
     Om materialet
är på personer
under 18 år så 

är det brottsligt 
att dela eller 

ladda ner.

LAGAR PÅ NÄTET

Brotten kan ge böter, skadestånd och fängelse om
personen är över 18 år. 
Unga över 15 år kan dömas till böter, skadestånd
och ungdomspåföljder:

NAKENBILDER
När är de olagliga?

STRAFF & SKADESTÅND

Vilka straff kan man få? Vilken ersättning kan man få?

Sexuellt ofredande
Brottsbalken 6 kap 10 §

 

Någon skickar bilder eller
kommentarer till dig med

sexuellt innehåll, tex. oönskad
porr, dickpicks.

 
2012 dömdes en 18 åring för han skrivit

på en 13-årig flickas Facebook att
han tyckte att hon var het och att

han ville ”tränga in i henne
och knulla henne”

Barnpornografi 
Brottsbalken 16 kap. 10 a § 

 
”Jag tror någon har

skickat den till mig och jag
har sparat den som en

rolig grej."
 

2021 åtalas en gymnasieelev för
barnpornografibrott för en film han

hade på sin mobil. Hans förklaring till
filmen var att han fått den via en

klasschatt.

Utnyttjande av
barn för sexuell posering

Brottsbalken  6 kap. 8 §
 

Din partner eller någon
annan pressar dig att skicka
nakenbilder eller lättklädda

bilder.
 

2020 dömdes en man som fått sjutton flickor
10-16 år att posera helt eller delvis nakna på

Snapchat. Han spred några bilder/filmer
- och åtalades också för förtal och

olaga integritetsintång.

Olaga integritetsintrång
Brottsbalken 4 kap 6 c §

 

Att sprida bilder eller material
som är av känslig natur, tex.

nakenbilder, avklädda bilder,
sexbilder, sexfilmer*.

 
2020 döms en person för en bild som han

spridit på Instagram. Bilden var från en
nyårsfest och föreställde en tonåring

som var  berusad hängde över 
en toalettstol efter att 

ha kräkts.
 

Lär dig mer om lagar och rättigheter på Instagram @kollpalagen

Skadestånd
Personer kan dömas att betala skadestånd
(pengar) till målsägande (den som drabbats av
brottet). För att få skadestånd måste målsägande
kräva det, senast vid rättegången men gärna redan
vid polisanmälan. Kronofogden kan hjälpa till att få
skadeståndspengarna utbetalda.

Försäkringsersättning
Om den som dömts för ett brott inte kan betala
skadestånd, kan målsägande ansöka om
ersättning från försäkringsbolaget.

Brottsskadeersättning
Om det inte finns något försäkringsbolag som kan
betala så kan man i sista hand ansöka om
ersättning från Brottsoffermyndigheten

Under 15 år?
Barn under 15 kan inte dömas för brott, men de (eller
deras vårdnadshavare) kan behöva betala skadestånd. 
Är en ung person under 15 år misstänkt för brott är det
socialtjänsten som bestämmer vad som ska hända.

Ungdomstjänst = Jobba 20-150 timmar utan lön 
 
Ungdomsvård = Om personen lider av missbruk, psykisk
ohälsa, eller har en problematisk familjesituation. 
 
Ungdomsövervakning = Övervakning 6-12 månader
 
Sluten ungdomsvård = Brott som hade gett fängelse om
personen var över 18 år

https://lagen.nu/1962:700#K4P6cS1



