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1 Inledning 

1.1 Trolljägare och Näthatare 

Dagens moderna e-samhälle har inneburit stora förändringar för den vanliga individen. 

En av de största vardagsförändringarna är digitaliseringen av kommunikation. Analoga 

brev ersätts i allt större mån av digitala e-mail och analoga tidningar samt flygblad 

digitaliseras eller förmedlas genom hemsidor. Många är nog ense om att detta är 

något positivt. Att den tekniska utvecklingen bör främjas snarare än att motverkas. 

Informationsflödet och yttrandefriheten har genom dagens moderna tekniksamhälle 

förstärkts. Information sprids och distribueras snabbt och effektivt mellan 

internetanvändarna. Alla människor kan förhållandevis enkelt komma till tals med 

hjälp av olika forum och kommentarsfält på Internet.  

Den tekniska utvecklingen medför dock även negativa konsekvenser för den 

enskilde. Tidigare i år uppmärksammades den kontroversiella databasen ”Lex base”. En 

databas som offentligt tillhandahåller domar på skyldiga och oskyldiga människor runt 

om i landet.2 I och med att ”Lex base” tillgodoser en mängd känsliga personuppgifter 

har många menat på att databasen kränker den personliga integriteten. Andra 

närliggande problem till ”Lex base” uppdagas av Robert Aschberg i TV-programmet 

”Trolljägarna”. I ”Trolljägarna” letar Aschberg upp så kallade näthatare för att 

konfrontera dessa.3 I samband med att en ung kvinna ifrågasatt ett tryck på en tröja av 

en känd artist4 möttes hon av en våg av näthatare. På mötesplattformen Facebook 

kunde bl.a. följande läsas om den unga kvinnan: ”Hoppas du blir våldtagen”, ”Tjockis 

hoppas 2pac våldtar dina barn”, ”asså skjut dig själv silly woman”, ”asså jag ber dig 

EXILE OR DEATH”, dessa uttalanden var bara en bråkdel av vad den unga kvinnan fick 

utstå.5  

Frågor som ständigt uppkommer i Aschbergs ”Trolljägarna” och som jag tror de 

flesta människor undrar över är vilka åtgärder som finns att vidta då någon utsatts för 

kränkning(ar) på Internet. Vilka lagar och regler gäller för yttranden på Internet? Vilka 

                                                           
2 https://lexbase.se/ 
3 http://www.tv3.se/program/trollj%C3%A4garna 
4 Artisten 2 Pac, med sexistiska sångtexter. 
5 http://blogg.amelia.se/webbkollen/files/2012/12/facebookhat.png 
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juridiska skyddsmöjligheter finns till mån för den personliga integriteten? Vad är 

egentligen yttrandefrihet? De flesta vet att yttrandefrihet, personlig integritet och 

Internet har ett samband. Sambandet kan dock, för gemene man, vara 

svåröverskådligt.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen har två övergripande syften som jag ämnar att utreda. Första syftet är vilka 

åtgärder som finns att vidta då någon blir kränkt på Internet. En frågeställning som 

kommer att besvaras i samband med första syftet är: Vilken integritetsskyddande 

lagstiftning finns att tillgå den drabbade i det fall denna blivit kränkt på Internet? En 

intressant aspekt, angränsande till integritetsskyddande lagstiftning, är att den aktuella 

förtalsbestämmelsen utformades under 60- talet.6 En rad förtalsbaserade fall har 

uppdagats mellan 60- och 2000- talet. Frågan är vilken betydelse de äldre rättsfallen 

med analoga yttranden har i förhållande till dagens förtalssituationer som ofta sker 

med hjälp av digitala medel. 

Uppsatsens andra syfte är att utreda balansgången mellan yttrandefrihet och 

personlig integritet. Med andra ord kommer ett kartläggande gällande relationen 

mellan YGL, PuL och förtalsbestämmelsen att göras. En närliggande frågeställning till 

uppsatsens andra syfte är: Hur ser egentligen relationen ut mellan 

yttrandefrihetsrättslig lagstiftning och integritetsskyddande lagstiftning?  

 

1.3 Metod 

Metoden för denna uppsats är rättsdogmatisk. Ett område som jag funnit särskilt 

intressant och där jag märkt att utredningar bör göras, är situationen då äldre rättsfall 

applicerats på moderna förhållanden. En analys av kontrasten mellan de olika 

yttrandeformerna. Alltså skillnaden mellan att yttra sig digitalt på 2000-talet via ett 

Internetforum jämfört med, att fram till 90- talet, göra analoga yttranden.  

I syfte att lösa alla rättsteoretiska frågor har jag valt att använda mig av 

vedertagna rättskällor. Dessa källor har framförallt varit lagtext, rättsfallstolkning, 

                                                           
6 Prop. 1962:10. 
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doktrin och förarbeten.7 Utifrån dessa källor har jag analyserat frågorna de lege lata 

och de lege ferenda. Även om de flesta källor, såsom lagtext, praxis och doktrin, i 

denna uppsats är auktoritiva kommer rättsfall även analyseras som inte har något 

egentligt prejudikatvärde. I och med att ingen vägledande praxis finns gällande förtal 

på Internet har dessa rättsfall används som empiri. Vilket även det kan vara att 

betrakta som rättsdogmatiskt.8 En viss rättspolitisk prägel kan märkas av bl.a. gällande 

diskussionen om främjande av teknisk utveckling och lagstiftarens ställningstaganden i 

förhållande till yttrandefriheten på Internet. Den rättspolitiska diskussionen, de lege 

ferenda, har dock gjorts inom ramarna för vad som anses acceptabelt inom 

rättsdogmatiken.9  

 

1.4 Avgränsningar 

Denna uppsats är avgränsad till att gälla svensk rätt. Uppsatsen avser att analysera 

missbruket av yttrandefrihet på internet. Gränsdragningen mellan yttrandefrihet och 

personlig integritet kan alltså betraktas som uppsatsens kärnområde. Huruvida svensk 

lagstiftning är förenlig med EU-rätt och i synnerhet dataskyddsdirektivet anser jag vara 

en annan diskussion.10 EKMR utreds endast i samband med att domstolarna beaktat 

art. 8 och art. 10.11 Huruvida Svensk rättskipning, i större mån, borde beakta EKMR ser 

jag också som en annan diskussion.  

Jag har även valt att begränsa mig från jurisdiktionsregler. I och med att 

uppsatsen ämnar att utreda yttranden på Internet, och med beaktande av att Internet 

är gränsöverskridande, är jag väl medveten om att jurisdiktionsbestämmelser kan bli 

aktuella. Uppsatsen avser att analysera svensk lagstiftning gällande yttranden som sker 

i Sverige. Från en svensk avsändare till en svensk mottagare. Digitala plattformar, 

Proxy servrar och utländska databaser skulle utan tvekan kunna utgöra en egen 

uppsats.  

                                                           
7 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 21 Juridisk metodlära, Korling  & Zamboni.  
8 Victor, Rättssystemet och vetenskap s. 139. 
9 Jareborg, SvJt 2004 s. 4. 
10 Förenligheten mellan direktiv 95/46/EG och dess implementerade version PuL har ifrågasatts. Det 
faktum att PuL som härstammar från ett EU-direktiv åsidosätts genom ett utgivningsbevis har på vissa 
fall kritiserats. Se bland annat Göran Lambertz kritik i SvJT 2011 ”En modern yttrandefrihetsgrundlag?”, 
s. 69. 
11 Art. 8 Right to respect for private and family life, Art. 10 Freedom of expression 
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Jämförande lagstiftning av gällande rätt i andra länder beträffande det digitala e-

samhället har jag också lämnat utanför uppsatsen. Ingen komparativ studie kommer 

således att göras. Uppsatsen är offentligrättslig med särskild inriktning på 

yttrandefrihet och personlig integritet. I och med uppsatsens särskilda inriktning har 

jag ansett det oundvikligt att i viss mån beröra straffrätten. Det kommer dock inte 

göras någon djupgående analys gällande straffrättslig terminologi som uppsåt och 

gärningsculpa.  

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen skulle kunna delas in i tre olika huvudområden. Inledningsvis sker en 

redogörelse gällande yttrandefrihetsrättslig lagstiftning i förhållande till personlig 

integritet. En kartläggning om hur yttrandefriheten regleras och begränsas med hänsyn 

till den personliga integriteten. Kapitlet om yttrandefrihet följs sedan upp av ett kapitel 

om vilka integritetsskyddande åtgärder som finns att tillgå den som kränkts på Internet 

samt hur dessa skyddsåtgärder förhåller sig till yttrandefriheten.  

Det andra huvudområdet berör förtalsbestämmelsen och dess 

tillämpningsområde. Detta område delas in i tre olika kapitel. Teoretisk lagtolkning av 

förtalsbestämmelsen, praktisk tillämpning av förtal samt gränsen mellan förtal och 

yttrandefrihet. 

Det sista huvudområdet är en sammanfattande diskussion beträffande 

förhållandet mellan yttrandefrihet och personlig integritet på Internet. Följt av en lege 

ferenda diskussion gällande Internets utveckling i förhållande till yttrandefrihet och 

personlig integritet. 
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2 Den svenska yttrandefriheten 

2.1 Yttrandefrihet och personlig integritet 

 

Som tidigare nämnts finns det i dagens samhälle goda möjligheter att framföra sin 

åsikt. I samband med teknologins utveckling kan i praktiken vem som helst sprida 

information genom internet och till ett näst intill obegränsat antal personer. 

Yttrandefriheten betraktas av gemene man som något positivt. En frihet att få tycka, 

tänka och yttra sina tankar och känslor finns även skriven i portalparagrafen till vår 

grundlag. Yttrande- och åsiktsfriheten låg även som grund för dagens RF.12 Av 1:1 st. 2 

RF framgår att ”den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning…” och av 2:1 st. 1 

p. 1 RF regleras att ”var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad 

yttrandefrihet…”. Det råder inga tvivel om att yttrandefriheten är något som anses 

som både viktigt och nödvändigt i det demokratiska samhället.13 Yttrandefriheten får 

sannolikt sin största genomslagskraft i det särskilda grundlagsskyddet som återfinns i 

TF och YGL.  TF avser tryckt skrift medan YGL avser skydda yttranden i TV, radio, 

databaser m.m.14 Databas definieras av 1:1 st. 5 YGL som ”en samling information 

lagrad för automatiserad behandling”. En databas kan med andra ord, i lagens mening, 

vara vilken hemsida som helst.  

Yttrandefriheten blev avsevärt mycket starkare genom Internet och 

yttrandefriheten kom att bli ännu starkare i samband med en möjlighet till 

grundlagsskyddade hemsidor. I syfte att främja yttrandefriheten och i samband med 

Internets genomslagskraft lyftes frågan fram om inte amatörmässiga och andra privata 

aktörer skulle erhålla en möjlighet till att grundlagsskydda sina yttranden på internet.15 

Detta resulterade så småningom i ett så kallat ”frivilligt grundlagsskydd” som kom till 

utryck i 1:9 st. 2 YGL. Lagstiftaren strävade efter att grundlagsskydd skulle erhållas för 

hemsidor under liknande premisser som grundlagsskydd erhålls i annat fall. Rekvisiten 

i 1:9 YGL skulle återspegla detta. I praktiken innebär det frivilliga grundlagsskyddet att 

vilken hemsida som helst skall ges en möjlighet till grundlagsstatus. Detta ansågs som 

                                                           
12 Prop. 1973:90 s. 90 f. 
13 Prop. 1990/91:64 s. 28, prop. 1973:90 s. 95 samt prop. 1975/76:209 s. 108. 
14 Framgår direkt av lagtext se även Wendels, Lag och rätt på Internet s. 60. 
15 Prop. 2001/02:74 s. 47 f. 
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rättvist då trycka skrifter sedan tidigare kunde erhålla grundlagsskydd oavsett innehåll 

eller avsändare.16  

Utifrån ett integritetshänseende har yttrandefriheten egentligen alltid varit 

problematisk. Å ena sidan har vi yttrandefrihet å andra sidan personlig integritet som 

bland annat skyddas av förtal. Problematiken uppmärksammades framförallt i 

samband med Internets genomslagskraft. I SOU 2007:22 diskuterades även ett annat 

närliggande problemområde beträffande personuppgifter på internet. Uppgifter som i 

sig inte anses som kränkande kan snabbt kopplas ihop med andra icke kränkande 

uppgifter och tillsammans bilda ett oönskat informationsflöde. Personuppgiftslagens 

förhållandevis svaga ställning diskuterades även.17   

Förtalsbestämmelsen regleras i 7:4 st. 8 p. 14 TF samt 5:1 BrB. Även om 

yttrandefriheten i viss mån får lämna företräde åt förtal samt personuppgiftslagen sker 

ändå hela tiden en balansgång. Som exempel kan nämnas undantagsbestämmelsen till 

förtal i 5:1 st. 2 BrB samt undantagsbestämmelsen i 7 § PuL.  Å ena sidan yttrandefrihet 

å andra sidan personlig integritet. Frågan är vilken betydelse grundlagarna får i denna 

balansgång. På vilket sätt påverkar TF och främst YGL, förtal och andra 

integritetsskyddande bestämmelser? Opinionen synes många gånger kunna kritisera 

domstolarnas hantering av förtalsmål. Ibland kan det verka som att domstolarna aktivt 

försöker finna vägar ur förtalsbestämmelsen.  

För att förstå tillämpningen av förtal och andra integritetsskyddande 

bestämmelser är det således viktigt att även förstå bakgrunden till vår yttrandefrihet 

samt yttrandefrihetens historiskt starka ställning i Sverige.  

 

2.2 Yttrandefrihet i grundlagarna 

2.2.1 Inledning 

I syfte att senare diskutera inskränkningarna av TF och YGL har jag ansett det viktigt att 

först redogöra för vad grundlagarna egentligen skyddar. Alltså på vilket sätt tillämpas 

våra grundlagar på Internet. Eftersom Internet snarare omfattas av YGL än TF kommer 

                                                           
16 Se 1:5 TF som inte ställer upp några krav på innehåll eller kriterier för avsändare jfr. med tidigare YGL 
där krav ställdes om TV- radiosändning vilket är en yttrandeform vem som helst inte kan använda sig av. 
17 SOU 2007:22 s. 67 ff. Prop. 1997/98:44 s. 30. 
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främst YGL att behandlas. I och med att YGL har sitt ursprung i samma grundprinciper 

som TF har jag bedömt att båda grundlagarna ändå kan få en viss relevans, varför även 

TF ämnas att beröras ytligt.18  

 

 

2.2.2 TF och YGL 

Yttrandefrihet genom tryckt form har länge haft en central roll i det svenska 

rättssystemet. Idéer om en tryckfrihet i Sverige växte fram redan på 1700-talet och 

ända sedan 1810 har tryckfriheten haft grundlagsstatus.19 Tanken om en omfattande 

yttrandefrihet har alltså funnits i Sverige under århundranden och har succesivt vuxit 

sig starkare.20 Några grundläggande skyddstankar gällande yttrandefriheten som med 

tiden vuxit fram är bland annat etableringsfrihet, förbud mot att på förhand ingripa 

mot texter, censurförbud, ensamansvar, anonymitetsskydd och särskilda process- samt 

brottsbestämmelser. Meddelarskydd och repressalieförbud tillkom senare.21 Vid YGL:s 

uppkomst diskuterades huruvida en ny grundlag skulle införas istället för två parallella 

grundlagar. Eftersom YGL ändå skulle tillerkännas samma rättigheter som TF och TF 

inte på något sätt var ämnad att försvagas, diskuterades lämpligheten av att ha en 

gemensam yttrandefrihetsrättslig lagstiftning.22 Införandet av YGL kom således att 

betraktas som en uteslutande utvidgning av yttrandefriheten.  

Det särskilda yttrandefrihetsrättsliga grundlagsskyddet gäller idag endast för 

offentliga yttranden i förhållande till allmänheten. Uttalanden i privata sammanhang 

eller mellan enskilda omfattas således inte av varken TF eller YGL.23 En annan 

förutsättning för grundlagsskydd som framgår direkt av lag är att formen för ett 

                                                           
18 Prop. 1990/91:64 s. 106 f. samt Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna s 24 f. 
19Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna s. 15, innan, YGL:s uppkomst, skyddades andra yttrandeformer 
än tryckt skrift av RF, se Prop. 1975/76:209 s. 97. 
20 Prop. 1990/91:64 s. 28 f. 
21 Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna s. 21. Värt att notera är dock att den grundlagsskyddade 
yttrandefriheten endast gäller gentemot det allmänna. Inom den privata sektorn råder alltså en frihet 
att begränsa yttrandefriheten. Ett redaktionsbolag kan alltså låta bli att publicera en artikel, anställda 
kan nekad att publicera missnöje i personaltidningar och en internetleverantör kan stänga av en 
webbplats, se Wendels, Nätjuridik – Lag och rätt på Internet, s. 61. 
22 Prop. 1990/91:64 s. 26 f. 
23 Detta framgår av portalparagraferna 1:1 TF samt 1:1 YGL, se även Axberger, 
Yttrandefrihetsgrundlagarna s. 29. 
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specifikt yttrande skall omfattas av TF eller YGL. Det finns alltså en typ av formkrav för 

att vissa yttranden skall uppnå grundlagsstatus. Det handlar om tryck skrift,24 radio, 

television samt databaser, se 1:1 YGL.25 Formkrav skall dock inte blandas ihop med 

innehållskrav. Ingen form av innehållsgranskning skall ligga som grund för huruvida ett 

grundlagsskydd anses som gällande eller ej. TF och YGL vilar alltså på tanken om en 

innehållsneutralitet.26 Om TF eller YGL blir tillämpliga råder en exklusivitetsprincip. 

Denna princip innebär att om begräsningar av yttrandefriheten skall ske, skall den ske 

genom grundlagarna. Eventuella tryckfrihetsbrott skall vara kriminaliserade och skall 

hanteras av Tryckfrihetsförordningen.27  

 

2.2.3 Dubbelkriminalisering 

Yttrandefrihetsbrotten återfinns i 7:4 TF samt 5:1 YGL som hänvisar till samma 

brottskatalog som den i TF.28 För att kunna straffas för ett yttrandefrihetsbrott krävs 

kriminalisering av den aktuella gärningen både i TF och i BrB. I och med att ändring av 

grundlag är en mer omständlig process i jämförelse med ändring av vanlig lag, är det 

naturliga resultatet av en så kallad dubbelkriminalisering att det är lättare att ta bort 

ett yttrandefrihetsbrott än att lägga till en ytterligare inskränkning av 

yttrandefriheten.29 Då en inskränkning av yttrandefriheten kräver en grundlagsändring 

i 7:4 TF medan en inskränkning av den personliga integriteten endast kräver en ändring 

av förtalsbestämmelsen, 5:1 BrB.  

Som tidigare nämnts kriminaliseras förtal i 5:1 BrB och återfinns även i 7:4 st. 8 p. 

14 TF. Det finns alltså en möjlighet till att vidta åtgärder mot förtalshandlingar även för 

grundlagsskyddade yttranden. Däremot råder ett förbud mot förhandsgranskningar 

etc. vilket resulterar i att åtgärder mot ett specifikt yttrande inte kan vidtas förrän efter 

det att en publicering av förtalsuppgiften skett.  

Förtal kan avse andra gärningar än ren textform eller verbala yttranden. Så vissa 

förtalsbrott, exempelvis påståenden om att någon skulle begått brottslig gärning, kan 

                                                           
24 Se närmare förutsättningar i 1:5 TF. 
25 Särskilt om databaser i 1:1 st. 5 och 1:9 YGL. 
26 Prop. 1990/91:64 s. 73, Prop. 1975/76:209 s. 87 samt Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna s. 28. 
27 Se bl.a. 1:3 TF, Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna s. 28 och s. 55. 
28 Vissa tryckfrihetsbrott regleras även i 7:5 TF, som dock enbart handlar om otillåtet offentliggörande, 
se Strömberg, Lundell, Grundlagsskyddad yttrandefrihet s. 95. 
29 Prop. 1990/91:64 s. 96 samt Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna s. 88. 
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på sätt och vis repareras genom krav om rättelse samt skadestånd etc. Den drabbade 

personen kan då få sitt namn rentvått eller få sin sanning hörd. Andra förtalsgärningar 

som, enligt min åsikt, är mer problematiska kan exempelvis vara digital spridning av 

exempelvis en bild eller en film på Internet. Med beaktande av att själva filmen eller 

bilden som sådan kan vara kränkande samt att det råder ett förbud mot ingripande 

innan publicering, blir skadan enligt min åsikt mer omfattande än förtal i annat fall. I 

samband med att filmen eller bilden når andra över Internet är skadan skedd på ett 

sådant sätt att den inte går att reparera. Spridning som sker på Internet kan även av 

naturliga skäl vara mycket svår att stoppa.  

Det finns även andra skillnader beträffande analoga och digitala förtalsbrott. Ett 

analogt yttrande genom tidning eller ett yttrande i ett TV- inslag är ofta temporärt. 

Visserligen kan en analog tidning sparas eller en TV sändning spelas in men dessa 

yttrandeformer är ändå inte jämförbara med spar- och spridningsmöjligheterna för 

digitala yttranden på internet. Jag uppfattar det som vedertaget att effekten av förtal 

får en större genomslagskraft digitalt på internet än analogt i mera traditionella 

medier. Förtal har således fått en annan innebörd i samband med Internets 

genomslagskraft.  

 

2.2.4 Grundlagsskydd på internet 

Förutsättningarna för att ett grundlagsskydd skall erhållas för en internethemsida 

regleras genom databasregeln, 1:9 YGL. Första stycket i 1:9 YGL reglerar ett skydd för 

massmedieföretag och andra stycket, även kallat det frivilliga grundlagsskyddet, 

möjliggör skydd för andra aktörer på internet.  

1:9 st. 1 YGL skyddar alltså internetpubliceringar av etablerade 

massmedieföretag. I det fall en viss redaktion betraktas som ett massmedieföretag har 

alltså även den redaktionen grundlagsskydd för sin verksamhet på internet. Det är 

såldes ett skydd som är tänkt att omfatta nya digitala publikationer. Det uppställs inget 

krav om att den specifika texten även skall finnas i tryckt form. Om en text redan finns i 

tryckt form och endast återges digitalt via internet tillämpas inte 1:9 st. 1 YGL. I det fall 



16 
 

en analog text endast vidaresänds tillämpas den så kallade bilageregeln i 1:7 YGL.30 Om 

1:7 YGL inte är tillämplig och publikationen ifråga inte är gjord av ett 

massmedieföretag kan ett yttrande på Internet ändå komma att omfattas av 

grundlagsskydd, då genom 1:9 st. 2 YGL.31 För att erhålla ett frivilligt grundlagsskydd 

krävs att kriterierna i 1:9 st. 1 YGL är uppfyllda. Utöver kriterierna i 1:9 st. 1 YGL 

uppställs även ett krav om utgivningsbevis. Utgivningsbeviset bör ses som förenligt 

med publiceringskravet, ett krav om att en specifik text är avsedd att nå 

allmänheten.32 Sammanfattningsvis innebär kriterierna för frivilligt grundlagsskydd att 

sidan skall vara riktad och tillgänglig för allmänheten, det skall handla om en databas i 

1:1 st. 5 YGL:s mening33 och sidan skall inte kunna ändras av annan än 

tillhandahållaren.34 Verksamheten som ansöker om utgivningsbevis skall även ha 

utgått från Sverige. Huruvida verksamheten är svensk sker mot en 

helhetsbedömning.35  

Det är alltså inte allt för svårt för den vanlige internetanvändaren att erhålla 

grundlagsskydd. Syftet bakom det frivilliga grundlagsskyddet får anses vara i linje med 

den starka ställning yttrandefriheten haft genom Sveriges historia. Lagstiftaren 

befarade att yttrandefriheten skulle komma att urholkas om inte ett skydd för 

internetpubliceringar skulle komma att införas.36 Lagstiftarens resonemang är enligt 

min uppfattning logiskt. Det är motsägelsefullt och kanske rent av orimligt att å ena 

sidan motivera en stark yttrandefrihet som en viktig grundpelare för vår demokrati och 

samtidigt å andra sidan inte möjliggöra grundlagsskydd endast på grund av teknisk 

utveckling som i sig främjar yttrandefrihet.  

                                                           
30 2001/02:KU21 s. 11. 
31 Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna s. 51 f. 
32 Framgår även av prop. 2001/02:74 s. 49. 
33 Värt att notera är att databas i YGL:s mening är en samling information lagrad för automatisk 
behandling, rent konkret innebär det att i princip alla hemsidor omfattas av begreppet databas 
34 I dagsläget är det oklart vad som gäller i det fall vissa delar, exempelvis kommentarsfält, på sidan går 
att ändra av allmänheten. Myndigheten för radio och TV utfärdar inte utgivningsbevis för hemsidor där 
kommenterasfältet inte är tillräckligt avskilt, Radio- och TV-verkets beslut 2004-01-19 dnr. 1192/2003. 
Yttrandefrihetskommittén har, i SOU 2012:55 s. 25 f, uttalat att hela grundlagsskyddet inte faller bort i 
det fall omodererade kommentarer finns på en hemsida. Göta hovrätt har vid ett tillfälle bedömt att 
grundlagsskyddet skall förklaras ogiltigt i det fall omodererade kommentarsfält finns, Göta hovrätts 
beslut 2013-04-09 i mål nr. Ö 2830-12. HD har beviljat prövningstillstånd gällande omodererade 
kommentarsfält 2013-11-18 (Ö 5306-13) Rättsläget får anses som oklart fram till dess. 
35 Prop. 2001/02:74 s. 52, se även myndigheten för radio och TV http://www.radioochtv.se/tillstand-
och-registrering/internet/utgivningsbevis/ 
36 Prop. 2001/02:74 s. 47 f. 
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Ärekränkningsbrottens potentiella genomslag berördes egentligen aldrig i 

propositionen till det frivilliga grundlagsskyddet. Att ha i åtanke är dock att detta var 

under en tid då begrepp som ”näthat” och ”internettroll” ännu inte var en del av 

vardagen. Däremot diskuterades komplikationen mellan databasdirektivets 

integritetsskydd i förhållande till yttrandefrihetens starka ställning i Sverige. Denna 

komplikation avfärdades dock förhållandevis snabbt genom ett konstaterande att 

databasregeln inte skulle komma att strida mot EU-direktivet.37 

Ärekränkningsbrotten i förhållande till grundlagsskyddet har dock på senare år 

uppmärksammats av lagstiftaren och ett förslag om starkare skydd för den personliga 

integriteten vid ärekränkningsbrott är nu aktuell. Lagändringen innebär större 

processuella möjligheter för den drabbade att kunna vidta när denne kränks genom ett 

grundlagsskyddat medium.38 I samband med att den personliga integriteten uppnår en 

starkare ställning genom proposition(2013/14:47) skulle denna prop. kunna betraktas 

som en begränsning av yttrandefriheten och således ett bakslag utifrån ett historiskt 

yttrandefrihetsperspektiv. En inskränkning av yttrandefriheten ligger inte i linje med 

reformändringarna som skett 1809, 1812, 1949, 1974 och 1992, då dessa nästan 

uteslutande inneburit ett utökat skydd av yttrandefriheten.39 Men å andra sidan visar 

det på ett tydligt uppmärksammande från lagstiftaren om en våg av närmast 

oacceptabla beteenden på Internet 

Eftersom denna uppsats snarare avser att behandla tillämpningsområdet 

gällande förtal än processuella regler vid ”bekräftat” förtal har jag valt att inte 

analysera innehållet i prop. 2013/14:47 mera ingående. I nästkommande avsnitt har 

jag tänkt redogöra för vissa integritetsskyddande lagar samt analysera vilken verkan 

dessa lagar har på Internet. 

  

  

                                                           
37 2001/02:KU21 s. 32. 
38 Se prop. 2013/14:47 s. 6-12, 22. 
39 Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna 18(-25) ff. 
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3 En kartläggning av integritetsskyddande lagstiftning 

3.1 Inledning 

Ett exempel på integritetskränkning kan vara ett tillhandahållande av någons 

personuppgifter genom en hemsida. Om någon bakom en hemsida uttrycker åsikter 

eller lämnar uppgifter som i och för sig kan upplevas som kränkande men inte i den 

bemärkelse som 5:1 BrB tillskriver kan PuL bli tillämplig. 40  Enligt 5 § PuL gäller dock 

endast PuL vid helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter. 

Personuppgifter genom exempelvis tryckt form omfattas i huvudregel inte av 

bestämmelsen.  

 

3.2 Personuppgiftslagen 

I portalparagrafen till PuL framgår att lagens syfte är att skydda människor mot 

integritetskränkande behandling av personuppgifter. Vid införandet av PuL 

motiverades lagen med att den enskilde skulle erhålla ett fullgott integritetsskydd i IT-

samhället.41 Vad som är att betrakta som en personuppgift framgår av 

definitionsbestämmelsen i 3 § PuL: ”All slags information som direkt eller indirekt kan 

hänföras till en fysisk person som är i livet”. I definitionsbestämmelsen regleras även vad 

som skall anses utgöra personuppgiftsbehandling: 

”Varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig 

det sker på automatisk väg eller inte, t.ex. insamling, registrering, organisering, 

lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande, användning, 

utlämnande genom översändande, spridning eller annat tillhandahållande av 

uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, utplåning eller förstöring” 

Bestämmelserna om förtal och personuppgiftslagen överlappar delvis varandra på så 

sätt att en personuppgift även kan utgöra en förtalsuppgift.42 Personuppgiftslagen 

skall, enligt 2 § PuL, prövas subsidiärt till annan lagstiftning. Det innebär att i det fall en 

personuppgift utgör förtal, skall förtalsbestämmelsen prövas i första hand. Följande 

kan anges som exempel: Person A har i syfte att kränka person B letat upp en stor 

                                                           
40 Se bland annat RH 2004:51 och HFD 2012 ref. 21. 
41 Prop. 1997/98:44, prop. 1997/98:44 s. 29. 
42 Mer om förtalsrekvisiten i nästa kapitel. 
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mängd information gällande B. Uppgifterna publiceras allmänt i forum X, en av 

uppgifterna rör bland annat förhållandet om begånget brott av B. Brottet i fråga är 

ringa så förtalsbestämmelsen kan inte bli aktuell. Ringa brott kan däremot betraktas 

som en personuppgift så i det exemplifierade fallet, mellan A och B, föreligger således 

grundläggande förutsättningar att åberopa PuL.  

 10 § PuL reglerar när behandling av personuppgifter är tillåten och i 9 § PuL finns 

förhållningsregler för den som tillhandahåller personuppgifter.43 Behandling av 

personuppgifter är tillåten vid samtycke från den drabbade eller om något av 

rekvisiten i 10 § a-f är tillämplig. Behandling av känsliga personuppgifter såsom ras, 

etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse samt medlemskap 

i fackförening är enlig 13 § PuL aldrig tillåten så länge samtycke inte finns. 5 a § PuL 

reglerar undantag från bland annat 9, 10, 13 § § PuL i det fall personuppgifterna inte 

har strukturerats. 5 a § PuL innebär med andra ord att endast behandlingen av olika 

personuppgifter inte i sig skall anses otillåten. För att PuL skall aktualiseras krävs 

sålunda någon form av missbruk vid hanteringen av personuppgifter.44 Det finns alltså 

flera vägar ut från PuL, 10 § a-f undantagsbestämmelser, samtycke och 5 a § om 

ostrukturerat material. PuL kan även åsidosättas genom 7 § st. 1 PuL som reglerar att 

PuL inte får strida mot någon av yttrandefrihetsgrundlagarna. I det fall grundlagsskydd 

finns vid hanteringen av personuppgifter blir PuL åsidosatt i dess helhet. Utifrån ett 

integritetshänseende är det således viktigt att alltid utreda huruvida ett yttrande har 

grundlagsstatus eller ej. 

 

3.3 Journalistiskt ändamål  

Låt oss utgå från att en uppgift om ringa brottslighet offentliggjorts och digitaliserats 

för automatiserad behandling(5 § PuL). Inget grundlagsskydd finns(7 § st. 1 PuL), 

uppgifterna i fråga har strukturerats så att PuL blir tillämplig(5 a § PuL) samt att 

uppgiften inte är av förtalskaraktär. I detta fall kan PuL endast åsidosättas om texten 

anses ha ett journalistiskt ändamål i enlighet med 7 § st. 2 PuL.  Bestämmelsen i PuL 

                                                           
43 För att personuppgiftsbehandling skall anses som tillåten skall alltså en korrekt hantering av 
personuppgifterna ske(9 §PuL). Därefter skall även 10 § PuL iakttas beträffande vilken behandling som 
skall betraktas som laglig.  
44 Missbruks- hanteringsmodellen, SOU 2004:6 s 102 ff. 
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om journalistiskt ändamål har sin bakgrund i art. 9, direktiv 95/46/EG som kortfattat 

innebär att medlemsstaterna skall finna en balansgång mellan å ena sidan 

yttrandefrihet å andra sidan personlig integritet i form av personuppgiftsbehandling.45 

I och med yttrandefrihetens starka ställning och dess konstitutionella skydd i svensk 

rätt är det tämligen självklart att kriterierna för vad som är journalistiskt ändamål inte 

kan vara allt för högt ställda. I SOU 1997:39 framgår även att avsikten med 7 § PuL inte 

varit att uppställa något kvalitetskrav. Journalistiskt ändamål är, i enlighet med att vara 

journalist, inte något priviligierat i personuppgiftslagens mening. Utan det som har 

betydelse är huruvida texten anses vara av viss kvalitet.46 Ett synsätt om att vissa 

aktörers yttranden skulle vara mer skyddsvärda än andras är, enligt min uppfattning, 

främmande och oförenligt med svensk rätt.47 I NJA 2001 s. 409 friades 

tillhandahållaren för en hemsida trots att hemsidan innehöll uppenbart kränkande 

personuppgifter. HD konstaterade att två motstående intressen var för handen, art. 8 

och art. 10 EKMR. HD konstaterade även, i enlighet med SOU 1997:39, att syftet med 7 

§ st. 2 PuL beträffande journalistiskt ändamål inte var att uppställa något kvalitativt 

krav. Utan snarare se över om karaktären av den bedrivna verksamheten haft som 

syfte att väcka opinion. Med tillämpning av proportionalitetsprincipen fick den 

personliga integriteten ge vika för den fria åsiktsbildningen och yttrandefriheten. 

Undantagsregeln journalistiskt ändamål tillämpas förhållandevis enkelt på 

personuppgifter skrivna i en löpande text. Således måste personuppgifterna, i det fall 

PuL åsidosätts, vara av förtalskaraktär för att ge ett adekvat integritetsskydd.48 

Som jag ser det är PuL:s ställning på internet tämligen tandlös.49 Lagen avser att 

skydda människors integritet gällande personuppgiftsbehandling. I och med 

bestämmelsen om missbruksmodellen och undantagsregeln om journalistiskt ändamål 

tillämpas lagen i första hand på rena register. Rena register på internet kan dock 

skyddas med hjälp av det frivilliga grundlagsskyddet och då grundlagsskydd finns 

åsidosätts PuL i dess helhet. Yttrandefriheten vinner mycket gehör i detta område. 

Hade hemsidan i NJA 2001 s 409 haft grundlagsskydd hade PuL som nyss nämnts inte 

                                                           
45 NJA 2001 s. 409. 
46 SOU 1997:39 s. 264 samt NJA 2001 s. 409. 
47 Jämför med resonemanget ovan bakom 1:9 st. 2 YGL. 
48 Se bland annat Hovrättsavgörandet mål nr. T 2505-01, där den åtalade ansågs skyldig till förtal men 
undgick PUL:s skadeståndsansvar på grund av journalistiskt ändamål. 
49 Wendels, Nätjuridik – Lag och rätt på Internet, s. 83. 
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tillämpats. I detta fall saknades grundlagsskydd men texten ansågs vara skriven med 

ett journalistiskt ändamål. Om texten utgjort förtal hade dock målsägande vunnit 

framgång oavsett om hemsidan haft grundlagsskydd eller ej. Frågan om vilka slags 

integritetskränkande personuppgifter som egentligen skyddas från internet utmynnar 

således i slutändan i vilka personuppgifter som aktualiserar förtalsbestämmelsen.  

 

 

3.4 PuL en kontraproduktiv lagstiftning? 

 

Kränkningar i form av personuppgifter kan många gånger ses som mer subtila eller 

indirekta än kränkningar angränsande till värdeomdömen. Det huvudsakliga problemet 

med PuL är, som tidigare nämnt, alla de olika möjligheter som finns att åsidosätta 

lagen. Å ena sidan tillstår lagstiftaren att lagring samt hantering av personuppgifter kan 

upplevas kränkande å andra sidan är den enda lagen som skyddar mot en sådan 

kränkning i många avseenden begränsad. I och med utformningen av PuL skyddar 

lagen enbart situationen att någon tillhandahåller ett rent register med uppgifter som 

inte har någon redaktionell kvalitet, så att inte kriterierna för journalistiskt ändamål 

uppfylls. I dessa fall kan PuL till och med, som jag ser det, vara kontraproduktiv utifrån 

ett integritetshänseende. Antingen hålls uppgifterna hemliga eller interna (där antalet 

med tillgång till uppgifterna är begränsade) eller så offentliggörs uppgifterna. Vid ett 

offentliggörande av databasen, genom exempelvis en hemsida, kan utgivningsbevis 

ansökas för grundlagsskydd och således åsidosätta PuL.50 I en situation då en 

tillhandahållare av ett personuppgiftsregister vet om att registret kan utgöra en 

integritetskränkning enligt PuL. Kan alltså tillhandahållaren skydda sig själv genom att 

offentliggöra uppgifterna och där i genom ansöka om utgivningsbevis i syfte att uppnå 

grundlagsskydd för databasen. Konsekvensen av detta blir att den tidigare ”hemliga” 

databasen nu skulle vara tillgänglig för allmänheten. Många skulle nog anse att ett 

offentliggörande av personuppgifter förstärker kränkningsgraden i jämförelse med att 

ett färre antal personer haft tillgång till uppgifterna. 

                                                           
50 PUL åsidosätt dels genom 2 § PUL om subsidiär tillämpning, dels genom 7 § PUL om grundlagarna är 
tillämpliga. 1:9 st. 2 YGL kan vara tillämplig på hemsidor och ett av kriterierna för utgivningsbevis är att 
hemsidan riktar sig till allmänheten. Alla bestämmelser i TF/YGL trumfar dessutom över PUL genom lex 
superior principen samt principen om grundlagarnas exklusivitet. 
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3.5 Annan integritetsskyddande lagstiftning 

Av vad som framgått av tidigare avsnitt är förtalsbestämmelsen många gånger den 

enda reella integritetsskyddande lagstiftningen. Något som kan vara värt att nämna 

beträffande begränsningar av yttrandefrihet är att även annan brottslighet än 

ärekränkning kan åsidosätta grundlagsskyddet. Poängen är att vissa brottstyper inte 

skall ges möjligheten att gömma sig bakom ett grundlagsskydd. 

Yttrandefrihetsbegreppet omfattar således endast yttranden som avser att främja den 

fria åsiktsbildningen. I det fall ett yttrande saknar samband med den fria 

åsiktsbildningen skyddas den inte av grundlagarna.51 Vid exempelvis ekonomisk 

brottslighet där en grundlagsskyddad hemsida använts för bedrägeri eller dataintrång 

kan yttrandefriheten åsidosättas. Detsamma gäller även för hemsidor med 

barnpornografi eller webbplatser som tillhandahåller tjänster som bryter mot 

upphovsrätten. Kommersiell information som reklam faller också utanför 

grundlagsskyddet.52 Att grundlagarna inte tillämpas för yttranden som uteslutande 

involverar brottslig verksamhet har inte av lagstiftaren ansetts som en egentlig 

begränsning av yttrandefriheten. Då brottsliga gärningar inte ansetts 

yttrandefrihetsrättsligt skyddsvärda från första början.53 

I syfte att klargöra gränsområdet mellan å ena sidan yttrandefrihet å andra sidan 

personlig integritet är det viktigt att även se över annan integritetsskyddande 

lagstiftning som kan appliceras på yttranden genom internet. I det fall någon uttalar 

kränkande åsikter i kommentarsfält eller i ett forum och förtal inte är tillämpligt kan 

bestämmelsen i 16:8 BrB om hets mot folkgrupp tillämpas. Förtal konsumerar hets mot 

folkgrupp och rekvisiten sammanfaller bitvis. I det fall hets mot folkgrupp är tillämpligt 

och yttrandet gjorts på en elektronisk anslagstavla (ex. kommentarsfält eller i ett 

forum), kan tillhandahållaren av den anslagstavla som använts för det specifika 

yttrandet hållas ansvarig om tillhandahållaren inte tar bort meddelandet.54  

                                                           
51 Prop.1975/76:209 s. 44. 
52 se 1:12-13 YGL, Prop. 1997/98:43 s. 67, Prop. 1975/76:209 s. 228 samt Wendels, Nätjuridik – Lag och 
rätt på Internet, s. 60. 
53 Se även prop. 1975/76:209 s. 139 och 141. 
54 Se BBS-lagen 5, 7 §§, NJA 2007 s. 805. 
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Något som kommer att behandlas senare i denna uppsats och som synes vara en 

återkommande kränkning är personliga fotografier och filmer.55 Det har historiskt sett 

varit svårt att motverka fotografering eller videoinspelning av annan, oavsett vad som 

fotograferats eller filmats. I NJA 1992 s. 594 uttalades att enda sättet en film kunde 

anses som otillåten innan spridning var om den aktuella filmen kunde klassificeras som 

ofredande eller sexuellt ofredande. Svårigheten med att tillämpa bestämmelsen om 

ofredande vid en enstaka film var uppenbar. I en kartläggning av brottsbalkens 

bestämmelse nämndes att just en sådan situation som den i 1992 års fall idag är 

kriminaliserad genom 4:6a BrB om kränkande fotografering.56 Åtgärder finns idag att 

vidta i det fall någon filmas eller fotograferas i känsliga miljöer. Problemet kvarstår 

dock i det fall en film eller bild hamnar på en grundlagsskyddad hemsida. Enligt 1:2 TF 

samt 1:3 YGL får ingen myndighet(ex. polisen) hindra spridningen av material oavsett 

innehåll om inte grundlagarna medger en sådan inskränkning. Kränkande fotografering 

är inte reglerat i tryckfrihetsförordningens brottskatalog. Filmen eller bilden måste 

vara att anse som förtal för att den drabbade över huvud taget skall kunna vidta 

åtgärder. I det fall hemsidan saknar grundlagsskydd bör inte några större problem 

uppstå.57 Då gärningsmannen kan straffas och tillhandahållaren av hemsidan kan 

åläggas att ange vem som laddat upp bilden eller filmen.58  

Då en uppgift lämnas, offentliggörs eller sprid genom internet blir alltså den 

första frågan huruvida grundlagsskydd finns. Om frågan besvaras jakande finns endast 

ett reellt integritetsskydd och det är förtal. Internet har i detta hänseende underlättat 

för en potentiell gärningsman och samtidigt försvårat möjliga skyddsåtgärder för den 

drabbade.  

 

 

  

                                                           
55 Se bland annat NJA 1992 s. 594, Mål nr: T 107-13, B 4134-13, B 570-11. 
56 SOU 2013:38 s. 87 f. 
57 Se kriterier för 1:9 st. 2 YGL ovan. 
58 Jfr. 3:3 TF samt Prop. 1990/91:64 s. 99, gällande källskydd och journalisters tystnadsplikt. 
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4 Definitionen av förtal 

4.1 Inledning 

Som tidigare nämnts är förtal många gånger den sista och ibland till och med den enda 

utvägen för den som värnar om sin integritet. I det fall yttrandefrihetsrättsligt 

grundlagsskydd föreligger är förtal den enda integritetsskyddande lagstiftningen som 

finns att tillgå. I detta avsnitt kommer förtalsbestämmelsen redogöras för mer 

ingående. Rekvisiten exemplifieras hela tiden mot att Internet använts som forum. 

Även om en del rekvisit förklarats med hjälp av praxis har jag valt att analysera 

rättsfallen djupare i nästkommande avsnitt. Förtalsbrottet kriminaliseras i 

brottsbalkens 5 kap. 1 §. Där går det att läsa:  

”Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller 

eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, 

dömes för förtal till böter. Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med 

hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att 

uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till 

ansvar”.  

I det följande kommer varje rekvisit i förtalsbestämmelsen att redogöras var 

för sig. 

 

4.1.1 Den som utpekar någon 

Det första rekvisitet i 5:1 BrB är att någon skall vara utpekad. Det skall alltså handla om 

en levande individ. Yttranden som avser att kränka avliden kriminaliseras i 5:4 BrB. 

Grupper av människor omfattas alltså generellt sett inte av förtal. Däremot kan 

uttalanden som i och för sig rör ett kollektiv omfattas av förtal om vissa individer går 

att identifiera.59 Det viktigaste är alltså huruvida någon faktiskt kan identifieras med 

uttalandet. Exempelvis ett inlägg på någons Facebook-sida där alla (miljoner) 

Facebook-användare utpekas som ”idioter” borde alltså vara att anse som för 

generellt. Däremot skulle kanske ett inlägg på Facebook som riktar sig till en mindre 

                                                           
59 Jareborg & Friberg, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten s. 69. 

https://lagen.nu/begrepp/F%C3%B6rtal
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online grupp kunna omfattas av förtalsbestämmelsen. Det finns ingen vägledning kring 

hur omfattande eller generellt ett uttalande får vara, varken i förarbeten eller i 

lagkommentarer. JK har vid ett fall bedömt att 20 st. personer i samma fotbollslag var 

för många. 60 

 

4.1.2 Brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt 

För att förtal skall kunna tillämpas måste uttalande om en utpekad person framstå som 

brottslig, klandervärd i sitt levnadssätt eller så skall annan uppgift lämnats som är 

ägnad att utsätta denna för andras missaktning.61 Att utpekas som brottslig avser alltså 

brott som objektivt eller officiellt är av viss kränkningsgrad. Mildare brott uppfyller inte 

rekvisitet brottslig i 5:1 BrB mening.62 Några exempel på yttranden om brott som 

ansetts utgöra förtal är NJA 1987 s. 285 I & II. Graden av brott i dessa rättsfall var 

dödsmisshandel, rån och bedrägeri. Även om ett yttrande avser ett brott eller ett 

påstående om att någon lever klandervärt uppställs alltid ett krav om att yttrandet 

skall väcka missaktning hos andra.63  

Att någons levnadssätt är klandervärt avser gärningar som karaktäriserar den 

utpekades livsföring.64 Ett exempel på klandervärt levnadssätt är sexuell lösaktighet.65 

Det kan som exempel vara frågan om en film eller ett foto som i ett specifikt 

sammanhang utmålar någon som lösaktig. Ett foto eller en film isolerat från andra 

aspekter som en textremsa eller annat framfört påstående utgör generellt sett inte 

förtal.66 Tidigare har HD uttalat att endast intima bilder i ett e-mail inte är att anse som 

förtal.67 HD:s uttalande borde däremot inte tolkas som att en film utan angränsande 

text per automatik skulle frias från förtal. Låt gå att praxis utstakat en väg för att en 

bild utan text i en skvallertidning eller en bild på ett flygblad vanligen inte är förtal. 

                                                           
60 Se Anderson, Yttrandefrihet på nätet s. 40 (primärkälla ej tillgänglig). 
61 Mer om missaktning under 4.1.4. 
62 Prop. 1962:10 B 143, Jareborg & Friberg, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten s. 70. 
63 Det behöver dock inte bevisas att beskyllningen faktiskt medfört andras missaktning se 
brottsbalkskommentaren del I, s. 5:9. 
64 Jareborg & Friberg, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten s. 70. 
65 NJA 2008 s. 946. 
66 Däremot kan andra lagar bli tillämpliga, se exempelvis lagen om kränkande fotografering. 
67 NJA 1992 s. 594. 
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Detta utesluter däremot inte att en hemsidas karaktär kan ha viss betydelse.68 När 

gemene man hör begreppet förtal tänker nog denna på mer traditionella 

yttrandeformer, exempelvis muntliga yttranden eller yttranden i skriftlig form. Ett 

utpekande av någon kan dock ske på flera olika sätt. Lagen gör ingen skillnad på 

yttrandeform. Bilder, offentliggörande av uppgifter och filmer kan således alla utgöra 

förtal. 

 

4.1.3 Lämnar uppgift 

Ett yttrande om ett påstående skall även innehålla en uppgift. Lagen exemplifierar som 

tidigare nämnt vad en uppgift kan handla om.69 Likt de exemplifierade rekvisiten skall 

även en uppgift ha en viss bestämdhet. Allmänna värdeomdömen är alltså inte en 

lämnad uppgift i enlighet med 5:1 BrB.70  

En uppgift skall även vara ansedd som lämnad. Med lämnad avses en 

framställning eller spridning till tredje man. Ett citat eller ett återgivande av en text kan 

även det betraktas som en lämnad uppgift.71 Det viktigaste är som tidigare nämnts inte 

formen för den lämnade uppgiften utan innehållet.72  

Tredje man behöver inte vara den avsedda mottagaren för uppgiften. Det räcker 

med att tredje man uppfattat den lämnade uppgiften för att rekvisitet skall vara 

uppfylldt.73 Hemsidor vänder sig nästan uteslutande till mer än en mottagare och mail 

går det relativt snabbt att bevisa om avsändaren haft för avsikt att endast sända 

innehållet till den drabbade eller om avsikten sträckt sig till andra i den drabbades 

omgivning. Då yttranden sker på internet borde således inte tredjemansrekvisitet 

orsaka några större problem. 

 

                                                           
68 Exempelvis en film på en porrsida skulle den medverkande kanske framstå som porrskådespelare. I 
NJA 1994 s. 637, beaktade HD vilken typ av magasin vissa kränkande bilder publicerats i. 
69 Klandervärd i sitt levnadssätt eller brottslig. 
70 Uppgiften behöver däremot inte vara absolut, allmänt ärekränkande omdömen räknas också som 
uppgift. Det uppställda uppgiftskravet gäller viss bestämdhet, se Brottsbalkskommentaren del I s. 5:11, 
Jareborg & Friberg, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten s. 70 f.  
71 NJA 1966 s. 565. 
72 Se även Jareborg & Friberg, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten s. 72. 
73 NJA 1974 s. 181. 
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4.1.4 Ägnad att utsätta någon för andras missaktning 

Rekvisitet ”Ägnad att utsätta någon för andras missaktning” avser yttranden som inte 

är föga klandervärda.74 Det skall alltså exempelvis handla om brott som inte är ringa. 

Uppgifter om en fortkörning utgör troligtvis inte förtal, däremot kan nog ett yttrande 

om en dödskörning utgöra förtal. Det är i huvudsak inte förtal att påstå att någon 

dricker alkohol, däremot skulle påståendet att någon är alkoholist kunna vara förtal. 

Bedömningen tillämpas från fall till fall. Även om måttstocken i huvudregel är objektiv 

eller genomsnittlig finns ändå vissa utrymmen för subjektiva eller relativa 

bedömningar.75 Bedömningen för vad som skall anses som kränkande förändras i och 

med nutida normer och värderingar. Det är således upp till domstolarna att tolka varje 

kränkning för att avgöra om uttalandet kan ligga som grund för förtal.76 

 

2.2 Undantag till förtal 

2.2.1 Allmänt om undantagsbestämmelsen i 5:1 BrB 

Om ovanstående rekvisiten i 5:1 BrB är tillämpliga kan yttranden ändå vara försvarliga. 

Förtal är en integritetsskyddande bestämmelse som står i öppen konflikt med 

yttrandefriheten. Vissa kränkande uttalanden har ansetts som ett ”nödvändigt ont” 

med hänsyn till yttrandefriheten och till gagn för det demokratiska samhället. Att 

massmedia uttalar integritetskänsliga uppgifter beträffande kändisar och politiker 

borde inte undgått någon. Massmedia har utifrån ett förtalshänseende däremot inget 

monopol på att uttala långtgående yttranden. Det viktigaste är således innehållet i ett 

yttrande och inte vem som yttrar sig i den specifika situationen. Uttalanden av 

uteslutande kränkande karaktär är alltså inte skyddsvärda oavsett vem som uttalar sig i 

den specifika situationen.77  

 

                                                           
74 Jareborg & Friberg, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten s. 69. 
75 Jareborg & Friberg, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten s. 70, ett konkret exempel skulle 
kunna vara att lämna en falsk uppgift om att en nykter alkoholist druckit en öl. 
76 Prop. 1962:10 B s. 142 f. 
77 Prop. 1962:10 B s. 144, Departementschefens uttalande. 
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2.2.2 Försvarligt att lämna uppgift 

En aspekt som kan anses som försvarlig är då någon har en juridisk skyldighet att 

lämna uppgift. Det vore omöjligt för vissa tjänstemän eller för rättskipningen att utföra 

sina arbeten om känsliga uppgifter aldrig fick lämnas.78  

Andra aspekter kan vara om uppgiften gynnar den offentliga debatten i allmänna 

angelägenheter eller främjar opinionsbildning. Dessa två aspekter skulle förenklat 

kunnat summeras som demokratifrämjande.  Exempelvis anses det som viktigt att alla 

människor ges en rätt att kunna förmedla uppgifter till allmänheten om olika offentliga 

personer.79 Det nyss nämnda är ett exempel på den balansgång som sker mellan å ena 

sidan yttrandefrihet å andra sidan personlig integritet. Att ett yttrande i och för sig är 

förtal men att förtal åsidosätts med hänsyn till yttrandefriheten. Det är denna 

undantagsregel som möjliggör att bland annat media kan informera om vissa känsliga 

eller nedsättande uppgifter. Lagen lämnar inget utrymme eller ger ingen hänsyn till 

yttrandeformen. Än en gång är det uteslutande vad som förmedlas som skall vara till 

bedömning.     

 

2.2.3 Var uppgiften sann eller fanns skälig grund för den? 

Gällande huruvida en specifik uppgift var försvarlig att lämna eller inte skall slutligen 

ske genom en bedömning om uppgiften ifråga var sann eller om det fanns skälig grund 

för uppgiftslämnaren att utgå från att den var sann. Sanningshalten behöver inte vara 

precis och skall vid bedömningen ske objektivt. Kraven på skälig grund varierar från fall 

till fall. Exempelvis är kraven på skälig grund lägre om någon varit skyldig att yttra sig.80 

Något som kan vara värt att anmärka är att en uppgift inte är försvarlig endast av 

anledningen att den är sann. Sanningsbedömningen sker efter det att en i och för sig 

kränkande uppgift ansetts som försvarlig att lämna.81 Försvarlighetsbedömningen och 

sanningsgrunden är således två separata bedömningar.82 

  

                                                           
78 Jareborg & Friberg, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten s. 74. 
79 Jareborg & Friberg, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten s. 75. 
80 Jareborg & Friberg, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten s. 76 f. 
81 Prop. 1962:10 s. 143 f. 
82 NJA 1987 s. 285 I. 
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5 Handlingar som utgjort förtal 

5.1  Inledning 

I och med att jag tidigare kommit fram till att det mest effektiva skyddet till förmån för 

den personliga integriteten är förtal, har jag valt att analysera praxis och rättsfall 

gällande förtalsbestämmelsens område. De rättsfall jag valt att redogöra för lyfter alla 

fram problematiska frågor gällande förtalsbestämmelsens tillämpningsområde. För att 

få en uppfattning om yttrandefrihetens gränsområde är det viktigt att förstå vilka 

handlingar eller yttranden på Internet som ansetts utgöra förtal respektive icke förtal.  

 

5.2 Förtal och vissa överlappande brott i olika yttrandeformer  

Idag har en stor andel människor kameror i mobilen eller inbyggd kamera i datorn. 

Smygfilmning är idag mycket lättillgängligt. Smygfilmning samt fotografering har 

resulterat i en integritetsskyddande lagstiftning som i viss mån ligger i linje med 

förtal.83 Att smygfilma någon i vissa miljöer är idag olagligt. Problemet med 4:6 a BrB 

kan dock vara att tillämpningen begränsas till vissa miljöområden. Brottsbalkens 

bestämmelse om smygfotografering tar således endast hänsyn till ett 

integritetskränkande tillvägagångssätt. Ingen större hänsyn tas till den specifika 

uppgiften eller vad den specifika filmer förmedlar.  

Vid förtalsbrott däremot måste uppgiften som lämnas prövas mot rekvisiten. 

Gällande smygfilmning är huvudregeln att förtal inte är tillämplig. Det betraktas inte 

som att utsätta någon för annans missaktning endast genom att filma någon. Det 

viktiga är således vad som filmas och förmedlas till tredje man. Samlag är något som 

diskuterats under en längre tid bland domstolarna. Förtal i form av film prövades i NJA 

1992 s. 594 där hade en man smygfilmat sig själv med en kvinna vid ett samlag och 

sedan visat upp denna film för andra människor i hennes omgivning. HD konstaterade 

först att det som skall ligga till grund för bedömningen är det som framställs i filmen. 

Smygfilmning i sig kunde inte utgöra förtal. Det var heller inte förtal att filma en sexakt. 

Däremot ansåg HD att filmen visades på ett sådant sätt att det för åskådaren kunde 

uppfattats som att hon dels var med på att hon filmats, dels var med på att filmen fått 

                                                           
83 4:6 a BrB, prop. 2012/13:69. 
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spridning.84 Två aspekter var alltså avgörande i 1992 års fall. Dels att det i filmen 

framstod som att hon var med på att filmas (vilket hon uppenbarligen inte var i och 

med att hon inte visste att filmen ö.h.t. existerade), dels att det i filmen framstod som 

att hon var med på att den skulle spridas. 

NJA 1992 s. 594 låg även som grund för hovrättens bedömning under modernare 

tid (2013) då en kvinna blivit smygfilmad för att senare upptäcka filmen på diverse 

porrsidor på Internet. Det var även där avgörande att målsägande framställts som att 

denna lämnat samtycke till att filmas.85 En skillnad fanns dock i 1992 års dom och den 

från 2013 och det var gradbedömningen av ärekränkningen. 1992 uttalade HD att 

gärningen skulle anses som grov då den bland annat fått stor spridning (kollegor och 

vänner hade fått se filmen). I 2013 års dom sänkte hovrätten skadeståndet då sexakter 

idag inte var att betrakta som lika kontroversiella i jämförelse tidigare årtionde. 

Hovrätten tog således ingen hänsyn till att spridningen var ofantligt mycket större då 

den skett på Internet. Om då en bedömning skall göras av HD:s resonemang i 1992 års 

dom att kränkningen faktiskt står i proportion till spridningen borde alltså rimligtvis 

graden av Internets spridningsmöjligheter utökat kränkningsgraden av förtalsbrott som 

skett där. Hovrätten synes inte hålla med. Rättstillämpning gällande förtalsbrott på 

internet synes inte vara entydig idag. I en tingsrättsdom, B 4134-13 var just det faktum 

att Internet använts avgörande för skadeståndets storlek, som där sattes i det högre 

skiktet.  

Gällande spridning och satir kan även nämnas ett HD- fall från 1994, även känt 

som ”Hustler-fallet”. Där det fastslogs att det inte heller är acceptabelt att 

sammanfoga nakna kroppar med andras ansikten i fotografier. Att med text skriva att 

fotografierna utgör satir är inte försvarligt i förtalshänseende. Likt 1992 års fall är det 

bilden som sådan som skall bedömas. Bilderna hade tryckts i 32 000 exemplar och 

detta låg som bakgrund till HD:s bedömning av kränkningsskalan. Att 32 000 människor 

faktiskt inte köpt eller kanske inte sett just de specifika bilderna fanns inte med i 

bedömningen.86   

                                                           
84 Se HD:s domskäl i NJA 1992 s. 594, som jag ser det ligger detta rättsfall i linje med nyare lagstiftning 
om smygfotografering då ett olovlighetsrekvisit finns i 4:6 a BrB. I 1992 års dom hade filmen inte ansetts 
utgöra förtal om kvinnan lämnat samtycke till filmningen. 
85 HovR Mål nr: T 107-13. 
86 NJA 1994 s. 637. 
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Omständigheten att samtyckte faktiskt funnits vid själva fotograferingen men inte till 

spridning av fotografiet har prövats i ett annat fall av hovrätten. Intima bilder och 

videoklipp var visserligen stulna men det avgörande vid förtal var snarare att bilderna 

utan målsägandes vetskap dykt upp i mail till vederbörandes bekantskapskrets samt på 

en Facebook-sida. Själva brottsgärningen som sådan gällande förtal ansågs både av 

tingsrätten samt hovrätten som förhållandevis okomplicerade.87 Även i detta fall 

ansågs kränkningen vara större med hänsyn till den spridning som Internet möjliggjort. 

I jämförelse med 1992 års fall från HD kan alltså konstateras att filmer och bilder som 

inte varit olovligt tagna men som sedan olovligt spridits kan utgöra förtal.88  

Ett annat brott som delvis överlappar förtal är olaga hot. En gärningsman 

skickade en ljudfil över Lunarstorm till sin före detta flickvän innehållande en sångtext. 

Texten handlade om en ung kvinna som bland annat blev kallad slampa, även öppna 

hot förekom. Sången var inte inspelad eller utövad av gärningsmannen, 

gärningsmannen nekade även till att sångtexten varit avsedd sin f.d. flickvän utan 

påkallade att hela sången redan existerade och att han endast hittat den på Internet. 

Trots detta dömde hovrätten honom till förtal, med ändring av tingsrättens dom om 

förtal och olaga hot.89  Förtal kan alltså föreligga oavsett om det som förmedlas 

innehåller faktiska uppgifter om den drabbade. Så för att applicera på ett bildexempel, 

låt säga att A kränker B genom nakenbild tagen på C med påstående om att bilden är 

tagen på B. Då kan A alltså ändå dömas för förtal gentemot B. Ett sådant synsätt ligger i 

linje med att även falska verbala yttranden kan utgöra förtal. 

Ett annat fall där förtal testades var i en tingsrättsdom från 2012. En dömd 

brottsling hade varit i centrum i en uppsats där diverse påståenden uppgavs. Fallet 

avsåg undantagsbestämmelsen i 5:1 BrB. Fem uppgifter i form av påståenden 

prövades, alla ansågs vara av förtalsgrad men försvarliga att lämna så den avgörande 

bedömningen låg på sanningshalten. Två uppgifter ansågs sakna grund: Ena fallet 

avsåg en felläsning, författaren utpekade brottslingen för ett specifikt brott som denna 

inte begått samt som denne friats från. Den andra uppgiften handlade om ett yttrande 

                                                           
87 Se HovR mål nr. B 570-11, det som diskuterades mest var gärningsfrågan samt brottskumulering. 
88 Jfr. TR mål nr. B 2580-09 där frivilligt tagna bilder kopierats från bilddagboken och sedan använts 
tillsammans med kränkande uttalanden. Gärningsmännen dömdes för grovt förtal då bilderna fått 
spridning på Internet. 
89 HovR mål nr. B 1806-06. 
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att brottslingen varit kriminell sedan tonåren, vilket denna inte varit. Hela uppsatsen 

publicerades senare av universitetet via Internet.90 Visserligen framför tingsrätten, 

vilket jag även håller med om, att källhanteringen för de nyssnämnda påståendena 

varit bristfälliga. Däremot mot bakgrund av att uppgifterna lämnats i en löpande text 

som i huvudsak lyfter fram andra aspekter än endast målsägandes kriminella bakgrund 

och att målsägande faktiskt är en flerfalt dömd brottsling samt varit mycket 

uppmärksammad i media, gör att jag anser att domen är något hård mot 

yttrandefriheten.91  

Frågan om spridningsmöjligheterna av lämnad uppgift på Internet prövades av 

hovrätten så tidigt som 1997, vid denna tidpunkt hade inte Internet nått samma 

genomslagskraft som idag. Den lämnade förstalsuppgiften i fallet från 1997 var 

tillgänglig för medlemmar på en internationell hemsida. Vem som helst kunde bli 

medlem på hemsidan. Både hovrätten och tingsrätten gjorde bedömningen att 

spridningskretsen skulle anses vara den hypotetiskt möjliga. En skiljaktig i hovrätten 

tyckte dock att domstolen borde sett över den faktiska spridningen bland målsägandes 

umgängeskrets.92 Vid en jämförelse med ”Hustler-fallet” från 1994 synes hovrätten ha 

gjort en överensstämmande bedömning. HD dömde som nyss nämnt spridningen till 

antal tryckta exemplar(32,000) och tog ingen hänsyn till den faktiska försäljningen eller 

att alla som köpt tidningen kanske inte uppmärksammat just dessa bilder. 

Spridningsresonemang gällande Internet är dock som jag ser det inte helt 

oproblematiskt. Idag har i princip alla svenskar tillgång till Internet och möjligheten till 

Internationell spridning är stor. Att direkt applicera synsättet om en hypotetisk 

spridning skulle kunna orsaka en stor andel, icke önskvärda, grova förtalsbrott. Då alla 

Internetanvändare skulle betraktas som hypotetiska mottagare av en upplagd 

kränkande uppgift. I en dom från 2007 begränsade hovrätten spridningskretsen som 

skett via Internet till den drabbades umgängeskrets och motiverade begränsningen 

med att spridningen skulle avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. 

                                                           
90 TR B 3198-11. 
91 Domen överklagades till HovR som inte beviljade prövningstillstånd, den överklagades vidare till HD 
som däremot meddelade prövningstillstånd, Ö 4231-12. 
92 RH 1997:61. 
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Ingen närmare förklaring angavs för varför hovrätten egentligen valde att begränsa 

spridningskretsen.93 

I ett avgörande från hovrätten 1994 dömdes ett televisionsbolag till förtal på 

grund av en sändning där en utpekad läkare blivit utsatt för olika påståenden. 

Uttalandena i sändningen ansågs som försvarliga men dessa saknade dock 

sanningshalt och hovrätten kom även fram till att det inte fanns någon skälig grund till 

att tro att uppgifterna var sanna. TV-programmet hade 390 000 tittare varje dag vilket 

bland annat bidrog till att brottet skulle ses som allvarligt. Än en gång gjordes en 

hypotetisk bedömning av spridningen.94   

Att faktiskt visa en bild i fysisk form för människor i möte är onekligen mer 

omständligt än att trycka på en knapp på en dator. I och med att digitaliserat förtal kan 

nå en hypotetiskt vidare krets människor riskerar en sådan gärningsman att straffas 

hårdare. Frågan är dock om det skall anses som mindre klandervärt att faktiskt söka 

upp en mindre mängd anhöriga till den drabbade med kränkande uppgifter i 

uteslutande syfte att förtala denna. I förhållande till att någon vid en dator sprider 

information till människor som kanske inte ens vet vem den drabbade är. I det senare 

exemplet uppstår alltså en hypotetisk chans att anhöriga till den drabbade fått ta del 

av förtalandet endast mot bakgrunden av att Internet använts som spridningsmedel. 

  

                                                           
93 HovR mål nr. B 5007-07. 
94 RH 1994:14. 
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6 Förtal en fråga om tur? 

6.1 Inledning 

I föregående avsnitt har jag redogjort för en rad olika exempel på när förtal blir 

tillämpligt. I syfte att öka förståelsen för förtalets tillämpningsområde har jag ansett 

det lika viktigt att se över några exempel på när domstolarna friat från förtal eller då 

överinstanser sänkt brottskalan från grovt förtal till förtal av normalgraden. I avsnittet 

därefter kommer jag att förtydliga förtalsbestämmelsens gränsområde.  

 

6.2 När förtalsbestämmelsen brister 

I ett fall från hovrätten blev en man friad från förtal gentemot två andra män samt 

fälld för förtal, av normalgraden, mot en kvinna. Målet avsåg intima bilder som senare 

skickats till två andra personer via mail. Bilderna har därefter hamnar på en 

Internethemsida men det har inte ansetts styrkt att gärningsmannen var den som 

faktiskt lagt upp bilderna. Den faktiska spridningen var enligt hovrätten i stor 

omfattning och bilderna tagna på kvinnan var mycket kränkande.95  

Det nyss nämnda Hovrättsfallet är ännu ett exempel på när Internet gör 

situationen mer komplicerad. Gärningsmannen friades, från grovt förtal mot kvinnan 

och friades helt från förtal mot de andra männen, på grund av att det inte var visat att 

denne var den som faktiskt lagt upp bilderna på hemsidan. Att gärningsmannen utan 

samtycke tagit bilderna samt att bilderna på den drabbade var kränkande rådde det 

inga tvivel om. Det är av uppenbara skäl mycket svårt att bevisa vem det är som 

faktiskt lägger upp digitala bilder på Internet. En stor del av materialet på Internet 

tillhandahålls av anonyma avsändare.96 Anledningen till att gärningsmannen i 

nyssnämnda målet överhuvudtaget blev dömd var att det gick att visa på att denna 

faktiskt sänt bilder i två olika mail från ett privat Hotmail-konto. Som jag ser det är 

situationen problematisk och resultatet av domen är inte tillfredställande. Det var ett 

faktum att gärningsmannen olovligen tagit kränkande bilder. Det var även ett faktum 

att bilderna senare hamnat på Internet. Gärningsmannen friades med anledningen till 

                                                           
95 HovR Mål nr: B 3782-05. 
96 https://www.iis.se/blogg/anonym-pa-natet/ 2014-04-17, Anne-Marie Eklund Löwinder, 
Säkerhetschef, rankad som en av Sveriges ledande IT-experter. 

https://www.iis.se/blogg/anonym-pa-natet/
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att det inte gick att bevisa att denna lagt upp bilderna. Internet har en stor mängd 

anonyma användare. I och med att ingen vägledande praxis finns på området befarar 

jag att domen öppnar upp för flera situationer där inte ens förtalsbestämmelsen i 

någon grad kan styrkas. Låt oss säga att gärningsmannen använt ett anonymt Hotmail-

konto eller raderat kontot efter det att bilderna skickats, då borde beviskravet om den 

begångna gärningen även resultera i att gärningsmannen friats från förtal i dess helhet. 

Mot bakgrund av att vi dels vet att gärningsmannen olovligen tagit kränkande bilder, 

dels att dessa bilder skickats vidare och senare hamnat på Internet kan jag tycka att 

beviskravet om den begångna gärningen är ställt allt för högt.97 Så en person som inte 

helhjärtat haft för avsikt att förtala någon skulle alltså ha lättare att dömas än en 

person som med fullt uppsåt velat kränka någon, då den förstnämnda troligtvis inte 

skulle skapat ett anonymt hotmailkonto för att distribuera kränkande bilder.98 Den 

nyss nämnda situationen är visserligen inte unik inom brottslighet, det faktum att 

brottslingar som planerar brott faktiskt kan vara svårare att åtala. Det som däremot 

gör situationen känslig är hur enkelt det skulle kunna vara att kringgå förtal då 

anonymitet är en utgångspunkt på Internet.  

Ett annat fall, gällande en radioslinga, friades reportern i hovrätten från förtal. 

Denna gång mot bakgrund av satir. Reportern hade bland annat citerat en 

sexbarnsmamma falskt samt framställt henne som bidragssnyltare genom barnalstring.  

Hovrätten konstaterade till skillnad mot en skiljaktig i hovrätten samt hela tingsrätten 

att satir hade sådant tydligt inslag i programmet som helhet att förtal inte kunde 

komma på fråga.99 Ingen hänsyn togs till att inslaget faktiskt påverkat den drabbade 

negativt eller att inslaget fått en relativt stor spridning. Skiljaktig i hovrätten menade 

att radioprogrammet vände sig till en stor mängd människor och att lyssnare som 

kanske inte känner till programmet och endast hört en del av inslaget visst kunde 

missat att radioinslaget handlade om satir. Tingsrätten såg över den faktiska effekt 

                                                           
97 Tingsrätten gjorde liknande bedömning, att gärningsmannen genom flera aktiva handlingar haft 
uppsåt till att faktiskt kränka den drabbade. Att spridningen blivit större än vad gärningsmannen 
förväntat sig kunde inte användas till hans fördel. Se TR:s bedömning i B 3782-05.  
98 Då den med verkligt uppsåt skulle se till att ha ett temporärt Hotmail-konto jfr. situationen att någon 
med likgiltighetsuppsåt eller inget uppsåt av misstag skulle använt sitt eget konto då den faktiska 
avsikten aldrig varit att kränka någon. 
99 RH 1989:117. 
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inslaget haft på den drabbade och konstaterade att den drabbade mötts av obehag i 

sin vardag samt mått mycket dåligt på grund av radioinslaget. 

Mot bakgrund av bland annat ”Hustler-fallet” är jag väl medveten om att satir 

överlag inte är en helt okomplicerad bedömning. Satirsituationer kan däremot komma 

att bli ännu mera svårbedömda på Internet. Skillnaden beträffande verbal satir och 

satir på Internet är bland annat att via Internet sker oftast satir i textform. 

Satirbedömningen borde onekligen anses som svårare vid enbart textläsning. Låt säga 

att den hypotetiska texten på Internet är omgärdad av en typisk skämtsam layout kan 

jag ändå tycka, likt tingsrätten och skiljaktig i hovrätten, att mer hänsyn bör tas dels till 

texten som sådan samt till den faktiska effekt som texten fått bland läsarna.100  

Möjligheten att se över vilken effekt en specifik uppgift haft har utgjort grunden 

för bedömningen vid förtal förut. I ett fall från hovrätten prövades om en lämnad 

uppgift i ett brev föranledde en omplacering av en arbetsledare. Alltså den 

omplacerade ansåg att denna förtalats genom vissa uppgifter lämnade av ett flertal 

anställda till högre chef. Hovrätten prövade om breven kunde utgöra förtal och gjorde 

vid bedömningen en granskning ifall den drabbade utsatts på grund av brevets innehåll 

eller om repressalier uppstått på grund av brevmottagares egen undersökning. Det 

sistnämnda fastslogs och rätten ogillade förtal.101 Hovrättens dom synes vara en 

utredning av den lämnade uppgiftens effekt. På grund av förtalsbestämmelsens 

relativt vida utformning är min uppfattning att många uppgifter i och för sig skulle 

kunna omfattas av bestämmelsen. Med hänsyn till yttrandefrihetens utgångspunkt, att 

yttranden snarare skall frias än fällas, bör rimligtvis effekten av ett uttalande ha viss 

betydelse för bedömning gällande förtal.102 Ett sådant synsätt ligger även i linje med 

förtalsbestämmelsens rekvisit om andras missaktning. Enligt min åsikt bör effekten av 

den specifika uppgiften alltid utredas vid satir på Internet.103  

 

                                                           
100 Jfr. HD:s två skiljaktiga vid satirbedömningen gällande upphovsrätt i NJA 2005 s. 905, där två 
justitieråd menade att bedömningen måste ske vid varje eventuell kränkning snarare än att se över 
programmet i dess helhet. 
101 RH 1996:61. 
102 Se bland annat 1:4 TF. 
103 Jfr med. NJA 1992 s. 594, NJA 1994 s. 637 och NJA 2003 s. 567 då det framgår att vid bedömningen av 
huruvida en uppgift är nedsättande skall den drabbades specifika situation iakttas snarare än allmänna 
normer. 
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6.3 Förtalsbestämmelsens yttersta gräns 

Som jag ser det är det uppenbart att ingen preciserad gräns för förtal kan sättas. Det är 

heller inte möjligt att göra en mall för när förtal är tillämpligt. Detta kan bero på den 

ständiga avvägning som sker gentemot yttrandefriheten då utgångspunkten är att 

varje människa skall få säga samt yttra sig i vad som helst. Förtal kontra yttrandefrihet 

blir sålunda alltid en bedömning i det enskilda fallet. Med det sagt kan ändå ett visst 

mönster utrönas från domstolarnas bedömningar i ovannämnda rättsfall.  

Problematiken synes i första hand vara avgörandet om en specifik uppgift varit 

ägnad att framställa andras missaktning. Det är alltså exempelvis svårt att avgöra 

huruvida det som förmedlas eller yttras i en bild framställer en missaktning hos anda. 

Då yttranden är mer specifika, som vid exempelvis lämnad uppgift om någons 

kriminella bakgrund, förutsätter lagen emellertid att andras missaktning genom 

uppgiften har väckts. Problematiken i den senare nämnda situationen synes vara 

huruvida uppgiften är sann eller om det fanns skälig grund för att tro att den var 

sann.104 

Problem gällande bilder och filmer på Internet verkar enligt ovan nämna rättsfall 

vara att vid varje enskilt tillfälle se över exakt vad filmen förmedlar. Om exempelvis en 

bild är tagen på någon i underkläder och sedan distribuerad på en pornografisk sida, 

verkar domstolarna mena på att det avgörande är om den fotograferade framställs 

som att denna frivilligt åtagit sig att visa upp sin kropp i pornografiskt syfte.105 Om 

personen ifråga lämnat samtycke till bilden verkar inte vara avgörande. Det är däremot 

enklare att fastslå att den fotograferade personen inte velat visa bilden om den från 

första början inte visste att bilden fanns. Svårigheter eller gränsfall uppstår således i 

det fall bilderna är frivilligt tagna på en själv eller om den i och för sig inte framställer 

något som är klart klandervärt. Då är alltså två saker avgörande, dels om bilden 

framställer något som väcker andras missaktning, dels om bilden var avsedd av tagaren 

att spridas.106  

                                                           
104 Se bland annat NJA 1987 s. 285 II där kraven om hur djup undersökning som skall göras diskuterades 
samt T 6024-02 där hovrätten var oense gällande TV4s undersökningsplikt av sanningshalt i ett 
uttalande. 
105 Jfr. NJA 1992 s. 594. 
106 Mål nr. B 570-11. 
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Låt oss säga att ett foto cirkulerar på Internet där en kvinna ligger på en badstrand 

topless. I detta fall är domstolarnas resonemang tämligen förvirrande. Å ena sidan om 

det handlar om ett smygfoto borde det vara enklare att påvisa förtal då det bevisar att 

den fotograferats inte var med på spridningen. I detta fall måste i så fall bilden 

framställa kvinnan som exempelvis lösaktig. Det skulle enklast bevisas om bilden 

förmedlades via en pornografisk sida eller tillsammans med en nedsättande text.107  

Å andra sidan skulle även ett smygfoto av något naturligt såsom en topless 

bild på en badstrand, där det klart och tydligt framgår att bilden är tagen i smyg även 

kunna tala för att det inte handlar om förtal, oavsett om bilden finns på en 

pornografisk hemsida. Då det inte skulle framställa den porträtterade som att denna 

velat få till stånd en spridning och med beaktandet att topless solande inte i sig är 

klandervärt.  

”Den videofilm som F.J. visat för andra personer lämnar uppgifter om att J.M. haft 

samlag med honom och om hur samlaget genomfördes. Dessa uppgifter kan inte i 

och för sig anses nedsättande för henne. Den som ser filmen får emellertid lätt det 

felaktiga intrycket att J. kände till att samlaget filmades. Slutsatsen ligger då också 

nära till hands att hon inte hade något emot att filmen visades för andra.”108  

Själva ”förtalet” blir alltså endast aktuellt om topless-bilden förmedlar att denna lever 

ett klandervärt liv eller framställs som promiskuös. Eftersom det högst troligt inte 

klassificeras som promiskuöst att sola topless kan alltså endast en bild som visar detta 

inte utgöra förtal. Däremot om det av bilden kan framstå som att den fotograferade 

poserar i syfte att senare ”vika ut sig” på pornografiska hemsidor borde det kunna 

anses som förtal. Om det å andra sidan klart framgår att den som fotats inte har någon 

avsikt att alls vara lösaktig (alltså att det tydligt framgår att bilden är tagen av någon 

som endast solar som inte är medveten om att bild har tagits) borde alltså förtal vara 

uteslutet oavsett var och i vilken omfattning bilden sprids.  

Omständigheter kring hur bilden distribueras blir alltså endast aktuell då det 

skulle kunna framstå som att den fotograferade faktiskt var med på fotografiet. I dessa 

fall måste alltså fotografiet kombinerat med distributionen framställa någon som 

klandervärd då endast ett topless-fotografi inte kan utgöra förtal.  

                                                           
107 Jfr. NJA 1994 s. 637, Hustler-fallet 
108 NJA 1992 s. 594. 
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En annan känslig situation som alltså förmodligen inte skulle klassificeras som förtal 

borde även kunna vara i det fall någon frivilligt skickar en nakenbild (i förtroende) till 

annan och mottagaren av bilden senare ”endast” visat bilden för andra. Visserligen är 

bilden i fråga känslig men å andra sidan har den porträtterade i bilden godkänt en viss 

spridning. Denna situation skulle då ha mindre indikationer till förtal än den handling 

som begicks i en dom från Göta hovrätt: 

”Som tingsrätten funnit har emellertid också förelegat risk för att filmen 

skulle ge det felaktiga intrycket att X. känt till att samlaget filmades och att 

hon inte haft något emot att filmen lades upp på porrsiter.”109  

Gränsen till förtal är som tidigare nämnts svårplacerad och bedömningen sker således 

från fall till fall. Olustiga situationer uppstår lätt när uppgifter sprids om andra och det 

är svårt att avgöra yttrandefrihetens omfång. Min uppfattning av praxis är att de 

svåraste situationerna uppstår dels då någon sprider information som i och för sig är 

förtal men då det finns tydliga inslag om att ärekränkning inte var det primära syftet 

bakom spridningen.110 Dels i det fall då yttrandefriheten missbrukas. Alltså då en 

kränkning (oftast subtil) sker och yttrandefriheten endast ”råkar” vara där till 

försvar.111 Ännu svårare blir dessa gränsfallsituationer då yttrandeformen sker med 

hjälp av Internet.  

  

                                                           
109 HovR: T 107-13 
110 Se bland annat TR B 3198-11 och RH 1996:61. 
111 Se bland annat NJA 1992 s. 594 och NJA 1994 s. 637. 
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7 Internet som fenomen i förtalhänseende 

7.1  Förtal på Internet 

Vid rättsfallsgenomgången reagerade jag på hur domstolarna hanterade 

Internetrelaterade förtalsbrott. Min uppfattning är att domstolarna inte är helt 

konsekventa vid bedömningen av förtal på Internet. Inkonsekvensen beror troligtvis på 

det faktum att förtalsbedömningen sker från fall till fall och att förtalsbestämmelsen 

ursprungligen inte var avsedd för yttranden på Internet.   

En svårbedömd aspekt relaterad till Internet synes vara spridningsfrågan. Å ena 

sidan är spridningsrisken utan tvekan större då yttranden sker på Internet än i något 

annat medium. Å andra sidan skulle en stor del av förtalsbrotten per automatik 

definieras som grova så snart de publicerats på Internet. Om det skulle vara enklare att 

straffas för grovt förtal endast av anledningen att Internet använts som forum skulle 

det riskera att mynna ut i en återhållsamhet av yttrandefriheten på Internet. Effekten 

av förtalsbestämmelsen skulle på så sätt kanske vinna för mycket mark.  

Spridningsfrågan i exempelvis ”Hustler-fallet” skulle som jag ser det inte kunna 

appliceras på Internet. I ”Hustler-fallet” konstaterade domstolen att spridningen skulle 

mätas i förhållande till tryckta exemplar. Inte i förhållande till faktisk försäljning eller 

uppskattat antal mottagare som sett den delen av tidningen. Om ett sådant synsätt 

skulle appliceras på Internet skulle den hypotetiska spridningen avse alla människor i 

hela världen med full Internettillgång. Om istället den faktiska försäljningen skulle vara 

det som låg till grund för att avgöra spridningen skulle spridningen anses vara det antal 

besökare den aktuella hemsidan har. Det skulle således motsvara det antal individer 

som haft möjlighet att ta del av yttrandet. När yttranden sker på Internet går det även 

att se det reella antalet mottagare av en specifik yttrandeform. Det skulle i så fall vara 

antalet visningar av en video eller antalet besökare av en specifik länk.  

Å ena sidan skulle något av de två senare alternativet ”förmildra” förtalsbrotten 

på Internet. Å andra sidan skulle bedömningen av spridningsfrågan avgöras genom 

slumpen. I och med att spridningsfrågan nästan uteslutande sker vid bedömning om 

grovt förtal eller om förtal av normalgraden skall tillämpas vore inte detta 

tillfredställande heller. Med beaktande av att gärningsmannens avsikt beträffande 

spridning och således kränkning kan ha varit att i grov skala skada den drabbade. 
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Gärningsmannen skulle i så fall räddas av slumpen, på så sätt att endast ett fåtal 

besökare vid en tidpunkt uppmärksammat den digitala uppgiften. Avvägningen är 

mycket svår.  Å ena sidan finns en benägenhet till krafttag mot den som använder 

Internet som medel för medvetna kränkningar. Å andra sidan finns ingen vilja att stävja 

yttrandefriheten generellt på Internet.112  

Andra situationer där digital spridning kan vara problematisk, är vid 

bedömningen av samtyckesfrågan beträffande ömsesidigt smädande. Gränsen för vad 

som skall definieras som förtal blir högre om ömsesidigt smädande lämnas från båda 

parter. Det går alltså inte att anmäla det som i och för sig skulle kunna vara förtal om 

båda parter betett sig likadant gentemot varandra.113 Denna situation prövades bland 

annat i ett mål från tingsrätten 2009. Tingsrätten var enligt min uppfattning flitig med 

att göra en grundlig bedömning av Internetfrågan. Bland annat diskuterades att 

bedömningen av spridningen på Internet inte kan basera sig på slumpen men 

domstolen tog däremot ingen hänsyn till vilka forum som använts.114 Som jag ser det 

är det korrekt att slumpen inte skall avgöra brottsform eller påföljd. Däremot kan jag 

tycka att den faktiska effekt eller det faktum som föreligger ändå bör finnas med i 

bedömningen. Alltså det antal som tagit del av materialet. Om jag uttalar något 

provocerande på min Facebook-vägg om annan och den drabbade sedan svarar 

kränkande på sin blogg. Bör forumfrågan enligt min uppfattning lyftas fram vid 

bedömningen om någon samtyckt till ömsesidigt smädande. Exempelvis anser jag att 

det finns relevans i den hypotetiska situationen att jag har en låst Facebook-profil med 

endast tio vänner där den andra parten är min ”vän” och den andra parten har en 

öppen blogg med ett tusental följare. Inget sådant iakttogs av tingsrätten i FT 31-09 

utan domstolen konstaterar endast att yttranden skett gentemot varandra i olika 

forum på Internet.   

En annan problemsituation som jag reagerat på gällande internets förhållande till 

förtal är den svenska rättens traditionella syn på gärningsculpa. Som exempel kan 

nämnas att det är avsevärt mycket enklare att skriva en kort text och sedan trycka på 

en knapp på datorn än situationen att du verbalt yttrar smädande åsikter om annan till 

                                                           
112 Se exempelvis hela resonemanget ovan bakom 1:9 st. 2 YGL. 
113 Se fall om allmänna grundsatser om samtyckes ansvarsbefriande verkan, NJA 1993 s. 553 och NJA 
1999 s. 460. 
114 TR Mål nr. FT 31-09. 
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en rad olika personer. Det förstnämnda skulle med större sannolikhet klassificeras som 

grovt förtal än det sistnämnda. Den kontrollerade gärningen i förhållande till den 

faktiska effekten gällande Internet är bra mycket mer abstrakt än den kontrollerade 

gärningen i att yttra något utanför Internet.115     

Ett närliggande problem till gärningsculpa är även uppsåtfrågan. I och med att jag 

inte har avsett att analysera uppsåtfrågan har jag valt att inte fördjupa mig i denna 

frågeställning.116 Internet med allt vad det medför är onekligen ett i högsta graden 

svårbehandlat område.   

 

7.2 Lagstiftaren om internet 

Yttrandefrihet på Internet har diskuterats under en längre tid. Till en början handlade 

diskussionen mycket om hur Internet som teknikmedel skulle komma att inkluderas i 

grundlagarna. I propositionen bakom 1:9 st. 2 YGL framfördes det hur viktigt det var 

att även möjliggöra grundlagsskydd för webbplatsers o.d. Lagstiftaren befarade helt 

enkelt att yttrandefrihetens tidigare styrka skulle komma att urholkas.117 I en SOU från 

2001 diskuterades även behovet av ett mer teknikoberoende grundlagsskydd för olika 

yttranden. Digitaliseringen, överföringskapaciteten och Internet togs upp som några av 

de grundläggande orsakerna till en modernisering av TF/YGL.118 I SOU:n nämndes även 

personuppgiftsproblematiken som skulle komma att medföras i samband med dagens 

teknik. PuL/dataskyddsdirektivet framställdes dock inte som något större problem.119  

Min uppfattning är att integritetsproblematiken i samband med internet är något 

som växt fram genom åren och ökat allt mer i takt med e-samhällets utveckling. I SOU 

2007:22 diskuterades problematiken gällande personlig integritet på allvar. Problem 

uppmärksammades om PuL:s otillräcklighet. Däremot infördes inga 

integritetsskyddande förändringar i samband med utredningen. Samma problematik 

                                                           
115 Som exempel på detta kan nämnas RH 1997:61 där gärningsmannen i affekt fyllt i ett formulär om 
annan och enligt honom av slump råkat klicka på ”enter”. Gärningsmannen hade utan framgång vidtagit 
en rad åtgärder för att stoppa spridningen 
116 Som exempel kan dock nämnas HovR Mål: B 4503-05, där en fällande dom med två skiljaktiga och 
med ändring av tingsrättens dom behandlade uppsåtsfrågan. Uppståtsfrågan i kombination med 
anonymitet på Internet gör det praktiskt svårare att bevisa vem gjort vad 
117 Prop. 2001/02:74 s. 47 f. Ungefär samma resonemang som låg bakom införandet av YGL, se Prop. 
1990/91:64 s. 30 f. 
118 SOU 2001:28 s. 130 ff. 
119 SOU 2001:28 s. 119 ff. 
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diskuterades även i en senare SOU från 2008. Att teknikutvecklingen nu på allvar 

kunde missbrukas i ett integritetskränkande syfte. I samma avsnitt nämndes även att 

teknikrelaterade risker för integritetskränkningar idag var avsevärt mycket större än 

tidigare.120  

Det var egentligen inte förrän 2013 som lagstiftaren på allvar började se över vad 

som kunde göras till gagn för den personliga integriteten.  Ena åtgärden var 

förbudsinförandet av kränkande fotografering i 4:6 a BrB. Implementerandet av en 

sådan bestämmelse var dock förhållandevis okomplicerad då den inte var i någon 

större konflikt med annan lagstiftning, såsom exempelvis yttrandefriheten.121 Den 

andra åtgärden är dock mer kontroversiell då den skulle innebära en reell förändring 

av yttrandefrihetsgrundlagarna.122 Förändringar som diskuteras handlar bland annat 

om vidare möjlighet för åtalsrätt och skulle således innebära en faktisk 

grundlagsändring.123 Skälen bakom ett utökat integritetsskydd anges vara just 

internets genomslagskraft. Regeringen menar att kränkningen sprids allt för enkelt och 

den enskilt drabbade har allt för svårt till att nå upprättelse.124  

Lagstiftaren erkänner således en problematik gällande den personliga 

integriteten på internet idag. Min uppfattning är att omfattande åtgärder vidtogs för 

att främja yttrandefriheten vid internets uppkomst. Redan vid uppkomsten av YGL 

fördes resonemanget att ett utökat grundlagsskydd inte ensamt kan åstadkomma en 

utökad yttrandefrihet. Däremot kan ett utökat grundlagsskydd möjliggöra och främja 

en vidare yttrandefrihet.125 Lagstiftaren hängde dock inte med på vilka konsekvenser 

internet skulle få. Å ena sidan syntes en klar utveckling av informationsflöde vilket 

ansågs som positivt utifrån ett yttrandefrihetsrättsligt hänseende. Å andra sidan synes 

lagstiftaren ha underskattat det faktum att det utvidgade flödet av information även 

skulle innebära ett utvidgat flöde av integritetskränkande uppgifter. Resultatet blev då 

att yttrandefriheten växte och blev starkare medan integritetsskyddet stannade upp 

och började långsamt förlora sin effekt. Till lagstiftares försvar kan dock nämnas att 

prognosen för hur internet skulle komma att användas måste varit oerhört svår att 

                                                           
120 SOU 2008:3 s. 192. 
121 SOU 2013:38. 
122 Prop. 2013/14:47. 
123 Prop. 2013/14:47 s. 21 ff. & 34 ff. 
124 Prop. 2013/14:47 s. 24 ff. 
125 Prop. 1990/91:64 s. 30. 
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förutse.126 Det fanns alltså en uttalad fara över att effekten av ett omedelbart utökat 

integritetsfrämjande skydd skulle komma att inskränka yttrandefriheten 

oproportionerligt mycket. 127    

 

7.3 Domstolarna om internet 

Som nämndes tidigare förefaller domstolarna inte vara helt enhetliga med sin 

hantering av förtalsbrott på internet. Största variationen bland domstolarna synes vara 

beträffande spridningsfrågan. Jag vill, till att börja med, påpeka att inkonsekvensen 

nödvändigtvis inte behöver innebära något problem. Förtalsbestämmelsen är 

situationsbaserad och domstolarnas komplexitet skulle kunna resultera i mer rättvisa 

domslut. Problemet skulle i så fall ligga i att rättssäkerheten skulle komma till skada. En 

osäkerhet om vad varje enskild har rätt att uttala på internet.  

För att relatera till senast skrivna avsnitt tror jag resultatet av domstolarnas 

något inkonsekventa dömande kan bero på en kombination av följande: Förtal skall 

tillämpas från fall till fall, bestämmelsen skrevs inte för internetbaserade situationer. 

Genom teknikens utveckling är spridning av information avsevärt mycket större idag än 

för endast några år sedan. Praxis från situationer där internet inte var ett 

distributionsmedel blir allt svårare att applicera på dagens fall. Anonymiteten samt 

gärningsmannafrågan på internet försvårar uppsåtsbedömningen avsevärt. 

Domstolarna arbetar helt enkelt utifrån de förutsättningar som finns till städes. 

 

  

                                                           
126 Balansgången gällande yttrandefrihet och personlig integritet diskuterades så tidigt som på 70- talet, 
se Prop. 1975/76:209 s. 108. 
127 Prop. 1975/76:209 s. 108 f. 
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8 En avslutande diskussion 

8.1 Inledning 

I detta avsnitt förs en diskussion kring integritetsskyddet på internet. Diskussionen 

kommer innehålla både en sammanfattning de lege lata och ett lege ferenda- 

resonemang. Hela avsnittet är tänkt att vara både flytande och analyserande där mina 

personliga åsikter är avsedd att genomsyra texten.   

 

8.2 Utgör internet ett problem för förtalsbestämmelsen? 

Enligt min uppfattning påverkar internet definitivt både yttrandefriheten och 

ärekränkningsbrotten. Vid rättstillämpning och lagtolkning är det enkelt att se internet 

som ett problem. I och med att en stor mängd brott kan genomföras både i fysisk som 

elektronisk form. Äldre lagstiftning och praxis kan många gånger ha stora svårigheter 

att appliceras på E-brottslighet som verkställs på Internet.128 Det är som jag ser det 

viktigt att lagstiftaren och juristen snarare accepterar än distanserar sig till internet. 

Användandet av internet tilltar på grund av praktiska faktorer. Det är således en 

modernare och effektivare metod att direkt kommunicera samt sprida information. 

Regeringsformen och i synnerhet mänskliga rättigheter ställs på sin spets genom 

dagens e-samhälle. Det är enligt min uppfattning positivt att politiker kan nå ut till 

väljare på ett effektivare sätt än exempelvis torgtal.129 Det är även positivt att alla 

människor idag har en god möjlighet att få sin röst hörd. Både öppet som anonymt.130 

Internet och dess användning är alltså primärt något som skall betraktas som positivt 

och bör främjas av makthavarna snarare än motverkas.131 

Dessa tankar ligger även i linje med lagstiftarens.132 Det var alltså rätt av 

lagstiftaren att främja yttrandefriheten genom utökat grundlagsskydd, det var även 

rätt att poängtera vikten av en stark yttrandefrihet. Jag tycker att det går att hålla fast 

                                                           
128 En fara som Seipel lyfte fram så tidigt som 1994 i doktrinen Juristen och datorn s 156. 
129 Digitaliserad åsiktsbildning bör på så sätt ses som demokratifrämjande, 1:1 RF, prop. 1990/91:64 s. 
28. 
130 Ligger i god linje med 2:1 st. 1 p. 1 RF se även Wendels, Nätjuridik – Lag och rätt på Internet, s. 62 
131 Brinnen för även resonemanget att internet bör främjas och brottsbekämpning bör inte överdrivas. 
Han påpekar dock att balansgången är svår. Brinnen, Ansvar för yttrandefrihet i BBS: er och andra 
telemedier s. 38. 
132 Se bland annat prop. 2001/02:74 samt SOU 2001:28. 
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vid dessa åsikter men samtidigt erkänna att den integritetsskyddande lagstiftningen 

idag haltar en aning. Internet utgör alltså egentligen inget problem för 

förtalbestämmelsen. Det handlar, som jag ser det, mestadels om att finna balansen 

mellan den nya moderna yttrandefriheten och den traditionella integriteten.  

Yttrandefriheten skall alltså precis som förut ha en starkare ställning än den personliga 

integriteten. Däremot får den nyare yttrandefriheten inte komma att urholka den 

personliga integriteten helt och hållet. En förändring av äldre integritetsskyddande 

lagstiftning bör således ske men inte till priset av en vidare inskränkning av 

yttrandefriheten eller än värre ett hämmande av teknisk utveckling. Förhoppningsvis 

får regeringens nya lagförslag en önskad och balanserad reell effekt.133  

 

8.3 Bekämpning av näthatare 

Enligt min uppfattning är det största problemet med yttrandefrihet på Internet att den 

personliga integriteten inskränkts i allt för hög grad. Å ena sidan stödjer vi oss på 

vikten av yttrandefrihet å andra sidan erkänner vi att yttrandefrihet måste begränsas i 

viss mån för den personliga integriteten. Anledningen till att inskränkningen av den 

personliga integriteten har ökat med tiden, har inte varit på grund av något egentligt 

beslut på lagstiftarnivå eller genom någon demokratisk opinion utan snarare på grund 

av teknisk utveckling. Utanför internet finns som tidigare nämnts ett flertal åtgärder 

att vidta till förmån för den personliga integriteten. Däremot är den personliga 

integriteten både känsligare samt svårare att försvara på Internet. 

Även i situationer där enskilda uppgifter inte kan uppfattas som kränkande kan 

dem snabbt tillsammans med andra uppgifter bli känsliga. Olika sökmotorer som 

Google möjliggör en sådan situation. Alltså situationen att någon enkelt kan finna 

uppgifter om annan på flera olika websidor. Denna problematik har även 

uppmärksammats.134  

Förhållandet mellan yttrandefrihet och personlig integritet är i högsta grad 

komplicerad. Jag förstår nödvändigheten i att modernisera grundlagsskyddet för nyare 

och mer effektiva yttrandeformer. Jag delar således lagstiftarens inställning till 

                                                           
133 Prop. 2013/14:47. 
134 SOU 2007:22 s. 67 ff.  



47 
 

motiven bakom det frivilliga grundlagsskyddet.135 Att det skulle anses ohållbart att å 

ena sidan argumentera för yttrandefrihetens viktiga roll som grundstomme för vår 

demokrati, å andra sidan låta yttrandefriheten begränsas på grund av den tekniska 

utvecklingen.136 Samtidigt går samma argument applicera på den personliga 

integriteten. Att en viss balansgång sedan tidigare erkänts mellan yttrandefriheten och 

den personliga integriteten. Där den personliga integriteten idag fått ta flera steg 

tillbaka på grund av yttrandefrihetens och i synnerhet näthatarnas nyvunna mark. Den 

tekniska utvecklingen främjar och underlättar yttrandefriheten, yttrandefriheten blir 

således starkare. I samband med detta förlorar även integritetsskyddande lagstiftning 

sin verkan i oproportionerlig storlek.  

Jag tror inte på att begränsa yttrandefriheten. Jag tror heller inte på att 

innehållsgranska sidor för utgivningsbevis, faran med en sådan lagstiftning skulle 

kunna resultera i en statligt vinklad nyhetsförmedling.137 Däremot ser jag ett tydligt 

behov av att förstärka och utöka integritetsskyddet. Missbrukare av yttrandefriheten 

såsom näthatare skall inte kunna skyddas av eller gömma sig bakom exempelvis ett 

utgivningsbevis. Ett första steg i rätt riktning skulle kunna vara den kommande 

lagändringen om en ökad möjlighet till åtalsrätt för åklagaren samt ekonomiska 

lättnader för målsägande vid tvistemål.138 Om inte detta får en önskvärd effekt skulle 

eventuellt en ny förtalsbestämmelse mer anpassad för internetsituationer kunna 

införas. Där eventuellt större möjligheter ges åt domstolarna att se över den faktiska 

effekten av en lämnad uppgift. Det viktigaste är att upprätthålla en stark yttrandefrihet 

och samtidigt kunna bekämpa dem som missbrukar yttrandefriheten. Det skall således 

ske en balansgång och inte en situation där det ena främjas till priset av det andra.  

 

8.4 Internet som vilda västern 

Avslutningsvis vill jag påpeka att internet inneburit stora förändringar inom nästan alla 

rättsområden. Andra uppmärksammade områden där juridiken ställts på sin spets är 

                                                           
135 Prop. 2001/02:74 s. 47 f. 
136 se även samma resonemang gällande införandet av en ny yttrandefrihetsgrundlag, SOU 2010:68 s. 61 
ff. samt SOU 2012:55 s. 177 ff. 
137 I Prop. 2001/02:74 s. 49 f. diskuterades vikten vid att inte låta myndigheten som utfärdar 
utgivningsbevis även utföra en innehållsgranskning av hemsidor. 
138 Prop. 2013/14:47. 
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bland annat upphovsrätt, ekonomisk brottslighet och egentligen all form av 

distribution av annan brottslig verksamhet. Internets inverkan synes vara densamma 

inom samtliga områden. Det handlar dels om ökade spridningsmöjligheter, dels om 

anonymitet. Som tidigare nämnts har dagens spridningsmöjligheter uppfattats som 

positiva utifrån ett yttrandefrihetsrättsligt perspektiv. Spridningen har även 

effektiviserat kommunikationsmöjligheterna och informationsflödet. Anonymiteten 

har ansetts viktig av integritetsskäl. Visserligen är det nog allmän vedertagen fakta att 

flera brott på internet skulle vara enklare att lösa om ingen var anonym. Däremot 

skulle en avsaknad av anonymitet riskera ett hämmat beteende överlag på internet 

och således ett hämmande av teknisk utveckling. Argument kan anföras att samma 

anonymitetsrättigheter bör kunna ställas på internet som i andra fall. Myndigheter bör 

inte ha rätt till att kartlägga individers privata online-liv såsom e-mail och 

webbhistorik.139  

Internetfenomenet är alltså paradoxalt. Internet främjar som sagt yttrandefrihet 

och får i viss mån negativa konsekvenser på den personliga integriteten genom så 

kallat näthat. Näthat skulle i och för sig kunna motverkas genom vidare kartläggning av 

individers online-aktiviteter samt ett upphävande av anonymiteten. Problemet är att 

en sådan åtgärd också skulle anses som integritetskränkande. Ett annat resonemang 

skulle kunna vara att även utifrån ett integritetsperspektiv vore grundlagsskydd på 

internet positivt. Då anonymiteten röjs på så sätt att en ansvarig utgivare finns 

offentliggjord.140 Problemet med grundlagsskydd är dock att kränkande fotograferingar 

kan omfattas av yttrandefrihetsrättsligt skydd samt att PuL åsidosätts i dess helhet.  

Internetproblematiken skulle alltså i stort kunna summeras i att samhället helt enkelt 

förlorat kontroll.141 Att internet skulle kunna fungera helt tillfredställande och laglydigt 

är, precis som ett brottslöst samhälle, en utopi. Däremot måste vi lära oss att juridiskt 

kunna hantera teknisk utveckling. Internet är definitivt inget temporärt och högst 

troligt inte den sista utvecklingen som kommer ställa till det för lagstiftaren och 

rättssamhället.  

  

                                                           
139 Lessig, Code 2.0 s. 201. 
140 Se Wendels, Nätjuridik – Lag och rätt på Internet s. 62. 
141 Förlorad kontroll diskuteras även i Lessig, Code version 2.0 gällande privatliv och upphovsrätt på 
internet, se s. 200 f. 
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