
Förslag på ny lagstiftning mot näthat  
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Hur kan lagstiftningen ge bättre skydd till de som utsätts för hot och kränkningar på nätet? Det har 
undersökts i en ny utredning. Ett av förslagen är att de som blivit utsatta också ska kunna få 
brottsskadeersättning för grova förtalsbrott – något som i dagsläget bara är möjligt i vissa speciella fall.  

– Spridning av till exempel nakenbilder kan få förödande konsekvenser för de drabbade. I dag går det att sprida 
bilder till ett väldigt stort antal människor genom en enkel knapptryckning. Det kan dessutom vara svårt att få bort 
bilderna och de kan dyka upp på nytt efter en lång tid, säger Annika Öster, generaldirektör vid 
Brottsoffermyndigheten. 

Möjligheterna att enkelt sprida bilder och andra kränkande uppgifter på nätet innebär att risken för att bli utsatt för 
allvarliga förtalsbrott har blivit större. Till exempel kan det handla om spridning av bilder och filmer med sexuellt 
innehåll. Det kan också gälla andra intrång i privatlivet som kan orsaka allvarliga sociala skador, till exempel 
felaktiga påståenden om att någon gjort sig skyldig till ett allvarligt brott.  

Utredningen ger också förslag på en ny straffbestämmelse - olaga integritetsintrång - som ska kriminalisera själva 
spridningen av den här typen av integritetskänsliga bilder och uppgifter. Om brottet olaga integritetsintrång införs 
kommer många av de gärningar som i dag bedöms som förtal, och framför allt grovt förtal, i stället att omfattas av 
den nya straffbestämmelsen.  
– Om olaga integritetsintrång införs kommer vi att kunna betala ut brottsskadeersättning enligt samma 
förutsättningar som gäller för andra brott mot person, frihet eller frid, till exempel olaga hot, misshandel eller olika 
sexualbrott, säger Annika Öster. 

Utredningen heter ”Integritet och straffskydd” och utredare var Gudrun Antemar, lagman vid Förvaltningsrätten i 
Stockholm. Brottsoffermyndigheten har medverkat som expert i utredningen.  

Huvuddelen av förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017. 
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