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1   Inledning  
 

I ett tänkbart scenario går Klara och Jonas i samma klass på gymnasiet och är ett par sedan en 

tid tillbaka. I augusti 2017 träffar Klara en annan kille från parallellklassen, Patrik, och hon 

bestämmer sig för att göra slut med Jonas. Efter en vecka börjar folk tissla och tassla runt Klara 

och hon får höra att Jonas har filmat henne i smyg när de haft sex med varandra under tiden de 

var ihop, utan hennes vetskap. Som en hämnd för att Klara gjort slut med Jonas har han nu lagt 

upp filmklippen på flera porrsajter på Internet. Klara känner sig väldigt ledsen och kränkt 

eftersom hon litade på Jonas. Hon trodde aldrig att han skulle kunna göra något sådant! I samråd 

med sina föräldrar bestämmer sig Klara för att kontakta polisen. I november samma år fälls 

Jonas för grovt förtal enligt 5 kap. 2 § brottsbalken (BrB) och Klara får kränkningsersättning 

avseende den allvarliga kränkningen enligt 2 kap. 3 § skadeståndslagen (1972:207) (SkL). Det 

visar sig dock att Jonas inte har möjlighet att betala skadeståndet och det finns inte heller någon 

försäkring som kan täcka upp för skadan. Klara ansöker därför om brottsskadeersättning hos 

Brottsoffermyndigheten. De beslutar att hon får ersättning, men endast för en viss del av brottet. 

Vid den här tiden medger brottsskadelagen (2014:322) (BrSkL) inte brottsskadeersättning för 

rena ärekränkningsbrott. Brottsoffermyndigheten kan därför endast utge ersättning för den del 

av skadeståndet som avser fridskränkningen. 

 

Ponera att samma händelser utspelar sig under 2018. Jonas torde då bli skyldig till det nyligen 

införda brottet olaga integritetsintrång enligt 4 kap. 6 c § BrB. Klara får kränkningsersättning 

och ansöker återigen om brottsskadeersättning hos Brottsoffermyndigheten. Eftersom olaga 

integritetsintrång är ett fridskränkningsbrott får hon nu ut hela beloppet i form av 

brottsskadeersättning för kränkning.  

 

Den 15 november 2017 röstade riksdagen för de lagändringar som lades fram i ett förslag 

avseende en ändring av brottsskadelagen samt införandet av ett nytt brott i brottsbalken. 

Lagändringarna trädde ikraft den 1 januari 2018. I brottsskadelagen kan ärekränkningsbrottet 

grovt förtal nu ge brottsskadeersättning. I brottsbalken infördes det nya fridskränkningsbrottet 

olaga integritetsintrång, vilket innebär att det numera är straffbart att sprida vissa bilder eller 

andra uppgifter som syftar till att allvarligt skada en persons privatliv. 1  Frågan är vilka 

                                                
1 Se prop. 2016/17:222.  
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konsekvenser dessa parallella förändringar kommer få samt vilka förbättringar det kan tänkas 

bli i praktiken. Var båda ändringarna verkligen nödvändiga? 

 

1.1   Syfte  
Uppsatsens övergripande syfte är att diskutera om införandet av möjligheten att få 

brottsskadeersättning för grovt förtal var nödvändig, särskilt i förhållande till införandet av det 

nya brottet olaga integritetsintrång. Vidare är syftet att diskutera om det finns andra motiv till 

att kränkningar på grund av grovt förtal borde ge rätt till brottsskadeersättning.  

 

För att uppfylla ovanstående syften behöver även följande underliggande frågeställningar 

besvaras:  

•  Hur kan personer få ersättning om de utsätts för en allvarlig kränkning? 

•   På vilket sätt har domstolspraxis för kränkningsersättning avseende ärekränkningar 

utvecklats? Hur ser Brottsoffermyndighetens praxis ut avseende ärekränkningsbrott? 

•  Vilka är lagändringarna i brottsskadelagen och varför begränsas brottsskadeersättning för 

ärekränkningar till att gälla endast grovt förtal? Vilka handlingar innefattas i det nya brottet 

olaga integritetsintrång?  

 

1.2   Metod  och  material  
För att uppfylla uppsatsens syfte samt besvara de underliggande frågeställningarna har jag 

framförallt studerat lagtext, förarbeten, praxis och doktrin i olika avseenden beroende på vilken 

del av uppsatsen det gällt. Eftersom syftet rör ändringar i lag baseras stora delar av innehållet i 

uppsatsen på förarbeten i form av propositioner och utredningar, vilket kan anses som ensidigt 

då de är statliga. Det är dock väldigt svårt att få tag på annat material i det här skedet av den 

anledningen att ändringarna är nya och under tiden för uppsatsskrivandet har det inte funnits så 

många andra rättskällor att tillgå.  

 

För att beskriva den historiska bakgrunden av skadeståndet hade det varit önskvärt att studera 

och använda delar av Professor Ivar Strahls bok Utvecklingen av den svenska skadeståndsrätten 

på det utomobligatoriska området, Minnesskrift till 1734 års lag, men på grund av att den inte 

varit tillgänglig att låna eller beställa har jag fått nöja mig med att utgå ifrån Sandra Fribergs 

avhandling Kränkningsersättning: Skadestånd för kränkning genom brott, där Strahls bok har 

använts som en av källorna. Jag har även valt att basera avsnittet om skadeståndets historia på 

Jan Hellner och Marcus Radetzkis bok Skadeståndsrätt samt delar av SOU 1995:33 Ersättning 
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för ideell skada vid personskada, som också till viss del utgår ifrån Strahls bok. Det korta 

avsnittet om skadeståndets syfte har baserats på en blandning av litteratur och förarbeten för att 

ge läsaren en översikt av de olika uppfattningarna som finns på det området. Med tanke på 

omfattningen av materialet som finns att tillgå samt att det inte är brännande för uppsatsens 

övergripande syfte valde jag de källor jag använt i andra avsnitt i uppsatsen, såsom Fribergs 

nämnda avhandling samt prop. 1972:5 med förslag till skadeståndslag m.m. 

 

Kränkningsersättning är en central del för uppsatsen eftersom syftet rör brottsskadeersättning 

för grovt förtal i samband med en allvarlig kränkning. Brottsskadeersättning aktualiseras efter 

att domstolen har utdömt skadestånd, varför det är relevant att återge en stor del av 

kränkningsersättningens historia och framväxt till hur den är uppbyggd idag. Med hänvisning 

till att det rör sig om ett begrepp i lagen grundas innehållet framförallt på prop. 2000/01:68 

Ersättning för ideell skada. Eftersom Brottsoffermyndigheten är den enda instansen som 

tillämpar brottsskadelagen och därmed skapar praxis för brottsskadeersättningen har även deras 

referatsamling legat till grund för hur kränkningsersättningen och ersättning för personskada 

skiljer sig åt.  

 

De fall som återges i avsnittet om praxis avser ärekränkningsbrotten förtal och grovt förtal. 

Fallen har valts ut på grund av att de handlar om någon form av integritetskänsligt material som 

spridits på olika sätt och att de innan införandet av brottet olaga integritetsintrång har bedömts 

som förtal. Jag valde även att inkludera fall från olika årtionden för att visa på en eventuell 

utveckling av praxis med hänsyn till samtiden och om det är en aspekt som kan ha påverkat 

bedömningen.  

 

I den del av uppsatsen som berör andra möjligheter till ersättning än skadestånd innefattas 

försäkringar som ett alternativ, eftersom samtliga möjligheter att få betalt måste vara uttömda 

innan brottsskadeersättning kan aktualiseras. Till den korta introduktionen till 

försäkringsersättning studerades Bertil Bengtssons bok Försäkringsrätt: några huvudlinjer. 

Sedan valde jag ut fyra stora och välkända försäkringsbolag, Trygghansa, Folksam, If 

Skadeförsäkring samt Länsförsäkringar, och granskade deras försäkringsvillkor avseende 

överfallsskyddet. Det gjordes för att undersöka om försäkringsersättning är ett alternativ som 

går att tillämpa i fall som rör frids- eller ärekränkningsbrott samt för att tydliggöra det praktiska 

förfarandet i skadeståndsärenden. 
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Varför brottsskadelagen infördes i slutet av 1970-talet tydliggörs i SOU 1977:36 Ersättning för 

brottsskador, som var utredningen bakom förslaget prop. 1987/88:92 om ändring i 

brottsskadelagen (1978:413). På grund av det har dessa förarbeten studerats noga för att kunna 

återge utvalda delar med den förhoppningen att kunna ge läsaren en bredare förståelse för 

framväxten av brottsskadeersättningen. De delar som berör senare ändringar av lagen baseras 

till viss del på prop. 2000/01:68 Ersättning för ideell skada, som innehåller ändringar både i 

skadeståndslagen och brottsskadelagen. Brottsoffermyndighetens skrivelse till 

Justitiedepartementet, En översyn av brottsskadelagen, Dnr 8216/2007 samt den efterföljande 

utredningen SOU 2012:26 En ny brottsskadelag har också studerats för att analysera 

utvecklingen av brottsskadelagen samt vilka aspekter av ett eventuellt införande av 

brottsskadeersättning för ärekränkningsbrott som diskuterades.  

 

Till avsnittet som handlar om praxis från Brottsoffermyndigheten har jag läst och återgett tre 

underrättsdomar, Jönköpings tingsrätts dom 2015-04-02 mål nr B 3897–13, Solna tingsrätts 

dom 2016-02-01 mål B 5142–14 samt Linköpings tingsrätts dom 2013-10-04, mål B 1408–13 

och B 1630–13. Det är dock Brottsoffermyndighetens beslut om brottsskadeersättning som är 

intressant att studera i det här fallet, varför det inte har någon större betydelse att själva domarna 

kommer från tingsrätter. Anledningen till att det inte inkluderas några beslut före 2015 är att 

brottsskadeersättning för rena ärekränkningsbrott aldrig hade betalats ut innan dess.  

 

Gällande de nya lagändringarna i brottsskadelagen i fråga om utvidgningen av 

brottsskadeersättningen samt i brottsbalken avseende införandet av brottet olaga 

integritetsintrång har informationen i princip uteslutande utgått ifrån prop. 2016/17:222 Ett 

starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten. Som tidigare nämnts kan det betraktas 

som lite ensidigt, men på grund av att ändringarna vid tiden för uppsatsskrivandet just har 

införts har det varit besvärligt att få tag på annat material. Samma sak gäller för den avslutande 

diskussionen, som till viss del blir lite spekulerande. Att diskutera ändringen är dock 

ändamålsenligt i förhållande till uppsatsens syfte. Diskussionen har förts främst mot bakgrund 

av de motiv som anförts i förarbetena inför de nämnda lagändringarna i brottsskadelagen och 

brottsbalken. 

 

1.3   Disposition  
Utöver det inledande kapitlet som innefattar inledning, syfte samt metod och material, består 

uppsatsen av fyra kapitel. Kapitel två handlar om skadestånd och inleds med en kortare historisk 
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bakgrund samt lite om syftet med skadeståndet, vilket i och för sig inte är fokus i uppsatsen 

men är ändå värdefullt för en djupare förståelse för uppsatsens övergripande syfte. Kapitlet 

riktas sedan in på kränkningsersättning, den personliga integriteten samt ett praxisavsnitt. 

Kapitel tre handlar om de möjligheter som finns till ersättning utöver skadestånd, vilket 

inkluderar ett kort avsnitt om försäkringar och sedan en mer ingående redogörelse av 

brottsskadeersättning vilket sedan följs Brottsoffermyndighetens praxis gällande beslut om 

brottsskadeersättning i några fall som gällt kränkningsersättning för grovt förtal. I kapitel fyra 

förklaras den utvidgade möjligheten till brottsskadeersättning i och med lagändringen som 

trädde ikraft den 1 januari 2018, både i brottsskadelagen samt i brottsbalken, samt förhållandet 

mellan ändringen i brottsskadelagen och det nya brottet olaga integritetsintrång. Uppsatsens 

femte och sista kapitel innehåller en diskussion för att uppfylla det övergripande syftet samt en 

avslutande kommentar.  
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2   Skadestånd  
  
Skadestånd kan generellt sett förklaras som ersättning till någon som lidit skada på grund av att 

hon eller han har blivit utsatt för ett brott eller oaktsamt handlande alternativt ett kontraktsbrott. 

Det sistnämnda regleras vanligtvis av ett avtal medan skadeståndslagen oftast tar sikte på 

resterande situationer. 2  Enligt 2 kap. 1–3 §§ SkL kan man i sådana utomobligatoriska 

förhållanden få skadestånd för personskada eller sakskada, ren förmögenhetsskada som 

orsakats genom brott och för en allvarlig kränkning genom brott som har innefattat ett angrepp 

mot dennes person, frihet, frid eller ära. Hur skadeståndet bestäms är olika beroende på vilken 

typ av skada det gäller samt hur omfattande skadan är. För att skadestånd ska utgå behöver både 

de objektiva och subjektiva rekvisiten vara uppfyllda. Till exempel måste det föreligga adekvat 

kausalitet, ett orsakssamband, mellan handlandet och den uppkomna skadan för att skadestånd 

ska kunna komma ifråga.  

 

Det kan diskuteras vilket syfte skadeståndet egentligen har. Särskilt kränkningsersättning har 

varit föremål för den diskussionen, bland annat eftersom den ersättningen frångår lagens 

systematik i övrigt med hänvisning till dess mer abstrakta natur.3 I det här avsnittet ges en 

historisk tillbakablick på skadeståndet, en kort övergripande förklaring till några olika idéer om 

skadeståndets syfte och funktion samt en mer ingående redogörelse för kränkningsersättningen 

och kränkning som begrepp. 

 

2.1   Historia    
Skadeståndsrätten har historiskt sett varit nära sammankopplad med straffrätten. Det som i 

ättesamhällena började som ett sorts vedergällningssystem för omkring 1 000 år sedan mynnade 

så småningom ut i att den ätt som begått ett brott skulle betala böter till den ätt som lidit någon 

form av skada.4 Innan dess var det vanligt att hämnas på eget bevåg, där blodshämnden som 

innebar en hämnd mot en hel brottslings släkt var den svåraste formen som framförallt 

tillämpades när någon i ätten hade blivit mördad.5 Det var viktigt att ätterna skulle vara jämlika 

och om två ätter hade lidit skada på grund av ett angrepp mot varandra skulle den som lidit 

minst skada ersätta den andra för att på så sätt upprätta jämvikten mellan dem. Ibland kunde de 

                                                
2 Hellner, Radetzki, 2010, s. 23.  
3 Schultz, 2008, s. 25–26.  
4 Friberg, 2010, s. 42–43.  
5 Björling, 1893, s. 15.  
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förlikas istället, vilket tros vara ursprunget till botsystemet.6 Under medeltiden levde boten kvar 

i landskapslagarna och fungerade då som ett slags mellanting mellan straff och skadestånd.7 

Det gjordes ingen tydlig skillnad på skadetyper, däremot hade vissa typer av böter en mer 

straffrättslig karaktär och vissa typer en mer ersättningsrättslig karaktär. Vanligtvis delades 

boten i tre delar, där en del gick till konungen, en del gick till häradet8  och den sista delen gick 

till målsäganden, där det senare kunde ses som en typ av skadestånd.9 Den så kallade läkesboten 

syftade till att ersätta sjukvårds- och läkarkostnader som hade uppkommit på grund av skadan 

och var i regel ett fastställt belopp. Lytesboten hade snarare den funktionen att gottgöra den 

skadelidande för att hans eller hennes ära hade kränkts, exempelvis genom ett vanprydande lyte 

eller annat permanent men.10 Det fanns inte några generellt uppställda regler på området utan 

endast ett visst antal handlingar gav rätt till böter för den skadelidande, till exempel dråp, 

misshandel och kränkning av ära.11 Inledningsvis var ersättningens storlek inte beroende av 

skadevållarens uppsåt, utan det gjordes endast en kausalitetsbedömning. Med tiden fick 

uppsåtliga handlanden större betydelse för skadeståndets omfattning.12 

 

I missgärningsbalken i 1734 års lag tydliggjordes skillnaden mellan uppsåtliga skador och 

skador orsakade genom vårdslöshet. En annan skillnad som befästes i den här lagen var 

separationen mellan den skadeståndsrättsliga respektive den straffrättsliga aspekten.13 Det var 

emellertid först i 1864 års strafflag som några allmänna regler specifikt om skadestånd infördes, 

efter en stor reform inom straffrätten. Där stadgades i 6 kap. 1 § att skada som någon genom 

brott tillfogade annan skulle ersättas av gärningsmannen, oavsett om brottet hade skett med 

uppsåt eller av vållande. Culparegeln, som enkelt uttryckt innebär att det räcker med oaktsamhet 

för att skadeståndsskyldighet ska uppstå, fick efter införandet av strafflagen ett starkare fäste i 

skadeståndsrättsliga bedömningar.14 Trots att strafflagen ersattes av brottsbalken på 1960-talet 

fortsatte hela strafflagens sjätte kapitel, det vill säga det som rörde skadestånd, gälla ända fram 

till den 1 juli 1972 då dagens skadeståndslag trädde ikraft.15  

 

                                                
6 Friberg, 2010, s. 43.  
7 SOU 1995:33, s. 62. Se även Hellner, Radetzki, 2010, s. 28. 
8 Äldre benämning på socken eller mindre bygd. 
9 Hellner, Radetzki, 2010, s. 28. 
10 SOU 1995:33, s. 62–63.  
11 Friberg, 2010, s. 44.  
12 Friberg, 2010, s. 45. Se även Björling, 1893.  
13 Se Friberg, 2010, s. 49 ff.  
14 Se Hellner, Radetzki, 2010, s. 29 ff.  
15 Hellner, Radetzki, 2010, s. 28. Se även prop. 1972:5, s. 2 ff.  
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2.2   Syfte  med  skadestånd  
Att straff och skadestånd har nära kopplingar i svensk rätt har inte bara en historisk förklaring, 

utan det beror även på att det finns ett rättstekniskt samband på så sätt att om man begår ett 

brott medför det oftast ett skadeståndsansvar. Dessutom brukar skadeståndsanspråket, om det 

har samband med ett brottsligt handlande, behandlas samtidigt som åtalet i straffprocessen.16 

Enligt 22 kap. 2 § rättegångsbalken (RB) måste åklagaren på målsägandens begäran förbereda 

och utföra målsägandens talan i samband med åtalet, om det kan ske utan väsentlig olägenhet 

och om anspråket inte är uppenbart obefogat.  

 

Det finns en uppsjö av olika infallsvinklar på vilket syfte skadeståndet egentligen har. Kanske 

är samtliga uppfattningar också korrekta, beroende på vilket perspektiv som anläggs på frågan. 

Enligt Per Olov Ekelöf ska skadeståndet ”skänka en allmän känsla av att individens ära, hans 

värde som personlighet, är skyddad i samhället och det kan endast ske genom en upprättelse, 

som enligt de i samhället härskande värderingarna är rättvis”. 17   Att skadeståndet har en 

reparativ funktion understryks i förarbetena till dagens skadeståndslag, jämte den preventiva 

funktionen som innebär att försöka avhålla medborgarna från ett viss handlande.18 En annan 

synvinkel är att skadeståndet är samhällets och marknadens pris på en skada utifrån ett 

ekonomiskt perspektiv.19 Någonstans uttrycker dock samtliga ungefär samma grundläggande 

tanke, vilket är att skadeståndet ska återställa den som blivit utsatt för skada till den situation 

som han eller hon hade varit i om skadan inte hade uppstått.20 

  

2.3   Kränkning  inom  skadeståndsrätten  
Innehållet i skadeståndslagen såsom den såg ut vid dess ikraftträdande år 1972 och även 

innehållet i den föregående strafflagen skiljer sig en del från dagens lagstiftning på området. 

Kränkningsersättning eller begreppet kränkning enligt lagens mening fanns överhuvudtaget 

inte. År 1986 infördes lidandeersättning enligt dåvarande 1 kap. 3 § SkL, som innebar att samma 

bestämmelser om skyldighet att ersätta personskada skulle tillämpas i fråga om lidande som 

någon tillfogade annan genom brott mot den personliga friheten, genom annat ofredande som 

innefattar brott, genom brytande av post- eller telehemlighet, intrång i förvar, olovlig avlyssning 

eller olaga diskriminering eller genom ärekränkning eller dylik brottslig gärning. För 

                                                
16 Hellner, Radetzki, 2010, s. 57. 
17 Citat Per Olof Ekelöf, återgivet av Friberg, 2010, s. 345.  
18 Prop. 1972:5, s. 75.  
19 Roos, 1990, s. 154.  
20 Se Schultz, 2008, s. 63.  



13 
 

personskada gällde att var och en som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållade personskada 

skulle ersätta skadan.21 

 

Efter skadeståndslagens ikraftträdande var det inte helt klarlagt om det var möjligt att ersättning 

för lidande kunde utgå parallellt med ersättning för personskada, såsom sveda och värk.22 

Majoriteten av de brott som kunde medföra lidandeersättning var brott mot person, vilket i de 

flesta fall även innebar att det hade uppstått personskador. Det diskuterades därför hur 

ersättning för lidande skulle hanteras. Kunde två former av skadestånd utgå samtidigt eller 

skulle ersättning för personskada helt enkelt höjas i de aktuella fallen? Under en lång period 

användes det senare sättet, vilket innebar att de brottsoffer som utsatts för endast psykiskt 

lidande blev utan ersättning. Inte förrän i början av 1990-talet separerades ersättningsposterna 

helt och hållet. Ett fall vid den tiden som rörde ersättning för lidande var NJA 1991 s. 766.23 I 

fallet hade två personer utsatts för mordförsök. Högsta domstolen (HD) fastslog att det är 

möjligt att utdöma ersättning för personskada i form av sveda och värk samt för kränkning 

parallellt med varandra.24 

 

Den äldre bestämmelsen 1 kap. 3 § SkL upphävdes i början av 2000-talet och den tidigare 

lydelsen för person- och sakskador bröts upp och bildade tre skilda paragrafer. 

Kränkningsersättningen så som den ser ut idag regleras i 2 kap. 3 § SkL, där det stadgas att den 

som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, 

frihet, frid eller ära ska ersätta den skada som kränkningen innebär.25 I propositionen som låg 

till grund för lagändringen avseende kränkningsersättning, som realiserades år 2002, skrev 

regeringen att utmärkande för sådana brott som grundar rätt för kränkningsersättning är att de 

ska ha innefattat ett angrepp på den skadelidandes personliga integritet. Vad som innefattas i 

den personliga integriteten definierades främst som personens privatliv och människovärde.26 

För att tydliggöra att ersättningen framförallt skulle ge uttryck för en objektiv bedömning 

ändrades även själva begreppet i lagtexten från lidande till kränkning.27  Bedömningen av 

kränkningsersättningens storlek ska dock vara en ”skönsmässig bedömning baserad på 

                                                
21 Prop. 2000/01:68, s. 6. 
22 Se prop. 1972:5, s. 570 ff. Se även SOU 1992:84, s. 91.  
23 Friberg, 2010, s. 368 ff.  
24 NJA 1991 s. 766. 
25 Prop. 2000/01:68, s. 6. 
26 Prop. 2000/01:68, s. 48. 
27 Prop. 2000/01:68, s. 49–50. 
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härskande etiska och sociala värderingar”. 28  Ersättningen avser enligt propositionen att 

kompensera de känslor som ett visst angrepp har skapat hos ett brottsoffer, exempelvis rädsla 

eller skam. Sådant menade regeringen är svårt att kompensera eftersom det ”ligger i sakens 

natur att själva kränkningen inte kan suddas ut genom ersättning i pengar”. 29  Dock kan 

skadeståndet göra det lättare för den som blivit utsatt för en kränkning, såsom att ge en känsla 

av upprättelse och medverka till att återfå sin självaktning och självkänsla på olika sätt. Ett 

exempel som ges i propositionen är att den skadelidande kan unna sig något extra och på så vis 

tänka på något annat med hjälp av kränkningsersättningen. Ett annat exempel på vad 

ersättningen kan användas till är att göra vissa förändringar i sin livssituation om det krävs för 

att kunna gå vidare.30  Naturligtvis kan den som utsätts för ett brott känna sig kränkt av 

omständigheter som följt av brottet, men kränkningsersättningen avser endast den kränkning 

som skett genom brottet.31 

 

Det som kränkningsersättningen avser att ersätta och skydda är som tidigare nämnts den skada 

som kränkningen innebär när en person allvarligt kränker någon annan genom brott som 

innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid och ära. De brott som kan innefattas måste 

alltså falla inom någon eller några av de kategorierna. Ett angrepp mot någon annans person 

innebär ett angrepp mot en persons kroppsliga integritet. Det kan avse brott som exempelvis 

misshandel av olika grader, mordförsök eller liknande. Frihetsbegreppet innefattar rörelse- och 

handlingsfriheten, där exempel på brott är människorov, olaga tvång, olaga frihetsberövande. 

Ett angrepp mot annans frid avser varje persons rätt till sitt privatliv och att få vara i fred. Brott 

som ingår i fridsbegreppet är bland annat ofredande, olaga hot, hemfridsbrott och olovlig 

avlyssning.32 Angrepp mot annans ära innebär att det skett en kränkning av en persons anseende 

eller självkänsla, där förstås ärekränkningsbrotten innefattas samt även mened i vissa fall.33 

Vissa brott kan innebära angrepp mot fler än en kategori. Ett exempel är sexualbrott, vilket kan 

innefatta angrepp både mot annans person och frihet eller frid. För att kränkningsersättning ska 

bli aktuellt behöver även allvarlighetsrekvisitet vara uppfyllt. Enligt förarbetena innebär det att 

personen i särskild grad ska ha blivit berörd av brottet. Samtliga omständigheter bör beaktas 

vid bedömningen av om kränkningen vid brottet varit tillräckligt allvarlig och viss ledning går 

                                                
28 Se prop. 2000/01:68, s. 51 och 66. 
29 Prop. 2000/01:68, s. 48.  
30 Se prop. 2000/01:68, s. 48. 
31 Se Friberg, 2012, s. 356 ff.  
32 Prop. 2000/01:68, s. 64. 
33 Prop. 2000/01:68, s. 65.  
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att inhämta från de faktorer som räknas upp i 5 kap. 6 § SkL, som anger att kränkningsersättning 

ska bestämmas efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art och varaktighet. 

Dessutom ska det beaktas om handlingen 1) haft förnedrande 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 integritet, 4) inneburit missbruk av ett beroende- eller 

förtroendeförhållande, eller 5) varit ägnad att väcka allmän uppmärksamhet. Uppräkningen är 

dock inte uttömmande.34 Vissa brott medför i regel alltid att en allvarlig kränkning ägt rum, 

exempelvis grövre sexualbrott och våldsbrott. För att en allvarlig kränkning av den personliga 

integriteten ska kunna anses ha ägt rum är det en förutsättning att den utsatta personen har 

värnat om sin integritet.35 

 

Kränkningsersättning liknar personskadeersättning på så sätt att de båda avser att ersätta en 

skada som inte är ekonomiska, det vill säga en ideell skada. Skillnaderna mellan de båda 

ersättningstyperna är dock följande: 

•   Det krävs inte att man har blivit utsatt för en personskada för att utfå kränkningsersättning, 

vilket är en förutsättning om man ska få ersättning för sveda och värk. 

•   Medan ersättning för personskada avser följden av skadehändelsen, grundar sig 

kränkningsersättningen på den skadelidandes upplevelser vid själva skadehändelsen.  

•   Kränkningsersättningen bestäms utifrån ett objektivt synsätt, medan ersättning för 

personskada bestäms utifrån subjektiva omständigheter. 

•   En kränkning kan bara ersättas om den har uppkommit på grund av ett brott, vilket inte 

krävs vid en personskada. Det krävs dock för båda skadetyperna om brottsskadeersättning 

ska utgå.36 

 

Det finns fall där det inte har haft någon betydelse att personen som utsatts för en kränkning 

genom brott var medveten om det eller inte för att ersättning ska kunna utgå. I NJA 2007 s. 540 

hade en treårig flicka vid tre tillfällen blivit utsatt för sexuellt utnyttjande medan hon sovit. 

Handlingarna hade inte innefattat något våld vilket gjorde att det inte fanns anledning att tro att 

flickan hade uppfattat det som pågick. Även flickans mamma meddelade att flickan inte hade 

visat att hon förstått vad som hade hänt henne. HD skulle därför ta ställning till om 

kränkningsersättning ändå skulle utgå, trots att flickan inte hade uppfattat något av själva 

                                                
34 Ds 2007:10, s. 32. 
35 Se prop. 2000/01:68, s. 65.  
36 Brottsoffermyndighetens referatsamling, 2017, s. 10. 
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händelseförloppet. Det vill säga, kan man bli kränkt av en gärning som man inte känt till? HD 

menade att det var ställt utom rimligt tvivel att en allvarlig kränkning av flickans person skett 

genom brottet. De resonerade vidare att vid kränkningar ska värderingen av skadan bedömas 

utifrån härskande sociala och etiska värderingar. Kränkningsersättningen är tänkt att ersätta den 

kränkning av den personliga integriteten som uppkommit som följd av ett angrepp, vilket enligt 

HD inte innebär att offret måste varit medveten när angreppet skedde. Därför fick flickan i det 

här fallet kränkningsersättning.37 

 

Rättsfallet ovan har i efterhand fått utstå en del kritik eftersom det kan framstå som otydligt vad 

kränkningsersättningen avser att ersätta. 38  Framförallt Mårten Schultz har kritiserat 

kränkningsersättningen av just den anledningen samt eftersom han anser att den frångår den 

systematik som skadeståndsrätten är uppbyggd på.39 Själva begreppet kränkning anser Schultz 

också håller på att urvattnas eftersom det är ett populärt begrepp som många använder på ett 

felaktigt sätt. Han menar att kränkningsbegreppet bygger på ”inre motsättningar” och därför är 

svårt att förstå. Det blir ologiskt när det, som i fallet ovan, inte är konsekvenserna av ett visst 

handlande som ska ge ersättning utan själva handlingen när den skadelidande inte ens var 

medveten om angreppet. Det Schultz ifrågasätter är med andra ord vad det är som ersätts av 

kränkningsersättningen.40 Nedanför ges exempel på hur domstolen har resonerat i fall som rört 

kränkningsersättning vid ärekränkningsbrott.  

  

2.4   Praxis  avseende  ärekränkningsbrott  
Spridning av integritetskränkande uppgifter har i vissa fall aktualiserat brottet förtal. 

Förutsättningen för det är att någon har utpekats som antingen brottslig eller klandervärd i sitt 

levnadssätt alternativt i övrigt har lämnat en uppgift som är ägnad att utsätta en person för 

andras missaktning.41 I det här avsnittet följer några exempel på några sådana fall. 

 

2.4.1   NJA  1994  s.  637  
I tidningen Svenska Hustlers första nummer för 1992 publicerades ett reportage med rubriken 

”En smygtitt i kändisarnas hemliga fotoalbum!” innehållandes fotomontage av sexuella 

situationer med några svenska kända personers ansikten. Med anledning av detta väckte de 

                                                
37 NJA 2007 s. 540. 
38 Se t ex Schultz, 2008, s. 32.  
39 Schultz, 2008, s. 27. 
40 Schultz, 2008, s. 29–30. 
41 Se SOU 2016:7 s. 208 ff. Se även NJA 1992 s. 594 samt NJA 2008 s. 946.  
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utsatta personerna, I.C., B.D., M.S., B.S., I.W., C.S. och R.S., enskilt åtal mot den ansvariga 

utgivaren för tidningen M.B. samt förlaget Tre-Mag Sweden Aktiebolag och yrkade ansvar för 

tryckfrihetsbrott innefattande grovt förtal alternativt förtal och i andra hand grov förolämpning, 

alternativt förolämpning. Fotomontagen av målsägandena hade publicerats utan deras 

medgivande. De menade att bilderna med tillhörande kommentarer i tidningen var ägnade att 

utsätta dem för andras missaktning. Målsägandena ansåg att brottet borde anses som grovt med 

tanke på den stora spridningen av bilderna. M.B. och förlaget anförde å sin sida att 

fotomontagen hade satirisk karaktär och att det framgick tydligt att det var just ett montage och 

inte målsägandena själva på bilderna. Tingsrätten ansåg därför att reportaget inte hade inneburit 

att någon uppgift som varit ägnad att utsätta någon av målsägandena för andras missaktning 

hade lämnats och därmed var det inte förtal. De menade istället att M.B. gjort sig skyldig till 

tryckfrihetsbrott innefattande grov förolämpning. Tingsrättens dom överklagades till hovrätten, 

som fastställde tingsrättens dom.42 

 

HD menade att det i reportaget var lätt att konstatera att bilderna i reportaget inte var autentiska. 

Däremot ansåg de att bilderna med tillhörande text kunde förmedla intrycket av att 

målsägandena var ”sexuellt lössläppta och perversa”, vilket måste anses som att hela reportaget 

varit ägnat att utsätta dem för andras missaktning. Det var enligt HD uppenbart att det inte varit 

försvarligt att lämna dessa uppgifter. HD ändrade därför hovrättens domslut i ansvarsdelen och 

M.B. dömdes för tryckfrihetsbrott innefattande förtal och grovt förtal. I skadeståndsdelen tog 

HD hänsyn till reportagets stora spridning. Det obehag som målsägandena utsatts för i samband 

med spridningen menade HD förstärkts på grund av deras kändisskap. M.B. och förlaget 

förpliktades att solidariskt utge 100 000 kr i skadestånd till varje målsägande.43 

  

2.4.2   NJA  2003  s.  567  
G.S väckte enskilt åtal mot Expressen och dåvarande chefredaktören J.B. på grund av en 

löpsedel, en förstasida samt en tillhörande artikel som tidningen publicerat i november 2001. 

Texten på löpsedeln löd ”[G.S.] spelar in EROTISK FILM med sin ex-man: ”MAN SKA BLI 

KÅT””. G.S. var vid tiden partiledare för Vänsterpartiet och gjorde vid tillfället för 

publiceringen en studieresa till Brasilien för att medverka i sin exmakes filmprojekt. Enligt G.S. 

                                                
42 NJA 1994 s. 637. 
43 NJA 1994 s. 637. 
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kunde det genom löpsedeln uppfattas som att G.S. skulle spela in en porrfilm. Tingsrätten 

lämnade åtalet utan bifall. G.S. överklagade till hovrätten.44 

 

Förtal i tryckt skrift förutsätter att lämnade uppgifter varit ägnad att utsätta någon för andras 

missaktning. Det måste även visas att det inte var försvarligt att lämna uppgiften med hänsyn 

till omständigheterna och den som varit ansvarig kan visa att uppgifterna var sanna eller att det 

funnits skälig grund att anta det. Hovrätten menade att som partiledare får man räkna med en 

närgången granskning av sina personliga förhållanden. De ansåg dock att det var ”av betydelse 

för försvarlighetsbedömningen att G.S. personligen och som representant för Vänsterpartiet 

intagit en öppet kritisk hållning till pornografi”. Detta på grund av att det skulle kunna påverka 

hennes trovärdighet som politisk företrädare på ett negativt sätt. Hovrätten kom fram till att 

uppgiften inte varit sant och att det inte funnits skälig grund för J.B. att tro det.45 

 

Hovrätten ändrade därmed tingsrättens domslut och dömde J.B. för tryckfrihetsbrott 

innefattande förtal samt förpliktade honom att utge 100 000 kr i kränkningsersättning till G.S. 

Även HD ansåg på samma grunder som hovrätten att G.S. blivit utsatt för förtal. De menade 

dock att trots att uppgifterna om G.S. fått mycket stor spridning kunde inte 

kränkningsersättningen inte bestämmas till ett belopp högre än 50 000 kr.46 

 

2.4.3   NJA  2015  s.  86  
I oktober år 2012 spelade S.G. in en film på sin dåvarande flickvän M.H. i smyg när de hade 

samlag. S.G. lade sedan ut filmen på två olika porrsajter på Internet, även det utan att M.H. 

visste om det. S.G. åtalades för förtal eftersom filmerna hade lagts ut för att utsätta målsäganden 

M.H. för andras missaktning. Brottet ansågs som grovt på grund av filmens innehåll och den 

stora spridningen. I anslutning till åtalet yrkade M.H. skadestånd av S.G. med 168 500 kr, varav 

150 000 kr för kränkning jämte ränta. Tingsrätten dömde S.G. för grovt förtal enligt 5 kap. 2 § 

BrB. Han förpliktades även att utge skadestånd till M.H. med 136 000 kr jämte ränta, där 130 

000 kr avsåg kränkningsersättning.47 

 

                                                
44 NJA 2003 s. 567. 
45 NJA 2003 s. 567. 
46 NJA 2003 s. 567. 
47 NJA 2015 s. 86. 
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S.G. överklagade i Göta hovrätt och ville att kränkningsersättningen skulle sättas ned, vilket 

M.H. motsatte sig. I likhet med tingsrätten kom även hovrätten fram till att M.H. hade blivit 

utsatt för grovt förtal vilket berättigade kränkningsersättning. S.G. hade i tingsrätten vitsordat 

beloppet 20 000 kr jämte ränta som ersättning för kränkning, vilket innebar att hovrätten skulle 

pröva om den ersättning som tingsrätten hade tillerkänt M.H. skulle sättas ned från 130 000 kr 

eller inte, dock som lägst till 20 000 kr.48 Kränkningsersättningen beräknas enligt 5 kap. 6 § 

SkL utifrån vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art och varaktighet. Vidare skulle 

särskilt beaktas om handlingen uppfyllde något av de fem punkter som anges i lagrummet.49 

Enligt förarbetena ska bedömningen av vilket belopp kränkningsersättningen ska bestämmas 

till göras utifrån ”en skönsmässig bedömning, baserad på förhärskande etiska och sociala 

värderingar”. Det innebär att domstolen ska ha en objektiv utgångspunkt i första hand och 

därmed se till vilken kränkning som typiskt sett kan anses ha uppstått vid brottet. Som ett andra 

led i bedömningen kan man i vissa fall se till den skadelidandes upplevelser av kränkningen. 

Om kränkningen kan anses ha varit särskilt allvarlig eller lindrig i det enskilda fallet, kan det 

påverka det mer schablonmässiga beloppet till att blir högre eller lägre. 50  Utifrån dessa 

premisser menade hovrätten att S.G:s handlande varit nedsättande för M.H:s anseende, men att 

det inte gick ”att bortse från det förhållandet att det inom inte alltför snäva kretsar av 

befolkningen med tiden har blivit alltmer socialt accepterat att vara mycket öppen och utåtriktad 

avseende sina sexuella vanor”. Samtidigt ansåg hovrätten att försvårande omständigheter 

förelåg i och med den stora integritetskränkning det innebär att sprida en film med det 

innehållet, samt att S.G. har missbrukat ett förtroendeförhållande mellan honom och M.H. De 

kom fram till att en skälig kränkningsersättning i det här fallet var 25 000 kr.51 

 

M.H. överklagade hovrättens dom och yrkade att HD skulle bestämma kränkningsersättningen 

till 130 000 kr. I sina domskäl menade HD att själva brottet varit ett angrepp mot M.H:s ära 

eftersom det varit en allvarlig kränkning av hennes självkänsla och anseende då S.G. har spridit 

filmen och fått det att verka som att M.H. var med på det. Utöver det ansåg HD brottet hade 

inneburit en allvarlig kränkning av M.H:s privatliv och därmed hennes frid, då filmen varit 

hennes ensak samt att en film är ett allvarligare angrepp än om det hade rört sig om exempelvis 

en bild. Det är även allvarligare när det, som i det här fallet, handlar om en ung person. Enligt 

                                                
48 NJA 2015 s. 86. 
49 Se avsnitt 2.3 ovan.  
50 Se prop. 2000/01:68, s. 51 och 66. 
51 NJA 2015 s. 86. 
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HD hade M.H. alltså att utsatts för en allvarlig kränkning genom ett angrepp både mot hennes 

ära och frid. De menade att det som ska vara avgörande för om en viss kränkning ska ersättas 

är inte vilket sorts brott själva gärningen har innefattat, utan om brottet har innefattat ett sådant 

angrepp som är skyddsvärt. HD ändrade hovrättens dom och bestämde kränkningsersättningen 

till 70 000 kr.52 

 

2.4.4   NJA  2015  s.  482  
I slutet av oktober år 2012 blev ett konto registrerat på Instagram, som under perioden 16–18 

december samma år blev känt som ”gbgsorroz”. ”Orroz" är en variant av slanguttrycket ”orre”, 

vilket betyder ungefär ”slampa” eller ”hora”. I kontots profil skrevs en uppmaning om att skicka 

in tips på ”orrar” i Göteborgsområdet. Dessa tips delades senare på kontot genom ett stort antal 

skärmdumpar som bestod av fotografier tillsammans med detaljer om personernas sexliv. 

Under de knappt två dygn som kontot var aktivt var det till en början offentligt för alla att 

besöka. När kontot stängdes ner den 18 december 2012 hade det tusentals följare. De drygt 40 

målsägandena har berättat att de blev ledsna och chockade när de på olika sätt fick reda på att 

de blivit uthängda på Instagram och samtliga uppfattade de uppgifter som spridits om dem som 

kränkande. Två flickor, 15 respektive 16 år, misstänktes för att ha legat bakom kontot. F.K. 

erkände att hon och L.A. hade administrerat Instragramkontot gemensamt. L.A. förnekade att 

hon haft inblandning i hanteringen av kontot. Trots det ansåg tingsrätten att åtalet mot både 

F.K. och L.A. var styrkt och gärningarna bedömdes som grovt förtal på grund av den stora och 

systematiska spridningen av uppgifterna de delat på kontot.53 

 

Tingsrätten menade att varje grovt förtal som F.K. och L.A. gjort sig skyldiga till utgjorde en 

så allvarlig kränkning av målsägandena att de var berättigade kränkningsersättning. Tingsrätten 

skrev att ”uppgifterna om målsäganden har i samtliga fall varit av djupt integritetskränkande 

natur. Uppgifterna har företrädesvis tagit sikte på de unga, utpekade personernas sexualliv och 

hälsa samt varit ägnade att allvarligt skada deras anseende och ära […] Till detta kommer att 

vart och ett av inläggen på ”gbgsorroz”-kontot har försetts med fotografier på den utpekade 

personen”. Inläggen hade även innehållit konkret information om målsägandenas namn och 

ålder. Tingsrätten menade vidare att den snabba och mycket omfattande spridningen behövde 

beaktas samt att risken för fortsatt spridning inte hade avbrutits i samband med att kontot 

stängdes ner. Därför bestämde de att kränkningsersättningen för var och en av målsägandena 

                                                
52 NJA 2015 s. 86. 
53 NJA 2015 s. 482. 
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skulle uppgå till 15 000 kr. Tingsrätten utredde om det var skäligt att skadeståndet skulle betalas 

av F.K. och L.A. med hänsyn till bland annat deras ålder och utveckling, handlingens 

beskaffenhet samt andra omständigheter enligt 2 kap. 4 § SkL. Domstolen ansåg inte att skäl 

för jämkning förelåg endast med hänsyn till F.K:s och L.A:s ålder. Det beaktades även att 

målsägandena inte skulle ha möjlighet att få brottsskadeersättning enligt brottsskadelagen 

eftersom det rörde sig om grova förtal. Enligt bestämmelsen om vårdnadshavares 

principalansvar i 3 kap. 5 § SkL blev föräldrarna tillsammans med deras barn solidariskt 

ansvariga att betala ett belopp om 8 800 kr till varje målsägande. F.K. och hennes mor R.K. 

överklagade domen i skadeståndsdelen, men både hovrätten och HD ansåg att det inte förelåg 

förutsättningar för att jämka skadeståndet och fastställde hovrättens dom.54 

 

2.5   Efter  lagakraftvunnen  dom  
När domstolen har en lagakraftvunnen dom som innehåller en förpliktelse för den tilltalade att 

betala skadestånd till en målsägande som är en fysisk person skickar de en kopia av domen till 

Kronofogdemyndigheten, se 25 a § förordning (1990:893) om underrättelse om dom i vissa 

brottmål m.m. Om den skadelidande vill ha hjälp av Kronofogdemyndigheten att driva in 

skadeståndet kan de ansöka om verkställighet hos dem, se 2 kap. utsökningsbalken (UB). Om 

gärningsmannen inte kan betala hela eller delar av det utdömda skadeståndet behöver andra 

möjligheter undersökas för att ta reda på om den skadelidande kan få ersättning. Vilka 

möjligheter det är redogörs för i nästkommande kapitel.  

                                                
54 NJA 2015 s. 482.  
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3   Andra  möjligheter  till  ersättning  än  skadestånd  
 

Om en gärningsman som är skadeståndsskyldig av något skäl inte kan betala skadeståndet finns 

det andra möjligheter för den skadelidande att ändå utfå ersättning. Det första sättet är att 

undersöka vilka försäkringar både den skadeståndsskyldiga och den skadelidande har. Inom 

försäkringsrätten krävs det för ekonomisk kompensation en motprestation från den 

skadelidande, vanligtvis en försäkringspremie, samt att den aktuella skadan innefattas i 

försäkringsvillkoren.55 Det här avsnittet kommer behandla de olika möjligheter som finns för 

brottsoffer att få ersättning, hur dessa möjligheter samspelar med varandra samt mer om 

brottsskadeersättning som begrepp. 

  
3.1   Försäkringsersättning  
Av alla Sveriges hushåll innehar 96 procent en hemförsäkring.56 I en hemförsäkring ingår flera 

olika försäkringar och de flesta hemförsäkringar innehåller någon form av överfallsskydd. 

Överfallsskyddet syftar till att ersätta de skador som uppstår om den försäkrade skulle utsättas 

för brott. 

 

Det finns framförallt två olika typer av försäkringar. En skadeförsäkring innebär att ersättningen 

är anpassad efter skadans storlek och därför behöver oftast en prövning göras av skadan.57 En 

summaförsäkring innebär däremot att ett visst belopp som parterna har kommit överens om 

innan betalas ut oavsett skadans verkliga omfattning. Vid sådana försäkringsfall sker i regel 

ingen prövning av beloppets storlek.58 Fyra av de största försäkringsbolagen i Sverige använder 

sig av summaförsäkring när det gäller överfallsskydd. Vilka brott de ersätter samt med vilka 

belopp specificeras i tabellerna i avsnitten nedan. 

  
  
  
  
  
  

                                                
55 Roos, 1990, s. 28. 
56 Svensk Försäkring [https://www.svenskforsakring.se/om-forsakring/forsakringsbranschen/forsakringar-i-

sverige/] 2017-12-15.  
57 Bengtsson, 2015, s. 12. Se även s. 72. 
58 Bengtsson, 2015, s. 12. 
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3.1.1   Trygghansa  
Försäkringen ersätter: Ersättning lämnas enligt följande: 

•   Misshandel •   8 000 kr 

•   Allvarligare misshandel (ej grov), 12 000 

kr 

•   Grov misshandel •   30 000 kr 

•   Livshotande skada, 80 000 kr 

•   Våldtäkt och våldtäkt mot barn •   100 000 kr 

•   Grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn •   150 000 kr 

•   Sexuellt tvång •   50 000 kr 

•   Sexuellt övergrepp mot barn •   30 000 kr 

•   Grovt sexuellt övergrepp mot barn  •   60 000 kr 

 

Enligt villkoren kan inte ersättning ges ut vid upprepad brottslighet av en och samma 

gärningsman eller om det varit flera gärningsmän vid samma tillfälle. Vidare ersätts inte skador 

som inträffat i samband med yrkesutövning, på resa till eller från arbetet, om den skadelidande 

bor med gärningsmannen, om den skadelidande vid tillfället för den uppkomna skadan själv 

utfört en brottslig gärning eller om den uppkomna skadan har samband med krig eller 

liknande.59 Trygghansa anger vidare i sina villkor att de ersätter direkt ekonomisk förlust. Som 

direkt ekonomisk förlust betraktas inte kränkning eller ideellt skadestånd.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
59 Trygghansa boendeförsäkring, försäkringsvillkor 2016-01-01, s. 42. 
60 Trygghansa boendeförsäkring, försäkringsvillkor 2016-01-01, s. 72. 
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3.1.2   Folksam    
Försäkringen ersätter: Ersättning lämnas enligt följande: 

•   Utnyttjande av barn för sexuell posering •   8 000 kr 

•   Misshandel •   En gärningsman, 8 000 kr 

•   Flera gärningsmän eller en gärningsman 

med vapen, 12 000 kr 

•   Grov misshandel •   Ej medfört sjukskrivning, 12 000 kr 

•   Medfört akut sjukskrivning i högst en 

vecka, 15 000 kr 

•   Medfört akut sjukskrivning under längre 

tid än en vecka, 30 000 kr 

•   Livshotande kroppsskada, 70 000 kr 

•   Sexuellt tvång och grovt sexuellt 

övergrepp mot barn 

•   50 000 kr 

•   Mordförsök eller dråpförsök •   Ej livshotande kroppsskada, 70 000 kr  

•   Livshotande kroppsskada, 120 000 kr 

•   Våldtäkt, våldtäkt mot barn, grovt 

sexuellt tvång 

•   90 000 kr 

•   Grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn •   110 000 kr 

 

Folksams försäkringsvillkor medger endast ersättning vid ett tillfälle om det en och samma 

gärningsman har begått brott vid olika tillfällen. Även om den skadelidande har blivit utsatt av 

flera gärningsmän vid ett tillfälle. Ersättningen inkluderar eventuell kränkningsersättning.61 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
61 Folksam Hemförsäkring Bas, försäkringsvillkor 2017-01-01, s. 20.  
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3.1.3   If  Skadeförsäkring  
Försäkringen ersätter: Ersättning lämnas enligt följande: 

•   Olaga hot •   5 000 kr 

•   Misshandel •   8 000 kr 

•   Grov misshandel •   15 000 kr 

•   Livshotande skada, 70 000 kr 

•   Rån •   8 000 kr 

•   Grovt rån •   15 000 kr 

•   Ofredande (under 18 år) •   5 000 kr 

•   Sexuellt ofredande  •   10 000 kr 

•   Sexuellt utnyttjande (under 18 år) •   10 000 kr 

•   Grovt sexuellt övergrepp mot barn •   50 000 kr 

•   Våldtäkt •   100 000 kr 

•   Våldtäkt (under 18 år) •   150 000 kr 

 

Vid försök till de här brotten ges halva ersättningen till den skadelidande. Enligt villkoren gäller 

att om en person utsätts för upprepade brott av en och samma gärningsman alternativt om 

personen vid samma tillfälle utsätts för brott av flera gärningsmän lämnas endast ett 

ersättningsbelopp.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
62 If Skadeförsäkring Hem, försäkringsvillkor 2017-09-01, s. 15. 
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3.1.4   Länsförsäkringar  
Försäkringen ersätter: Ersättning lämnas enligt följande: 

•   Misshandel •   8 000 kr 

•   Allvarligare misshandel (ej grov), 12 000 

kr 

•   Grov misshandel •   30 000 kr 

•   Livshotande skada, 70 000 kr  

•   Våldtäkt •   100 000 kr 

•   Våldtäkt mot barn •   150 000 kr 

•   Sexuellt tvång •   30 000 kr 

•   Grovt sexuellt tvång •   30 000 kr 

•   Sexuellt utnyttjande av person i 

beroendeställning 

•   30 000 kr 

•   Sexuellt utnyttjande av barn •   30 000 kr 

•   Sexuellt övergrepp mot barn •   30 000 kr 

•   Grovt sexuellt övergrepp mot barn •   30 000 kr 

 

Enligt villkoren hos Länsförsäkringar inkluderas kränkningsersättning, sveda och värk samt 

kostnader under akuttid i det schabloniserade beloppet.63 

 

3.1.5   Försäkring  som  ersättning  vid  kränkning  av  frid  eller  ära?    
De ovan uppräknade försäkringarna riktar sig mot att ersätta fysiska angrepp, såsom brott mot 

person och sexualbrott. Vissa bolag inkluderar kränkningsersättning i beloppet, men inga bolag 

ersätter de skador som kan uppstå på grund av brott mot frid eller ära. Vid en jämförelse av 

villkoren är det möjligt att dra slutsatsen att försäkringar inte är ett särskilt användbart alternativ 

för ersättning när det gäller brott mot frid och/eller mot ära. I de allra flesta fall kommer 

försäkringsalternativet därför inte alls aktualiseras i sådana ärenden och blir istället direkt en 

fråga för Brottsoffermyndigheten att ta ställning i beslut om brottsskadeersättning om 

brottsoffret ansöker om det. 

 

                                                
63 Länsförsäkringar Hemförsäkring, försäkringsvillkor 2016-01-01, s. 22.  
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3.2   Brottsskadeersättning  
Om det inte finns några försäkringar eller om försäkringen inte täcker upp för hela skadan kan 

den skadelidande vända sig till Brottsoffermyndigheten och ansöka om brottsskadeersättning, 

om skadan beror på en brottslig gärning. Brottsskadeersättning, som alltså är en statlig 

ersättning som handläggs av Brottsoffermyndigheten, kan endast betalas till den del skadan inte 

kan täckas av annan ersättning, se 10 § första stycket BrSkL. Sådan ersättning kan vara 

försäkringsersättning. 64  Om försäkringsersättning har lämnats avräknas beloppet från 

brottsskadeersättningen. Enligt 10 § andra stycket BrSkL avräknas även skadestånd som har 

betalats eller bedöms bli betalat. Brottsskadeersättning kan även aktualiseras om 

gärningsmannen är okänd eller om denne befaras ha lämnat landet.65 

 

Det finns även vissa ytterligare förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att 

brottsskadeersättning ska kunna utgå. Huvudregeln är att brottsskadeersättning kan utgå om 

brottet har begåtts i Sverige enligt 2 § BrSkL. Enligt samma bestämmelse kan ersättning för 

personskada och kränkning betalas även om brottet begicks utomlands, om den skadelidande 

vid tidpunkten för brottet hade sin hemvist i Sverige. De skador eller situationer som är 

ersättningsgilla anges i 4–9 §§ BrSkL. Där återfinns bestämmelser om ersättning för 

personskada, sakskada, ren förmögenhetsskada, barn som har bevittnat brott samt för allvarlig 

kränkning. Enligt den tidigare lydelsen av 5 § BrSkL betalades brottsskadeersättning för den 

skada det innebar att någon allvarligt kränkt någon annan genom brott som innefattat ett 

angrepp mot dennes person, frihet eller frid. Här fanns det således en tydlig skillnad mellan 

skadeståndslagen och brottsskadelagen, eftersom ärekränkningsbrott tidigare inte alls har 

ersatts enligt brottsskadelagen.66 Brottsskadeersättning för kränkning bestäms på samma sätt 

som skadestånd för kränkning enligt 5 kap. 6 § första stycket SkL. Om en domstol har ett 

sakprövat yrkande om skadestånd får Brottsoffermyndigheten enligt 5 § tredje stycket BrSkL 

inte bestämma brottsskadeersättningen till ett lägre belopp i den delen.  

 

3.3   Framväxten  av  brottsskadeersättningen    
Bakgrunden till dagens brottsskadeersättning är det så kallade rymlingsanslaget som tillkom 

under budgetåret 1948/49. Det innebar att staten skulle betala kostnader för skador som 

personer som rymt ifrån vissa anstalter hade orsakat, därav namnet. Innan rymlingsanslaget 

                                                
64 Se avsnitt 3.1 ovan.  
65 Se t.ex. Brottsoffermyndighetens referatsamling, 2017, s. 14. 
66 För nu gällande lydelse av 5 § BrSkL, se avsnitt 4.1 nedan.  
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tillkom hade kungen vid vissa tillfällen beslutat om sådan ersättning. 67 Den ordningen kvarstod 

fram till 1960-talet, då det ansvaret överläts till Socialstyrelsen.68 Det hade förekommit fall där 

rymlingar orsakat skada för människor som bodde i närheten av anstalterna, vilket var 

anledningen till att det behövde finnas en möjlighet till att utge någon form av ersättning till 

dem eftersom de riskerade att utsättas i större utsträckning än andra.69 Det krävdes visserligen 

inte att en skada skulle ha orsakats genom brott, utan i allmänhet gjordes det en 

skälighetsbedömning som sedan blev utgångspunkten för ersättningens storlek. I de flesta fall 

där skada hade uppkommit och där det inte fanns någon försäkring, betalades full ersättning för 

skadan.70 

 

Under 1970-talet började ersättning via statliga medel betalas för vissa personskador som 

uppstod i samband med ett brott. Innan ersättningen betalades ut gjordes en behovsprövning av 

Brottsskadenämnden i varje enskilt fall. 71  Efter skadeståndslagens införande år 1972 

diskuterades som nämnts frågan om ersättning för lidande kunde utgå samtidigt som ersättning 

för personskada.72 Den frågan uppstod även i samband med brottsskadelagens tillkomst år 

1978, då behovsprövningen också försvann, och samma diskussioner fördes även då. Slutsatsen 

blev ungefär densamma, det vill säga att de som blivit utsatta för personskada fick ersättning 

för lidande i den posten. I de fall där ingen personskada uppstått hade troligtvis inte en 

tillräckligt allvarlig kränkning skett. I utredningen framhölls det därför att det inte fanns någon 

anledning för staten att ersätta skador utöver personskador. 73 I den efterföljande propositionen 

framfördes samma åsikt, det vill säga att brottsskadeersättning för kränkning endast kunde utgå 

om den uppstått i samband med en personskada. Med andra ord gavs ingen ersättning till de 

brottsoffer som endast utsatts för exempelvis en ärekränkning.74 År 1986 tillsattes en utredning 

för att se över möjligheterna att utöka brottsskadelagens tillämpningsområde för att på så sätt 

kunna ge ersättning till fler skadelidande. 75  Ett par år senare ändrades lagen till att 

brottsskadeersättning även skulle kunna utgå till de som utsatts för någon form av lidande 

genom brott mot den personliga friheten eller genom annat ofredande. 76  På grund av 

                                                
67 SOU 1977:36, s. 66. 
68 SOU 1977:36, s. 69. 
69 SOU 1977:36, s. 66–67. 
70 SOU 1977:36, s. 106. 
71 SOU 1977:36, s. 106. 
72 Se avsnitt 2.3 ovan. 
73 Se SOU 1977:36, s. 123 ff.  
74 Prop. 1977/78:126, s. 40.  
75 Se prop. 1987/88:92.  
76 Prop. 1987/88:92, s. 13.  
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skadeståndspraxis i domstolarna separerades dock inte de båda ersättningsposterna i realiteten 

förrän på 1990-talet.77 År 1994 blev Brottsoffermyndigheten istället för Brottsskadenämnden 

ansvariga för att besluta om brottsskadeersättning.78 

 

När skadeståndslagen ändrades i början av 2000-talet och kränkningsbegreppet infördes 

ändrades även brottsskadelagen till att ersätta kränkningar som inneburit angrepp mot någon 

annans person, frihet eller frid. Eftersom ärekränkningsbrott inte tidigare hade medfört en rätt 

till brottsskadeersättning var det inte aktuellt att införa det då heller.79  I en skrivelse till 

Justitiedepartementet år 2007 framhöll Brottsoffermyndigheten att brottsskadelagen och 

därmed myndighetens verksamhet inte hade utvecklats i tillräckligt hög grad i förhållande till 

förändringarna i samhället. Brottsoffermyndigheten menade särskilt att utvecklingen inom IT-

området hade förändrats och möjliggjort brottslighet även på Internet, framförallt 

ärekränkningsbrott. De ansåg vidare att på grund av Internet som ny plattform att begå brott på 

kunde det ibland medföra svårigheter att identifiera förövarna och därmed kanske det inte fanns 

någon som kunde betala skadestånd. På grund av det här nya samhällsklimatet behövde 

brottsskadelagen granskas.80  

 

Tre år senare, som en följd av den här skrivelsen, tillsatte regeringen en utredning för att se om 

det fanns skäl att utvidga möjligheten för brottsskadeersättning att gälla även 

ärekränkningsbrott.81 I utredningen samt i den efterföljande propositionen lades det fram både 

för- och nackdelar för en sådan utvidgning. En fördel ansågs vara att det skulle vara enklare för 

Brottsoffermyndigheten att ta beslut i fall som rört förtal, ofredande eller sexuellt ofredande, 

eftersom det inte skulle spela någon roll vilket sorts angrepp det varit. En annat argument för 

en utvidgning var att förtalsbrott kan upplevas som mycket kränkande och med tanke på 

spridningsrisken på grund av den ökande användningen av Internet kunde det därför vara 

aktuellt att ersätta dessa brott.82 Ett argument som lades fram mot en utvidgning var de särskilda 

åtalsreglerna som tidigare gällde vid förtalsbrott. Dessutom skulle en utvidgning troligtvis 

medföra stora kostnader för staten på grund av de ökande anmälningarna för olika typer av 

ärekränkningsbrott. Utredningen framhöll även att risken för missbruk av reglerna kunde öka 

                                                
77 Se avsnitt 2.3 ovan.  
78 Prop. 2000/01:68, s. 57.  
79 Se prop. 2000/01:68, s. 78 ff.  
80 Se Brottsoffermyndighetens skrivelse till Justitiedepartementet, 2007, s. 1, 3–4.  
81 Dir. 2010:84, s. 1 ff. 
82 SOU 2012:26, s. 152.  
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eftersom det är förhållandevis enkelt att publicera uppgifter om sig själv och sedan försöka få 

ersättning för det.83 Efter att brottsskadelagen gjordes om år 2014, ändrades även åtalsreglerna 

och en möjlighet att väcka allmänt åtal för ärekränkningsbrott infördes.84 Efter ett HD-fall 

rörande grovt förtal gav Brottsoffermyndigheten år 2015 för första gången ersättning för ett rent 

ärekränkningsbrott, vilket nästa avsnitt berör tillsammans med ett urval av den praxis som följt 

sedan dess.  

 

3.4   Brottsoffermyndighetens  praxis  
Här följer ett urval av de fåtal ärenden där Brottsoffermyndigheten har beslutat om 

brottsskadeersättning i fall som gällt ärekränkningar på grund av grova förtal. Innan den 15 

november 2015 hade brottsskadeersättning för ett rent ärekränkningsbrott enligt 5 kap. BrB 

aldrig utgetts. Ersättning för sådana brott har tidigare inte kunnat lämnas med stöd av 

brottsskadelagen, men den möjligheten öppnades upp i och med NJA 2015 s. 86 samt ännu mer 

i samband med brottsskadelagens ändring den 1 januari 2018 eftersom brottsskadeersättning 

för kränkning nu även kan ges på grund av grovt förtal. 

 

3.4.1   Dnr  5675/2015  
I november 2015 beslutade Brottsoffermyndigheten om brottsskadeersättning i fallet NJA 2015 

s. 8685 . De underströk att kränkningar av en persons ära inte kan ersättas med stöd av 

brottsskadelagen. De brott som kan medföra rätt till brottsskadeersättning för kränkning ska ha 

innefattat angrepp mot brottsoffrets personliga integritet vilket, i likhet med HD:s resonemang, 

innebär att själva brottsrubriceringen inte har någon betydelse och att den aktuella gärningen 

utöver ärekränkningen även har inneburit en fridskränkning. Brottsoffermyndighetens uppgift 

blev därför att besluta hur stor del av kränkningsersättningen som var att hänföra till M.H:s 

fridskränkning. Nämnden för brottsskadeersättning beslutade att dela den i domstol utdömda 

ersättningen i två lika delar. Efter grundavdrag enligt 13 § BrSkL blev den slutgiltiga 

brottsskadeersättningen 33 500 kr.86 Tre ledamöter var dock skiljaktiga och ansåg att det var 

olämpligt att dela upp kränkningsersättningen endast på grund av att ärekränkningar inte 

omfattas av brottsskadelagen, eftersom de två typer av kränkningar som hade förekommit i 

fallet hade orsakat endast en skada och därför inte kan delas upp i flera delar. De ansåg att det 

                                                
83 SOU 2012:26, s. 152.  
84 Se avsnitt 4.1 nedan.  
85 Se avsnitt 2.4.3 ovan. 
86 Brottsoffermyndighetens beslut 2015-11-16, Ärendenr 5675/2015. 
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inte var i enlighet med lagstiftarens intentioner att dela upp kränkningen på det sättet. Vidare 

menade de att utifrån ett förutsebarhetsperspektiv hade det varit bra att betala ut hela beloppet. 

Det hade dessutom underlättat Brottsoffermyndighetens handläggning av liknande ärenden i 

framtiden. De ansåg därför att hela beloppet, det vill säga 70 000 kr, borde ha utgått i 

brottsskadeersättning.87 

 

3.4.2   Dnr  7308/2015    
Under tiden april till september år 2013 utsattes en kvinna, H.H., för grovt förtal av sin 

expojkvän genom att han laddade upp nakenbilder på henne samt en film med sexuellt innehåll 

på två olika porrsajter, vilket var ägnat att utsätta henne för andras missaktning. Filmen och 

bilderna fick stor spridning. 88  I Jönköpings tingsrätt tillerkändes H.H. 70 000 kr i 

kränkningsersättning, vilket baserades på bedömningen i NJA 2015 s. 86. 

Kränkningsersättningen avsåg kränkning både av H.H:s ära och frid. Eftersom H.H. var myndig 

vid tidpunkten för brottet, till skillnad från M.H. i fallet ovan, utgick brottsskadeersättning med 

18 500 kr efter grundavdrag.89 Vid Brottsoffermyndighetens sammanträde var tre ledamöter 

skiljaktiga även i det här fallet, med samma motivering som tidigare. De ansåg att ersättning 

borde utgå i enlighet med domslutet, det vill säga 70 000 kr. 90  Vid tiden för det här 

sammanträdet var en statlig utredning inledd vars direktiv indikerade att en lagändring skulle 

ske. De skiljaktiga var med andra ord medvetna om att den här typen av fall snart skulle kunna 

ersättas i sin helhet.91 

 

3.4.3   Dnr  5215/2016  
Den 18 januari 2013 lade E.E:s exmake ut en bild på henne när de haft samlag på Facebook. 

Mannen hade tagit bilden under tiden de levt ihop med E.E:s godkännande. Linköpings tingsrätt 

fastslog att uppemot 20 nära släktingar och kollegor till E.E. sett bilden och att den dessutom 

funnits tillgänglig för ett ännu större antal personer utöver det. Bilden låg ute på E.E:s 

Facebook-sida i minst 24 minuter innan mannens konto inaktiverades. E.E. begärde 

kränkningsersättning för grovt förtal i tingsrätten, som vid bedömningen av 

kränkningsersättningens storlek beaktade att bilden varit av en mycket integritetskränkande 

natur och varit ägnade att skada E.E:s anseende samt att spridningen varit stor. Tingsrätten 

                                                
87 Brottsoffermyndighetens beslut 2015-11-16, Ärendenr 5675/2015, protokollsbilaga A. 
88 Jönköpings tingsrätts dom 2015-04-02, mål B 3897–13.  
89 Brottsoffermyndighetens beslut 2015-11-16, Ärendenr 7308/2015.  
90 Brottsoffermyndighetens beslut 2015-11-16, Ärendenr 7308/2015, protokollsbilaga B. 
91 Se dir. 2014:74.  
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dömde mannen för grovt förtal och till att betala skadestånd med 20 000 kr. 92 

Brottsoffermyndigheten prövade fallet och de kom som tidigare fall fram till att 

brottsskadeersättning inte kan utges för ärekränkningar. Däremot kunde den fridskränkande 

delen av brottet ersättas i den här typen av fall. Nämnden för brottsskadeersättning beslutade 

om att fastställa en schabloniserad ersättning för sådana typer av fridskränkningar som gällt 

grovt förtal där det spridits ”integritetskänsligt material av sexuell karaktär”. Beloppet 

bestämdes till 15 000 kr, vilket E.E. alltså fick i brottsskadeersättning.93 

  
3.4.4   Dnr  4370/2016  
Under 2014 lade M.S:s före detta pojkvän ut flera nakenbilder av henne på hans Instagram-

konto. Bilderna, som M.S. skickat till mannen under tiden de varit ett par, var av en mycket 

integritetskränkande karaktär och gick via M.S. namn och telefonnummer att hänföra till 

henne.94 I bedömningen av ersättningens storlek beaktade Solna tingsrätt bildernas innehåll 

samt spridningen och risken för spridning som publiceringen inneburit. Tingsrätten dömde 

mannen för grovt förtal och till att betala skadestånd för kränkning med 35 000 kr. 

Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning för den fridskränkande delen av brottet i enlighet 

med det schabloniserade beloppet, som på dagen för beslutet hade bestämts till 15 000 kr.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
92 Linköpings tingsrätts dom 2013-10-04, B 1408–13, B 1630–13.  
93 Brottsoffermyndighetens beslut 2016-12-20, Ärendenr 5215/2016. 
94 Solna tingsrätts dom 2016-02-01, B 5142–14. 
95 Brottsoffermyndighetens beslut 2016-12-20, Ärendenr 4370/2016. 
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4   Utvidgning  av  brottsskadelagen  samt  ett  nytt  brott    
 

Efter ett sammanträde i maj 2014 beslutade regeringen om att en utredning skulle tillsättas med 

anledning av de nya former av kränkningar och hot som möjliggörs på grund av Internets 

framväxt och omfattande användning idag med fokus på skyddet för den personliga 

integriteten.96 Utredningen överlämnade i februari 2016 betänkandet Integritet och straffskydd 

(SOU 2016:7) till regeringen. I augusti 2017 kom regeringens proposition 2016/17:222, Ett 

starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten, med förslag på ändringar i bland annat 

brottsskadelagen och brottsbalken. Den 15 november samma år tog riksdagen beslut om att 

genomföra dessa ändringar den 1 januari 2018. Det här kapitlet innehåller en redogörelse för 

vad ändringen i brottsskadelagen avser mer specifikt, vad det nya brottet olaga integritetsintrång 

innebär samt hur förhållandet mellan det nya brottet och förtalsbrottet ser ut. 

  
4.1   Ändringen  i  brottsskadelagen  
Vid en jämförelse mellan vilka typer av brott som kan ge rätt till kränkningsersättning enligt 

skadeståndslagen respektive brottsskadelagen fanns det fram till år 2017 en tydlig skillnad. 

Brottsskadeersättning kunde inte ges till någon som hade utsatts för ett brott som inneburit ett 

angrepp mot dennes ära. När brottsskadeersättning för kränkning97 infördes i slutet av 1980-

talet ansåg den då sittande regeringen inte att det fanns skäl att införa en allmän rätt till 

brottsskadeersättning. Endast brott mot den personliga friheten eller brott som innebar 

ofredande skulle kunna medföra en rätt till brottsskadeersättning. Detta eftersom de ansåg att 

ersättningsmöjligheten inte framstod som lika angelägen i alla situationer.98 Det ifrågasattes av 

den förra regeringen, som ansåg att det kan diskuteras ifall det uttalandet fortfarande är 

aktuellt.99 En tidigare anledning till att brottsskadeersättning inte har kunnat ges ut till personer 

som utsatts för ärekränkningsbrott har varit de särskilda åtalsregler som gällt för dessa brott, 

eftersom dessa brott har ansetts vara de inblandades ensak och inte bör lösas med inblandning 

av staten.100 I juli 2014 ändrades dock möjligheten att väcka allmänt åtal för ärekränkningsbrott 

enligt 5 kap. 5 § BrB. Huvudregeln anger fortfarande att brotten förtal, grovt förtal och 

förolämpning endast får åtalas av målsäganden. Dock gäller att åklagaren får väcka åtal om 

brottet riktar sig mot en omyndig person eller om målsäganden anger brottet till åtal och det 

                                                
96 Se dir. 2014:74. 
97 Då lidande. 
98 Prop. 1987/88:92, s. 6–7. 
99 Prop. 2013/14:94, s. 23. 
100 Prop. 2016/17:222, s. 85. 
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anses påkallat från allmän synpunkt, om åtalet avser förtal och grovt förtal. Samma sak gäller 

för åtal gällande förolämpning mot någon i myndighetsutövning eller mot någon med 

anspelning på ras, hudfärg, trosbekännelse, sexuell läggning, nationellt eller etniskt ursprung, 

enligt samma bestämmelse. I och med ändringen den 1 januari 2018 finns det numera en större 

möjlighet till en utvidgning av rätten till brottsskadeersättning för ärekränkningsbrott, vilket 

föreslogs av regeringen i prop. 2016/17:222. De ansåg att de brott som fram till år 2017 gav rätt 

till brottsskadeersättning för kränkning kunde få likartade skadeverkningar som vid vissa 

ärekränkningsbrott. Kompensationen utgör en viktig del av upprättelseprocessen och kan lindra 

effekterna av kränkningen.101 

  
Ändringen innebär inte att kränkningsersättning kan utges vid samtliga ärekränkningsbrott, utan 

endast vid brottet grovt förtal. En anledning till det som regeringen lade fram i propositionen 

är att det skulle bli för svårt att förutse konsekvenserna av en sådan förändring och utvidgning 

av lagen om det gällde alla former av ärekränkningsbrott. Dessutom ansåg de det som 

ändamålsenligt att kränkningsersättning endast ska kunna ges till dem som blivit utsatta för 

grovt förtal, eftersom det är de mest angelägna fallen och att det därmed bör finnas möjlighet 

till ersättning i de fallen. De menade att trots att systematiken i brottsskadelagen till viss del 

frångås genom att utge kränkningsersättning för ett visst brott snarare än för ett mer generellt 

skyddsintresse, övervägdes av fördelen att personer som utsätts för grovt förtal nu kan få 

brottsskadeersättning för det.102 På grund av detta ändrades 5 § BrSkL vid årsskiftet 2017/2018 

till att brottsskadeersättning kan betalas för den skada det innebär att någon allvarligt kränker 

någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet eller frid eller 

genom grovt förtal enligt 5 kap. 2 § BrB (kränkning).103 

  
4.2   Olaga  integritetsintrång  
I samband med ändringen i brottsskadelagen infördes även ett nytt brott i 4 kap. 6 c § BrB som 

går under benämningen olaga integritetsintrång. Bestämmelsen stadgar att den som gör intrång 

i någon annans privatliv genom att sprida 1) bild på eller annan uppgift om någons sexualliv, 

2) bild på eller annan uppgift om någons hälsotillstånd, 3) bild på eller annan uppgift om att 

någon utsatts för ett brott som innefattar ett angrepp mot person, frihet eller frid, 4) bild på 

                                                
101 Prop. 2016/17:222 s. 85. Jämför prop. 2000/01:68, s. 48. Se även avsnitt 2.2 ovan.  
102 Prop. 2016/17:222, s. 87.  
103 Prop. 2016/17:222, s. 16.  
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någon som befinner sig i en mycket utsatt situation, eller 5) bild på någons helt eller delvis 

nakna kropp döms, om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden 

eller uppgiften rör, för olaga integritetsintrång till böter eller fängelse i högst två år. Det ska 

inte dömas till ansvar om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter var 

försvarlig.  

 

Redan år 1966 tillsattes en kommitté för att utreda frågan om att stärka skyddet för den 

personliga integriteten. Inom kommittén fanns tre olika uppfattningar för hur man skulle skydda 

spridning av privata uppgifter. I slutbetänkandet kallades de för lagstiftningslinjen, 

självsaneringslinjen och ersättningslinjen.104 I SOU 1983:70 avrådde man från att från att stärka 

integritetsskyddet via lagstiftning och i prop. 1986/87:151 om ändringar i 

tryckfrihetsförordningen m.m. ansåg även regeringen att ingen kriminalisering av 

integritetsintrång borde ske. År 2004 tillsattes återigen en kommitté med uppdrag att undersöka 

om behovet ett utökat integritetsskydd fanns. Det fanns då diskussioner om att införa en generell 

ansvarsbestämmelse gällande kränkningar av den personliga integriteten. På grund av bristen 

på förutsebarhet ansåg kommittén att det inte var möjligt att införa en sådan bestämmelse, 

eftersom det i praktiken skulle vara upp till domstolarna att bedöma om en viss kränkning varit 

tillräckligt allvarlig eller inte. En sådan generell bestämmelse kunde även anses som en 

inskränkning av yttrandefriheten, enligt kommittén. De ansåg istället att det var bättre att ta 

sikte på de fall där behovet av lagstiftning verkade mest påkallat, vilket enligt dem var 

fotografering och filmning utan samtycke. Bestämmelsen i fråga trädde ikraft den 1 juli 2013.105 

 

Med tanke på Internets utveckling som har ökat människors möjligheter att kommunicera med 

varandra och sprida information ansåg regeringen att det även innebär risker för integriteten 

mer än endast fotografering och filmning. Privata uppgifter är svåra att radera när de väl har 

spridits vilket kan leda till personligt lidande, vilket regeringen menade att lagstiftaren måste ta 

ansvar för. I en del fall innan ändringen ansågs spridning av integritetskänsliga uppgifter som 

förtalsbrott, men alla situationer täcktes inte av det straffrättsliga skyddet. Regeringen framhöll 

att den tidigare regleringen tillkom i en annan tid med andra utgångspunkter och 

skyddsintressen, varför det fanns ett behov av en ny straffbestämmelse som skydd av den 

                                                
104 Se SOU 1980:8. 
105 Prop. 2016/17:222, s. 26–27. 
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personliga integriteten. Därför föreslogs brottet olaga integritetsintrång som tar sikte på de fall 

som genom spridning av känsliga uppgifter gör intrång i privatlivet.106 

 

Regeringen framhöll att det genom spridning av privata uppgifter mot någons vilja sker ett 

intrång i den personliga integriteten hos den personen. De integritetsintrång som omfattas av 

straffansvar är de där uppgifterna spridits till en krets som är större än ett fåtal personer.107 De 

uppgifter som omfattas är sådana som en person vanligtvis brukar vilja hålla för sig själv, vilket 

enligt propositionen är uppgifter om personens sexualliv och hälsotillstånd, bilder eller 

filmupptagningar på en persons nakna kropp samt uppgifter om att någon utsatts för ett 

allvarligt brott eller någon annan allvarlig situation. För straffansvar krävs det att spridningen 

av en viss uppgift har varit ägnad att orsaka allvarlig skada för den person som uppgiften 

handlar om. 108  Med skada innebär det att det ska ha skett ett intrång i den personliga 

integriteten. Skadans storlek beror till stor del på spridningens omfattning samt hur privat 

uppgiften var. Det kan även anses som att en större skada har skett ifall uppgifterna har spridits 

till en känslig krets, till exempel arbetsgivare, släktingar eller liknande.109 Brottet delas in i två 

grader, olaga integritetsintrång samt grovt olaga integritetsintrång. Straffet för ett brott av 

normalgraden är böter eller fängelse i högst två år. För grovt olaga integritetsintrång är straffet 

fängelse lägst sex månader och högst fyra år. För grovt brott ska det särskilt beaktas om 

gärningen var ägnad att medföra mycket allvarlig skada för den person som blivit utsatt, med 

hänsyn till uppgiftens innehåll eller spridningens form eller omfattning.110 

 

4.3   Förhållandet  mellan  grovt  förtal  och  olaga  integritetsintrång  
En fråga som togs upp i propositionen är hur det nya brottet olaga integritetsintrång förhåller 

sig till annan lagstiftning, särskilt förtalsbrott, eftersom brotten liknar varandra men har lite 

olika skyddsintressen. Om det angripna skyddsintresset i första hand är den personliga 

integriteten och privatliv bör det nya brottet olaga integritetsintrång vinna företräde. Om en 

gärning har innefattat ett angrepp både på den personliga integriteten och på personens ära och 

anseende kan båda brotten bli aktuella och dömas i konkurrens. Flertalet remissinstanser, till 

exempel Hovrätten över Skåne och Blekinge och Åklagarmyndigheten, ansåg att det 

gemensamma tillämpningsområdet för de båda brottstyperna är stort och att det kommer leda 

                                                
106 Prop. 2016/17:222, s. 29 ff.  
107 Se prop. 2016/17:222, s. 33.  
108 Se prop. 2016/17:222, s. 34 ff. Se även SOU 2016:7, s 22 f.  
109 Prop. 2016/17:222, s. 37 ff.  
110 Prop. 2016/17:222, s. 42. 
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till tolknings- och tillämpningsproblem. Regeringen höll med om det men menade att med tanke 

på de olika intressen som de är menade att skydda blir huvudregeln att brotten får dömas för 

samtidigt. Eftersom grovt olaga integritetsintrång har en strängare straffskala än grovt förtal bör 

emellertid ett eventuellt förtalsbrott konsumeras i de fallen, men ytterst kommer 

konkurrensfrågan bli en uppgift för rättstillämpningen.111 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
111 Prop. 2016/17:222, s. 46. 
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5   Diskussion  och  avslutande  kommentar  
 
I följande avsnitt kommer uppsatsens övergripande syften behandlas i en diskussion med 

utgångspunkt i det nya brottet olaga integritetsintrång i förhållande till ändringen i 

brottsskadelagen.  

 

5.1   Diskussion  
Den 1 januari 2018 infördes det nya fridskränkningsbrott olaga integritetsintrång i 4 kap. 6 c § 

BrB. Motivet till ändringen var framförallt att skapa ett större skydd för den personliga 

integriteten. Dagens användning av Internet och dess olika plattformar innebär fördelar i form 

av snabbare kommunikation och spridning av information. Tillgängligheten medför dock vissa 

risker om en bild eller ett filmklipp hamnar i fel händer, särskilt sådana som anses privata eller 

till och med integritetskränkande. Med tanke på hur enkelt det är att dokumentera händelser 

med hjälp av till exempel sin mobiltelefon och därefter dela det med sina vänner eller följare 

på sociala medier fanns det behov av att införa ett brott som tar sikte på just spridningen av 

känslig information.  

 

Syftet med att ändra brottsskadelagen var enligt min uppfattning att det inte har funnits något 

lämpligt brott där den här typen av spridning har fallit in under. Ett annat syfte för staten var 

förmodligen att tydligt ta ställning mot den här sortens handlingar och samtidigt stärka 

brottsoffers ställning i hela processen från anmält brott till ersättning och upprättelse. Ett 

problem med brottslighet som begås på Internet är att gärningspersonen lättare kan gömma sig 

och komma undan vilket hittills har försvårat och ibland gjort det omöjligt för den skadelidande 

att få någon form av ersättning överhuvudtaget. Det är med andra ord en positiv utveckling 

utifrån ett brottsofferperspektiv med tanke på att de nu har större möjlighet att få ersättning. En 

annan positiv aspekt, som visserligen går att diskutera vidare, är den eventuella preventiva 

effekten. Det är möjligt att personer som brukar dela bilder och filmklipp på olika sociala 

medier tänker efter en extra gång innan de trycker på ”sänd”. Det är önskvärt utifrån ett 

brottsofferperspektiv om införandet av brottet i sig kan leda till minskad spridning av 

integritetskränkande information. En annan fördel är att olaga integritetsintrång faller in under 

brottsbalkens fjärde kapitel och därför räknas som ett rent fridskränkningsbrott. Detta kommer 

troligtvis att underlätta handläggningen hos Brottsoffermyndigheten, som inte längre behöver 

ta ställning till om det har varit en allvarlig kränkning mot en persons frid eller ära. En nackdel 

som kan nämnas är att statliga myndigheter såsom Polisen och Sveriges Domstolar kan få en 
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större arbetsbörda, eftersom vissa handlingar som tidigare inte varit brottsliga nu har blivit det. 

Enligt min uppfattning är det dock snarare en positiv följd eftersom det kan leda till att de 

personer som utsätts för spridning av integritetskänsligt material kan få upprättelse och 

dessutom full kränkningsersättning.  

 

Samtidigt som det nya brottet infördes ändrades även brottsskadelagen på så sätt att 

Brottsoffermyndigheten numera kan utge brottsskadeersättning för kränkningar på grund av 

ärekränkningsbrottet grovt förtal. Sedan fallet NJA 2015 s. 86, där HD för första gången 

öppnade upp möjligheten att brottet grovt förtal kunde innefatta en allvarlig kränkning både 

mot friden och mot äran, har Brottsoffermyndigheten delvis kunnat utge brottsskadeersättning 

för den typen av brott. I de två fall som Brottsoffermyndigheten beslutade om den 16 november 

2015 delade de upp kränkningsersättningen i två lika delar, en fridskränkningsdel och en 

ärekränkningsdel, och så som lagstiftningen då såg ut fick den skadelidande ersättning för 

fridskränkningen.112 Några ledamöter var skiljaktiga och motsatte sig att dela upp ersättningen 

på det sättet. De ansåg att det var omöjligt att hänföra en sorts kränkning till en viss del av ett 

brott, utan menade istället att kränkningen är en och samma sak oavsett vilket skyddsintresse 

den angriper.113 Drygt ett år senare, den 12 december 2016, fattade Brottsoffermyndigheten 

beslut i ytterligare två ärenden som rörde grova förtal. Där beslutade de att hädanefter utge ett 

schabloniserat belopp vid sådana typer av fall, det vill säga fridskränkningar som gällt grovt 

förtal och där integritetskänsligt material av sexuell karaktär har spridits. Beloppet bestämdes 

till 15 000 kr, vilket var en avsevärt mindre summa än de skadelidande fått vid de tidigare 

tillfällena.114 

 

I förarbetena till ändringen i brottsskadelagen ansåg regeringen att de som lidit skada i samband 

med ett grovt förtal är de mest angelägna fallen att ersätta. 115  Med hänsyn till 

Brottsoffermyndighetens praxis verkar de mest angelägna fallen avse, eller åtminstone tidigare 

ha avsett, grova förtal som rört spridning av integritetskänsligt material av sexuell karaktär. 

Införandet av brottet olaga integritetsintrång innebär troligtvis att sådana fall som tidigare har 

fallit under bestämmelsen grovt förtal istället kommer räknas som olaga integritetsintrång eller, 

om spridningen varit stor eller uppgifternas innehåll varit ägnad att medföra allvarlig skada för 

                                                
112 Se Brottsoffermyndighetens beslut 2015-11-16, Ärendenr 5675/2015 samt Ärendenr 7308/2015. 
113 Se Brottsoffermyndighetens beslut 2015-11-16, Ärendenr 5675/2015 protokollsbilaga A samt Ärendenr 

7308/2015 protokollsbilaga B. 
114 Se Brottsoffermyndighetens beslut 2016-12-20, Ärendenr 4370/2016 samt Ärendenr 5215/2016.  
115 Prop. 2016/17:222, s. 87. 
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den uppgifterna rör, grovt olaga integritetsintrång. Det har alltså blivit två i praktiken snarlika 

ändringar på samma område exakt samtidigt. Frågan är om det verkligen behövdes. Vilka är 

dessa angelägna fall som blir över när de handlingar som tidigare varit grova förtal nu kommer 

räknas som olaga integritetsintrång? Jag får känslan av att utredningarna avseende de båda 

lagförslagen har pågått parallellt med varandra utan att det diskuterats huruvida båda 

ändringarna behövs. Den aspekten diskuteras överhuvudtaget inte i förarbetena.  

 

Att den här typen av brottslighet till stor del äger rum på olika plattformar på Internet såsom 

Facebook och Instagram har tidigare inte bara gjort det enklare för gärningsmannen att gömma 

sig och försvårat de skadelidandes möjligheter att utfå ersättning. Det har även genererat vissa 

svårigheter avseende hur handlingarna ska kategoriseras. Vid en jämförelse mellan 

förtalsbrottet och det nya brottet olaga integritetsintrång är det tydligt att rekvisiten för förtal 

och även grovt förtal är mer generella och därmed kan fler situationer aktualiseras. Utifrån ett 

förutsebarhetsperspektiv är det en fördel om lagstiftningen är konkret och tydlig, vilket jag 

personligen anser att den har blivit i och med införandet av brottet olaga integritetsintrång. 

Samtidigt förändras samhället oftast snabbare än lagarna116 och det finns därför en poäng i att 

utöka möjligheten till brottsskadeersättning även för grovt förtal. Det är svårt att förutse hur 

brottsligheten kommer att utvecklas inom det här området och eftersom regeringen anser att de 

är de mest angelägna fallen att ersätta borde de också ersättas. Detta trots att det inte är helt 

klarlagt vilka fall som regeringen avser med tanke på jag uppfattar det som att de fall som de 

avsåg vara de mest angelägna att ersätta är ungefär desamma som nu faller in under olaga 

integritetsintrång. En anledning till att de båda ändringarna gjordes samtidigt kan ha varit därför 

att regeringen ville se till att gardera sig och täcka upp för eventuella framtida scenarion som 

är svåra att förutse i dagsläget. Sådana scenarion går förstås bara att spekulera kring, men det 

skulle möjligen kunna vara motivet till att införa ändringarna samtidigt och inte endast det ena 

eller andra. En annan anledning till att möjligheten till brottsskadeersättning för kränkningar på 

grund av grova förtal nu finns kan eventuellt vara ett steg mot att ännu fler ärekränkningsbrott 

ska kunna ersättas i framtiden, men det är också bara en spekulation. 

 

Att ärekränkningsbrott tidigare inte har kunnat ersättas med stöd av brottsskadelagen beror 

enligt min uppfattning och med grund i framväxten av brottsskadeersättning på att staten varit 

oroliga över att det skulle bli väldigt dyrt samt att det inte har ansetts finnas tillräckliga skäl. 

                                                
116 Se t.ex. Brottsoffermyndighetens skrivelse till Justitiedepartementet, 2007.  
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Om anledningen till att staten inte har velat utge brottsskadeersättning främst av ekonomiska 

skäl kan det uppfattas som lite märkligt att plötsligt införa två nya öppningar för brottsoffer att 

få ersättning. Ur ett brottsofferperspektiv är det naturligtvis positivt, eftersom det innebär en 

större chans för dem att få ersättning. Utifrån statens perspektiv hade det ur en ekonomisk 

synvinkel möjligen varit mer fördelaktigt att välja ett av alternativen.  

 

Redan år 2007 kom Brottsoffermyndigheten med en skrivelse till Justitiedepartementet där de 

deklarerade att lagstiftarna låg efter i utvecklingen när det gällde brottsligheten på Internet. Att 

det först nu sker en ändring gällande spridning av integritetskränkande material kanske inte är 

så förvånande med tanke på att utredningar i den här omfattningen tar lång tid. Det hade i vissa 

situationer, som till exempel den här, varit önskvärt med lite snabbare förändringar. Då hade 

kanske fler skadelidande fått full ersättning istället för att behöva nöja sig med hälften eller 

mindre av det som domstolen beslutat om i kränkningsersättning. 117  Ibland är 

brottskadeersättning den enda möjligheten för ett brottsoffer att få ersättning. Personen som har 

utsatt den skadelidande för brott kanske inte har resurser nog att betala ett skadestånd, 

försäkringen täcker inte upp eller, vilket fallet ofta kan vara när det gäller brottslighet på 

Internet, så är personen i fråga okänd. I de fallen kan det finnas stor anledning för staten att 

ersätta, särskilt eftersom det verkar vara en viktig fråga för dem i dagsläget utifrån dessa två 

lagändringar.  

 

För att brottsskadeersättning för kränkningar ska aktualiseras ska brottet ha innefattat ett 

angrepp mot offrets personliga integritet. Därför borde enligt min uppfattning, i likhet med 

HD:s resonemang i NJA 2015 s. 86, samtliga allvarliga kränkningar på grund av brott som 

innefattat spridning av integritetskränkande material ersättas av staten, oavsett om brottet är 

rubricerat som grovt förtal eller olaga integritetsintrång. Att vissa handlingar som inneburit 

spridning av känsliga bilder eller liknande inte kunnat lagföras som grovt förtal har varit 

problematiskt, likväl som att de fall som kunnat lagföras som grovt förtal oftast inte har medfört 

rätt till brottsskadeersättning för kränkning. Därför var det välbehövligt att införa ett brott som 

olaga integritetsintrång baserat på en rad aspekter, bland annat de som har tagits upp ovan. Att 

de som blivit utsatta för grovt förtal numera också ger rätt till brottsskadeersättning enligt 

brottsskadelagen upplever jag som ett sätt för regeringen att stärka upp lagstiftningen ordentligt 

                                                
117 Se avsnitt 3.4 ovan.  
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på det här området, även om det enligt min uppfattning är otydligt vilka situationer de menar är 

särskilt angelägna. Utifrån det ovan anförda välkomnar jag de båda ändringarna. 

 

5.2   Avslutande  kommentar  
På många sätt har tillgången till Internet gjort oss människor gott med tanke på de möjligheter 

som erbjuds där. Det är lättare att hålla kontakten med andra och vi kan dela med oss vad vi gör 

genom att dela en bild eller skriva en kommentar. Med Internet som en allt viktigare del i våra 

liv kommer det inte som en chock att även fler brott begås med hjälp av dess olika plattformar. 

I de fall som har tagits upp i den här uppsatsen har både Facebook och Instagram använts för 

att sprida känsligt material som inte borde ha nått det allmänna rummet. För brottet grovt förtal, 

som tidigare varit det brott som aktualiserats i den här typen av fall, är ett rekvisit för att brottet 

ska räknas som grovt om spridningen eller risken för spridning varit stor. Att använda Internet 

för det ändamålet gör att det rekvisitet regelmässigt uppfylls direkt. När Internet missbrukas på 

det här sättet är det enligt min uppfattning viktigt att tydligt visa vad som är acceptabelt och 

inte. Ett särskilt brott som innebär ett förbud mot spridning av integritetskränkande material 

hjälper till med det. Därför är olaga integritetsintrång ett välkomnat tillskott i brottsbalken.  

 

Utifrån ersättningsmöjligheterna för brottsoffret är det också en positiv utveckling. Nu kan de 

som har utsatts för spridning av integritetskänsligt material på något sätt och därmed olaga 

integritetsintrång ha möjlighet till brottsskadeersättning eftersom det är ett 

fridskränkningsbrott. De som har utsatts för grovt förtal i något annat avseende än spridning av 

känsliga bilder eller dylikt kan nu få brottsskadeersättning för det specifika 

ärekränkningsbrottet enligt brottsskadelagen.  

 

Som nämnts i diskussionen ovan verkar det vara svårt att definiera varför grova förtal anses 

som särskilt angelägna fall att ersätta med tanke på det nya brottet. Samtidigt kan det vara ett 

sätt att täcka upp för framtida scenarion eller bara ett tydligt ställningstagande mot den här 

typen av brottslighet. Att brottsskadelagens systematik till viss del frångås på grund av 

ändringen anser jag inte vara ett problem just med tanke på att fler personer kan få ersättning. 

Det är svårt att säga i dagsläget om båda ändringarna var nödvändiga, men jag skulle absolut 

vilja påstå att det är en förbättring jämfört med tidigare utifrån ett brottsofferperspektiv om det 

kan leda till att det blir enklare att få den ersättning de har rätt till från Brottsoffermyndigheten.  
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