en privat relation till gärningsmannen.132 När gärningsmän blir 

avvisade av någon är risken för stalkning överhängande.133 

Allvarliga och upprepade överträdelser kan leda till ökade straffvärden och särskilt 

allvarliga fall kan resultera i att gärningsmannen döms för olaga förföljelse.134 På grund 

av FN:s mentala tillstånd, mängden överträdelser och det faktum att CW hade ensam 

vårdnad samt skyddat boende, var det befogat att han dömdes för ett allvarligare brott. 

                                                           
130 Schultz, Näthat, s. 16 respektive s. 76. 
131 Åklagarmyndigheten, Tillsynsrapport s. 31.  
132 Brå, Rapport 2006, s. 7. 
133 Sørensson, s. 20. 
134 Åklagarmyndigheten, Kontaktförbud, s. 73 f.  
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Detta trots att de enskilda överträdelserna inte var allvarliga  i sig. FN var inte hotfull 

när överträdelserna begicks och avsikten var troligen endast att söka fredlig kontakt 

med CW. För att fällas för olaga förföljelse krävs dock inte ett förföljelsesyfte, utan 

det räcker att gärningarna vid en objektiv bedömning framstår som påträngande, be-

svärande eller som ett angrepp mot den utsattas person.135  

Då kommunikationen i samhället till stor del har förflyttats till internet involverar detta 

även trakasserier och förföljelser.136 Nuförtiden kan gärningsmän på ett smidigt sätt 

kontakta sina offer utan att behöva uppsöka dem i hemmet eller på arbetsplatser, vilket 

snabbt kan resultera i ett stort antal överträdelser. Ärekränkningar på internet är, ob-

jektivt sätt, allvarligare än överträdelser av kontaktförbud på grund av spridningens 

omfattning och gärningsmannens kontrollmöjligheter. Hovrätten över Skåne och Ble-

kinges dom 2014-04-02, nr B 3425-13 visar tydligt att nedsättande publiceringar kan 

resultera i allvarliga kränkningar. Avsikten med publiceringen var i detta falla att häm-

nas på en före detta partner, vilket troligtvis är en vanlig orsak till många av näthats-

brotten. Då det inte krävs ett förföljelsesyfte kan begångna ärekränkningsbrott, oavsett 

avsikt, komma att utgöra olaga förföljelse om brotten omfattas av straffbestämmelsen.  

Lagstiftarens syfte med kontakförbuden är att det skall verka brottsförebyggande.137 

Praxis och rapporter talar dock för att bestämmelsen förlorar sitt skyddssyfte då över-

trädelser ständigt sker och kombineras med ytterligare brottslighet. Ifall ärekränk-

ningsbrotten omfattas av olaga förföljelse försvårar detta för gärningsmän att begå 

överträdelser, då ärekränkningsbrott många gånger begås i samband med överträdelser 

av kontaktförbud.138 Ett fåtal överträdelser i kombination med ett eller flera begångna 

ärekränkningsbrott kan då resultera allvarligare påföljder. Dessutom gör lagändringen 

det möjligt att döma en gärningsman för olaga förföljelse vid endast upprepade äre-

kränkningsbrott. Ärekränkningsbrotten är vanligt förekommande139 och kan utgöra be-

tydligt allvarligare integritetskränkningar än upprepade överträdelser av kontaktför-

bud.   

                                                           
135 Prop. 2010/11:45, s. 71 f.  
136 För närmare diskussion se Harvey, s. 2 f.  
137 Prop. 2010/11:45, s. 34.  
138 Åklagarmyndigheten, Tillsynsrapport, s. 31.  
139 Brå, Anmälda brott.  
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6.1.4 Göta Hovrätts dom 2013-10-16, nr T 107-13 – Skadestånd 

SG begick grovt förtal mot MH genom uppladdningen av en sexfilm på olika porrsaj-

ter. Till skillnad från fallen ovan är denna händelse, separat, mycket allvarlig och in-

tegritetskränkande. MH var omedveten om att filmen spelades in och att den lades upp 

på internet. Detta innebar en mycket allvarlig kränkning för henne då hon var väl iden-

tifierbar på filmen som spreds över internet och kunde ses av hela hennes bekantskaps-

krets. Vid förtalsbrott är det dock den nedsättande uppgiften som sprids till omgiv-

ningen som är avgörande för bedömningen. Omständigheterna runt omkring, såsom 

på vilket sätt uppgiften lämnas, har inte samma betydelse. Detta kan vålla problem när 

gärningsmän publicerar just bilder eller filmer på internet. ”Uppgiften” får då samma 

innebörd som bilden eller filmen i det enskilda fallet förmedlar.140 I det refererade 

rättsfallet spelades en sexfilm in och publicerades på porrsajter. Uppgiften förmedlade 

således delvis det faktum att filmen spelats in och lagts upp med MH:s vetskap. Upp-

gifter gällande samlag i sig kan inte ses som nedsättande då det måste anses vara fullt 

normalt att ha samlag.141  

Domstolen bedömde att SG:s handlande innebar en betydande integritetskränkning för 

MH. Vid bedömningen av skadeståndets storlek skall man avgöra till vilken grad lag-

stiftarens avsedda skyddsintresse är kränkt genom gärningen.142 Gällande förtal är 

skyddsintresset en persons ära, anseende.143 Att en persons integritet kränks är således 

av underordnad betydelse. Vidare ses till sociala och etiska värderingar i samhället för 

att avgöra hur pass nedsättande uppgiften varit för den utsatta personens anseende.144 

Domstolen konstaterade i fallet att det i samhället har blivit mer accepterat att vara 

öppen och utåtriktad avseende sina sexuella vanor. Trots att MH uppenbarligen upp-

levde en mycket stor integritetskränkning genom uppgiftsspridandet, var domstolens 

uppfattning gällande de etiska och sociala värderingarna utslagsgivande.  

Detta rättsfall belyser problematiken med den ökade omfattningen av integritetskränk-

ningar som äger rum på internet och den rådande bristen på en lämplig lagstiftning 

som kan täcka upp för denna brottslighet. Förtalsbestämmelsen är inte avsedd att 

skydda den personliga integriteten. Domstolens bedömningar kan eventuellt framstå 

                                                           
140 Holmqvist m.fl., BrB 5:1, s. 2 ff. 
141 T 107-13, s. 4.  
142 Prop. 2000/01:68, s. 48 ff.  
143 Holmqvist m.fl., BrB kap. 5, s. 1. 
144 Prop. 2000/01:68, s. 51 ff. 
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som orättvisa när den följer lagstiftarens bedömningskriterier och lägger vikt vid soci-

ala och etiska värderingar i stället för offrets utsatthet. Sexfilmen ansågs vara nedsät-

tande för MH:s anseende och därför dömdes SG för grovt förtal. Bedömningen brast 

däremot gällande kränkningsersättningens storlek. Då fallet fick prövningstillstånd hos 

Högsta Domstolen kvarstår dock frågan om bedömningen var rättmätig eller ej. Oav-

sett utgång är det uppenbart att ytterligare åtgärder krävs för att skydda individer från 

att hängas ut på nätet fram till dess att eventuell ny lagstiftning införs som direkt avser 

att skydda den personliga integriteten.  

6.2 Vad är fördelarna respektive nackdelarna med att införa förtal och föro-

lämpning i straffbestämmelsen om olaga förföljelse? 

6.2.1 Rätten till privatliv och yttrandefrihet 

Rätten till privatliv, skyddet för den personliga integriteten framkommer i svensk lag-

stiftning genom stadganden i RF och via BrB och ärekränkningsbrotten. I EKMR stad-

gas även rätten till privatliv tydligt i artikel 8. Dock är innebörden av dessa olika stad-

ganden inte desamma. Skillnaden är att RF:s stadganden endast innebär ett skydd mot 

ingripanden från det allmänna och inte från andra medborgare. RF tillser alltså endast 

en  negativ förpliktelse för staten att inte inskränka medborgarnas personliga integritet. 

Skyddet i artikel 8 i EKMR medför både en negativ och en positiv förpliktelse för 

staten att tillförsäkra att medborgarnas personliga integritet inte inskränks. De positiva 

förpliktelserna som åläggs staten via EKMR handlar främst om att utfärda rättighets-

skyddande lagar och förordningar.145 Om en medlemsstat underlåter att skydda sina 

medborgare på ett effektivt sätt bryter de således mot konventionens krav. Då svensk 

lagstiftning inte innehåller någon generell regel som skyddar den personliga integrite-

ten kan man därmed ifrågasätta huruvida vi verkligen uppfyller konventionens krav. 

Ärekränkningsbrotten är inte avsedda att skydda den personliga integriteten. I och med 

internets snabba utveckling har bestämmelserna om förtal och förolämpning dock varit 

tvungna fylla ut tomrummet gällande integritetskränkande brott på internet. Lagstifta-

rens avsikt med ärekränkningsbrotten var att skydda individers personliga ära, vilket 

är ett annat skyddsintresse än den personliga integriteten.146 Behovet av integritets-

skydd har däremot ökat i takt med samhällets utveckling, vilket bland annat resulterade 

i att åtalsbestämmelsen i BrB 5:5 gällande ärekränkningsbrotten förenklades. Syftet 

var just att underlätta för de individer som ville väcka åtal efter att ha hängts ut på 

                                                           
145 Danelius, s. 346.  
146 Holmqvist m.fl., BrB kap. 5, s. 1. 
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nätet.147 På så vis har ärekränkningsbrotten ”accepterats” som en skyddslagstiftning 

för dem som utsätts för näthat. Då lagstiftningen inte infördes med avsikten att främja 

individers rätt till ett privatliv kan man svårligen påstå att Sverige uppfyller EKMR:s 

krav på rättighetsskydd. Yttrandefriheten däremot, som är ett motstående intresse till 

artikel 8 i konventionen, har ett omfattande skydd i svensk lagstiftning via TF och 

YGL. Inget stadgande i konventionen tillåter uttryckligen medlemsstaterna att främja 

yttrandefriheten mer än rätten till privatliv. Rättigheterna bör ha ett likvärdigt skydd.  

SkL 2:3 erbjuder enskilda individer en rätt att kräva ersättning för brottsliga gärningar 

som vållat integritetskränkningar. Det är dock viktigt att än en gång poängtera att 

denna bestämmelse inte är avsedd att verka avskräckande för gärningsmän. Syftet med 

skadeståndsersättning är att målsäganden skall kunna få upprättelse, vilket innebär att 

lagbestämmelsen är reaktiv.148 Trots att enskilda har rätt till kränkningsersättning till-

försäkrar lagbestämmelsen således inte ett direkt skydd för individer. Skyddet för sys-

tematiska integritetskränkningar är vad man ville utöka genom införandet av brottet 

olaga förföljelse och straffskalan var tänkt att verka hämmande på gärningsmäns mo-

tivation att förfölja och trakassera.149 Som tidigare diskuterats kan dock skadeståndet 

fungera som ett komplement till den bristande skyddslagstiftningen. Enskilda får ge-

nom SkL tillgång till ett eget maktmedel och kan kräva ersättning från gärningsman-

nen, vilket åtminstone kan innebära en viss lindring av kränkningen. Rätten att kräva 

kränkningsersättning begränsas dock av kravet på en allvarlig kränkning. Rättsläget 

gällande ärekränkningsbrotten är oklart då de inte tillhör kategorin sexualbrott eller 

våldsbrott, som typiskt sett anses innebära allvarliga kränkningar.150 För att rätten till 

kränkningsersättning skall kunna fungera som ett ”skydd” mot integritetskränkningar 

är ersättningens storlek av stor vikt. I dagsläget har dock domstolen inte dömt ut sär-

skilt höga kränkningsersättningar för ärekränkningsbrott som skett på internet. Högre 

ersättningsnivåer skulle kunna avhålla gärningsmän från att använda internet som ett 

smutskastningsforum där man fritt får yttra sig hur som helst. 

                                                           
147 Prop. 2013/14:47, s. 23 ff.  
148 Schultz, Förtal s. 219 ff. 
149 Prop. 2010/11:45, s. 66 ff.  
150 Schultz, Kränkning, s. 319. 
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När samhället främjar den personliga integriteten innebär detta samtidigt att yttrande-

friheten måste inskränkas. Yttrandefriheten är grundläggande rättighet för ett demo-

kratiskt samhälle, vilket även har framhävts av Europadomstolen.151 Om ärekränk-

ningsbrott kan komma att utgöra brottet olaga förföljelse kan man ställa sig frågan hur 

detta påverkar den skyddsvärda pressfriheten och massmedia. En avvägning mellan de 

olika skyddsintressena måste göras för att se vilket intresse som i det enskilda fallet 

väger tyngst. När exempelvis en förtalande uppgift sprids på internet finns dock en 

möjlighet för den ansvarige uppgiftsspridaren att undgå ansvar via undantagsregeln i 

straffbestämmelsens andra stycke. Undantagsregeln framhäver vikten av yttrandefri-

het, att sanna och samhällsnyttiga uppgifter måste få spridas.152 Uttalanden via mass-

media kommer därmed skyddas så länge de anses vara av större intresse än den per-

sonliga integriteten, dvs. då de bidrar till samhällsdebatt och informationsspridning 

samt är sanna. Förtalande uppgifter som inte är försvarliga och sanna utgör därmed 

inte ett skyddsvärt intresse. Under denna kategori faller begreppet näthat. Dylika 

kränkningar kan stävjas utan att en skyddsvärd yttrandefrihet inskränks. Fördelen med 

att införa förtal och förolämpning i straffbestämmelsen om olaga förföljelse är, som 

ovan nämnts, att skyddet avseende den personliga integriteten hos individer förstärks. 

Ärekränkningsbrotten har visserligen ett annat skyddsintresse men fungerar idag 

såsom skyddsbestämmelser för integritetskränkningar. Utöver att avskräcka medbor-

garna markerar samhället, via en lagändring, att ärekränkningar är förkastliga gär-

ningar. Via dylik moralbildning kan medborgarnas acceptans och syn på näthatsbete-

enden förändras. Nackdelen, att människors yttrandefrihet inskränks, väger inte lika 

tungt som rätten till privatliv. Viktiga och samhällsnyttiga yttranden kommer fortfa-

rande kunna spridas via massmedia. 

6.2.2 Påföljdsbestämning och skadestånd 

När brotten olaga förföljelse infördes i BrB fokuserade lagstiftaren främst på att via 

ingripande åtgärder, dvs. en högre straffskala, avhålla gärningsmän från fortsatta tra-

kasserier och förföljelser. Syftet var alltså att påverka gärningsmäns motivation att 

begå integritetskränkande gärningar via allmänprevention.153 Via negativ allmänpre-

                                                           
151 Danelius, s. 428 ff.  
152 Holmqvist m.fl., BrB 5:1, s. 5.    
153 Prop. 2010/11:45, s. 66 ff.  
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vention kan lagstiftaren uppnå en avskräckande effekt och via positiv allmänprevent-

ion, moralbildning, kan medborgarnas inställning till gärningar påverkas.154 Den ty-

piske gärningsmannen har ofta mentala egenskaper som innebär att denne sällan ger 

sig förrän målet med trakasserierna och förföljelserna har uppnåtts. I detta läge är all-

mänprevention ett viktigt medel för att avskräcka gärningsmannen samt markera för 

denna vad samhället anser vara förkastligt.  

Utifrån den presenterade statistiken ovan kan man utläsa att antalet anmälningar av 

olaga förföljelse sjönk ganska kraftigt under 2012-2013. Detta gällde även anmälda 

överträdelser av kontaktförbud.155 Det minskade antalet anmälningar kan vara en indi-

kation på att gärningsmän blir avskräckta och förlorar sin motivation till ytterligare 

brottslighet på grund av risken att dömas för olaga förföljelse. Det är viktigt att ha i 

åtanke att mörkertalet gällande antal anmälningar kan vara högt på grund av att brotten 

ofta begås av gärningsmän som har en privat koppling till sina offer.156 Detta innebär 

att omfattningen av trakasserier och förföljelser varje år troligtvis är betydligt större 

än vad statistiken visar. Antal anmälda ärekränkningsbrott har mer än fördubblats mel-

lan år 2000-2013. Åtalsfrekvensen har däremot inte ökat i samma omfattning som an-

talet anmälningar, utan har mellan år 2008-2013 legat på ungefär samma nivå. En stor 

del av de gärningsmän som utsätter andra för stalkning lider av svåra psykiska problem 

eller personlighetsstörningar.157 Denna grupp av gärningsmän är i behov utav rättspsy-

kiatrisk vård och låter sig svårligen påverkas av hot om straff. Gärningsmännens motiv 

avseende brottsligheten kan dock vara avgörande för deras reaktion på avskräckande 

medel. De gärningsmän som utsätter andra för stalkning och trakasserier på grund av 

att de tidigare blivit avvisade, låter sig lättare påverkas av allmänprevention.158 Utifrån 

detta bör höjda straff kunna minska omfattningen av stalkning och trakasserier i den 

fysiska verkligheten och på internet, även om brottet begåtts av gärningsmän med 

mentala problem. 

                                                           
154 Jareborg, s. 74 f.  
155 Brå, Anmälda brott.  
156 Brå, Rapport 2006, s. 7.  
157 Brå, Rapport 2006, s. 28.  
158 Brå, Rapport 2006, s. 26 f. 
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Metoden, att via allmänprevention, råda bot på samhällsproblemen är inte helt opro-

blematisk. Som tidigare diskuterats finns ett antal faktorer som i stor utsträckning på-

verkar individers laglydnad.159 Internet resulterar i snabba och omfattande informat-

ionsspridningar via olika typer av sociala medier. Internets utveckling har medfört att 

människor är tvungna att vänja sig vid förändrade kommunikationsformer. De får så-

ledes vänja sig vid samtliga positiva och negativa effekter detta kan föra med sig, då 

den snabba informationsspridningen har minst lika många nackdelar som fördelar. 

Bland annat har de sociala mediernas framväxt resulterat i att människor i större om-

fattning uttrycker sig negativt om varandra. Då människor nuförtiden slipper se 

varandra i ögonen när de kommunicerar har de lättare att uttala sig nedsättande och 

aggressivt om varandra.160 Eftersom människor i stor utsträckning bevittnar och tar del 

av denna nya kommunikationsmiljö påverkar detta deras inställning och toleransnivå 

gällande kränkande publiceringar. Följaktligen kan man fråga sig om det ens är möjligt 

att via allmänprevention avskräcka befolkningen och påverka dess föreställningar om 

vad som är moraliskt och icke moraliskt. Detta kan troligen vålla problem just gällande 

ärekränkningsbrotten som nuförtiden begås i stor omfattning på grund av internets 

snabba utveckling. Jämfört med exempelvis faktorer såsom utbildning och uppfostran 

är dock allmänprevention ett relativt ”enkelt” och grundläggande maktmedel för sta-

ten. Kriminalisering handlar i sig om att hota med straff.161 Via allmänprevention kan 

lagstiftaren på ett tydligt sätt markera vad som är rätt och är fel. Ifall ärekränknings-

brotten omfattas av brottet olaga förföljelse kommer det handla om att ingripa vid sär-

skilt allvarlig brottslighet. När upprepade ärekränkningar, eller ärekränkningar i kom-

bination med annan brottslighet, resulterar i systematiska kränkningar av en persons 

integritet kommer brottet olaga förföljelse vara för handen. Om en del av befolkningen 

inte anser det vara omoraliskt med enstaka eller ”mindre allvarliga” uttalanden och 

publiceringar, bör detta inte påverka laglydnaden gällande allvarligare brottslighet.  

Befolkningens inställning till kränkande handlingar får även stor betydelse vid dom-

stolens bedömning av huruvida ett brott har begåtts. Förtalsbrott är gärningar som leder 

till att den utpekade riskerar att bli utsatt för missaktning av sin omgivning. Bedöm-

ningen av om ett visst handlande utgjort förtal och hur pass allvarligt någon har kränkts 

grundar sig således på samhällets uppfattningar och värderingar. Då Göta Hovrätt i 

                                                           
159 Jareborg, s. 77.  
160 Harvey, s. 2 f. respektive Levmore, Uchicago, audio.  
161 Jareborg, s. 75.  
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dom 2013-10-16, nr T 107-13  hävdade att befolkningen i större utsträckning än tidi-

gare accepterar att människor är mer utåtriktade med sina sexuella vanor, signalerades 

på sätt och vis till medborgarna vad som ansågs moraliskt och icke moraliskt. Genom 

att Hovrätten, utifrån detta resonemang, utdömde ett avsevärt lägre skadestånd än 

Tingsrätten gav detta en antydan om den grad av förkastlighet som den ansåg att den 

förtalande handlingen innebar. Domstolen markerade på så vis att samhället fortfa-

rande ser allvarligare på sexualbrott och andra våldsbrott jämfört med ärekränknings-

brotten. Sexualbrott och våldsbrott är de brott som kan leda till högre ersättningsnivåer. 

Ärekränkningsbrotten har inte varit prioriterade och fram tills att Högsta domstolen 

prövar avgörandet i Hovrättens dom, har vålds- och sexualbrotten förtur. Trots att det 

bakomliggande syftet med kränkningsersättning är att verka reaktivt kan givetvis 

högre skadeståndsnivåer för kränkningar i realiteten resultera i en avskräckande ver-

kan. Via höga skadestånd kan samhället signalera vilken grad av förskastslighet brottet 

anses ha. Detta kan i sin tur påverka människors inställning till särskilda handlingar 

och göra dem mer aktsamma. Skadeståndet kan således både få en viss moralbildande 

och avskräckande verkan. På grund av den ökade omfattning av ärekränkningsbrott 

som sker över internet och dess negativa konsekvenser för individer, är det viktigt att 

samhället använder alla åtgärder som står till buds för att förebygga denna brottslighet. 

Kränkningsersättningen kan komplettera påföljden för ett begånget ärekränknings-

brott. Däremot utgör möjligheten till skadestånd, i kombination med straffstadgandena 

i BrB, inte ett tillräckligt skydd mot integritetskränkningar på grund av de låga ersätt-

ningsnivåerna. Då bestämmelserna om ärekränkning inte är avsedda att skydda integri-

tetskränkningar, påverkar detta givetvis bedömningarna i domstol. Domstolens be-

dömningar påverkar allmänpreventionen och så länge praxis ger uttryck för att äre-

kränkningsbrotten inte prioriteras inom straffrätten kan detta försvåra moralbildningen 

i samhället.  

Trots att allmänprevention försvåras på grund av samhällets sociala och etiska värde-

ringar är detta inget som indikerar att straffskalan inte bör höjas för ärekränkningsbrot-

ten. Förtal och förolämpning är brott som kan innebära betydande kränkningar, vilket 

Göta Hovrätts dom 2013-10-16, nr T 107-13 tydligt belyser. Denna typ av brottslighet 

hör hemma på internet vilket underlättar för gärningsmän att systematiskt trakassera 

individer. Dessa faktorer, gällande integritetskränkningar och systematik, var vad som 
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framhävdes i förarbetena till den nya straffbestämmelsen om olaga förföljelse.162 De 

brott som idag omfattas av bestämmelsen, såsom olaga hot, ofredande och överträdelse 

av kontaktförbud, kan objektivt sett innebära mindre allvarliga integritetskränkningar 

än exempelvis ett grovt förtalsbrott. Graden av integritetskränkning som varje separat 

gärning kan innebära framgår tydligt av de två refererade rättsfallen gällande olaga 

förföljelse ovan. Gärningarna som begicks i båda fallen var av relativt lindrigt slag. 

Dock var det omständigheterna omkring gärningarna som indikerade graden av för-

kastlighet och skuld hos gärningsmannen.  

Det föreligger inte proportionalitet mellan ärekränkningsbrotten och dess straffskalor. 

Påföljderna vid enskilda ärekränkningar är låga och bestämmelsen om flerfaldig 

brottslighet i BrB 26:2 skulle endast resultera i ett maxstraff på 3 år vid upprepade 

ärekränkningsbrott. Bestraffningsvärdet har kommit att bli lika högt för dessa brott 

som för de övriga brott som omfattas av olaga förföljelse. Införandet av ärekränknings-

brotten i straffbestämmelsen om olaga förföljelse skulle innebära en bättre balans mel-

lan gärningarnas förkastlighet och dess straff. Proportionalitetsprincipen talar således 

tydligt för att förtal och förolämpning bör omfattas av bestämmelsen. Effekten av all-

mänprevention går svårligen att garantera men trots samhällets befintliga inställning 

till internet och sociala medier är hotet om högre straff en tydlig indikation på vad 

samhället anser vara förkastligt. De fördelar som allmänprevention för med sig, i form 

av avskräckning och moralbildning, är för tillfället en nödvändighet för att kunna täcka 

upp för den bristfälliga lagstiftningen avseende integritetskränkande brottslighet på 

internet.  

6.2.3 Anonymitet och bevisning 

Vem som ligger bakom en integritetskränkning på internet kan vara svårt att bevisa 

eftersom internet möjliggör för gärningsmän att vara anonyma. Detta kan således vålla 

problem ifall ärekränkningsbrotten omfattas av olaga förföljelse. För att olaga förföl-

jelse skall vara för handen krävs antingen ett upprepat antal ärekränkningar eller äre-

kränkning i kombination med annan brottslighet, såsom exempelvis överträdelse av 

kontaktförbud. Om åtal väcks för olaga förföljelse måste åklagaren bevisa att samtliga 

brott, som tillsammans utgör olaga förföljelse, har begåtts. Då kravet i brottmål är att 

det ska vara ställt utom rimligt tvivel att den åtalade begått brottet, kan detta bli särskilt 

                                                           
162 SOU 2008:81, s. 67 respektive s. 101.  
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problematiskt vid ett fall som exempelvis gäller upprepade ärekränkningsbrott.163 De 

olika nedsättande uppgifterna kan publiceras från olika datorer, konton och olika soci-

ala medier. Bevissvårigheter är en uppenbar nackdel för åklagaren då det kan resultera 

i att åtalet ogillas. Detta var vad som hände i Svea Hovrätts dom 2013-09-16, nr T 

6047-12 då bland annat IP-adressen som var knuten till de publicerade uppgifterna inte 

kunde kopplas till den åtalade. De övriga brott som omfattas av olaga förföljelse, 

såsom exempelvis olaga hot och ofredande, har möjligen inte kommit att ha en central 

roll inom näthatsjuridiken. Även dessa gärningar kan dock begås på internet och där-

med kan bevissvårigheter uppstå även vid denna brottslighet. Således finns ingen di-

rekt anledning att inte föra in ärekränkningsbrotten i straffbestämmelsen.  

Det högt ställda beviskravet gäller endast inom straffrätten och för civilrättsliga mål 

om kränkningsersättning ställs lägre krav på bevisningen.164 Möjligen är de befintliga 

straffbestämmelserna i kombination med de civilrättsliga skadeståndsreglerna tillräck-

liga för att skydda och kompensera de individer som utsätts för ärekränkningar. Syftet 

med införandet av förtal- och förolämpningsbrotten är att ytterligare utöka skyddet för 

dem som utsätts för trakasserier och förföljelser. Genom att bibehålla den befintliga 

regleringen kommer skyddet avseende ärekränkningsbrotten inte att stärkas såsom det 

möjligen kan göra genom en lagändring. Det krävs en allvarlig kränkning för att kränk-

ningsersättning skall utdömas. Detta krav i kombination med de låga ersättningsnivå-

erna påverkar givetvis den eventuella moralbildande och avskräckande verkan, som 

skadeståndet skulle kunna resultera i. Trots att kraven avseende rätten att väckta åtal 

har sänkts, är åtalsrätten fortfarande begränsad. Om däremot ärekränkningsbrotten om-

fattas av olaga förföljelse och allmänna åtalsregler blir tillämpliga ökar skyddsutrym-

met avsevärt. Nackdelen, att gärningsmän är svåra att identifiera, är således inte avgö-

rande för lagändringen. 

6.3 Finns det skäl att idag införa förtal och förolämpning i straffbestämmelsen? 

6.3.1 Utökat skydd 

Straffbestämmelsen om olaga förföljelse infördes med avsikten att stärka skyddet för 

dem som utsätts för trakasserier och förföljelse. Grundtanken var att, via avskräckande 

medel, bryta gärningsmäns motivation att fortsätta förföljelser. Då bestämmelserna om 

kontaktförbud inte erbjöd något fysiskt skydd för de utsatta ville man genom den nya 

                                                           
163 Nordh, s. 35 ff.  
164 Nordh, s. 69 f.  
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straffbestämmelsen rikta åtgärder direkt mot gärningsmannen.165 Ett kontaktförbud er-

bjuds i ett tidigare skede och är endast avsett att verka brottsförebyggande.166 Avsikten 

med införandet av förtal och förolämpning i straffbestämmelsen är att ytterligare stärka 

skyddet för de som utsätts för allvarliga och upprepade kränkningar. Omfattningen av 

ärekränkningsbrott har ökat avsevärt det senaste årtiondet.167 Internet har fört med sig 

ett ökat behov av skydd för integritetskränkningar då individer oftare hängs ut på nätet 

där informationen stannar kvar länge och kan resultera i omfattande spridningar.168 

Ärekränkningsbrotten, vars avsikt egentligen är att skydda individers ära, har därmed 

kommit att agera som skyddsbestämmelser för den personliga integriteten.  

Utifrån statistiken kan man utläsa att både omfattningen av olaga förföljelser och över-

trädelser har sett ut att minska den senaste tiden. På så vis kan man konstatera att den 

nya lagbestämmelsen har fått genomslagskraft och fler individer än tidigare har skyd-

dats från trakasserier och förföljelser. Trots att antalet anmälningar av överträdelser av 

kontakförbud har minskat sedan tidigare år är antalet fortfarande väldigt högt. Det bör 

även framhävas att antalet beviljade kontaktförbud varje år är mycket lågt.169 I och med 

att en ny proportionalitetsbedömning har införts kommer utdömandet av förbud tro-

ligtvis vara fortsatt begränsat. Då gärningsmän fortsätter överträda de utdömda kon-

taktförbuden förlorar lagstiftningen sin brottsförebyggande verkan. Överträdelserna 

sker ofta i kombination med ytterligare brottslighet såsom olaga hot, ofredande och 

misshandel. Skyddspersonerna får således leva med rädslan att om och om igen bli 

utsatta för både kontakt och brott av förbudspersonen. På grund av låga påföljder för 

enstaka överträdelser saknar gärningsmän incitament att avhålla sig från fortsatta för-

följelser och trakasserier. Det är endast vid upprepade överträdelser, eller vid kombi-

nation med ytterligare brottslighet, som en gärningsman kan dömas för olaga förföl-

jelse. I Svea Hovrätts dom 2013-05-31, nr B 3592-13 dömdes gärningsmannen för 

olaga förföljelse efter 14 stycken överträdelser. Detta rättsfall ger således en indikation 

om hur pass allvarliga och hur många överträdelser som krävs för att gärningarna till-

sammans skall anses utgöra olaga förföljelse. Då det i förarbetena framhävs att enstaka 

överträdelser endast bör leda till böter, ger detta en antydan om hur allvarligt samhället 

                                                           
165 Prop. 2010/11:45, s. 66 ff.  
166 Prop. 2010/11:45, s. 34.  
167 Brå, Anmälda brott. 
168 Prop. 2013/14:47, s. 23 ff.  
169 Åklagarmyndigheten, Beslutade kontaktförbud.  
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bör se på denna brottslighet.170 Kontaktförbudet har endast ett skyddssyfte och därmed 

bör inte enstaka och mindre allvarliga överträdelser resultera i fängelsestraff. Detta ger 

sig även uttryck i lagföringsstatistiken där de flesta överträdelser resulterat i böter.171 

För att påverka lagbestämmelsen skyddsverkan bör detta således ske via ingripande 

åtgärder gentemot de gärningsmän som begår allvarligare överträdelser eller överträ-

delser i kombination med annan brottslighet. I dylika fall riskerar gärningsmännen att 

dömas för allvarligare brott såsom olaga förföljelse. Även ärekränkningsbrott begås 

ofta i samband med överträdelser av kontaktförbud.172 Om ärekränkningsbrotten om-

fattas av olaga förföljelse kan gärningsmän dömas för brottet vid ett fåtal överträdelser 

i kombination med ärekränkningsbrott.  

Då kommunikationen till stor del har förflyttats till internet, möjliggör detta för gär-

ningsmän att på kort tid begå en mängd överträdelser och upprepade ärekränknings-

brott. Internet är ett effektivt maktmedel för de gärningsmän som vill hämnas på någon 

de tidigare har varit i en nära relation med. Att publicera nedsättande uppgifter på in-

ternet är betydligt enklare än att trakassera och förfölja ett offer i den fysiska verklig-

heten. Då flertalet stalkare lider av psykiska problem och har haft en nära relation till 

sina offer, är risken överhängande att de fortsätter trakassera och/eller överträda kon-

taktförbud tills de nått sitt mål. Utifrån statistiken avseende anmälda ärekränknings-

brott är det tydligt att denna brottslighet till stor del sker på internet.173 Om brotten 

omfattas av straffbestämmelsen om olaga förföljelse kan detta stävja de överträdelser 

och upprepade ärekränkningsbrott som sker på internet. I de fall där gärningsmännen 

inte ålagts kontaktförbud krävs visserligen ett upprepat antal ärekränkningsbrott för att 

de skall utgöra olaga förföljelse. Det är just denna typ av brottslighet som olaga för-

följelse handlar om. Avsikten är inte att enstaka trakasserier ska resultera i högre straff, 

utan att individer kunna skyddas mot systematiska förföljelser och trakasserier. 

För enskilda individer är det svårt att kräva upprättelse och fälla gärningsmän för in-

tegritetskränkningar på internet. Ärekränkningsbestämmelserna är ej avsedda att 

skydda den personliga integriteten men har i brist på annan lagstiftning använts som 

medel för att ingripa vid näthat. Införandet av förtal och förolämpning i straffbestäm-

                                                           
170 Prop. 2010/11:45, s. 60 ff.  
171 Åklagarmyndigheten, Lagföringsbeslut. 
172 Åklagarmyndigheten, Tillsynsrapport, s. 31.  
173 Brå, Anmälda brott. 



60 
 

melsen om olaga förföljelse skulle innebära ett utökat skydd för den personliga integri-

teten och på så vis till viss del tillfredsställa samhällets behov av en skyddslagstiftning. 

Högre straff medför en avskräckande effekt för gärningsmän, vilket ytterligare kan 

uppfylla lagstiftarens syfte med straffbestämmelsen.  

6.3.2 Ärekränkningsbrotten och åtalsrätten  

Omfattningen av integritetskränkningar har ökat avsevärt under de senaste tio åren 

men åtalsfrekvensen är fortsatt låg.174 Utifrån statistik över antal anmälda ärekränk-

ningsbrott kan man utläsa att ökningen är ett tydligt resultat av internets snabba fram-

växt, som särskilt tog fart efter år 2000 då en mängd nya webbforum kom till. Internet 

har möjliggjort för gärningsmän att kontrollera och trakassera sina offer utan fysisk 

närvaro. Den lagstiftning som främst har fått täcka upp för allvarligare trakasserier är 

ärekränkningsbestämmelserna, huvudsakligen bestämmelsen om grovt förtal. När äre-

kränkningsbrotten infördes i BrB på 1960-talet existerade inte internet och det fanns 

andra samhällsintressen än den personliga integriteten att skydda, såsom människors 

ära. När straffbestämmelsen om olaga förföljelse skulle införas drygt 50 år senare, var 

det i stället människors personliga integritet som stod i fokus. I lagförarbetena till den 

nya bestämmelsen uttryckte regeringen att ärekränkningsbrotten inte skulle omfattas 

av olaga förföljelse på grund av den begränsade åtalsrätten i BrB 5:5. Skälet var att 

åtal för ärekränkningsbrott endast skulle väckas vid särskilt kvalificerade fall.175 I och 

med internets utveckling uppstod dock nya samhällsproblem med nedsättande uttalan-

den och publiceringar på nätet. I juli 2014 sänkte man därmed kraven något gällande 

åtalsrätten, genom att ta bort kravet på särskilda skäl. Man ville underlätta för de indi-

vider som utsattes av kränkningar på internet och som ville väcka åtal.176 Ändringen 

av åtalsrätten indikerar därmed att samhällsproblemet med kränkningar på internet är 

ett faktum. Kränkningar på internet ses numera som ett tillräckligt allvarlig brottslighet 

för att en allmän åklagare ska kunna väcka åtal.177 I och med borttagandet av särskilda 

skäl, finns inte längre något skäl som talar för att inte införa ärekränkningsbrotten i 

straffbestämmelsen om olaga förföljelse. Då kränkningar på internet anses nå upp till 

den grad av allvarlighet som krävs för att allmän åklagare ska få väcka åtal, kommer 

detta troligtvis resultera i en ökad åtalsfrekvens. Detta bidrar givetvis till att skydda de 

                                                           
174 Brå, Anmälda brott respektive Åklagarmyndigheten, Beslutade brottsmisstankar. 
175 Prop. 2010/11:45, s. 70 f.  
176 Prop. 2013/14:47, s. 23 ff.  
177 Prop. 2013/14:47, s. 38.  
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som utsätts för dylik brottslighet då gärningsmän riskerar att straffas i en större om-

fattning än tidigare. Effekten av att kraven på särskilda skäl i BrB 5:5 har borttagits är 

dock oklar, då åtalsrätten fortfarande är inskränkt. Kraven sänktes i juli 2014 och det 

kvarstår således att se hur antalet väckta åtal kommer påverkas, samt vilka påföljder 

brottsligheten resulterar i. Då den ”typiske gärningsmannen” har egenskaper som gör 

att denne svårligen ger upp sitt mål om hämnd eller kontakt med sitt offer, är det viktigt 

att rikta åtgärder direkt mot gärningsmannen. Även om åtalsfrekvensen ökar avseende 

ärekränkningsbrotten, kommer gärningsmännen lindrigt undan på grund av de låga 

påföljderna.  

Ärekränkningsbrotten infördes från början i BrB med avsikten att skydda folk från 

psykiska besvär och försämrade levnadsförhållanden på grund av kränkningar från 

sina medmänniskor. Ett liknande syfte, att skydda människor från kränkande beteen-

den, genomsyrar även förarbetena till lagbestämmelsen om olaga förföljelse. Dock till-

kom ärekränkningsbrotten långt innan internets utveckling tog fart vilket tydligt av-

speglas i bestämmelsernas ordalydelser och förarbetena, där bristen på ett uttryckligt 

skydd för integritetskränkningar är ett faktum. Behovet av att skydda individer från 

integritetskränkningar är vad som senare har framkallat ändringen av åtalsrätten samt 

tillämpningen av ärekränkningsbestämmelserna, som egentligen inte hör hemma inom 

näthatsjuridiken. Syftet med lagbestämmelserna har således kommit att bli desamma. 

Den ökade omfattningen av kränkningar på internet och i den fysiska verkligheten 

samt borttagandet av särskilda skäl i BrB 5:5 talar för att ytterligare åtgärder krävs för 

att stävja dessa beteenden.  

6.4 Slutsats 

Bristen på skyddslagstiftning för människors privatliv är något som tydligt talar för att 

ärekränkningsbrotten bör omfattas av olaga förföljelse. De befintliga straffbestämmel-

serna om ärekränkning, i kombination med rätten att kräva ersättning, erbjuder inte ett 

fullgott skydd för de offer vars privatliv inskränks.  Inskränkningen av yttrandefriheten 

kan anses proportionerlig då de publiceringar som begränsas genom lagändringen inte 

utgör ett skyddsvärt samhällsintresse. De grava integritetskränkningar som ärekränk-

ningsbrotten kan resultera i visar på att samhället bör införa svårare påföljder för denna 

typ av brottslighet, för att det skall råda balans mellan brott och straff. Fördelen med 

allmänprevention är att gärningsmän blir avskräckta och att samhället, via moralbild-
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ning, tydligt kan markera för samtliga medborgare vad som anses vara förkastliga gär-

ningar. Allmänprevention har utifrån den nya straffbestämmelsen om olaga förföljelse, 

visat sig vara en fungerande metod. Trots att andra faktorer påverkar laglydnaden hos 

befolkningen är allmänpreventionen grundläggande inom straffrätten och en naturlig 

följd av kriminalisering.  

Syftet, att avhålla gärningsmän från fortsatta trakasserier och förföljelse, har till viss 

del uppfyllts genom den nya straffbestämmelsen om olaga förföljelse då omfattningen 

av förföljelser och stalkning verkar ha minskat. På grund av den höga omfattningen av 

ärekränkningsbrott, trakasserier och överträdelser av kontaktförbud, är det dock tydligt 

att fler åtgärder krävs för att avhålla gärningsmän från systematiska integritetskränk-

ningar. Införandet av ärekränkningsbrotten i straffbestämmelsen om olaga förföljelse 

är en naturlig följd av att kraven för allmänt åtal i BrB 5:5 har sänkts, då det numera 

anses vara av betydande intresse att åtal väcks när ärekränkningsbrott begås på inter-

net. Utöver det eventuella skydd mot integritetskränkningar som åtalsrätten kan inne-

bära, krävs ytterligare åtgärder för att påverka den typiska gärningsmannens motivat-

ion. Lagändringen är en åtgärd som ytterligare kan stävja de rådande samhällsproble-

men avseende integritetskränkningar på internet och i den fysiska verkligheten.  

6.5 Avslutande ord 

En lagändring är givetvis inte tillräckligt för att på allvar stävja den ökade omfatt-

ningen av integritetskränkningar som sker i den fysiska verkligheten och på internet. 

Då ärekränkningsbestämmelserna egentligen inte är avsedda att skydda den person-

liga integriteten bör eventuellt nya lagar stadgas inom detta område. Även förvalt-

ningsrättsliga insatser hos polis och andra myndigheter måste utökas för att försöka 

stävja denna samhällsproblematik. Dock är införandet av ärekränkningsbrotten i 

straffbestämmelsen om olaga förföljelse ett steg i rätt riktning. 
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