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Förord 

 

Jag funderade på om jag överhuvudtaget skulle skriva ett förord. Det finns så mycket 

jag skulle vilja skriva, och som skulle kunna ta upp halva uppsatsen. Men jag 

konstaterade att det finns en del som jag vill nämna, som har bidragit till att jag till 

sommaren tar min efterlängtade examen. För de har varit tufft med många långa nätter 

med PM-skrivande och vissa seminarium som jag inte förstått någonting av. Men 

samtidigt har jag även haft en underbar tid. Jag har lärt mig för livet och helt plötsligt 

har jag blivit vuxen och ska nu stå på egna ben. Jag vill därför rikta ett stort tack till min 

familj, min sambo och mina vänner som tålmodigt stöttat mig genom alla dessa år. Att 

de har stått ut när jag diskuterat juridiska problem som de inte alls har förstått sig på, 

men nickat instämmande och lyssnat intresserat. 

 

Jag vill även tacka Advokatfirman Ericksson & Häggquist för den tiden jag fick 

tillbringa hos dem på praktiken. Alla förhandlingar jag fått vara med på, alla härliga 

fikastunder och det viktiga i att de lyssnat, hjälpt och förklarat allt för en nyfiken och 

frågvis själ som mig. Detta har gett mig en ovärderlig kunskap inför framtiden och 

samtidigt vänner för livet. 

 

Ett stort tack vill jag även rikta till alla som jag har träffat på genom idrotten under alla 

dessa år. Att jag har kunnat utöva idrott på elitnivå samtidigt som jag har pluggat juridik 

har varit det som fått mig att må bra. Att dessutom kunna toppa sista terminen på 

juristprogrammet med ett SM-guld i bandy är något som jag är oerhört stolt över. 

 

 

 

Kajsa Holm 

 

Uppsala, maj 2014 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

Sociala medier och internet har under de senaste åren blivit av central betydelse i många 

människors liv. Utvecklingen av samhället har inneburit att vi är alltmer uppkopplade 

på nätet. För några år sedan var man bunden till en dator för att ha tillgång till internet. 

Idag är det mer regel än undantag att ha en mobiltelefon som alltid är uppkopplad till 

internet. Att samhället utvecklas till ett mer uppkopplat samhälle har bidragit till mycket 

positivt. Många arbeten underlättas tack vare detta, och landsgränserna kan sägas 

suddas ut genom större och lättare möjligheter att kommunicera. Idag är det till exempel 

inte nödvändigt att förflytta sig till ett annat land för till exempel ett möte, utan 

videokonferenser har blivit alltmer vanligt. Även en större social gemenskap kan sägas 

ha utvecklas genom sociala medier och internet. Med tjänster som Facebook, Twitter 

och Instagram är det lätt att hålla kontakten med vänner och bekanta, och även dela med 

sig av vad som händer i sitt liv, både genom text och bild. Utvecklingen av internet har 

dock inte endast bidragit till positiva företeelser.  

 

Genom den stora möjligheten till att kommunicera med andra öppnas även möjligheten 

till debatt och opinion på internet. Att fler och fler kan vara delaktiga i debatter är 

väldigt positivt ur en yttrandefrihetsaspekt. Men det blir även alltmer vanligt att sakliga 

debatter spårar ur. Istället för sakliga argument förekommer hot och kränkningar för att 

trycka ned andra människor. Förutom hot och kränkningar i debatter ökar även 

möjligheten att utsatta andra för brott genom att publicera och sprida kränkande 

uppgifter och bilder. Genom att fler använder internet i allt större utsträckning ökar även 

möjligheten för andra att ta del av dessa uppgifter, vilket kan orsaka stora konsekvenser 

för den drabbade. Problemet med det ökade näthatet uppmärksammades av programmet 

Uppdrag granskning i februari 2013.
1
 Kända kvinnor i Sverige berättade öppet om hot 

och kränkningar de hade utsatts för under flera år. Vissa kunde dagligen få ta emot mail 

från anonyma hatare där det står att de borde bli våldtagna, att någon skulle skära halsen 

                                                 
1
 Programmet visas inte längre på svt play, men finns till exempel tillgängligt på Youtube vid en sökning 

på ordet ”näthatet”. 



8 

 

av dem och andra väldigt kränkande kommentarer och hot. Programmet öppnade för en 

stor debatt i media där det stora problemet uppmärksammades. Är det rätt att personer 

ska bli utsatta för alla dessa kränkningar och hot på internet, utan att samhället agerar?  

Det är även vid denna punkt som min uppsats kommer att ta vid. 

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Med bakgrunden i beaktande och de händelser som har uppdagats finns det således ett 

intressant problem att analysera, nämligen förtal på internet, som kommer att ugöra 

grunden i denna uppsats. Eftersom förtal innehar särställningen som målsägandebrott 

blir det ofta svårt att avgöra när det allmänna ska ingripa.  Det övergripande syftet med 

denna uppsats blir således att utreda den enskildes möjligheter till rättslig prövning när 

hen utsatts för förtal på internet. Syftet blir därmed även att diskutera och utreda det 

allmännas ansvar i denna fråga. Jag ska således inte med denna uppsats utreda om 

kränkningar och näthat i allmänhet är oacceptabelt; det är ganska självklart. Dock 

kommer problemen i viss utsträckning att behöva belysas, för att kunna hur problemen 

ska kunna motverkas.  

 

Min avsikt i denna uppsats är därmed att försöka svara på följande frågor; 

 

- Vilka möjligheter till rättslig prövning finns det idag för enskilda som har utsatts 

för förtal på internet? 

- I vilken utsträckning borde, eller ska, det allmänna hjälpa enskilda som utsatts 

för förtal? 

- Vad är att anse som viktigast; brottsoffrets möjlighet till upprättelse genom 

ersättning för kränkning eller statens ansvar att beivra brott?  

 

Genom analysen av enskildas rättigheter och möjligheter, och även det 

allmännas ansvar, kommer jag sedan att genomföra en diskussion om det idag 

finns ett tillräckligt skydd för enskilda eller om det krävs en ändring i lag. 
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1.3 Avgränsning 

 

Denna uppsats kommer endast att beröra förtal utanför det grundlagsskyddade området, 

det vill säga hemsidor och sociala medier som inte ansökt om grundlagsskydd. 

Avgränsningen görs för att belysa det problem som idag har uppstått genom spridning 

av bilder och andra kränkande uppgifter på bland annat sociala medier, och att 

förtalsparagrafen från början kanske var tilltänkt att tillämpas mest inom det 

grundlagsskyddade området. Yttrandefrihet kommer dock att beröras i viss mån, 

eftersom det är en grundlagsstadgad rättighet som vid vissa tillfällen måste göra vissa 

inskränkningar på den personliga integriteten. Detta är även en uppsats i processrätt, 

men eftersom den största diskussionen kommer att beröra allmänt åtal kommer fokus att 

vara inom straffprocessen, och därmed även beröra en hel del straffrätt. Men även 

civilprocessen kommer att diskuteras i viss mån, framförallt eftersom att en 

skadeståndstalan idag är i princip det bästa sättet för en person som blivit kränkt på 

internet att få upprättelse. Det kommer således bli en viss jämförelse mellan 

straffprocess och civilprocess, för att i större utsträckning kunna belysa problemet men 

även diskutera det allmännas ansvar. 

 

Det finns även övriga brott som kan aktualiseras på internet när det talas om näthat, 

bland annat olaga hot, ofredande och förolämpning. Dessa brott kommer att beröras 

utan någon mer genomgående analys; det är förtal som kommer att vara föremål för 

granskning i uppsatsen. Brott mot PuL kommer inte heller att beröras mer 

genomgående, även om många kränkningar kan vara ett brott mot PuL, och lagen ofta 

kommer lite i skymundan.  

 

 

1.4 Metod 

 

I uppsatsen kommer jag att använda mig av en klassisk rättsdogmatisk metod, vilket 

innebär att jag har använt mig av rättskällor som lagtext, förarbeten och praxis för att 

försöka klargöra det aktuella rättsläget. Även doktrin kommer att användas i stor 

utsträckning för att redogöra för vad som kan anses utgöra förtal. Men eftersom 

förtalsbrottet på senare år har uppkommit i en ny miljö finns det inte mycket doktrin 

som behandlar just förtal på internet. Mårten Schultz har dock behandlat ämnet i en 
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nyutkommen bok, Näthat, Rättigheter & Möjligheter, men i övrigt har detta inte hunnit 

behandlats i övrig doktrin. Därför kommer även Internetkällor och debattartiklar att 

användas i viss utsträckning, för att kunna få en större överblick av det problem som 

finns idag, men med ett stort beaktande av att det utgör en sekundärkälla. I uppsatsen 

har jag även använt mig av statistik från både Åklagarmyndigheten och BRÅ för att på 

ett tydligare sätt redogöra för i vilken omfattning förtal på internet förekommer.  

 

Även fast det är en juridisk uppsats och jag huvudsakligen använder mig av den 

rättsdogmatiska metoden kommer vissa rättspolitiska åsikter att framföras, framförallt 

eftersom det är ett ämne som diskuteras flitigt just nu och lagstiftningen i dagsläget 

kanske inte är anpassad till den snabba utvecklingen som sker på internet. Detta 

kommer mest att framföras i slutet av uppsatsen och i samband med debattartiklar, för 

att tydligt visa på att det är egna åsikter och funderingar. 

 

 

1.5 Disposition 

 

Jag kommer i det inledande avsnittet att redogöra för förtalsparagrafen och vilka rekvisit 

som måste uppfyllas för att förtal ska föreligga. En kortare historisk tillbakablick 

kommer även att redovisas, för att kunna förstå ärekränkningsbrottens utveckling och 

tillämpningen av straffbuden idag. I avsnittet därefter kommer förtal på internet att 

diskuteras, vilket är uppsatsens centrala problem. Viktigt i denna del är att redogöra för 

problemen med att brottet har förflyttats från vanliga traditionella medier till en ny 

miljö. Detta kommer att belysas med exempel på okontrollerad spridning på internet, 

men även med den acceptans och tolerans mot kränkande kommentarer som kan ses i 

dagens samhälle. I avsnitt fyra kommer den enskildes möjlighet till rättslig prövning att 

analyseras. Förtalsbrottets särställning som målsägandebrott kommer att diskuteras, och 

möjligheterna för den enskilde att få upprättelse genom allmänt åtal kommer att 

granskas. En viktig jämförelse mellan straffprocessen och civilprocessen avslutar detta 

avsnitt. I de avslutande avsnitten kommer sedan försök till förändringar att diskuteras, 

varvid ett RättsPM från åklagarmyndigheten och ett nytt lagförslag är av central 

betydelse. Det kommer således att ifrågasättas om en ändring av lagen kommer att leda 

till en ändring i praktiken, och en diskussion De Lege Ferenda  kommer därmed att 

avsluta uppsatsen. 
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2. Förtal 
 

 

 

2.1 Förtal i ett historiskt perspektiv 

 

I äldre tider var äran i vissa kretsar nästan av större värde än själva livet. Redan i de 

allra första svenska lagarna fanns det bestämmelser som skulle skydda mot 

ärekränkning. I landskapslagarna kunde angreppen mot äran ske genom skymliga 

hotelser och beskyllningar eller framställningar i bild. Att spotta på någon ansågs även 

som en föraktfull behandling och utgjorde därmed en kränkning av äran. Att få 

upprättelse för falska anklagelser var därmed otroligt viktigt, eftersom äran som tidigare 

nämnts kunde var av större värde än själva livet. En möjlighet till att upprätta den 

kränktes ära i äldre tider kunde bestå  i så kallad äreförklaring. Denna förklaring skulle 

avges av den som förtalat eller förolämpat.
2
 Det blev således en slags uppgörelse mellan 

den som ärekränkt och den som blivit utsatt för kränkningen. Att avge en äreförklaring 

inför ett litet samhälle kunde säkerligen vara ett hårt straff för den som ärekränkt, som  i 

sin tur kunde förlora sin egen ära genom att ha spritt falska uppgifter om andra. Men 

kunde däremot personen som hade lämnat uppgiften styrka att denna var sann, gick 

denne fri från straff. 

 

Ärekränkningsbrotten finns idag stadgade i 5 kap. BrB. Innan BrB tillkom fanns de 

grundläggande bestämmelserna om förtalsbrott i dåvarande SL 16:7 och 16:8. 

Paragraferna skilde sig på så sätt att 16:7 avsåg beskyllning om bestämt eller visst slag 

av brott, medan 16:8 avsåg fortspridande av rykte om en gärning som i sig inte var 

straffbar men kunde vara menlig för någons ära, medborgerliga anseende eller goda 

namn.
3
 Till skillnad mot hur viktig äran ansågs vara för den enskilde individen i äldre 

tider har äran istället kommit till viss del i skymundan i dagens samhälle.
4
 Under arbetet 

med BrB betonades det dock i förarbetena att skadeverkningarna av en ärekränkning 

kan vara betydande för den enskilde. Att nedsättande uppgifter sprids kan leda till att 

andra personers attityd förändras mot den förtalade vilket kan leda till konsekvenser och 

                                                 
2
 SOU 1972:88 s. 17. 

3
 Prop. 1962:10 del B s. 122 f. 

4
 Jareborg s. 290. 
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kan påverka den utsattes välbefinnande och psykiska välmående negativt. Att 

kriminalisera ett angrepp på anseendet ansågs därför fortfarande som välmotiverat.
5
  

 

Den nuvarande lagtexten har i princip inte förändrats något sedan tillkomsten av BrB.
6
 

Det är endast en viss utvidgning av den allmänna åtalsrätten när det gäller 

förolämpningsbrottet som har gjorts sedan BrB trädde i kraft.
7
 Förtalsbrottet är således 

detsamma och ska idag tillämpas på samma sätt som det gjordes i början av 1970-talet, 

vilket även inbegriper förtal på internet som kommer att diskuteras mer ingående under 

avsnitt 3. Det är emellertid viktigt att påpeka förändringen av förtalsparagrafen ur ett 

historiskt perspektiv, för att visa på att förtalet är ett brott som inte är någon ny 

företeelse; ärekränkningar har förekommit sedan lång tid tillbaka.  

 

 

2.2 Vad krävs för att det ska föreligga förtal? 

 

”Den som utpekar någon som 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.” 5:1 BrB 

 

Bland de objekt om brott mot person som lagstiftaren avser att skydda finns en persons 

ära.
8
 Begreppet ”ära” innefattar i svensk lagstiftning både en objektiv och en subjektiv 

värdering. En persons anseende bland andra personer, det vill säga en persons goda 

namn och rykte, är att betrakta som ära i objektiv mening. En persons egen uppfattning 

och känsla av att vara aktad och ansedd betraktas istället som ära i subjektiv mening.
9
 

Skillnaden mellan den objektiva och subjektiva äran i lagstiftningen är således att förtal 

är att betrakta som kränkning av äran i objektiv mening, medan kränkningar av den 

subjektiva äran är att betrakta som förolämpning. Ärekränkningsbrotten finns som 

tidigare nämnts i BrB 5 kap och förtalsbrottet finns i BrB 5:1 st. 1. För att det ska 

                                                 
5
 Jareborg . 291.  

6
 Holmqvist m.fl. s. 5 kap. s. 1. 

7
 RättsPM 2012:1 s.7 

8
 Holmqvist m.fl. 5 kap. s. 1. 

9
 A. a. s. 1. 
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föreligga förtal fordras det att flera rekvisit i BrB 5:1 är uppfyllda. Paragrafen kan dock 

förefalla tämligen svårtolkad. Därför är det viktigt med en genomgång av paragrafen 

och vad som anges i förarbetena, för att få en förståelse av vad som krävs för att förtal 

överhuvudtaget ska föreligga.  

 
 
2.2.1 Lämnande av uppgift till annan än den ärekränkte 

 

Den i början av uppsatsen citerade texten från August Strindbergs bok aktualiserar två 

situationer som kan föranleda förtal. Dessa två situationer nämns även i förarbetena till 

BrB, nämligen att gärningsmannen själv framställer uppgiften eller fortsprider en 

uppgift som på annat sätt kommit gärningsmannen tillkänna.
10

 Vad är således att 

betrakta som en ”uppgift” i lagens mening? Alla påståenden betraktas nämligen inte 

som uppgifter, utan det är endast påståenden som är så bestämda att det finns möjlighet 

att pröva sanningshalten som är att betrakta som uppgifter. Detta följer av 

ansvarsfrihetsregeln i paragrafens andra stycke, vilken stadgar att en uppgift ska kunna 

prövas i vissa fall.
11

 Detta betyder emellertid inte att huvudregeln i svensk rätt är att 

domstolen i varje fall ska avgöra sanningshalten. Utan syftet är att vaga påståenden och 

allmänna värdeomdömen i sig inte kan anses vara en tillräckligt bestämd uppgift i 

lagens mening.  

 

Det som i första hand brukar kunna utgöra uppgifter är yttre faktiska förhållanden. Med 

detta menade straffrättskommittén till exempel en uppgift på att någon har suttit häktat 

för ett brott eller begått andra kriminella handlingar. Även beskyllning om nedsättande 

egenskaper nämnde straffrättskommittén som uppgifter som kan utgöra förtalsbrott. Det 

viktigaste är emellertid att det alltid fordras att uppgiften har en sådan grad av 

bestämdhet och  innehåll att den kan göras till föremål för bevisning, och utifrån detta 

ligga till grund för ett objektivt bedömande
12

 Några krav på hur framställandet eller 

fortspridandet av uppgiften ska ske uppställs inte i förarbetena. Men det anges att det 

vanligen görs genom yttranden i tal eller skrift.
 13

 Hur fortspridande idag ter sig med 

tanke på den tekniska utvecklingen kommer att diskuteras längre ned i avsnitt 3 om 

                                                 
10

 Prop. 1962:10 del B s. 125. 
11

 Holmqvist m.fl. 5 kap. s. 2. 
12

 Prop. 1962:10 del B s. 126. 
13

 A. prop. s. 125. 
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förtal på internet. Men ett lämnande av en uppgift kan ske elektroniskt, och 

förtalsparagrafen har således fått ett helt nytt användningsområde som inte kunde 

förutses när BrB infördes i svensk lagstiftning. 

 

För att förtal ska föreligga krävs det även att uppgiften har lämnats till någon annan än 

den ärekränkte. Om uppgiften endast kommit den personen som uppgiften avser 

tillkänna är det inte att betrakta som förtal, vilket innebär att även om syftet var att 

uppgiften skulle komma tredje man tillkänna utgör det inte förtal om uppgiften endast 

har nått den personen som uppgiften avser.
14

 Det uppsåt som gärningsmannen hade vid 

lämnandet av uppgiften har således ingen betydelse om uppgiften inte kommer tredje 

man tillhanda. Detta innebär emellertid inte att ett brott inte har begåtts, eftersom 

förolämpning enligt BrB 5:3 oftast kan tillämpas i sådana fall. Det bör dock nämnas att 

förtalsansvar inte kräver att uppgiftslämnaren faktiskt riktat sig till tredje man. Det 

räcker således med att en tredje person är närvarande, och därmed uppfattat uttalandet, 

för att det kan bli aktuellt med förtal.
15

 Det är inte heller ett krav att uppgiftslämnaren 

riktar sig till någon speciell person eller till personer i den utpekades umgängeskrets, 

utan det räcker med att någon annan tagit del av uppgiften.
16

 Sammantaget kan därmed 

sägas att det är att uppgiften kommer tredje man tillhanda som är viktigt vid 

tillämpningen av förtalsparagrafen, oavsett om uppgiftslämnaren från början har riktat 

sig till tredje man eller inte. Förtalsbrottet är således fullbordat när tredje man fått 

kännedom om uppgiften. Det står inget uttryckligt i varken lagtext eller förarbeten om 

att tredje man som tar del av uppgiften inte ska ha känt till innehållet tidigare. Däremot 

borde det inte vara att anse som förtal när två personer, som båda två har tagit del av ett 

rykte om en annan person, samtalar om detta med varandra.
17

  

 

Ett krav på en viss spridning krävs inte heller för att förtal ska bli aktuellt. Det är endast 

en tredje person som behöver ha tagit del av uppgiften. Spridningen kan dock ha 

betydelse när straffmätning ska beaktas, vilket även kommer att diskuteras närmare vid 

spridning av uppgifter på internet.
18

 Förtal kan endast rikta sig mot fysiska personer, 

förutom undantaget om förtal av avliden i BrB 5:4. Detta innebär att juridiska personer 

                                                 
14

 Holmqvist m.fl. 5 kap. s. 2. 
15

 A. a. s. 2. 
16

 Schultz s. 78. 
17

 Holmqvist m.fl. 5 kap. s. 2. 
18

 A. a. s. 3. 



15 

 

eller kollektiva enheter inte kan utsättas för förtal. Att lämna nedsättande uppgifter om 

till exempel en förening eller ett bolag är därmed inte straffbelagt. Det bör dock nämnas 

att om en kränkande uppgift om till exempel en juridisk person, där det går att uppfatta 

att det egentligen är en eller flera bestämda personer som har blivit utpekade, kan utgöra 

förtal.
19

 Framförallt gäller detta när det kanske rör sig om ett mindre bolag där få 

personer är aktiva. Det krävs således att uppgiften är så bestämd att det går att utläsa 

vem uppgiften egentligen avser. Det går därmed inte alltid att dölja ett förtal genom att 

endast angripa en juridisk person. 

 

 

2.2.2 Ägnad att utsätta någon för andras missaktning 

 

För att det ska föreligga förtal krävs det inte endast att en bestämd uppgift är lämnad till 

någon annan, uppgiften ska även vara ägnad att utsätta den ärekränkte för andras 

missaktning. Vad menas således med ordet ”missaktning”? Bestraffningen för 

ärekränkningsbrott kan nämligen grunda sig på två helt olika synsätt. Det är 

uppfattningen om att en uppgift som är sann, eller i alla fall välgrundad, ska få 

framföras straffritt. Den förtalade uppgiften måste således vara osann eller inte 

välgrundad. Den andra uppfattningen är istället att alla uppgifter som uttrycker 

missaktning för en annan person ska utgöra förtal och därmed vara straffvärda. I Sverige 

är det den sistnämnda principen som ligger till grund för bestämmelserna om 

ärekränkning. Det är inte sanningslösheten som ligger till grund för bestraffningen, utan 

den missaktning som uppgiften uttrycker.
20

   

 

Uppgiften ska enligt brottsbeskrivningen vara ägnad att utsätta en person för andras 

missaktning. Uttrycket ägnad att innebär att uppgiften typiskt sett ska kunna bidra till att 

andra personer förlorar aktningen för den personen som uppgiften avser.
21

 Det är 

därmed, som tidigare nämnts, viktigt att kunna skilja på allmänna värdeomdömen och 

sådana uppgifter som verkligen är en beskyllning om nedsättande egenskaper. Det 

nämns ofta att uppgiften måste vara nedsättande för en persons ”goda namn och rykte”. 

En utgångspunkt vid bedömningen av en persons anseende brukar därmed bli den 

                                                 
19

 Holmqvist m.fl. 5 kap. s. 3. 
20

 A. a. s. 1. 
21

 A. a. s. 5. 



16 

 

sociala värderingen inom vilka kretsar personen befinner sig.
22

 Det är alltså inte något 

krav på att en uppgift ska vara så nedsättande att det medborgerliga anseendet bli 

påverkat, utan det räcker med att ta hänsyn till hur uppgiften uppfattas i de kretsar som 

den utpekade personen tillhör. Ett exempel som angavs i förarbetena till BrB var att 

utge att någon annan är homosexuell kunde vara att anse som beskyllning om 

nedsättande egenskaper.
23

 I dagens samhälle torde dock inte en beskyllning att någon är 

homosexuell vara att anse som förtal, och detta visar även på att vilka uppgifter som 

allmänt sett kan anses utgöra missaktning kan förändras. Det kan dock fortfarande 

förekomma situationer då en uppgift om att en person är homosexuell kan utgöra förtal, 

framförallt om den utpekade till exempel tillhör en religiös grupp där homosexualitet 

inte är acceptabelt.
24

 I dessa fall kan uttalandet absolut utsätta en person för andras 

missaktning i den gemenskapen som personen tillhör. Vad som är att anse som 

beskyllning kan som visats ändras med tiden, men det är således alltid viktigt med en 

objektiv bedömning i varje enskilt fall; hur personerna i den förtalades krets uppfattar 

uppgiften. Viktigt i detta hänseende är dock att det inte krävs någon bevisning att 

beskyllningen faktiskt har medfört en sådan verkan, det enda kravet är att uppgiften 

typiskt sett ska kunna bidra till att utsätta den som är omnämnd för missaktning.
25

 Alla 

beskyllningar om att en person har begått ett brott faller således inte heller under 

förtalsbrottet. Det är fortfarande av betydelse om beskyllningen om att brott har förövats 

gör att den utpekade förlorar andras aktning. Mindre allvarliga förseelser som till 

exempel ett lindrigt trafikbrott brukar därmed inte vara att betrakta som förtal.
26

 

 

 

2.2.3 Försvarligt att lämna uppgiften 

 

Att det inte har någon betydelse om uppgiften som lämnats är sann eller inte har det 

redan redogjorts för. Det är i stället missaktningen som är avgörande vid bedömningen 

om det föreligger förtal. Det finns dock vissa tillfällen när en person kan vara skyldig att 

lämna en uppgift, som skulle anses vara förtal om endast BrB 5:1 st. 1 beaktades. 

Ansvarsfrihetsregeln, som undantaget BrB 5:1 st. 2 även kallas, kan bidra till att en 
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person som lämnat en förtalande uppgift kan gå fri från ansvar. Det förutsätter 

emellertid att uppgiftslämnaren var skyldig att uttala sig eller att det med hänsyn till 

omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken. Exempel på när en person 

kan vara skyldig att lämna en uppgift är vittnesmål, polisförhör eller vid andra 

prövningar av mål eller ärenden. Vid bedömningen om det ska anses vara försvarligt att 

lämna uppgift i saken, måste den som lämnat uppgiften visa på att den var sann eller att 

det fanns skälig grund för att lämna uppgiften. Bevisbördan ligger således i detta fall på 

uppgiftslämnaren.
27

  

 

Finns det en skyldighet att lämna uppgift blir det automatiskt även försvarligt att lämna 

uppgiften, som i till exempel vittnesförhör. Det är därmed intressant att utreda när det 

faktisk är försvarligt att lämna en uppgift. I lagtexten anges inte några specifika fall, 

vilket troligen skulle bli en alltför omfattande lagtext. Det som dock alltid måste beaktas 

är gränsen mellan yttrandefrihet och förtal. Yttrandefriheten är en grundpelare i ett 

demokratiskt samhälle, och därmed kan det vara försvarligt att lämna uppgifter i vissa 

fall, även om de kan utgöra förtal. En nyhetsrapportering kan säkerligen i många fall 

vara att anse som förtal om den granskas med kritiska ögon. Den enskildes skydd kan 

därmed ibland ställas åt sidan till förmån för den allmänna debatten.
28

 Förtalsparagrafen 

är dock densamma för grundlagsskyddade medier som för allt annat som faller utanför 

det grundlagsskyddade området. Det grundlagsskyddade området ska inte beröras 

närmare i denna uppsats, Men grundlagsskyddade medier hyser troligen ett starkare 

skydd eftersom JK enligt TF 9:2
29

 är ensam åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål, 

och förtalsbestämmelsen tillämpas därmed ännu mer restriktivt för att inte inskränka för 

mycket på grundlagsskyddade områden. Det är däremot viktigt att påpeka att 

ansvarsfrihetsregeln inte ska betraktas som en allmän regel som befriar en 

uppgiftslämnare från förtal om denne kan påvisa att uppgiften var sann. Grunden för 

bestraffning är således inte sanningslösheten i uppgiften, utan att den kränkande 

uppgiften faktiskt har lämnats.
30
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2.3 Grovt förtal 

 

Om förtalet är att anse som grovt är det BrB 5:2 som tillämpas. Vid bedömningen om 

brottet ska anses som grovt anges det i lagtexten att det särskilt ska beaktas om 

uppgiften, genom sitt innehåll och spridning, var ägnad att medföra allvarlig skada. 

Exempel på uppgiftens innehåll som kan anses som grovt är om någon påstås ha begått 

ett grovt brott. Det kan även beaktas som gärningsmannens motiv var att skada den 

utpekade och denne uppenbart insåg att uppgiften var osann.
31

 I förarbetena ansågs det 

att förtal i tryckt skrift borde anses som grovt, med tanke på den försvårande 

omständighet det innebär med spridningen.
32

 Utvecklingen av sociala medier och 

användningen av internet har emellertid bidragit till att det idag är väldigt lätt för vem 

som helst att sprida uppgifter i stor omfattning. Spridningen av uppgifter kommer att 

diskuteras mer ingående i avsnitt 3.2. Men det är således alla omständigheter som ska 

vägas in vid bedömningen om brottet är att anse som grovt, inte endast uppgiften i sig 

eller den spridning uppgiften har fått. 
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3. Internet som brottsplats 

 

3.1 Utgångspunkter 

 

Att ärekränka en annan person har varit ett brott sedan de allra första lagarna tillkom i 

Sverige. I dagens samhället har dock förtalsbrott förflyttas till en ny miljö, nämligen 

internet. Uvecklingen av internet och sociala medier har även bidragit med mycket 

positivt, vilket kommer att redovisas i detta avsnitt. Men den centrala diskussionen i 

avsnittet kommer att vara vilka problem som har uppkommit genom förtalsbrottets 

förflyttning till internet och även belysa detta med några uppmärksammade domar. 

Frågan är således om förtal fortfarande betraktas likadant, av allmänheten och från 

rättsväsendet, när det begås på internet? 

 

 

3.2 Förtal på internet 

 

Genom utvecklingen av internet har även genomförandet av brottsliga handlingar fått en 

ny plattform. Bedrägerier av alla de slag är vanligt förekommande, möjligheten att 

skapa kontakter världen över kan leda till att det är enklare att importera narkotika och 

upphovsrättsbrott genom delning av filer är vardag för många personer. Många 

använder sig av ordet IT-brott när brott begås med hjälp av en dator, oftast på internet. 

Idag finns dock endast två paragrafer inom svensk lagstiftning som berör brott som 

endast kan begås med hjälp av IT-system eller inom rena IT-miljöer.
33

 Det är 

dataintrång ,BrB 4:9c och datorbedrägeri, BrB 9:1 st. 2. Det bör dock nämnas att det är 

många andra brott som i huvudsak endast begås i IT-miljöer, brott mot PuL är ett 

exempel på detta.  

 

På internet kan både text och bilder spridas. Att en bild säger mer än 1000 ord är ett 

allmänt känt ordspråk. Detta ordspråk är emellertid väldigt aktuellt när det talas om 

näthat och näthatsjuridik, där förtal intar en central position.  Även andra brott kan 

aktualiseras när näthat diskuteras, till exempel olaga hot, ofredande, brott mot PuL etc. 
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Men som det nämndes i början av uppsatsen kommer analysen att begränsas till förtal. 

En vanlig fråga som kan uppkomma när det talas om brott på internet, och framförallt 

när det talas om piblicering av bilder, är om det kan vara förtal att till exempel lägga ut 

en nakenbild på en annan person på internet. Denna fråga besvaras oftast med ett nej 

eftersom det även krävs att en nedsättande uppgift lämnas tillsammans med bilden. 

Ibland kan det dock räcka med i vilket sammanhang bilden publiceras. Är bilden 

publicerad på en hemsida där sexuella tjänster erbjuds mot ersättning kan andra 

personer tro att personen i sig prostituerar sig, och därmed är även en nedsättande 

uppgift förmedlad vilket kan utgöra förtal.
34

 Ett uppmärksammat fall i detta hänseende 

är NJA 1992 s. 594 där en man åtalades för grovt förtal eftersom han hade smygfilmat 

ett samlag mellan honom och en kvinna. Kvinnan visste dock inte om att samlaget 

filmades. HD konstaterade att det inte finns något generellt förbud att smygfilma en 

person utan samtycke. Vilken uppgift som har lämnats får i stället avgöras utifrån vad 

filmen förmedlar. Det filmade samlaget är således inte att se som en uppgift i lagens 

mening. Avgörande blev istället att kvinnan framstod som medveten om att samlaget 

filmades och hade godtagit detta, vilket i sin tur kunde utsätta henne för andras 

missaktning. 

 

Det avgörande är således inte att filmen har spelats in, eller att en bild har tagits och sen 

publicerats på internet, utan avgörande är vilken uppfattning tredje man får om personen 

som är med i filmen eller är på bilden. Utsätts personen för andras missaktning är det 

därmed att anses som förtal. Det bör dock nämnas att i juli 2013 infördes ett nytt brott i 

BrB 4:6a, förbud mot kränkande fotografering. Skyddet mot att bilder tas i smyg och 

sedan publiceras på olika sidor på internet har sedan länge ansetts vara bristfälligt,
35

 

men lagen kan nu sägas har täppt igen det kryphål som fanns i lagen i de fall som inte 

kunde anses vara förtal. Paragrafen tar sikte på de situationer en person blir hemligt 

fotograferad på exempelvis en toalett, i en bostad, i ett omklädningsrum etc.  Det är ett 

ytterligare steg av lagstiftaren att skydda enskildas personliga integritet, eftersom 

situationer där foton som tagit i hemlighet och publiceras på internet kan vara minst lika 

kränkande för den som utsatts för detta som vid förtal.  
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Internet och sociala medier har således bidragit till ett nytt forum där det är enkelt att 

sprida förtalande uppgifter genom bilder och texter. Att kunna sitta bakom en 

datorskärm och skriva kränkande uppgifter är troligtvis för många mycket enklare än att 

uttrycka sina åsikter ansikte mot ansikte. Ett illustrerande citat angavs i en rapport från 

BRÅ redan år 2000, nämligen att ”Datoranvändarens anonymitet och avsaknaden av 

den fysiska närvaron av brottet och dess konsekvenser, skapar förutsättningar för att 

begå brott på nätet som gärningsmannen aldrig skulle ha drömt om att göra i den gamla 

vanliga världen”.
36

 Men även på internet måste skillnad göras mellan allmänna 

värdeomdömen och uppgifter som verkligen är att anse som förtal. Det är vanligt med 

livliga diskussioner i olika forum på internet, och ofta kan dessa diskussioner hållas på 

en laglig nivå, även om personer kanske uttrycker sig mer hatiskt bakom datorskärmen 

än vad de skulle göra i vanliga fall. Därför är det av största vikt att kunna avgöra när det 

är att anse som en vanlig diskussion, eller när det har övergått i förtalande uppgifter. Att 

bilda opinion är viktigt och sociala medier är väldigt bra på det sättet att många fler  har 

möjlighet att deltaga i diskussioner. Men det kan som sagt även ställa till problem och 

internet som brottsplats har därmed öppnat dörrarna för ytterligare ett mer vanligt 

förekommande brott – förtal.  

 

 

3.3 Spridning av uppgifter 

 

Att förtal förekommer på internet och sociala medier är därmed klarlagt, och ett 

problem som framförallt har belysts genom  näthatsdebatten. Det som kan sägas bli den 

största konsekvensen av att brottet begås på internet är den enorma spridning som 

uppgiften kan få. Syftet med förtalsparagrafen är, som tidigare nämnts, lagstiftarens 

vilja att i viss mån skydda den enskildes ära. Att förtala en person sker vanligen genom 

tal eller skrift. Det som troligtvis många tidigare tänkt på när brottet förtal ska sätts in i 

ett sammanhang, är när tidningar skriver falska uppgifter om personer. Oftast är dessa 

tidningar grundlagsskyddade, vilket innebär att JK åtalar för brottet. Ett av de mest 

uppmärksammade fallen i modern tid är troligtvis när Mikael Persbrandt i tidningen 

Expressen blev utpekad att ha blivit akut alkoholförgiftad och inlagd på klinik. 
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Uppgifterna var dock inte sanna och Expressens ansvarige utgivare blev därmed dömd 

för förtal.
37

 

 

Den spridning som uppgiften om Persbrandt innebar kan självklart ha inneburit en 

jobbig situation för honom. Men när det förekommer förtal i kvällstidningar kan det 

kanske sägas att den förtalade personen även får en viss upprättelse. I fallet med 

Persbrandt rapporterade många andra medier om Expressens misstag, rättegången blev 

även uppmärksammad, vilket borde kunna ses som en viss revansch för Mikael 

Persbrandt; han var oskyldig och Expressen blev istället nedsvärtad. En tidning som har 

förtalat ska även, om den förtalade vill detta, i sedvanlig omfattning publicera den 

friande domen i tidningen.
38

 Men hur blir det när förtalet i stället i dagens samhälle har 

förflyttats till internet, när spridningen av uppgifter kan gå rekordsnabbt och bara på 

några timmar ha blivit sedd av tusentals personer? I dessa fall får troligtvis inte en 

enskild individ samma upprättelse som i fallet med Mikael Persbrandt. Oftast ser en 

person bara en viss uppgift på sociala medier, tar in vad som står, men får sedan inte 

reda på om det uppdagas att detta var en falsk uppgift. Det måste påpekas igen att det 

som sagt inte krävs att uppgiften ska vara falsk, som tidigare nämnts är det 

missaktningen som är avgörande för den förtalande uppgiften. Men det händer 

säkerligen ofta att det är falska uppgifter om personer som cirkulerar på internet, vilka 

även finns kvar på internet under en lång tid på grund av spridningen. 

 

Ett belysande exempel på omfattande spridning är ett uppmärksammat fall som 

Uppdrag granskning tog upp i sitt program ”näthatet” som nämndes i inledningen av 

uppsatsen. Som tidigare påpekats är det väldigt enkelt att skapa opinion, framförallt på 

grund av den spridning som kan ske på internet, samtidigt som många känner sig 

delaktiga, och det lätt kan bildas en ”vi-mot-dem”-känsla. Men anonymiteten och att 

diskussionen framförs bakom en datorskärm kan även bidra till att diskussioner väldigt 

lätt går överstyr. Sakliga och välformulerade argument försvinner ofta i många 

hatkommentarer. Det var precis detta som hände den kvinnan som Uppdrag granskning 

intervjuade. Hon tyckte att det var fel att H&M sålde en t-shirt med den världskände 

rapparen Tupac på, eftersom han hade ett kriminellt förflutet och bland annat hade blivit 
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dömd för sexuellt utnyttjande i USA. Hon skrev därför ett, vad hon tyckte, ofarligt 

inlägg på H&M:s facebooksida där hon förklarade sin ståndpunkt. Att det skulle bli en 

diskussion och väcka debatt förstod den unga kvinnan, eftersom den avlidna rapstjärnan 

ses som ett helgon i många kretsar på grund av sin musik. Men diskussionen urartade 

snabbt eftersom det tydligen var väldigt känsligt att påpeka rapstjärnas tidigare liv. 

Drygt 2800 kommentarer skrevs i inlägget på Facebook, och det var inte H&M som var 

måltavlan, utan den unga kvinnan.  Istället för sakliga argument fick kvinnan ta emot 

alltifrån hemska glåpord till att hon borde spottas på, våldtas och hängas. En person 

tyckte bland annat att det skjuts för lite människor i Sverige, och därefter fanns 

kvinnans adress och personuppgifter att tillgå i kommentarsfältet under en längre tid. 

 

Det flesta uppgifter som lämnades i kommentarsfältet på Facebook faller troligtvis inte 

in under förtal, utan de flesta kan troligtvis anses som olaga hot eller förolämpningar. 

Men det är viktigt att belysa problemet med den snabba opinion som kan bildas på 

endast några timmar, och vad sociala medier kan bidra till. Spridningen kan bli enorm, 

och alla kan ta del av detta. I fallet med kvinnan som skrev ett till synes oskyldigt inlägg 

på H&M:s Facebooksida ledde detta till att en helt oskyldig person blev drabbad av hot 

och kränkningar från tusental personer. Om det ska ses ur ett straffrättsligt perspektiv 

begick således tusentals personer i den här debatten, men de drabbades inte av några 

konsekvenser.  

 

 

3.4 Ett ökat problem 

 

För att illustrera utvecklingen av det ökade problemet med förtal på internet har jag tagit 

fram statistik från BRÅ över anmälda ärekränkningsbrott.
39

 Det ska dock påpekas att 

detta endast handlar om anmälningar, det behöver således inte betyda att alla 

anmälningar hade lett till en fällande dom vid ett allmänt åtal. Det är emellertid viktigt 

att beakta den ökning som har skett under flera decennier, och även hur anmälningar 

ökat under de senaste åren med utvecklingen av sociala medier. 

 

                                                 
39

 Eftersom det är anmälningar över ärekränkningsbrott innefattar detta även anmälda förolämpningar. 
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Anmälda brott
40

 

 

 

År  

1975  1980  1990  2000  2006  2009  2010  2011  2012  2013  

Antal  Antal  Antal  Antal  Antal  Antal  Antal  Antal  Antal  Antal  

 

 Hela landet  
          

0501 - 

Ärekränkningsbrott  
598 941 1 783 5 630 8 922 10 857 11 326 11 508 12 838 12 731 

           

De åren jag valt att redovisa är från början år 1975, när statistik började föras över 

anmälda brott. Fram till 1990 ökade anmälningarna till viss del. Bara mellan åren 1990 

till 2000 har det blivit en tydlig ökning, vilket borde kunna hänföras till att fler och fler 

personer började använda sig av internet. Men den mest dramatiska ökningen kan 

utläsas från början av 2000-talet fram till idag. År 2004 startade Facebook, vilken idag 

har drygt 1 miljard medlemmar runtom i världen.
41

 Därför valde jag att ta med år 2006, 

när Facebooks medlemsantal stadigt började öka. De senaste fem åren har sedan 

anmälningarna ökat kontinuerligt, förutom sista året där det går att utläsa en marginell 

minskning. Men det finns troligtvis mycket som talar för att anmälningarna ändock 

kommer att fortsätta att öka i takt med att vi blir ett mer uppkopplade och 

teknikberoende. Men det kan även antas att mörkertalet är stort och att kunskapen om 

att många uppgifter utgör förtal inte finns, eller att det kan kännas lönlöst att 

överhuvudtaget anmäla, vilket kommer att diskuteras mer längre fram i uppsatsen.  

 

 

3.5  Samma krav? 

 

Eftersom anmälningar har ökat och förtal har funnit en ny plattform måste det därmed 

ifrågasättas om det är någon skillnad på förtal i traditionella medier och på internet? I 

lagen står det endast att en uppgift som är ägnad att utsätta den utpekade för andras 

missaktning ska lämnas. I förarbetena anges det inte heller något specifikt 

tillvägagångssätt om hur uppgifterna ska spridas, lagen är således teknikoberoende. Att 

det inte står någonting om internet, och att detta inte kunde förutses när lagen 

                                                 
40

 Statistik från http://bra.se/brott-och-statistik/statistik.html 

41
 Se studien ”Svenskarna och internet 2013” http://www.soi2013.se/5-sociala-natverk/facebook-haller-

greppet/ (8/5-14). 

http://www.soi2013.se/5-sociala-natverk/facebook-haller-greppet/
http://www.soi2013.se/5-sociala-natverk/facebook-haller-greppet/
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utformades är förståeligt. Men det är därmed viktigt att påpeka att lagen är neutral i 

detta hänseende. Det spelar ingen roll om förtal sker på internet eller utanför internet, 

den ska fortfarande tillämpas på samma sätt.  

 

Rättsväsendet har emellertid visat en viss förståelse för de stora konsekvenser förtal på 

internet kan medföra för den utpekade, på grund av den stora spridning som kan 

förekomma. Förtal på internet brukar därmed anses som grovt förtal vid processer i 

domstol. För den som blivit utsatt för förtalet kanske det inte blir någon större skillnad, 

förtalet har redan fullbordats och det kan vara väldigt jobbigt att behöva få allting 

upprepat i domstol samtidigt som uppgifterna säkerligen finns kvar på internet trots en 

fällande dom. Men jag anser att det är viktigt att rättsväsendet tar spridningen på 

internet och de konsekvenser det kan innebära för den enskilde på största allvar. 

Internets utveckling har som sagt inneburit att det finns större möjligheter och är mycket 

lättare att kunna sprida nedsättande uppgifter om andra personer. Straffbestämmelsen 

ska därmed tillämpas på samma sätt på dessa gärningar som för andra ärekränkningar 

utanför internet.
42

 

 

 

3.6 Instagrammålet  

 

Problemet med den snabba spridningen på internet och vad detta kan orsaka för 

konsekvenser har visats i fallet med H&M:s facebooksida. För att ytterligare belysa 

problemet med vad förtal på internet kan orsaka, både på grund av spridningen och för 

de som har blivit utsatta, kommer ett omtalat rättsfall, det så kallade instagrammålet, att 

analyseras. Instagrammålet kommer att analyseras även i andra delar i uppsatsen. 

Framförallt eftersom det är intressant ur en acceptanssynpunkt; är det allmänt accepterat 

idag att kränka andra på internet? Även frågan vad som krävs för att åtal ska vara 

påkallat ur allmän synpunkt kan appliceras på instagrammålet, och kommer att 

diskuteras mer ingående i senare avsnitt. 

 

                                                 
42

 Holmqvist m.fl. 5 kap. s.6. 
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Bakgrunden till målet är att det i december 2012 rapporterades i flera medier om att det 

rådde upploppsstämning utanför en gymnasieskola i Göteborg.
43

 Orsaken till detta var 

ryktet om att en elev på skolan hade publicerat bilder med tillhörande kränkande texter 

på sociala mediet instagram.
44

 På bilderna med tillhörande text pekades bland annat  

ungdomar ut som horor, slampor, sexuellt lössläppta med mera. Men instagramkontot, 

som från början kanske sågs som en rolig grej för många av ungdomarna som följde 

detta, blev till slut för mycket för många drabbade och deras anhöriga.  Det hade spridits 

uppgifter på internet om att det var en 17-årig flicka som gick på den aktuella skolan 

som låg bakom publiceringen av bilderna, och därför blev det upplopp utanför skolan; 

för att kunna ställa den ansvariga för detta konto till svars. Det visade sig senare att det 

inte var 17-åringen som hade publicerat bilderna, och polisen avskrev alla misstankar 

mot henne. Polisen kunde dock senare hitta de personer som hade publicerat bilderna, 

och det väcktes sedan åtal för grovt förtal mot två flickor.  Att ryktesspridning på 

sociala medier kan få konsekvenser är ingenting nytt. Men att det blev ett upplopp av 

det slag som hände i Göteborg, där nästan 500 ungdomar hade samlats utanför skolan, 

är en ny situation där sociala medier har bidragit till den upprörda stämningen utanför 

internet. 

 

 

3.6.1 Domen och domskäl 

 

Två stycken tjejer, vid tillfället för publiceringarna av bilderna endast femton och 

sexton år gamla, ställdes inför rätta i Göteborgs tingsrätt.
45

 Åklagaren yrkade på ansvar 

för grovt förtal i så många som 38 olika fall.
46

 Domstolen gick på åklagarens linje och 

dömde de båda flickorna för grovt förtal. Det blev ingen specifik genomgång om vad 

som utgjorde förtal, utan domstolen konstaterade endast att förtal förelåg, och att det 

även skulle anses som grovt eftersom uppgifterna, med den stora spridning som 

uppstod, kunde förväntas medföras allvarlig skada för målsägandena.  

                                                 
43

 Se t. ex. http://www.dn.se/nyheter/sverige/upploppsstamning-i-goteborg-efter-rykten-pa-natet/ (29/4-

14) 
44

 Instagram är en mobilapplikation där det är möjligt att dela med sig av bilder till andra. Ett konto kan 

antingen vara privat, där endast de som blivit accepterade av kontoinnehavaren kan se bilderna, eller 

offentligt då alla som är registrerade på instagram kan se bilderna. 
45

 Göteborgs tingsrätts mål nr B 705-13. 
46

 Se Göteborgs tingsrätts mål nr B 705-13 bilaga 2. där det finns en detaljerad beskrivning av alla texter 

som publicerats tillsammans med bilderna, vilket kan vara intressant för att se vad som anses vara grovt 

förtal. 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/upploppsstamning-i-goteborg-efter-rykten-pa-natet/
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Instagrammålet är således ett tydligt och klart fall när förtal har begåtts på internet. I 

detta fall drabbades 38 oskyldiga personer av de förtalade uppgifterna, vilket har 

påverkat dem väldigt negativt. Målsägandena berättade bland annat att de har haft svårt 

att vistas i sociala sammanhang efter att uppgifterna publicerats på instagram och att 

personer som de inte ens känner har tilltalat dem med kränkande kommentarer på grund 

av detta. Även om målsägandena fått viss upprättelse genom domen finns troligtvis 

bilderna kvar på internet under lång tid. Fastän instagramkontot stängdes ned har 

bilderna kunnat sparas i digital form genom print-screens, eller så kallade skärmdumpar, 

vilket är ett problem med publicering på internet eftersom inläggen sedan kan få en 

okontrollerad spridning. 

 

 

3.7 Acceptans 

 

Anmälningar om brott har som tidigare redovisats ökat rejält de senaste åren, samtidigt 

som användningen av sociala medier har blivit en naturlig del i många människors 

vardag. Det kan ofta vara stora diskussioner som tidigare nämnts, och det förekommer 

även att dessa diskussioner urartar. I fallet med diskussionen på H&M:s facebooksida 

fick den unga kvinnan ta emot tusentals kränkande kommentarer, den ena värre än den 

andra. Genom sociala medier är det således lätt att snabbt engagera många och bilda 

opinion, men betyder detta att det därmed är tillåtet att kränka andra? Som tidigare 

diskuterats tror jag att det är lätt att gömma sig bakom en datorskärm och därmed 

uttrycka sig mer aggressivt. Att läsa någonting som upprör en, och samtidigt se fler som 

reagerat på samma sätt, kan skapa en typ av gemenskap, vilket samtidigt leder till att 

kränkningarna eskalerar. Att anmälningarna har ökat kan ändock visa på att många inte 

anser det som accepterat att bli kränkt av andra på internet. Men att det förekommer så 

många fall av förtal, där säkerligen mörkertalet är ännu större, menar jag även visar på 

en acceptans från de som utsätter andra för kränkningarna. Det skulle även kunna 

benämnas tolerans, men jag kommer fortsättningsvis att använda mig av ordet 

acceptans, och syftar därmed på uppfattningen från de som utsätter andra för 

kränkningarna.  

 

Ett annat problem som kan vara orsaken till att det förekommer mycket kränkningar på 

internet är troligen den dåliga kunskapen om att spridning av bilder och uppgifter 
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faktiskt kan utgöra förtal. Troligtvis tänker många att ”alla andra gör ju så”, och därför 

tänker personer inte sig för innan de skriver en hatisk och kränkande kommentar eller 

sprider vidare någon uppgift om någon annan. Finns det samtidigt en möjlighet att vara 

anonym, som till exempel i många kommentarsfält på bloggar, är det helt plötsligt ännu 

lättare; ingen behöver veta att det var just du som skrev den elaka kommentaren. 

Samtidigt tror säkerligen många att det inte är lika allvarligt för den som blir utsatt på 

internet. Kommentarer som ”att hen tog nog inte så illa vid sig” och ”alla andra gör ju 

detta, därför kan det inte vara så farligt” är kommentarer som ofta går att höra.
47

 Även i 

det ovan nämnda instagrammålet visade de åtalade tjejerna på inställningen till 

publiceringen på internet. De förstod inte fullt ut vid tidpunkten för gärningarna att 

målsägandena skulle kunna må dåligt och känna sig allvarligt kränkta på grund av de 

uppgifter om dem som fanns tillgängliga på instagram.
48

 Är det således en viss 

acceptans mot förtal vi kan se i dagens samhälle? Ska en person kunna tåla mer bara för 

att kränkningarna sker på internet? Rättsväsendets inställning som jag redogjort för 

tidigare, att förtal på internet ska ses som grovt på grund av spridningen, verkar ge 

uppfattningen av att förtal på internet ändock tas på allvar och inte ska anses vara 

accepterat. Denna inställning kan dock ifrågasättas, och därför ska ytterligare två 

rättsfall analyseras, som till viss del visar på att kränkningar på internet kan anses mer 

accepterat, både av de som är aktiva på sociala medier men även av rättsväsendet. 

 

 

3.7.1 Konsekvenser av instagrammålet ur ett acceptansperspektiv 

 

Att de unga flickorna som blev dömda i Instagrammålet inte förstod att målsägandena 

kunde ta illa vid sig vid publiceringen visar på den okunskap eller allmänna 

mentaliteten hos många som använder sig av sociala medier. Händelsen i Göteborg 

ledde till en massiv rapportering i media, samtidigt som mer och mer uppgifter om vem 

som kunde anses vara skyldig till publiceringen spreds på sociala medier. Det kan 

tyckas att det upplopp som uppstod visar på att många ungdomar inte anser det vara 

acceptabelt med alla dessa kränkningar. Men endast någon dag efter upploppet startades 

ett liknande instagramkonto likt det som hade utlöst upploppet i Göteborg, men denna 

                                                 
47

 En uppfattning jag fått genom att granska program som till exempel Uppdrag granskning, programmet 

”Trolljägarna” som sänts på tv3 och genom att läsa olika tidnings- och debattartiklar. När de konfronterar 

personer som skrivit elaka kommentarer på internet är det många som anser att det inte är lika ”allvarligt” 

när det skrivs på internet.  
48

 Göteborgs tingsrätts mål nr B 705-13 s. 6. 
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gång utsattes ungdomar i Marks kommun för kränkningarna. Även i detta mål var det 

unga tjejer som blev åtalade för grovt förtal, på nästan samma grunder som i 

instagrammålet. Det mest intressanta i detta mål är emellertid bakgrunden till varför 

kontot startade. Tjejerna hade haft en gruppchat tillsammans och börjat prata om 

händelserna i Göteborg. De hade sedan börjat prata om att göra någonting likadant för 

personer som bodde i Mark kommun. De tilltalade förstod inte riktigt allvaret med detta, 

och tyckte det kunde vara kul att skapa ett likadant instagramkonto med samma syfte 

som det som hade utlöst upploppen i Göteborg. De tog dock bort kontot senare när de 

märkte att de gått över gränsen.
49

 

 

Att ett liknande instagramkonto skapades bara dagen efter det andra kontot fått stor 

publicitet anser jag visar på den acceptans som finns idag på internet, och framförallt i 

sociala medier. Motiveringen från de tilltalade att det var en kul grej visar på att 

kränkningar inte verkar tas på största allvar på internet, eller att det inte finns tillräcklig 

kunskap; att det faktiskt kan vara brottsligt att göra detta. Nu startade dock tjejerna 

kontot innan de visste vilka konsekvenser det kunde bli av detta, och domen i 

instagrammålet är ett viktigt avgörande som visar på att sådana grova kränkningar på 

internet inte är tillåtna. Det är dock frågan om endast ett uppmärksammat fall kan verka 

som ett avskräckande exempel, framförallt genom de stora skadestånden flickorna fick 

betala till alla målsäganden, och att förtal på internet därmed minskar. Det är visat på att 

många kan reagera när någon har gått över gränsen, dessvärre tror jag inte att endast ett 

uppmärksammat avgörande kommer att lösa flera problem. Troligtvis fortsätter 

människor att näthata och förtala, så länge man inte har råkat ut för en kränkning 

personligen eller någon annan i ens närhet drabbats. I sådana fall kanske det kan leda till 

en viss tankeställare om hur man faktiskt uttrycker sig på internet.  

 

 

3.7.2 Sexfilmsdomen 

 

Både instagrammålet och konsekvenserna av detta visar på en viss acceptens som verkar 

föreligga vid kränkningar på internet, och även en viss okunskap om var gränsen går för 

förtal. Även om rättsväsendet verkar ta spridningen på internet på allvar, och i de flesta 

fall dömer till grovt förtal, finns det dock ett uppmärksammat mål som måste beaktas, 

                                                 
49

 Borås tingsrätt mål B 1220-13 s. 12 ff. 
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och det är den så kallade ”sexfilmsdomen”. Det har varit en stor debatt i media 

angående denna dom. Bakgrunden i målet är en ung man som hade filmat ett samlag 

mellan honom och hans flickvän utan någon vetskap från kvinnans sida. Några dagar 

senare fick kvinnan sms av en vän att filmen fanns publicerad på internet, bland annat 

på en porrsajt, och att fler personer hade sett filmen och känt igen kvinnan. Filmen fick 

sedan en större spridning och fanns publicerad på flera olika internetsidor. Den unga 

kvinnan mådde väldigt dåligt av detta och kunde inte vistas i skolan under en längre tid. 

Många personer hade genom filmen bland annat fått uppfattningen om att hon var en 

”porrstjärna” och hade spelat in filmen frivilligt.
50

 Tingsrätten dömde mannen för grovt 

förtal. Domskälen liknade resonemanget i det tidigare refererade fallet NJA 1992 s. 594, 

nämligen att andra personer kunde få uppfattningen av att kvinnan var med på att spela 

in filmen, och att hon därmed kunde komma att utsättas för andras missaktning.
51

 

Domstolen har således visat på att de tagit brottet på allvar och anser det som grovt. Vad 

som istället förorsakade en stor debatt i media är den stora sänkningen av 

kränkningsersättningen i hovrätten. Tingsrätten beviljade den förtalade kvinnan 136 000 

kronor i kränkningsersättning. Domen överklagades av mannen, men endast i 

skadeståndsdelen. Hovrätten valde i sin dom att sänkta skadeståndet till 31 000 kronor, 

en sänkning på över 100 000 kronor. Att börja diskutera storleken på 

kränkningsersättningar och om hovrättens sänkning står i proportion till kränkningen  är 

inte syftet med denna uppsats. Det som emellertid är av intresse är motiveringen till att 

kränkningsersättningen skulle nedsättas med ett så pass stort belopp. Hovrätten ansåg 

att ”det går dock inte att bortse från det förhållandet att det inom inte alltför snäva 

kretsar av befolkningen med tiden har blivit alltmer socialt accepterat att vara mycket 

öppen och utåtriktad avseende sina sexuella vanor”.
52

 

 

Är det således en viss acceptans  som hovrätten uttrycker för denna typ av förtal genom 

att sänka kränkningsersättningen? Som det har nämnts är det absolut att anse som grovt 

förtal, men det går inte att förbise motiveringen till sänkningen av skadeståndet även ur 

ett förtalsperspektiv. För om domstolarna börjar resonera som hovrätten i fortsättningen 

uppkommer frågan om förtal på internet kommer att bli ett alltmer accepterat brott, och 

till slut leda till att det ses som ett mindre grovt brott. I hovrättens domskäl går det att 

                                                 
50

 Skaraborgs tingsrätt mål B 3675-12 s. 4. 
51

 Skaraborgs tingsrätt mål B 3675-12 s.7. 
52

 Göta hovrätts dom mål T 107-13 s. 6. 
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utläsa mellan raderna att bara för att många idag delar med sig av sitt liv till många 

andra på internet ska det föranleda att en enskild individ ska kunna tåla mer 

kränkningar. Enligt min mening är hovrättens motivering inte alls genomtänkt. Att 

skadeståndet bör sänkas kan vara en sak, men på grund av att det är mer allmänt 

accepterat är en snedvriden uppfattning. En person som delar med sig av hela sitt liv på 

internet genom till exempel publicering av bilder på sociala medier får finna sig i att det 

finns en större risk för att bli granskad och utsatt för hårda ord och kommentarer. Men 

att utsättas för grova kränkningar och förtal är inte rätt, oavsett hur mycket av sitt liv 

man väljer att dela med sig av på internet.  

 

Det är troligtvis hovrättens ifrågasättande av andras ”missaktning” som föranlett 

resonemanget i domskälet. Hovrätten menar på att det inte alls är samma kränkning på 

grund av att det är mer socialt accepterat att vara mer öppen med sina sexuella vanor. 

Men denna motivering anser jag inte riktigt överensstämmer med motiveringen om att 

det är grovt förtal. Spridningen på internet utsätter andra personer för stora 

konsekvenser, och trots processer i domstol och upprättelsen genom detta finns ändock 

oftast uppgifterna kvar. De flesta får troligtvis inte heller reda på varför filmen 

publicerats, och den unga kvinnan kommer därmed kunna utsättas för andras 

missaktning under en lång tid. I stället för motiveringen att det blivit mer socialt 

accepterat att vara öppen med sina sexuella vanor, och att missaktningen enligt 

hovrätten därmed inte verkar vara lika allvarlig, borde den i stället enligt min mening 

motiverat med att missaktning ofta kan bli mer omfattande vid publicering på internet. 

Risken för en okontrollerad spridning finns alltid, och det finns inget underlag för att det 

är mer socialt accepterat att vara mer öppen med sina sexuella vanor som hovrätten 

påpekar. Det ska som alltid göras en objektiv bedömning i varje enskilt fall, och börjar 

domstolarna ifrågasätta missaktningen på vaga grunder utifrån vad de tror är socialt 

accepterat kan till slut grunden för kriminaliseringen försvinna eftersom det inte 

föreligger någon missaktning i de flesta fall. Nu var det dock inte själva frågan om det 

förelåg förtal som hovrätten skulle ta ställning till, utan endast storleken på 

kränkningsersättningen. Men domskälen kan ändock ge intrycket av att missaktning 

börjar försvinna vid publicering av bilder och filmer på internet. Det är därför viktigt att 

domstolarna inte gör en sådan generell bedömning i domskälen, och som i detta fall 
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säger att det inom inte alltför snäva kretsar av befolkningen med tiden har blivit alltmer 

socialt accepterat. 

  

Det bör dock nämnas att HD har beviljat prövningstillstånd för detta mål, det sista ordet 

är därmed inte sagt än. Men ett domskäl har emellertid redan kommit från hovrätten, 

och detta domskäl visar en ökad acceptans även från rättsväsendet. Samtidigt ska det bli 

intressant att se hur HD kommer att döma i denna fråga. Det kommer således att bli en 

väldigt viktig dom som avgör vilken kränkningsersättning som är att anse som rimlig 

vid denna typ av kränkande uppgifter och förtal på internet.  

 

 

3.8 Sammanfattande kommentar 

 

Att det förekommer kränkningar på internet är inte något främmande, det har 

förekommit under lång tid. Det som emellertid har blivit ett stort problem är den 

acceptans som har utvecklats; att det verkar vara tillåtet att kränka andra personer bara 

för att det är på internet. Anonymiteten blir ofta ett skydd, vilket kan vara bra i många 

situationer. Men anonymitet kan även innebära att de som begår brott kan fortsätta med 

detta, utan att den enskilde får någon möjlighet till upprättelse. Förtal kan därmed sägas 

vara ett äldre brott, men som i dagens samhälle har fått en ny skepnad. Dessvärre tror 

jag inte att endast ett uppmärksammat fall kommer att sätta stopp för förtal på internet. 

Acceptansen för vad som anses tillåtet att utsätta andra människor för på internet har i 

vissa hänseenden gått överstyr, och det är i detta fall som rättsväsendet står inför ett 

växande problem. 
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4. Enskildas möjlighet till rättslig prövning 
 

 

 

4.1 Utgångspunkter 

 

Ärekränkningsbrottet är inte ett nytt brott, att kränka en annan persons ära har 

förekommit i alla tider. Men den ökning av förtal som internet och sociala medier har 

medfört kunde ingen förutse.  Den person som har utsatts för förtal, både grova brott 

men även mindre allvarliga, borde rimligtvis vilja ha någon slags kompensation för 

detta. Detta kan till exempel vara att utfå en ekonomisk kompensation eller att 

gärningsmannen blir straffrättsligt  ansvarig för sina handlingar. Men i det flesta fall, 

när en person söker upprättelse, söker sig troligtvis hen först och främst till polisen och 

anmäler brottet. Det är ett naturligt led när man anser sig ha blivit utsatt för brott, men 

uttrycker även en vilja att allmänheten ska hjälpa till. Frågan är således vilken möjlighet 

det finns till rättslig prövning för de som har utsatts för förtal på internet, vilket kommer 

att försöka utredas i detta avsnitt.  

 

 

4.2  Förtal som målsägandebrott 

 

De flesta brotten i BrB faller under allmänt åtal, det vill säga att det åligger åklagaren att 

väcka åtal. Ärekränkningsbrotten innehar emellertid en särställning inom svensk rätt. 

Förtal och förolämpning är enligt huvudregeln så kallade målsägandebrott, vilket skiljer 

dem från alla andra brott i BrB och nästan alla brott inom specialstraffrätten. Enligt BrB 

ställs det som krav att det är målsäganden som måste ange brottet till åtal. Åklagaren får 

således inte utan att målsägande angett brottet väcka allmänt åtal. Det finns dock ett 

undantag i BrB 5:5, och det är att åklagaren får ange brottet om målsäganden är under 

18 år.  

 

Vem som är att anse som målsägande är, enligt RB 20:8 st. 4, den mot vilken brott är 

begånget eller som därav blivit förnärmad eller lidit skada Vid förtal torde det inte vara 

några problem att utreda vem som är målsägande. Det kan emellertid ifrågasättas om en 

närstående, som på grund av de förtalande uppgifterna också känner sig kränkt eller har 

lidit skada, kan anses som målsägande? En närstående borde emellertid inte kunna anses 

som målsägande vid indirekt skada. Syftet med ärekränkningsbrott är att det riktar sig 
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mot den utsatte personens ära, och på grund av att det även krävs angivelse av den 

utsatte blir det troligtvis för utvidgat område om det även ska omfatta närstående. En 

konsekvens av det hela kan även bli att den som har blivit utsatt för brottet inte vill att 

detta ska komma till allmän kännedom, och att en process skulle göra mer skada än 

nytta. Om således en närstående som lidit indirekt skada av den kränkande uppgiften 

skulle kunna anmäla brottet skulle hela syftet med att inte tvinga någon till angivelse 

förfalla.
53

 Problemen med att inte vilja åtala kanske ses oftare i andra typer av 

angivelsebrott än förtal, eftersom förtal idag kan få en enorm spridning och därmed ser 

många uppgiften ändå. Men det är ändock viktigt att beakta den drabbades personens 

vilja i dessa fall, och att en process ibland kan kännas värre än att avstå från att anmäla. 

Det är dock en intressant aspekt att beakta, eftersom missaktningen skulle kunna drabba 

även den närståendes familj, utan att uppgiften i sig pekar ut familjen. Det är säkerligen 

en väldigt fin linje om det kan sägas vara förtal även mot övriga familjemedlemmar.  

 

Att förtal är ett målsägandebrott innebär således inte att möjligheten till allmänt åtal inte 

finns. Tanken är dock att allmänt åtal för ärekränkningsbrott endast ska förekomma i 

vissa kvalificerade fall. Detta kan utläsas genom den snäva bestämmelsen att åtal får 

väckas om åtal av särskilda skäl anses påkallat ur allmän synpunkt. Några konkreta 

exempel på vad som är att anse som särskilda skäl och påkallat ur allmän synpunkt 

angavs emellertid inte i förarbetena till BrB. Det nämndes dock att en grund för allmänt 

åtal vid förtal är när en persons hela sociala existens hotades av uppgiften som 

lämnats.
54

 Eftersom inga tydliga exempel har angetts i förarbetena, och att förtal är ett 

brott som kränker en persons ära, kan det förstås att det är väldigt svårt för en enskild 

person att få hjälp av det allmänna genom ett allmänt åtal. På grund av att det endast ska 

väckas allmänt åtal i vissa kvalificerade fall kan således en åklagare avskriva en 

angivelse om brott relativt enkelt utan att behöva bedriva en ingående utredning.
55

 En 

mer redogörande genomgång av vad som anses utgöra särskilda skäl och allmän 

synpunkt kommer emellertid att framföras i avsnitt 5. Det som är viktigt att påpeka i 

denna del är dock de krav som ställs för att allmänt åtal för förtal överhuvudtaget ska 

kunna väckas av åklagare. 
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 Heuman s. 79. 
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 Prop. 1962:10 del C s. 184. 
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 Jareborg och Friberg s. 85. 
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4.3 Möjlighet till allmänt åtal 

 

För att ytterligare belysa möjligheten till allmänt åtal vid ärekränkningsbrott ska statistik  

från åklagarmyndigheten redovisas. Statistiken är dock från 2010, men eftersom 

statistiken inte har förändrats nämnvärt från 2006 till 2010 kan det antas att det ser ut på 

ungefär samma sätt idag. 

 

Tillämpningen av den särskilda åtalsprövningsregeln.
56

 

 

Det väcks åtal för ärekränkningsbrott i cirka 240 fall per år, vilket motsvarar cirka  3-

4% av fallen. Detta innebär, om man ser på det hela omvänt, att ungefär  96 % av åtalen 

läggs ned, eftersom det inte är av särskilda skäl påkallat enligt BrB 5:5. Av 

promemorian framkommer det att under 2010 väcktes det åtal i cirka 200 fall, de 269 

åtalen som berörde endast ett ärende bortses ifrån.  Av dessa 200 åtal var det emellertid 

endast 23 stycken ärenden som innehöll åtal för förtal eller grovt förtal, och de övriga 

177 ärendena var förolämpning. Enskilda som utsatts för förtal fick således endast hjälp 

av det allmänna i 23 fall under 2010.
57

 Ett ganska tydligt exempel på att 

ärekränkningsbrotten fortfarande ses som ett enskilt intresse på grund av att det är den 

enskildes ära som kränks. Att det endast ska väckas åtal i särskilt kvalificerade fall tas 

därmed på största allvar av åklagare.  

 

Men eftersom statistiken från åklagarmyndigheten är från 2010, och statistiken från 

BRÅ visat på att anmälningarna för ärekränkningsbrott har fortsatt öka under de senaste 

åren, ville jag ändock få fram någon slags ny statistik på antal allmänna åtal mellan år 
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 RättsPM 2012:1 s. 23. 
57

 RättsPM 2012:1 s. 23. 
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2011-2013. Eftersom det mellan år 2006-2010 var väldigt få antal allmänna åtal vid 

ärekränkningsbrott antog jag att det inte har blivit någon markant ökning av allmänna 

åtal fram till idag. Men eftersom debatten i media har ökat den senaste tiden, och 

problemet med ärekränkningsbrott på internet därmed har uppmärksammats mer, kunde 

det ändock finnas skäl för att fler åtal skulle ha väckts. För att kunna få en viss 

överblick om det faktiskt skett en viss förändring vände jag mig till Uppsala tingsrätt för 

få ut uppgifter om hur många allmänna åtal för förtal som det har varit under år 2011-

2013. Efter att ha granskat en sammanställning på alla allmänna åtal vid Uppsala 

tingsrätt under år 2011-2013
58

 framkom det att det inte hade väckts allmänt åtal för 

förtal en enda gång under dessa tre år. Det är endast ett förolämpningsbrott under 2011 

som ledde till ett allmänt åtal. Att endast vända sig till en tingsrätt ger kanske ingen 

tillförlitlig statistik, men det visar ändock på att åtal fortfarande väcks endast i särskilt 

kvalificerade fall. Det som ändock är viktigt att påpeka är att inte en enda person inom 

Uppsala tingsrätts domsaga har fått hjälp av det allmänna vid förtal under de senaste tre 

åren, vilket enligt min mening är anmärkningsvärt.  

 

 

4.4 Bevissvårigheter 

 

 

Åklagarna avfärdar de flesta anmälningarna på grund av att det ej av särskilda skäl är 

påkallat ur allmän synpunkt. De behöver således inte i varje fall inleda en 

förundersökning, utan det räcker med att göra en särskild åtalsprövning. Men kan en 

ytterligare orsak till att det inte väcks fler åtal vara att det faktiskt krävs en omständlig 

förundersökning där det är svårt att få fram digitala bevis? Med internets framfart har 

även flera brott förflyttats till en ny miljö. Men även utvecklingen av tekniken gör att 

det krävs mer resurser hos polisen för att få fram dessa bevis. Med dagens DNA-teknik 

kan många brott uppklaras. Övervakningskameror är en annan sak som kan sätta dit 

många gärningsmän. När uppgifter istället sprids på internet av en anonym person är det 

svårt att hitta samma bindande bevis som till exempel DNA-spår på en brottsplats. Och 

för att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade i ett brottmål har begått 

brottet måste det finnas någonting som binder denne till den brottsliga handlingen, till 

exempel förtal. Det krävs således att polis och åklagare samlar in digitala bevis i stället 
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 År 2011 var det 1079 stycken allmänna åtal, år 2012 1149 stycken allmäna åtal och år 2013 1316 

stycken allmänna åtal vid Uppsala tingsrätt. 
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för fysiska bevis Vad är därmed att betrakta som digitala bevis istället för fysiska bevis? 

Begreppet digitala bevis kan sammanfattas kort som allt bevismaterial som kommer 

från digitala tekniska miljöer, även övrigt bevis som har bearbetats och presenteras med 

hjälp av digital teknik faller under begreppet.
59

 I vissa fall när brott har begåtts med 

hjälp av tekniska hjälpmedel kan en husrannsakan krävas av polisen för att säkra 

bevisning, vilket samtidigt kräver mycket tid och resurser. Att istället inhämta bevis 

från internet kan verka betydligt enklare, eftersom internet är tillgängligt för envar, 

vilket inte kräver ett beslut om husrannsakan. Det stora problemet med internet är dock 

den stora informationsmängd som finns, vilket gör polisens arbete tekniskt 

komplicerat.
60

  

 

Eftersom förtal är ett målsägandebrott måste emellertid brottet anges till åtal. Detta 

brukar även innebära att målsäganden kan hjälpa polisen med viss bevisning. Det är 

troligtvis inte många personer som anmäler till polisen att de blivit utsatta för förtal, 

utan någon mer konkret bevisning, utan viss bevisning måste i princip finnas för att göra 

en anmälan. För anmälarens del brukar det i fall av förtal på internet inte vara särskilt 

svårt att säkra bevisning. En så kallad ”print screen”
61

 kan vara till stor hjälp vid en 

brottsutredning, vilket ofta även används som grund i en anmälan till polisen. Men 

förutom print-screens måste även gärningsmannen kunna bindas till brottet. För att 

kunna göra detta spelar så kallade IP-adresser en stor roll i polisens arbete. IP-adresser 

är enligt Nationalencyklopedin ett ”identifikationsnummer som är unikt för varje dator 

som är ansluten till Internet”
62

 Det finns två typer av IP-adresser, vilka är fasta och 

dynamiska. De fasta IP-adresserna tilldelas en enskild oftast i samband med tjänster 

genom bredband. Ett meddelande från ett bredband har därmed nästan alltid samma IP-

adress. En dynamisk IP-adress förekommer istället i samband med modemtrafik, eller 

när ett meddelande skickas genom vanliga telenätet. I detta fall får varje meddelande 

istället en unik IP-adress. De dynamiska IP-adresserna identifieras därmed till en viss 

teleoperatör.
63

 Polisen kan alltså inte utan operatörens hjälp identifiera dynamiska IP-

adresser, vilket därmed kräver mer resurser för kontakter med teleoperatörer.  
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 Kronqvist s. 19. 
60

 A.a. s. 55. 
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 Print screen kallas även skärmdump och är en digital bild som personer kan ta med sin dator eller 

telefon när de till exempel besöker en hemsida som har publicerat en kränkande bild eller uppgift.  
62

 http://www.ne.se/ip-nummer?i_h_word=IP-adress 
63

 Kronqvist s.73. 
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Eftersom varje IP-adress är unik finns det möjligheter för polisen att få uppgifter från 

till exempel vilken abonnent som ett meddelande har skickats. IP-adressen blir således 

ett slags DNA-bevis, fast i digital form, som sedan kan knyta en person till ett brott. 

Som tidigare nämnts kan inte polisen i de flesta fall utan operatörens hjälp få ut 

information om vem som kan knytas till en viss IP-adress. För att underlätta polisens 

arbete är således internet- och telefonileverantörer skyldiga enlig LEK 6:16a skyldig att 

lagra uppgifter om abonnemang. Enligt LEK 6:22 st. 1 p. 2 ska även dessa uppgifter 

lämnas ut till polis eller åklagare vid misstanke om brott. Tidigare kunde polisen endast 

få ut abonnemangsuppgifter om det fanns misstanke om brott som kunde föranleda 

annan påföljd än böter. Men på grund av teknikens utveckling och ökningen av 

trakasserier och näthat hade de brottsutredande myndigheterna begränsade möjligheter 

till ingripande mot till exempel förtals- och förolämpningsbrott.
64

 Regeringen ansåg 

därför att de brottsbekämpande myndigheternas behov av abonnemangsuppgifter har 

förändrats, och därför ska det endast krävas misstanke om brott för att få ut uppgifterna 

från operatörer.  

 

 

4.4.1 Oskyldighetspresumtionen 

 

 

Oskyldighetspresumtionen är en grundläggande straffprocessuell princip, vilken innebär 

att domstolen hellre ska fria än fälla. Det är helt enkelt angeläget att ingen oskyldig 

döms.
65

 Om oskyldighetspresumtionen ska appliceras när det kommer till brott som 

begås på internet finns det såklart ett stort problem när bevisning ska inhämtas. 

Tekniken idag går framåt, och polisens tekniker har tillgång till många metoder för att 

spåra IP-adresser och övrig aktivitet som kan härledas till en viss dator. Men hur kan 

domstolen vara säker på att det faktiskt är den personen, som innehar IP-adressen där 

förtal har uttalats, som faktiskt begick brottet? Det är allmänt känt idag att personer kan 

bli hackade, och ju mer tekniken och kunskapen utvecklas, desto lättare är det att 

använda sig av andras IP-adresser och gömma sig bakom ytterligare ett skydd om man 

verkligen vill begå brott.  
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Om man ser till denna bevissvårighet kontra oskyldighetspresumtionen måste det vara 

oerhört svårt för domstolar att döma en person för förtal på internet. Nu menar jag inte 

att alla som blir dömda idag är oskyldiga, tvärtom tror jag att många av dem som 

förtalar och faktiskt blir dömda är de personer som har begått brottet. Framförallt 

eftersom jag tror att många inte tänker på att de kan begå en brottslig handling när de 

skriver kränkande kommentarer på internet. Men problemet är den dagen en person blir 

oskyldigt dömd på grund av att det faktiskt är en annan person som har skrivit 

kränkande kommentarer under någon annans identitet. Det blir ett så kallat moment 22 i 

denna situation. Ingen oskyldig får dömas, samtidigt kan domstolen inte heller fria i 

varje fall, även om den i princip aldrig kan vara helt säkert på att det var en viss person 

som skrev kommentaren.  

 

4.5 Enskilt åtal 

 

Ett skydd för den enskilde i svensk rätt är möjligheten att väcka enskilt åtal, en form av 

subsidiär åtalsrätt. I RB 20:9 stadgas att målsägande har rätt att överta åtalet inom en 

månad från åklagaren valde att lägga ned åtalet.. Motiveringen till att den enskilde ska 

kunna behålla sin åtalsrätt när åklagaren lagt ner ett åtal är framförallt 

upprättelsefunktionen och kontrollfunktionen. Har en person blivit kränkt genom ett 

brott ska denne ha möjligheten till upprättelse i en domstolsprocess i vilken 

gärningsmannen kan dömas för brott. Kontrollfunktionen är även viktig för att kunna 

kontrollera att åklagarna fullgör sina skyldigheter, vilka är att beivra brott och att de inte 

avstår från att åtala utan tillräcklig grund för detta.
66

 

 

Enskilt åtal för målsägandebrott ter sig dock annorlunda. I dessa fall behöver inte 

målsäganden  ange brottet till åtal och sedan vänta på beslut att åklagaren inte ska väcka 

åtal, utan den enskilde kan själv välja att väcka enskilt åtal utan den begränsning som 

stadgas i RB 20:8 st. 4.
67

 Det är i stället RB 47 kap. som blir tillämpligt. Enskilda åtal är 

emellertid sällsynta eftersom det är svårt för enskilda att ombesörja den tillräckliga 

utredning som behövs.
68

 För en fällande dom i brottmål krävs det enligt allmänrättsliga 

principer att det är ”ställt utom rimligt tvivel” att den tilltalade gjort sig skyldig till 
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 Lindell m.fl. s. 196 
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 Holmquist m.fl. 5:5 s. 2. 
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 Jareborg och Friberg, s 84. 
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brottet, vilket även tillämpas vid enskilt åtal. Vid allmänt åtal är det huvudsakligen 

åklagaren som har både åberopsbördan och bevisbördan för den åtalade gärningen,
69

 

men vid enskilt åtal är det målsäganden själv som ska inkomma med sådan starkt 

bevisning att det är ställt utom rimligt tvivel att brottet har begåtts av den tilltalade. Ett 

otroligt högt ställt krav, framförallt för personer som aldrig någonsin har varit i kontakt 

med processer i domstol tidigare. Även rädslan för att förlora målet på grund av de stora 

kraven som ställs på bevis, och därmed få betala rättegångskostnaderna, resulterar i att 

de flesta inte bedriver ett enskilt åtal. Många ser det troligtvis som en naturlig process 

att först anmäla ett brott till polisen. Läggs sedan åtalet ned känner sig troligtvis många 

relativt maktlösa; gör inte polisen och åklagare någonting tror således de flesta att det 

inte heller är någon mening att bedriva enskilt åtal. Myndigheternas talan har ofta 

väldigt stor inverkan på den enskilde. Men som tidigare nämnts föreligger det ofta förtal 

i många av de fall som åklagaren lägger ned. Det skulle därför vara intressant att veta 

hur många enskilda åtal som skulle kunna leda till en fällande dom. Är det svårt att ta 

fram den bevisningen som faktiskt krävs vid förtalsbrott? Det är självfallet svårt att veta 

hur utgången skulle bli i fallen. Men en stor del av den bevisning som åklagare 

använder sig av vid allmänna åtal borde vara sådant som den utpekade själv har samlat 

in via så kallade print-screens. I många fall vet även den utsatte personen vem som har 

spridit uppgifterna, det är således inte alla som är anonyma, vilket även underlättar 

bevisningen vid en rättegång. Men eftersom många är oerfarna och troligtvis inte vill 

bedriva enskilda åtal kommer det bli svårt att få en svar på den frågan, även om jag tror 

att många enskilda åtal skulle kunna leda till en fällande dom. 

 

 

4.6 Förtal som civilrättslig process 

 

 

Allmänt åtal för förtal väcktes endast i 23 fall år 2010. Anmälningarna har enligt BRÅ 

ökat sedan 2010, vilket även kan föranleda en viss ökning av allmänna åtal. Det är dock 

troligtvis inte någon större ökning procentuellt sett, utan de flesta fall avvisas av allt att 

döma på grund av den särskilda åtalsprövningsregeln. Granskning av allmänna åtal från 

Uppsala tingsrätt är ett bevis på detta, även om det inte är någon fullständig statistik kan 

det säkerligen påvisas ett liknande resultat vid en granskning av övriga tingsrätter. Det 
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är ändock av stor vikt att påpeka igen att i de fall som kommer åklagarna tillhanda kan 

det antas att brott föreligger. Detta innebär att cirka 95 % av de personer som anmält en 

annan person för förtal inte får hjälp av det allmänna för att få upprättelse, trots att de 

oftast har utsatts för ett brott som stadgas i BrB. Finns det således ingen annan 

möjlighet till upprättelse om en enskild inte vill väcka ett enskilt åtal? En allmän princip 

i svensk rätt, och även utländsk rätt, är att en person kan kräva skadestånd om det 

uppkommit en skada. Det är en ganska naturlig process; att en person blir 

ersättningsskyldig till en annan på grund av olika situationer. I SkL nämns fyra olika 

skador som kan vara ersättningsgilla.  Det är sakskada och  personskada, SkL 2:1, ideell 

skada, SkL 2:2 och kränkningar, SkL 2:3. Om det uppkommit en sakskada eller 

personskada är det oftast inte speciellt svårt för den skadelidande att påvisa en skada. 

Har någon haft sönder någon annans egendom kan denne bli skadeståndsskyldig för 

sakskadan. Vid misshandel kan det uppkomma skador på kroppen, vilka kan utmynna i 

ersättning för personskada. Även trafikolyckor är en vanlig situation då personskada 

uppkommer, men även sakskada. I de situationer vilka det inte går att påvisa någon 

fysisk skada kan det således föreligga skäl för kränkningsersättning.
70

  

 

När det talas om tvistemål är nog en vanligt förekommande situation stora företag som 

har delade meningar om en fordran, eller två parter som har olika åsikter om vad som 

verkligen står i ett kontrakt, och om det därmed föreligger ett kontraktsbrott. Men 

genom möjligheten till kränkningsersättning i SkL 2:3 finns det även en möjlighet att 

driva en skadeståndstalan i ett tvistemål när en person blivit utsatt för förtal.  För att 

SkL 2:3 ska kunna tillämpas krävs det enligt paragrafen att någon kränker annan genom 

brott som innefattar ett angrepp på dennes person, frihet, frid eller ära. Vid förtal är det 

således en persons ära eller personliga integritet som kränks, vilket relativt enkelt borde 

kunna falla in under lagens tillämpningsområde. Anledningen till att dessa skador ska 

kunna ersättas, när det inte finns någon fysisk skada, är enligt förarbetena att det är 

viktigt att kompensera även för känslor som den skadevållande handlingen har 

frambringat hos den utsatte. Detta kan till exempel uttrycka sig i skam och rädsla, som 

kan vara precis lika förödande som en personskada.
71

 Själva kränkningen kommer 

således inte att försvinna genom en ekonomisk kompensation, men skadeverkningarna 
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kan möjligen lindras. Det är upprättelsen som är viktig, vilket kan bidra till att återställa 

den skadelidandes självkänsla och självrespekt.
72

  

 

Att kunna få kränkningsersättning för förtal kan anses ganska självklart om endast 

rekvisiten att det ska ha skett en angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära  

beaktas. Problemet är således att förutom att det ska ha förekommit en kränkning 

erfordras det även enligt lagen att kränkningen måste ha förekommit genom ett brott, 

och käranden ska vara i särskild grad berörd av det utförda brottet.
73

 Utöver att det 

måste föreligga en brottslig handling uppställer även SkL 2:3 ett krav på att 

kränkningen ska vara av allvarlig natur. Bagatellartade kränkningar faller således 

utanför det skadeståndsrättsliga området.
 74

 Men hur kan det avgöras att förtal verkligen 

föreligger, om det inte finns en dom på att brottet har begåtts? Enligt förarbetena räcker 

det med att brott har begåtts, att brottsrekvisiten är uppfyllda, för att rätten till 

kränkningsersättning ska föreligga enligt SkL 2:3. Gärningsmannen behöver således 

inte vara dömd för brottet.
75

 Men vilka beviskrav ställs följaktligen på den enskilde i 

tvistemål, jämfört med ett brottmål? 

 

 

4.6.1  Lägre beviskrav  

 

För att en skada genom en kränkning ska kunna ersättas måste det således föreligga 

brott. För en fällande dom i brottmål krävs det, som tidigare angetts, att det är ställt 

utom rimligt tvivel att den tilltalade gjort sig skyldig till brottet. Det är därmed väldigt 

höga krav som ställs på bevisningen i brottmål. Om skadeståndsanspråk kumuleras med 

åtal enligt RB 22:3, vilket det ofta gör i brottmål, blir frågan även hur beviskravet i 

tvistemålet ska avgöras när det handläggs i samband med brottmålet. I 29 kap 6 § RB 

sista meningen stadgas att ”om det i brottmål förs talan om enskilt anspråk skall rättens 

avgörande i ansvarsfrågan vara bindande vid prövningen av det enskilda anspråket”. 

Bestämmelsen blir följaktligen aktuell när ansvarsfrågan är av betydelse för det enskilda 

anspråket, och ofta är det på det sättet att skadeståndet endast grundar sig på åtalet, 
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vilket leder till att utgången i tvistemålet blir helt beroende av hur domstolen avgör 

brottmålet.
76

  

 

När skadeståndsanspråk kumuleras med brottmål krävs det i princip att det är ställt utom 

rimligt tvivel att brottet har begåtts. Beviskravet i brottmål ligger därmed bakom 

grundtanken att domstolen hellre ska fria än fälla. En skadeståndstalan kan som sagt 

även handläggas som enbart ett tvistemål, utan krav på en fällande brottmålsdom. 

Beviskraven som ställs på den enskilde blir således intressant. Ställs två parter mot 

varandra i ett tvistemål ska det alltid avgöras om ett rättsfaktum föreligger eller inte 

föreligger. I ett mål om skadestånd kan en osäkerhet råda om svaranden verkligen har 

orsakat den skada som käranden visar på. Vissa menar på att den så kallade 

överviktsprincipen ska tillämpas, vilken grundar sig på vad som är att anse som mest 

sannolikt.
77

 Denna princip tillämpas dock inte i allmänhet, utan istället tillämpas en 

bevisbörderegel. Regeln innebär att en dom inte får grundas på ett åberopat rättsfaktum 

om inte parten som är bevisskyldig kan bevisa att detta rättsfaktum faktiskt föreligger. 

Parten måste alltså lägga fram tillräckligt stark bevisning för att kunna fullgöra sin 

bevisbörda. Lyckas parten inte med detta förlorar denne målet.
78

 När en person därmed 

ska bevisa att någon har gjort sig skyldig till förtal vid ett skadeståndsmål ska 

domstolen således bedöma tillämpligheten av straffbudet utifrån beviskraven som ställs 

i ett vanligt tvistemål.
79

 Detta innebär att om en enskild som blivit utsatt för förtal väljer 

tvistemål framför brottmål har denne i princip större möjlighet till upprättelse, eftersom 

inte samma krav ställs på bevisningen. I stället för att det ska vara ställt utom rimligt 

tvivel räcker det med att beviskravet är styrkt för en fällande dom.  

 

Ett problem som därmed kan diskuteras när det förs en skadeståndstalan utan en 

bakomliggande fällande dom, och de beviskrav som uppställs i tvistemål i stället ska 

tillämpas av domstolen, är om detta innebär att svaranden anses ha gjort sig skyldig till 

förtal även om det inte hade bedömts som brottsligt i ett brottmål där det ställs högre 

beviskrav.
80

 Även om den som lämnat uppgifterna inte blir straffrättsligt dömd kan detta 

troligtvis föranleda att allmänheten anser att personen har blivit dömd för förtal av 
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domstolen; det måste ju föreligga brott för att utfå kränkningsersättning. Det är dock av 

största vikt att domskälen i ett tvistemål inte utformas på det sättet att det kan framstå 

att svaranden faktiskt är straffrättsligt skyldig. Är det möjligt att utläsa ett alltför klart 

samband mellan ett brottmål och ett skadeståndsmål i domskälen kan det därmed anses 

utgöra en kränkning av EKMR art. 6.2, den tidigare berörda oskuldspresumtionen.
81

 Om 

den skadelidande har väckt talan om enskilt anspråk i samband med ett brottmål är det 

dock inte möjligt att få detta prövat igen med lägre beviskrav i ett nytt tvistemål på 

grund av res judicata.
82

  

 

I utländsk doktrin kan det ibland utläsas att det borde föreligga ett högre beviskrav av 

käranden när denne påstår att svaranden har begått ett brott eller handlat klandervärt. 

Tanken är att det ska vara liknande bevisskyldighet i tvistemål som åklagaren har i 

brottmål.
83

 Detta kan motiveras med de problemen som tidigare påpekats, att 

skadevållaren i själva verket kan anses som straffrättsligt skyldig. Om det skulle ställas 

högre krav när det måste föreligga en brottslig handling vid utdömandet av skadestånd 

innebär detta emellertid att skadevållaren i praktiken har ett visst övertag i processen 

gentemot den skadelidande. Detta skulle innebära att principen att parterna ska vara 

likställda i processen helt åsidosätts.
84

 Det är därmed ett visst problem med att det ska 

föreligga brott vid vissa typer av ideella skadestånd, att en person även blir ”dömd” för 

brottet.
85

 Det är dock av stor vikt att påpeka igen att domstolen i sina domskäl måste 

vara försiktiga för att inte utpeka skadevållaren som en brottsling. Men det blir som sagt 

svårt eftersom det alltid måste utredas om en brottslig handling föreligger. 

 

 

4.6.2  Förenklade tvistemål 

 

Det går således att få upprättelse för förtal i tvistemål, även om det inte finns en dom på 

att brott förelegat. Att det även ställs lägre beviskrav än vid ett enskilt åtal öppnar 

såklart för en större möjlighet för att få upprättelse om man blivit utsatt för förtal. 

Frågan är dock om processer fortfarande avskräcker personer som aldrig någonsin 

tidigare kanske varit i kontakt med rättsväsendet? Det bör framhållas att det fortfarande 
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ställs krav på bra bevisföring i tvistemål, det går således inte bara att säga att man blivit 

utsatt för förtal. Men precis som vid enskilt åtal kan även en person som ansöker om 

stämning och sedan förlorar målet bli ersättningsskyldig för rättegångskostnaderna. Ett 

exempel på ökade kostnader är att svaranden kan ha anlitat ett juridiskt ombud för att få 

hjälp med sitt svaromål. Detta måste även käranden ersätta om denne förlorar målet, 

vilket kan bli en stor kostnad som avskräcker att ansöka om stämning. Det finns 

emellertid en lättare väg att gå än sedvanliga tvistemål, och det är att målet istället 

handläggs som ett så kallat FT-mål.  

 

Bestämmelserna om FT-mål, eller småmål som det även kallas, fanns tidigare i lagen 

(1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värde. Småmålslagen har dock upphört 

och bestämmelserna om FT-mål finns idag i RB 1:3 d, vilken stadgar när lagen ska 

tillämpas, och i 18:8a som reglerar rättegångskostnaderna som kan ersättas. Att denna 

lag infördes var på grund av det tidigare problemet att rättegångskostnaderna blev 

oproportionerligt stora i förhållande till det värde som tvistemålet faktiskt gällde. Även 

samma processregler gällde i dessa mål, vilket kunde avskräcka enskilda att föra sin 

talan i domstol, trots att legitima skäl fanns för detta.
 86

 Genom införandet av lagen  blev 

det således en mer förenklad handläggning, till skillnad mot vanliga tvistemål. Men för 

att det överhuvudtaget ska kunna handläggas som FT-mål får det yrkade värdet inte 

överstiga ett halvt basbelopp,
87

 vilket innebär att det oftast inte blir speciellt höga 

kostnader för domstolen att ta hänsyn till. Den kanske viktigaste skillnaden för enskilda 

som inte är vana med processer, men anser sig berättigade till kränkningsersättnings, är 

ändock den begränsade möjligheten i FT-mål att få ersättning av motparten för 

rättegångskostnader.
88

 Enligt RB 18:8a ersätts fem olika punkter, men det är dock 

rådgivningskostnaderna som är den största skillnaden.
89

 I ett vanligt tvistemål kan 

ersättningen bli stor vid ett förlorat mål, men i FT-mål ersätts endast 1 timmes rättslig 

rådgivning. Ombudskostnader för processföring ska därmed inte anses som giltiga som 

rättslig rådgivning, och därmed kan kostnaderna hållas nere. Sammantaget med de låga 

belopp som det rör sig om i FT-mål ska det således inte krävas någon större och 

invecklad rådgivning, utan en timme anses räcka. I tvistemål som berör förtal handlar 
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det oftast om kränkningsersättningar på mellan 5000-15000 kronor.
90

 Det är därför 

vanligt att målen kan handläggas som FT-mål i de fall som det inte föranleder allmänt 

åtal. Att det finns en enklare möjlighet att få upprättelse för förtal genom FT-mål med 

lägre beviskrav än i brottmål kan sägas öka rättsskyddet för enskilda. Framförallt 

eftersom det är så få allmänna åtal, men väldigt många brottsanmälningar. 

 

 

4.6.3 Domen mot bloggaren 

 

Att som enskild kunna få upprättelse när det allmännas hjälp brister är viktigt. I mars 

2014 kom en viktig och vägledande dom från Hovrätten i Övre Norrland, vilken 

fastställde en tidigare dom från Umeå tingsrätt för vad som krävs i tvistemål för att 

någon ska anses ha begått förtal genom en blogg.
91

 Som tidigare diskuterats krävs inte 

samma beviskrav i ett tvistemål som i ett brottmål. Det är därför viktigt att visa på vad 

som egentligen kan anses som förtal på internet, och vilka beviskrav som ställs. För 

detta är troligtvis ett fall som inte skulle anses vara av särskilda skäl påkallat ur allmän 

synpunkt, och därför är antingen enskilt åtal eller skadeståndstalan den sista utvägen för 

att få upprättelse. 

Målet i hovrätten avgjordes utan huvudförhandling, därför hänvisas till den bevisning 

som lades fram vid tingsrättens bedömning. Bakgrunden i målet mot politikern som 

bloggade är ett blogginlägg som publicerades på bloggen GalaCyBloggen.se den 22 

december 2009. I blogginlägget fanns det bland annat att läsa detta;  

”Fredrik ”Finken” Jönsson åker runt och kastar sten, skriker och slåss. Trots detta har 

”Finken” fått ”Fredspriset” och 50 000 kronor kontant av ”Artister Mot Rasism” Läs 

om det här [länk]. Det olustiga med det där priset var inte att ”Finken” fick femtiotusen 

för att han anmält en före detta kyrkopolitiker och Sverigedemokrat för att ha hotat 

honom i tel och hånat honom för hans lätta CP skada. Det olustiga var att det finns 

inga som helst bevis för att det är sant. Finken har ett par gånger till stämt personer 

från SD för påhittande angrepp [...] ”Finken” verkar se anmälningarna som ett 

lönande extraknäck. [...] Det handlar om ca 5000 en gång och 7200 en annan gång. 

Men för ”Finken” som är sjukpensionär är det nog stora pengar. [...] Beviset för att 
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”Finken” gjorde sig skyldig till brottet ”våldsamt motstånd mot polis” även om han 

inte anmäldes greps samt åtalades och slutligen dömdes för det har ni på bilden 

nedan.” Blogginlägget undertecknades sedan med svarandens förnamn. Domstolen 

konstaterade att uttalanden på bloggen utgjorde förtal eftersom de utpekade käranden 

som brottslig och klandervärd i sitt levnadssätt, och att uppgifterna därmed var ägnade 

att utsätta honom för andras missaktning.
92

 Det som emellertid är intressant i denna 

dom, och som även är viktig för framtida bedömning när det kommer till 

bevisvärdering, är oklarheten i vem som faktiskt skrev blogginlägget.  

 

Eftersom det var käranden som påstod att en viss person skrivit blogginlägget har även 

denne bevisbördan för detta påstående i tvistemål. Den aktuella bloggen drevs av 

svarande och dennes fästmö, och det framgick under rubriken ”Om mig” i bloggen att 

den av dessa två personer som skriver ett inlägg undertecknar med sitt namn. Käranden 

hänvisade till vissa ytterligare omständigheter som talade för att det var den 

undertecknade som faktiskt skrivit blogginlägget.
93

 Svarande invände att det inte var 

han som skrivit inlägget. Han pekade på att bloggen möjligtvis kunde ha blivit ”hackad” 

eller att någon annan som vistats i hans hem hade skrivit inlägget, eftersom datorerna i 

hemmet inte var lösenordskyddade.  

 

Domstolen nämnde i domskälen att det finns en möjlighet till att bloggar kan bli 

hackade, genom att det är tekniskt möjligt för en utomstående att ta sig in i svarandens 

dator. I detta fall konstaterade dock domstolen att det inte fanns några konkreta fakta 

som pekade på att bloggen skulle ha varit hackad. Svaranden menade även på att det 

inte är han som äger bloggen, utan hans fästmö, och han därför inte är ansvarig för det 

som publiceras där. Tingsrätten ansåg dock att det framkom att svaranden också 

använde sig av bloggen, och att han därför skulle vara ansvarig för det som publicerades 

och undertecknades med dennes namn. Genom en helhetsbedömning av alla 

omständigheter som framkommit i målet ansåg tingsrätten att kärande hade styrkt att det 

var svaranden som skrivit blogginlägget.
94

 Hovrätten fastställde sedan tingsrättens 

dom.
95
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Av det citerade blogginlägget framgår att det inte ställs speciellt höga krav för att förtal 

ska anses föreligga genom en publicerad text på internet. Det ska inte missförstås på det 

sättet att det inte är att anse som förtal, utsätts någon för andras missaktning är det att 

anse som ett brott. Men jämförs uppgifterna i bloggen med de som förelåg i 

instagrammålet var kanske de uppgifterna av mer integritetskränkande karaktär. Det är 

troligtvis också en av anledningarna till att det förelåg skäl för allmänt åtal i 

instagrammålet. Vilka situationer som föranleder allmänt åtal kommer att diskuteras 

mer i ingående i avsnitt 5.2. Men genom domen mot bloggaren är det bevisat att ett 

blogginlägg som utpekar en annan som klandervärd och brottslig kan vara att anse som 

förtal. 

 

 

4.7 Den enskildes eller det allmännas ansvar? 

 

Domen mot bloggaren är ett viktigt avgörande. Den visar på vad som är att anse som en 

förtalande uppgift, men även vilken bevisning som krävs av den enskilde när brottet har 

begåtts på internet. I detta mål hade emellertid kärande bra bevisning, men det fanns 

trots allt en del luckor i det. Kunde tingsrätten verkligen var säker på att bloggen inte 

var hackad, eller att någon annan i svarandens närhet inte skrivit inlägget? Kan 

verkligen en underskrift på ett blogginlägg räcka som bevisning? Det mesta talar för att 

det faktiskt var svaranden som skrivit blogginlägget, och denne får därmed stå till svars 

till detta genom att betala skadestånd till käranden för förtal. Domen kan således 

fungera som vägledning för andra personer som har blivit utsatta för förtal på internet, 

även om det inte är ett avgörande från HD. Domstolen har möjligheten till en annan 

inställning vid bevisvärderingen i tvistemål vid brott som har begåtts på internet. För 

polis och åklagare krävs det i stället stora resurser vid en förundersökning för att kunna 

visa på att det är ställt utom rimligt tvivel vid ett allmänt åtal. I detta fall skulle förtalet 

troligtvis inte heller anses vara av särskilda skäl påkallat ur allmän synpunkt enligt BrB 

5:5.  Enligt min mening är det därför viktigt att belysa andra möjligheter till upprättelse 

än brottsanmälan till polisen och sedan en förhoppning om allmänt åtal. Finns det inte 

möjlighet till allmän åtal, och en person har utsatts för förtal, ska hen kunna få 

ersättning för kränkningen. Domstolen har även genom domen mot bloggaren visat på 

att det inte är omöjligt för en enskild att inkomma med tillräcklig bevisning. Det krävs 
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att det finns bevisning som styrker att brott har begåtts och att det är svaranden som är 

skyldig till detta. Även om svaranden säger att det inte var hen som publicerat inlägget, 

räcker det med att beviskravet är strykt. 

 

Även om det är bra med flera möjligheter till upprättelse är det enligt min mening inte 

optimalt att det allmänna inte tar sitt ansvar för alla de förtalsbrott som faktiskt begås. 

Som tidigare nämnts lämnas 95% av de som anmäler förtal helt utan rättslig hjälp. 

Samtidigt får en del betala skadestånd för förtal, fast det kanske inte hade behövt göra 

detta om de högre beviskraven i brottmål ska vara uppfyllda. Det blir en snedvriden bild 

av det allmännas ansvar. Även om det är ett målsägandebrott kan det ifrågasättas om 

nästan alla anmälningar verkligen ska avvisas. År 1975 inkom det drygt 500 

anmälningar om förtal varje år. År 2013 var den siffran uppe i över 12000 anmälningar. 

Många av dessa brott begås även troligtvis på internet, och inte i traditionella medier 

eller på något torgmöte i en liten stad. I vissa länder är förtal helt och hållet en 

civilrättslig fråga. Det kan således diskuteras om det endast ska vara detta även i 

Sverige. Men det verkar ändock finnas en vilja från lagstiftaren att skydda personers ära 

i vissa fall. Frågan är bara hur länge det går att blunda för det problem som faktiskt har 

uppstått genom internet; att det begås väldigt många brott dagligen som orsakar stora 

konsekvenser för de drabbade. Förtal på internet kan till och med anses har blivit ett 

större samhällsintresse, och att det inte längre endast kränker en persons ära. 

Instagrammålet visade på detta, även den stora näthatsdebatten visar att många har fått 

nog och vill att det ska ske en förändring. Ändå fortsätter åklagarna att avvisa 

anmälningar, samtidigt som lagstiftaren anser att förtalsparagrafen fortfarande är 

användbar idag. Är det således inte dags att det allmänna tar ett större ansvar, eller 

åtminstone försöker förhindra det problem som just nu bara växer och växer? 

 

 

4.8 Sammanfattande kommentar 

  

Det väcks allmänt åtal för förtal i ett fåtal fall varje år. Däremot finns det en möjlighet 

till upprättelse genom både enskilt åtal och tvistemål. Frågan är emellertid hur många 

som verkligen utnyttjar denna möjlighet. Troligtvis avskräcker det att själv behöva 

bedriva en process i domstol, samtidigt som ett nedlagt åtal innebär att många troligtvis 

får uppfattningen om att det inte skulle kunna bli en fällande dom. Förtal som 
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målsägandebrott innehar således samma ställning hos rättsväsendet som det haft sedan 

tillkomsten av BrB. Det allmänna har således inte tagit något större ansvar, fast förtal 

har blivit alltmer vanligt, utan kan fortfarande hänvisa till BrB 5:5 och att det inte 

föreligger särskilda skäl.   
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5. Ett försök till förändring 
 

 
5.1 Utgångspunkter 

 

I de tidigare avsnitten har det diskuterats att förtal på internet har blivit mer vanligt, 

samtidigt som lagstiftaren verkar ha förlitat sig på att det ska gå att tillämpa den 

ursprungliga bestämmelsen även idag. Det har dock uppmärksammats från både 

rättsväsendets och lagstiftarens sida att det finns ett stort problem med förtal och 

kränkningar på internet. Att förtal skulle bli ett så pass vanligt brott som det är idag var 

det ingen som kunde förutse vid tillkomsten av BrB, och därmed kan det vara aktuellt 

att se över om den lagstiftning som finns idag faktiskt är tillräcklig för att förhindra 

förtal och hjälpa enskilda som blir utsatta för brott. I detta avsnitt kommer jag således 

att granska olika försök och förslag till en förändring. Ett förslag på en ändring i 

nuvarande BrB 5:5 kommer att vara av central betydelse för avsnittet, och det är av stor 

vikt att diskutera vad denna ändring egentligen kommer att innebära i praktiken. 

Samtidigt är åklagarmyndighetens inställning till problemet viktigt eftersom det är 

åklagarna som tillämpar BrB 5:5 i praktiken. En viktig fråga är dock om problemet idag 

har blivit så omfattande att det kommer att bli svårt att överhuvudtaget genomföra en 

förändring? 

 

 

5.2 RättsPM 2012:1 

 

År 2010 började Utvecklingscentrum i Stockholm med ett kartläggningsarbete kring 

området ”Trygghet på Internet”. Det framkom genom detta arbete att det bland annat 

förelåg behov att ge rekommendationer till åklagare hur den särskilda 

åtalsprövningsregeln i BrB 5:5 ska tillämpas. Ett ytterligare projekt med 

utvecklingscentrums arbete som vägledning utmynnade senare i promemorian ”Förtal 

och Förolämpning”.
96

 Syftet med promemorian var att ge rekommendationer till 

åklagare för att effektivt, enhetligt och rättssäkert kunna hantera frågorna som 

uppkommer vid tillämpningen av BrB 5:5. Det är framförallt frågan om när ett 

ärekränkningsbrott av särskilda skäl ska anses vara påkallat från allmän synpunkt som 
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har varit svårt att avgöra för åklagare, och det har även visats att olika 

åklagarmyndigheter har tillämpat paragrafen olika, vilket såklart inte är bra ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv. 

 

När åklagare handlägger ärenden om förtal och förolämpning som kommer dem 

tillhanda ska det först avgöras om det finns anledning att anta att brott har förövats. Om 

det finns anledning att anta att brott har förövats ska åklagaren sedan göra bedömningen 

om åtal av särskilda skäl är påkallat ur allmän synpunkt. Föreligger inte detta ska åtalet 

därmed läggas ned.
97

 På vilket sätt handläggningen av dessa ärenden ska gå tillväga är 

därmed inte speciellt komplicerad. Det som har varit svårt att bedöma för åklagare är i 

stället, som tidigare har omnämnts, när det är att anse som särskilda skäl påkallat ur 

allmän synpunkt. Åklagarmyndigheten tog därmed fram vissa vägledande punkter i 

rättspromemorian, som ska kunna föranleda allmänt åtal. Åtal för förtal och grovt förtal 

bör anses av särskilda skäl vara påkallat från allmän synpunkt i följande fall;
98

 

 

- Spridning av bilder eller filmer av sexuell och integritetskränkande art på den 

utpekade  

- Omfattande spridning av särskilt integritetskränkande uppgifter av sexuell art 

om den utpekade  

- Omfattande spridning av påståenden om att den utpekade gjort sig skyldig till 

mycket allvarlig brottslighet och det är särskilt ägnat att utsätta personen för 

andras missaktning  

- Omfattande spridning av andra särskilt klandervärda uppgifter som riskerar den 

utpekades hela sociala existens  

- Om förfarandet bedöms som grovt förtal finns det större anledning att överväga 

allmänt åtal än i de fall då förfarandet bedöms som förtal. 

 

Promemorian förtydligar i princip mycket av det som redan står i förarbetena till BrB 

5:5. Som det tidigare har redogjorts för i avsnitt 4.2 anges det inte några konkreta 

exempel i förarbetena när det ska anses föreligga särskilda skäl. Utan det enda som 

nämns är om en persons hela sociala existens hotas om uppgiften lämnas. Därför var det 
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väldigt angeläget att promemorian utkom för en enklare bedömning och för att 

tydliggöra vad som kan innebära att en persons hela sociala existens hotas, och även 

vilka övriga situationer som kan utgöra särskilda skäl. Det som anses som ett starkt skäl 

till allmänt åtal enligt promemorian är om det blivit en omfattande spridning av 

uppgifterna, vilket är det stora problemet med internet idag. Men det har även nämnts i 

promemorian att om bilderna sprids på internet bör det väckas åtal för grovt förtal, 

eftersom bilderna kan få en omfattande spridning och därmed kan gärningen medföra en 

allvarlig skada för målsäganden.
99

 Åklagare ska därmed i stort sett alltid åtala för grovt 

förtal på internet, om riktlinjerna i promemorian ska följas. I övrigt är det klandervärda 

uppgifter som riskerar den utpekades hela sociala existens och väldigt 

integritetskränkande uppgifter, framförallt av sexuell art, som ska föranleda allmänt 

åtal. 

 

Genom promemorian har det nu framkommit vid vilka situationer allmänt åtal bör 

väckas. Detta är emellertid inga minimikrav, utan även andra situationer kan självfallet 

ligga under allmänt åtal. Men det är viktigt att det finns tydliga riktlinjer när allmänt åtal 

ska väckas. Framförallt för att det ska tillämpas en likvärdig bedömning vid alla 

åklagarmyndigheter, men även att åklagarna inte helt förbiser deras ansvar att väcka 

allmänt åtal vid vissa fall av ärekränkningsbrott. 

 

 

5.3 Prop. 2013/14:47 

 

Att åklagarmyndigheten utkom med en rättspromemoria visar på att det finns ett visst 

problem vid tillämpningen av den särskilda åtalsprövningsregeln. Framförallt när 

anmälningarna om förtal har ökat till över 12000 stycken varje år. Det går således inte 

att förbise att det har blivit ett större problem. Men det är inte endast 

åklagarmyndigheten som har uppmärksammat det ökade problemet med förtal på 

internet. Även lagstiftaren har insett att någonting kan behöva göras, och att det kanske 

inte går att förlita sig på den ursprungliga förtalsparagrafen längre. När även stora 

debatter blossar upp i media och problemet uppmärksammas ännu mer går det inte 

längre att ignorera detta. Förtal är således ett brott enligt BrB, även om allmänt åtal ska 

tillämpas restriktivt. Men om gärningsmännen har hittat en ny plattform för detta brott 
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kan det vara på tiden att se över vad som kan göras, eller om lagen idag är tillräckligt 

omfattande, men att det behövs mer resurser som ska användas på rätt sätt. Regeringen 

beslutade redan år 2003 att tillsätta en beredning för att följa utvecklingen på tryck- och 

yttrandefrihetsområdet. Flera år av långsiktigt arbete utmynnade i flera 

slutbetänkanden,
100

 men det är det senaste slutbetänkandet ”En översyn av tryck- och 

yttrandefriheten”
101

 som utmynnade i en proposition, vilken innehåller förslag som ger 

ett ökat skydd för den personliga integriteten genom en starkare processuell ställning i 

ärekränkningsmålen.
102

. Regeringens proposition utkom så sent som i november 2013, 

och en bidragande orsak till att regeringen agerade, eller i princip blev tvingade till att 

agera,  kan dock vara den stora debatten kring näthat och den personliga integriteten på 

internet.  

 

 

5.3.1 Förslag på ändring i brottsbalken 

 

Som tidigare nämnts i denna uppsats innehar ärekränkningsbrott en särställning i svensk 

rätt; det är de enda brotten som är så kallade målsägandebrott i BrB. Rekvisiten 

särskilda skäl och påkallat ur allmän synpunkt i BrB 5:5 innebär att åklagare endast 

väcker allmänt åtal i särskilt kvalificerade fall.
103

 Det är även detta, likt vad 

åklagarmyndigheten i RättsPM 2012:1 uppmärksammade, som har blivit till ett visst 

problem när anmälningarna av förtal har ökat. Regeringen vill därmed införa en ändring  

i BrB 5:5 såtillvida att rekvisitet ”särskilda skäl” tas bort. Utrymmet för allmänt åtal ska 

därmed vidgas
104

 Skälen för regeringens förslag är framförallt de omständigheter som 

gör att en person som har blivit utsatt för ett ärekränkningsbrott avhåller sig från att 

söka upprättelse genom en straffrättslig process. Det som påpekas är bland annat 

svårigheterna att hantera de processuella reglerna för en person som aldrig tidigare har 

varit med om en domstolsprocess. Huvudregeln vid målsägandebrott är att den enskilde 

själv ska väcka enskilt åtal och därmed själv svara för brottsutredningen och åtalets 

utförande. En synnerligen svår uppgift för en person som inte har någon kunskap alls 

om hur en rättsprocess går till, vilket troligen avskräcker de flesta att överhuvudtaget 

bedriva enskilt åtal. Att även riskera att själv få stå för rättegångskostnaderna om åtalet 
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inte leder till en fällande dom kan ytterligare vara en aspekt som gör att många avhåller 

sig från att väcka ett enskilt åtal vid förtal.
105

 Detta leder således i sin tur till att den 

enskilde varken får upprättelse för den kränkning som denne har genomlidit, eller att 

den som faktiskt har förtalat en annan person inte drabbas av några konsekvenser för sin 

kriminella handling. 

 

Regeringen påpekar även problemet, som tidigare diskuterats, med möjligheten till 

informationsspridning som internet har bidragit till. Detta kan såklart vara bra och 

viktigt  ur ett demokrati- och  yttrandefrihetsperspektiv, men inte när det gäller 

brottsliga uppgifter. Uppgifterna som läggs ut på internet kan även finnas kvar och vara 

sökbara under en längre tid. Detta kan medföra större konsekvenser för den som har 

blivit förtalad på internet än om förtalet har ägt rum i andra mer traditionella 

publiceringar, t.ex. en lokaltidning.
106

 En person kan självklart bli lika kränkt av en 

publicering i tryckt skrift som på internet, men spridningen och sökbarheten under lång 

tid gör det svårt att bli ”fri” från de förtalande uppgifterna. Att även diskussioner har 

blivit mer hårda och klimatet mer hatiskt på internet innebär att många personer ofta 

hängs ut i olika diskussionsforum och sociala medier, vilket kan få förödande 

konsekvenser för den som blir drabbad och utpekad. 

 

Det är bland annat på dessa grunder som regeringen vill stärka det processuella skyddet 

för personer som blir utsatta för förtal på internet. Precis som tidigare diskuterats är det 

troligtvis svårt för regeringen att inte försöka åtgärda ett växande problem med 

kränkningar och förtal på internet, framförallt eftersom så många personer blir 

drabbade. Möjligheten att väcka allmänt åtal ska därför utvidgas till viss del vid 

ärekränkningsbrott, vilket således ska ske genom att ta bort rekvisitet ”särskilda skäl” i 

BrB 5:5. Kravet att åtal ska vara påkallat ur allmän synpunkt ska dock vara kvar, och 

även kravet på angivelse när målsäganden är över 18 år.
107
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5.3.2 Invändningar mot det nya lagförslaget 

 

Det nya lagförslaget har bemötts med mycket positiv kritik. Bland annat kan det ses en 

positiv inställning i debatten i media, eftersom näthat har uppmärksammats mycket den 

senaste tiden och nu verkar det kunna bli en viss ändring. En av de remissinstanser som 

är övervägande positiva till förslaget är domstolsverket. De anser att det till och med 

kan vara bättre för domstolarna om åtal inte väcks genom enskilt åtal utan istället 

genom allmänt åtal.
108

 Ett skäl till domstolsverkets motivering är troligen att det 

föredrar processer som leds av åklagare istället för av enskilda. Det innebär således 

mindre processledning från domstolen, och kan troligtvis även leda till en mer rättvis 

dom eftersom det är åklagaren som ombesörjer bevisningen. JK har inte heller någon 

erinran mot förslaget, men påpekar även att de inte endast tillämpar BrB 5:5 vid sin 

bedömning om att väcka allmänt åtal.
109

 Den så kallade instruktionen i TF 1:4 och YGL 

1:5, att yttrandefrihet är en grundval för ett fritt samhällsskick, måste alltid beaktas. JK 

anser därmed troligtvis att de inte omfattas lika mycket av ändringen som vanliga 

åklagare. 

 

Det har emellertid även inkommit invändningar mot det nya lagförslaget, vilket det 

självfallet ofta gör när det kommer nya lagförslag. I detta hänseende kan det dock ses 

som ett problem eftersom det är åklagarmyndigheten som avstyrker förslaget. Varför 

detta kan bli ett problem är att det är åklagaren som avgör när det föreligger skäl för 

allmänt åtal enligt BrB 5:5. Även om det blir en ändring i lagen uppkommer frågan vad 

deras inställning kommer att leda till. Åklagarmyndigheten menar på att förtal och 

förolämpning i första hand är ett enskilt intresse. Om det skulle bli en lagändring 

kommer även detta att medföra att det krävs mer ingående undersökningar för att avgöra 

om det kan anses vara påkallat ur allmän synpunkt.
110

 Jag förstår till viss del 

åklagarmyndighetens resonemang angående arbetsbördan. Ska de utreda varje fall av 

förtal krävs det att en ganska omfattande förundersökning inleds. Även 

bevissvårigheterna på internet innebär ett större problem vid förtalsbrott, vilket kräver 

mycket resurser för att det ska kunna leda till en fällande dom vid allmänt åtal. 

Regeringen besvarar emellertid åklagarmyndighetens resonemang med att huvudregeln 

                                                 
108

 Se http://www.domstol.se/Publikationer/Remisser/2013/1744-2012.pdf (10/5-14) 
109

 Se http://www.jk.se/sv-SE/Beslut/YttrandenIVissaFragor/6816-12-80.aspx (10/5-14) 
110

 Prop. 2013/14:47 s. 24. 

http://www.domstol.se/Publikationer/Remisser/2013/1744-2012.pdf
http://www.jk.se/sv-SE/Beslut/YttrandenIVissaFragor/6816-12-80.aspx


57 

 

fortfarande kommer vara att ärekränkningsbrott är målsägandebrott. Därmed ska 

åklagarmyndigheten fortsättningsvis även kunna avvisa obefogade anmälningar utan 

mer ingående undersökningar.
111

  

 

En till fråga som uppkommer om det genomförs en lagändring är förslagets förhållande 

till yttrandefriheten, eftersom särskilda skäl även ska tas bort vid förtal i 

grundlagsskyddade medier. Det finns en viss farhåga bland medier att om allmänt åtal 

kommer att kunna väckas i fler fall än tidigare kan detta påverka medierna när de ska 

fatta beslut om vad som ska publiceras eller inte, vilket kan ses som en indirekt 

påverkan på yttrandefriheten. Regeringen anser emellertid att denna farhåga inte ska 

behöva överdrivas eftersom ändringen inte innebär en utökning av det straffbara 

området. Det är istället en utökad möjlighet till allmänt åtal för den enskilde. Ett enskilt 

åtal kan fortfarande leda till precis samma utgång som vid ett allmänt åtal, vilket är 

viktigt att påpeka. Regeringen nämner, precis som JK gjorde i sitt remissvar till SOU 

2012:55, att vid allmänt åtal för överträdelser på det grundlagsskyddade ska JK iakttaga 

instruktionen i TF, vilket leder till att JK endast ingriper i de fall som verkligen framstår 

som motiverade.
112

 Men en ändring är som sagt även motiverad på det 

grundlagsskyddade området, framförallt på grund av den möjlighet till utgivningsbevis 

som finns för bland annat vanliga hemsidor idag. Det är därmed inte enbart traditionella 

medier som kan vara grundlagsskyddade i dagens samhälle. 

 

 

5.4 En ändring i praktiken?  

 

De flesta är emellertid övervägande positiva till förslaget, och jag anser att regeringen 

motiverat de negativa frågeställningarna bra. Men det finns dock vissa frågetecken i 

regeringens proposition; vad kommer egentligen borttagandet av särskilda skäl att 

innebära i praktiken? Advokatsamfundet nämner till exempel i sitt remissvar att det 

borde komma till klarare uttryck vad som fordras för att väcka allmänt åtal.
113

 RättsPM 

2012:1 tillkom för att ge vägledning för åklagare vid bedömningen om när det 

föreligger skäl för allmänt åtal. Regeringen vill nu även ta bort särskilda skäl i BrB 5:5 
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för att hjälpa enskilda som utsatts för förtal ytterligare.  Men frågan är vad det kommer 

leda till för ändring i praktiken om särskilda skäl plockas bort? Som regeringen 

påpekade i propositionen innebär inte detta en utvidgning av det straffbara området, 

utan endast en större möjlighet till allmänt åtal. Men sedan anser jag att regeringen i 

sina egna resonemang går emot en del av vad de uttryckt som viktigt till en ändring i 

propositionen. De anger att det är av stor vikt att den enskilde kan få större hjälp på 

grund av det stora krav som ställs vid ett enskilt åtal. Samtidigt uttrycker sig regeringen 

på det sättet att åklagarna fortsättningsvis även i de flesta fall kommer utan någon mer 

ingående utredning kunna avfärda obefogade anmälningar, eftersom rekvisitet ”påkallat 

ur allmän synpunkt” fortfarande finns kvar.
114

 Vad är således det egentliga syftet med 

att ta bort särskilda skäl ur lagtexten, om det i praktiken i princip inte kommer att 

föranleda någon ändring?   

 

Problemen med att den enskilde i stort sett lämnas helt utblottad utan rättshjälp vid 

ärekränkningsbrott har dock diskuterats flera gånger tidigare. Straffrättskommittén 

föreslog redan vid BrB:s tillkomst att ärekränkningsbrotten skulle ligga under allmänt 

åtal, dock med inskränkningen om att det ändock måste vara påkallat ur allmän 

synpunkt, och att det i de flesta fall inte är påkallat ur allmän synpunkt och därför kan 

de flesta angivelserna avvisas.
115

 Varför kommitténs förslag inte fick genomslag, fastän 

de konstaterade att det troligtvis inte skulle bli en stor ökning av allmänna åtal, var 

bland annat RÅ:s yttrande över förslaget.
 116

 RÅ uttryckte farhågor att åklagarna skulle 

överrumplas av anmälningar, och därmed fick BrB 5:5 den lydelsen den har även idag; 

med särskilda skäl och allmän synpunkt. Tystnadspliktskommittén föreslog i sitt 

slutbetänkande en mer ingående ändring, såtillvida att presumtionen för allmänt åtal 

vänds, det vill säga att allmänt åtal normalt ska väckas istället för endast i 

undantagsfall.
117

 Detta förslag ledde emellertid inte heller till någon ändring från 

lagstiftarens sida. Det kan förstås att lagstiftaren inte ändrade lagen på så sätt att det ska 

föreligga en presumtion för allmänt åtal, framförallt eftersom det är personens ära som 

kränks, och att det skulle krävas mer resurser om dessa brott skulle falla in under 

allmänt åtal. Tystnadspliktskommitténs förslag diskuterades även när det inkom endast 
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drygt 500 anmälningar om ärekränkningsbrott varje år, till skillnad mot över 12000 

anmälningar idag, och det ansågs troligtvis redan då som alltför resurskrävande.  

 

Ett försök att plocka bort särskilda skäl i BrB 5:5 är emellertid inte ett nytt förslag, utan 

föreslogs redan år 1983. Det angås som en lämplig avvägning mellan de intressen som 

tidigare berörts angående ärekränkningsbrottens ställning.
118

 Avsikten med detta var 

dock inte att endast enstaka fall skulle föranleda en undersökning, utan att det är viktigt 

att även enskilda kan få hjälp från det allmänna att behålla sin värdighet och sitt 

anseende. Detta utmynnade dock inte heller i någon ändring i lagen eftersom 

Departementschefen ansåg senare i propositionen att förslaget inte skulle genomföras 

eftersom det var svårt att få en uppfattning om vilken ändring det skulle bli i praktiken 

om förslaget genomfördes, och om det överhuvudtaget skulle medföra en markant 

förändring av åtalspraxis om särskilda skäl togs bort.
119

  

 

De förslag som härmed har redovisats för visar på att ärekränkningsbrottens ställning i 

rättssamhället har varit omdiskuterat under en längre tid. Precis som i de tidigare 

betänkandena anges det i den aktuella propositionen att ärekränkningar är ett problem 

och att det allmänna ska ta sitt ansvar. Samtidigt verkar inställningen till att hjälpa 

enskilda i en större omfattning ändock inte ha förändras någonting sedan 1980-talet, 

eftersom regeringen uttryckligen säger i propositionen att ändringen inte kommer att 

medföra någon markant ändring av åtal. Regeringen idag vill dock, till skillnad mot 

Departementschefen i 1983 års proposition, att förslaget ska genomföras. Men även om 

förslaget kommer genomföras motsätter sig samtidigt åklagarmyndigheten ändringen av 

lagen. Även om det skulle bli en ändring är frågan om åklagarmyndigheten kommer att 

ta upp fler fall till allmänt åtal, eftersom de har fått det bekräftat att det inte kommer att 

bli någon större skillnad mot vad som sker idag. Åklagarna ska ta hänsyn till lagen, 

samtidigt blir det ofta en viss godtycklig bedömning. Går det att avvisa ett anmälan kan 

även ett annan också avvisas, och till slut är det endast ett fåtal åtal som anses påkallade 

ur allmän synpunkt, likt bedömningen som görs idag. 
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En ytterligare fundering är om det kan tolkas på det sättet att förtydligandet i RättsPM 

2012:1 i princip ger samma resultat som ett borttagande av särskilda skäl i lagtexten.  

Åklagarmyndigheten har dock inte gjort en egen utvidgning av lagen genom 

promemorian, men den har förtydligat i vilka situationer allmänt åtal är påkallat, vilket 

således kan leda till en viss ökning av allmänna åtal. Om det beaktas igen i vilka 

situationer som allmänt åtal ska väckas har promemorian tagit upp exempel på när det är 

av särskilda skäl påkallat ur allmän synpunkt. Hur skulle således denna lista med 

uppräknade situationer se ut om särskilda skäl plockades bort ur lagtexten? 

Åklagarmyndigheten nämner i sitt remissvar att om särskilda skäl plockas bort kommer 

det medföra mer ingående undersökningar för att över huvud taget kunna avgöra om det 

är påkallat ur allmän synpunkt.
120

 Genom detta uttalande verkar det således som att 

åklagarmyndigheten endast beaktar särskilda skäl i sin bedömning, föreligger inte dessa 

behöver de inte ens pröva om det ska anses vara påkallat ur allmän synpunkt eftersom 

rekvisiten är kumulativa. Det måste således utredas vad som menas med allmän 

synpunkt, eftersom det enligt åklagarmyndigheten verkar vara ett problem att avgöra om 

det inte föreligger särskilda skäl. 

 

 

5.4.1 Vad är att anse som påkallat ur allmän synpunkt? 

 

Varken i lagen eller i förarbetena till BrB står det någon tydlig förklaring av vad som 

menas med påkallat ur allmän synpunkt. Det finns endast ett exempel i förarbetena, 

vilket är när en innehavare av allmän befattning utsätts för förtal som kan hänföras till 

dennes åtgärder i befattningen.
121

 I propositionen anges att ett borttagande av särskilda 

skäl sänker ribban för allmänt åtal en aning. Situationer som anges när allmänt åtal ska 

kunna väckas är när det kan förväntas att det kan bli en fällande dom och det finns ett 

klart samhällsintresse av att brottet beivras, eller i övrigt andra starka motiv med hänsyn 

till den enskilde att det allmänna hjälper till. Det berör till exempel situationer när 

målsägande har drabbats hårt av den förtalande uppgiften.
122

 Det innebär således att 

                                                 
120

 Prop. 2013/14:47 s. 24. 
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 Prop. 2013/14:47 s. 25. 
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smutskastning mellan olika grupperingar eller ett led i en pågående maktkamp på 

internet inte är att anse som förtal, precis som det är idag.
123

 

Om RättsPM 2012:1 beaktas igen är det omfattande spridningar och uppgifter av väldigt 

kränkande karaktär som ska föranleda allmänt åtal. Vad är således skillnaden om dessa 

fall anses som påkallade ur allmän synpunkt eller inte? Enligt min mening borde de 

fallen som uppräknas vara sådana situationer som troligtvis anses vara påkallat ur 

allmän synpunkt; att det är naturligt att rättsväsendet ska beivra denna typ av brott. Som 

det anges i propositionen är det just i dessa situationer som det finns ett klart 

samhällsintresse att gärningsmannen ställs inför rätta. Enligt min mening är denna lista 

mer en uppräkning av skyldigheten när rättsväsendet borde agera på grund av sin 

allmänna ställning, än att det föreligger särskilda skäl. Att det även påpekas i 

propositionen att åklagaren även i fortsättningen kommer kunna avfärda obefogade 

anmälningar utan en mer ingående utredning, på grund av att det ska vara påkallat ur 

allmän  synpunkt,
124

 anser jag även visar på att det troligtvis är allmän synpunkt som 

egentligen beaktas; inte särskilda skäl. Även de tidigare betänkandena och 

propositionerna som redovisades i avsnittet ovan visar på att det är det allmänna åtalet 

som verkar vara problemet, inte särskilda skäl.  Därför kommer det troligtvis inte att bli 

en förändring i praktiken om endast skillnaden mellan särskilda skäl och allmän 

synpunkt beaktas. 

 

Det som emellertid kan uppfattas som ett problem är att ärekränkningsbrotten, till 

skillnad mot vad syftet var från början när de infördes i BrB, har fått karaktären av att 

det verkar vara ett större samhällsintresse av att dessa brott beivras. Är det således detta 

som åklagarna är egentligen är rädda för, när det talar om att det kommer att krävas en 

mer ingående utredning om det är att anse som påkallat ur allmän synpunkt? I detta fall 

kan instagrammålet beaktas igen. Publiceringen av de kränkande bilderna på internet 

ledde till upploppen i Göteborg. Detta borde absolut vara att anse som påkallat ur 

allmän synpunkt att ställa gärningsmännen inför rätta. Det borde således även ansetts ha 

förelegat särskilda skäl i detta fall, med tanke på vilka uppgifter som publicerades i 

samband med bilderna, de unga målsägandena, och den spridning som bilderna sedan 

fick. Men är det upplopp av den karaktären som i instagrammålet som krävs för att det 
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även i övriga fall ska anses vara påkallat ur allmän synpunkt? Det är således en oklar 

gränsdragning av vad som i dagens läge kan anses vara allmän synpunkt. Det torde 

därmed inte blir någon marginell skillnad på antal anmälda åtal när lagändringen införs 

eftersom de situationer som är påkallade ur allmän synpunkt redan finns uppräknade i 

RättsPM 2012:1, och det är enligt min mening inte särskilda skäl som är avgörande vid 

bedömningen, utan vid de uppräknade situationerna föreligger det ett allmänt intresse av 

att beivra brott. Lagändringen kan därmed ses som en slags nödlösning av lagstiftaren, 

troligen påverkad av den stora debatt som just nu pågår i Sverige 

 

 

5.5 Sammanfattande kommentar 

 

En ändring av lagen har diskuterats länge, men det verkar vara svårt att avgöra 

ärekränkningsbrottens ställning i svensk rätt och vilket ansvar det allmänna har att 

beivra dessa brott. Det som bör poängteras är emellertid att antalet anmälningar har 

förändrats sedan 1980-talet, då förslaget på att plocka bort särskilda skäl i BrB 5:5 

diskuterades första gången. Rättsväsendet och lagstiftaren har därför de senaste åren 

försökt sig på att utreda problemen, och även försökt börja åtgärda problemen. Men 

den ändring som har föreslagits i Prop. 2013/14:47 kommer troligtvis inte att föranleda 

en markant ändring av åtalspraxis. Även om det finns en vilja, både från åklagare men 

även av lagstiftaren, kommer detta inte att kunna fungera utan ett bra samarbete. Det är 

dock viktigt att poängtera att fastän jag är kritisk mot både åklagarmyndighetens och 

lagstiftarens resonemang i vissa delar tror jag inte att det inte finns en vilja att 

problemen ska åtgärdas. Rättsväsendet skulle säkerligen vilja hjälpa alla personer som 

har blivit utsatta för förtal, men det finns inte resurser och det är förståeligt att andra 

brott därmed prioriteras och att ärekränkningsbrott fortfarande anses vara ett enskilt 

intresse; för att det just nu inte finns en bra lösning på problemet. Det krävs troligtvis 

andra resurser än en lagändring för att det allmänna ska kunna hjälpa fler enskilda till 

upprättelse vid förtalsbrott. 
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6. Avslutande diskussion 
 

 

 

6.1 En diskussion De Lege Ferenda 

 

I den genomgående analysen i uppsatsen har det uppdagats att det idag finns ett problem 

med förtal på internet. Detta har bland annat påvisats genom ökningen av anmälningar, 

men även av att ärekränkningsbrott är målsägandebrott och att åklagarna därmed lägger 

ned de flesta åtalen. Möjligheten till rättsprövning finns dock alltid, genom både enskilt 

åtal och tvistemål. Men troligtvis är rädslan för att utföra denna process själv stor hos de 

flesta, och därmed får de flesta inte den upprättelse de faktiskt borde få. I detta 

avslutande avsnitt kommer jag att försöka knyta ihop säcken, men även föra en 

diskussion om vad som enligt min mening skulle kunna leda till en bättre möjlighet till 

upprättelse för enskilda. Det är alltid svårt att diskutera någonting De Lege Ferenda. 

Syftet med denna uppsats är inte heller att komma fram till ett förslag vad som ska 

förändras. Det utrymmet och den tiden finns inte i en examensuppsats. Däremot anser 

jag att det är viktigt att belysa problemen och diskutera vad som bör göras, eller vad 

som kan göras.  

 

 

6.2 Näthat – 2000-talets ärekränkningsbrott 

 

Samhället har ett intresse av att beivra vissa brott. Det finns vissa brott som väcker mer 

avsky än andra, men gemensamt för de flesta brotten i BrB är att det ligger under 

allmänt åtal. Ärekränkningsbrotten faller dock inte under allmänt åtal, utan innehar den 

särställning som målsägandebrott som har diskuterats tidigare. Men om avsky och 

samhällsintresse diskuteras kan det ifrågasättas om inte inställningen till förtal- och 

förolämpningsbrott har förändras de senaste åren? Media rapporterar ständigt om det 

ökade näthatet, tv-program uppkommer för att försöka lösa problemet,
125

 och även 

rättsväsendet och lagstiftaren uppmärksammar det ökade problemet. Instagrammålet 

visar även vilket stort samhällsintresse det finns att ställa de ansvariga för förtal inför 

rätta. Vid en historisk tillbakablick ansågs äran som viktigare än själva livet. Idag är 

kanske inte äran viktigare än själva livet, men det är otroligt viktigt att den personliga 

integriteten inte blir kränkt. Att en person blir uthängd på internet drabbar troligen inte 
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 Detta är syftet med till exempel programmet Trolljägarna som sänds på tv3. 
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endast denna personligen. Andra personer i dennes närhet, så som kompisar och 

familjemedlemmar, kan även ta mycket illa vid sig. En kränkning av en person kan 

således leda till kränkningar och missaktningar av andra. Har därmed näthat blivit 2000-

talets nya ärekränkningsbrott, eller är det till och med på det sättet att det inte är att anse 

som ett brott som endast kränker äran längre? 

 

Det är dock viktigt att påpeka att näthatsdebatten kanske inte alltid heller visar på 

brottsliga beteenden. Nätmobbning och mobbning i allmänhet kommer alltid att 

existera, men det behöver inte betyda att det i juridisk mening är otillåtet. Däremot kan 

det vara olämpligt och ett dåligt beteende. Men detta är ingenting som lagstiftaren och 

rättsväsendet kan göra så mycket åt, så länge det inte innebär ett brott. Men det är 

däremot viktigt att även se problemet med att mycket näthat faktiskt är otillåtet i 

juridisk mening. Internet är ingen ansvarsfri zon, och förtal kan även existera där. Jag 

tror dock att ett stort problem är okunskap, att de som faktiskt sprider uppgifter och 

kränker andra inte förstår att det kan vara olagligt. ”Alla andra gör detta” och ”hen tar 

nog inte så illa upp” är vanliga motargument när näthatarna konfronteras. Att acceptans 

finns på internet, samtidigt som många av de som utsätts för hatet mår fruktansvärt 

dåligt, och i samband med detta inte får någon hjälp från det allmänna leder även till att 

många känner det lönlöst att anmäla. Därför är troligtvis mörkertalet stort i vilken 

utsträckning förtal faktiskt förekommer på internet. Näthat behöver som sagt inte vara 

olagligt, men det kommer vara svårt att kunna visa på en rättvis statistik. Det kan dock 

sägas att näthat borde vara att anse som nutidens ärekränkningsbrott. 

 

 

6.3 Behövs det en ny lag? 

 

Om en person sprider uppgifter om en annan på internet som utsätter den utpekade för 

andras missaktning har denna gjort sig skyldig för förtal. Ett brott har begåtts, men de 

flesta blir inte dömda för detta. Även diskussionen om att förtal på internet kanske inte 

är att betrakta som ett enskilt intresse föranleder därmed en diskussion om det kan 

behövas en ny lag. Ett alternativ skulle dock kunna vara att lägga förtal under allmänt 

åtal. Det finns både positiva och negativa aspekter med en sådan förändring. Det 

positiva är att det allmänna måste ta ansvar för de förtal som faktiskt förekommer. För 

genom de få allmänna åtal som idag väcks kan det ge uppfattningen av att förtal faktiskt 



65 

 

är straffrättsligt tillåtna, även om många vet att det är fel. Att lägga förtal under allmänt 

åtal skulle säkerligen bidra till en väldigt ökad arbetsbörda för de brottsbekämpande 

myndigheterna under en tid. Men frågan är även om fler allmänna åtal även skulle 

avskräcka andra från att förtala, vilket kan leda till en positiv förändring. Det är således 

svårt att förutse, och det kommer att ta lång tid innan det kan analyseras om det gett 

någon effekt på samhället vid en sådan lagändring. 

 

Att lägga förtal under allmänt åtal anser jag dock inte som ett bra alternativ, även om 

det finns fördelar med detta. Det måste beaktas att förtal faktiskt fortfarande är ett 

ärekränkningsbrott, även om samhällsintresset av att beivra detta brott har ökat. Det har 

dock kommit förslag på att det ska tillkomma ett helt ny lag mot kränkningar på 

internet. Datainspektionen påpekade till exempel detta i sitt remissvar till SOU 

2012:55.
126

 Syftet med denna lag skulle vara att fånga upp de grova kränkningar som 

varken faller under brott mot PuL eller är att anse som förtal. Det svåra med en sådan 

lag är att avgöra vad som är att anse som en grov kränkning? Vem ska avgöra när någon 

har gått över gränsen. Inom vissa grupperingar kan säkert samtalstonen vara mycket 

grövre än mellan andra grupperingar. Hur ska det i dessa fall kunna avgöras om någon 

har gått över gränsen? Att införa en ny lag skulle säkerligen vara positivt, men det är 

väldigt många aspekter som måste vägas in, och det blir således alltid viktigt att avgöra 

när det kan bli en inskränkning av yttrandefriheten. Samma lagar och regler gäller även 

på internet som i det verkliga livet – därför behövs kanske ingen ny bestämmelse. Det 

viktigaste är troligtvis att det faktiskt ses som ett ”verkligt samhälle” även på internet. 

 

Att införa en ny lag eller straffbestämmelse tror jag skulle vara en alltför svår utmaning 

för lagstiftaren. Skulle de kunna lösa problemen som kan uppstå, med avvägningen mot 

yttrandefriheten och vad som kan anses som en grov kränkning, är det emellertid en 

väldigt bra lösning. Men det skulle kräva en otroligt stor utredning, och under den tiden 

det tar att utreda detta fortsätter näthatet som vanligt utan någon inverkan från 

lagstiftaren eller rättsväsendet. Det måste således göras någonting relativt snart, och då 

är inte en helt ny lagstiftning det bästa alternativet. Det ska dock påpekas att det 

fortfarande diskuteras om förändringar med en ny lag, och det är positivt att 
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diskussionen hålls vid liv.
127

 Till exempel har BRÅ fått i uppdrag från regeringen att 

utreda och kartlägga hur hoten och kränkningarna som blir polisanmälda ser ut och 

vilka det är som blir utsatta för brotten. Även problemet som finns i rättsväsendets 

utredningsarbete och lagföringen av internetrelaterade kränkningar och hot ska utredas 

och sedan utmynna i ett förslag på förbättringar och åtgärder. Detta uppdrag ska 

redovisas senast i februari 2015.
128

 Så sent som i slutet av maj 2014, när denna uppsats i 

princip var klar, tillsattes ytterligare en ny utredning av regeringen eftersom de vill 

skärpa lagarna när det gäller brott och näthat på internet och anpassa dessa till 2000-

talet.
129

 Utredningen ska presentera sitt förslag senast den 31 januari 2016, och BRÅ:s 

uppdrag kommer säkerligen fungera som en viss vägledning i denna utredning.  

 

Det verkar även vara en ljusning i problemet med polisens svårigheter att få ut uppgifter 

från hemsidor som inte har sitt säte i Sverige. Att behöva skicka förfrågningar till andra 

länder om att få ut uppgifter om en viss person som har begått en brottslig handling på 

en hemsida är i många fall väldigt resurskrävande, eftersom det kan vara nästan 

omöjligt att få ut personliga uppgifter om det inte finns ett uttryckligt samarbete 

länderna emellan. Framförallt om det inte föreligger grova brott. Facebook, där många 

förtal begås, har sitt säte i USA och därför tillämpas inte svensk lag som till exempel 

LEK för att polisen ska kunna få tillgång till uppgifter. Men Rikspolisstyrelsen har 

sedan i december förra året ett avtal med Facebook, och de lämnar därmed ut uppgifter i 

en direktlinje till Rikspolisstyrelsen.
130

  Ett väldigt viktigt samarbete vilket är otroligt 

positivt i brottförebyggande syfte.  

 

Att lagstiftaren är villig till en större förändring än en ändring i BrB 5:5 visar på att det 

troligtvis redan förstår att ändringen i lagen inte kommer att leda till en större ändring i 

praktiken. Arbetet med förbättringar går således framåt. Men problemet är fortfarande 

stort idag. BRÅ ska redovisa sitt uppdrag i februari 2015 och den nya utredningen ska 

redovisas i januari 2016, och sedan kommer det säkerligen ta en lång tid innan en 

förändring sker i praktiken. Viktigt är därför att uttömma de resurser som finns idag, 
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 Se bland annat en debattartikel av Beatrice Ask m.fl. från 5 mars 2014. 

http://www.regeringen.se/sb/d/18317/a/235440 (10/5-14). 
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 http://www.dn.se/ekonomi/facebook-hjalper-svensk-polis/ (9/5-14). 

http://www.regeringen.se/sb/d/18317/a/235440
http://www.regeringen.se/sb/d/17984/a/228330
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/lagskarpning-ska-bekampa-nathat_3605278.svd


67 

 

vilket innebär någonting annat än en ny lag. Men finns det således några andra resurser 

att tillgå, eller är det mesta redan uttömt? 

 

 

6.3 Ett utökat ansvar 

 

Problemet idag är att lagstiftaren förlitar sig på den lagstiftning som finns, och sedan 

tillämpar den på brott på internet. I många fall går det bra, och lagstiftningen kanske i 

viss mån kan anses tillräcklig; om den verkligen tillämpas på rätt sätt. Enligt min 

mening är det inte rätt att enskilda inte kan få hjälp av det allmänna bara för att ett brott 

i princip har uppdagats i ett nytt ljus. Däremot menar jag inte att förtal borde ligga under 

allmänt åtal. Det är fortfarande att anse som ett ärekränkningsbrott, vilket inte i alla 

situationer är påkallat ur allmän synpunkt. Att plocka bort särskilda skäl i BrB är 

emellertid ett krystat försök att försöka komma tillrätta med problemet. Det känns som 

ett förhastat beslut för att försöka lösa ett problem, samtidigt som det verkar som att 

man vet att problemet inte kommer kunna lösas. Att det även år 2010 endast var 23 

allmänna åtal för förtal visar på att inställningen hos åklagarmyndigheterna är att inte 

åtala. Det handlar, som tidigare nämnts mycket om resurser, men i detta fall tror jag 

även att mentaliteten och tron på att det kommer bli en otroligt större arbetsbelastning 

sätter stopp för fler åtal. Behöver man inte väcka allmänt åtal gör man inte det, punkt 

slut. 

 

Det finns begränsningar att beivra brott, precis som med vilket annat brott som helst i 

samhället. Vissa brott försvinner, och nya möjligheter till brott uppdagas. Samhället 

anpassar sig dock efter de flesta nya brott, och det kanske borde göras i detta fall också 

även fast förtal har funnits i BrB sedan införandet av lagen. Näthatet och hat i övrigt 

kommer dock alltid att bestå, och hat har funnits i alla tider. Det är bara möjligheten till 

att sprida hatet och anonymiteten som har eskalerat, och bidragit till den svårighet 

lagstiftaren ställs inför idag. För är det rimligt att den bästa möjligheten till upprättelse i 

praktiken är att den enskilde själv utkräver ansvar? Svaret är enligt mig både Ja och Nej 

på den frågan. Det är rimligt på det sättet att enskilda har tillgång till juridiska vapen för 

att själva kunna ta tillvara på sina rättigheter.
131

 Ett tvistemål är oftast även mindre 

omfattande än ett brottmål, och ibland krävs det inte ens en process utan parterna kan 
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förlikas innan. Har ett allmänt åtal väckts måste således rättegången genomföras, även 

om den tilltalade erkänner. Men det är däremot inte rimligt att det nästan aldrig väcks 

allmänt åtal för förtal. Det finns därför en ganska stor lucka som behöver fyllas igen; en 

lucka mellan det allmännas ansvar och den enskildes möjlighet till upprättelse. Det 

måste således finnas en inställning från rättsväsendet att tillhandahålla rättsmedel för de 

rättigheter som de ändock valt att skydda genom lag. 

 

Vad skulle således kunna göras eller förbättras för att täppa till den lucka som finns idag 

mellan lagen och rättsväsendet? I en debattartikel i DN i februari 2013 föreslog Lars 

Arrhenius och Mårten Schultz att det borde tillsättas en nätombudsman.
132

 Arrhenius 

och Schultz anser att det inte finns ett tillräckligt skydd mot hot och kränkningar på 

internet med dagens lagstiftning. Därför lämnades bland annat förslaget att det skulle 

införas en ombudsman som tillvaratar de enskildas rättigheter att inte utsättas för bland 

annat förtal. Denna nätombudsman ska därmed få en möjlighet att driva 

skadeståndsprocesser åt de som blivit utsatta för förtal, eftersom upprättelsen är viktig. 

Det nämns inget mer konkret i debattartikeln i vilka fall denna nätombudsman ska 

agera. Att driva skadeståndsprocesser vid alla anmälningar skulle inte fungera. Enligt 

min mening är det dock ett intressant förslag att införa en nätombudsman. Som det 

nämns i debattartikeln är det just upprättelsen som är viktig. Det allmänna ska även i 

vissa fall skydda personers ära, men det är troligtvis alldeles för resurskrävande för 

åklagare att väcka allmänt åtal i en alltför stor omfattning. Att införa en nätombudsman 

som tar tillvara på enskildas rättigheter kan därför vara ett bra komplement till de 

allmänna åtalen. En parallell kan även dras till syftet med införandet av DO och 

diskrimineringslagen. DO är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och 

ska ta tillvara allas rättigheter. Den tar bland annat emot anmälningar om de förbud mot 

diskriminering som stadgas i diskrimineringslagen och ser till att lagen följs. Finns det 

skäl för att diskriminering föreligger kan DO driva ärendet i domstol eller hjälpa till 

med en förlikning mellan anmälaren och den anmälda parten.
133

 Diskrimineringslagen 

är väldigt tydlig när en diskriminering ska anses föreligga, och infördes med syftet att 

värna om principen om alla människors lika värde och rätten att därmed bli behandlade 

som individer på lika villkor.
134

 Men det allmänna har i och med införandet av lagen 
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och DO tagit sitt ansvar för att hjälpa till att motverka diskriminering, som kan vara 

svårt för den enskilde att bevisa i arbetslivet, likt de förtal som idag pågår på internet; 

man klarar inte av, eller har inte kunskapen, att bedriva en process.  

 

Det finns dock en myndighet som tar tillvara personers integritet i IT-samhället, och det 

är datainspektionen. Datainspektionen ska genom sin tillsynsverksamhet se till att 

behandling av personuppgifter inte ska leda till otillbörliga intrång i den personliga 

integriteten,
135

 Den arbetar dock inte med förtal och övriga brott på internet utan berör 

endast brott mot PuL. Vid övriga brott hänvisar myndigheten i stället till polisen. Det 

finns således en myndighet som redan idag är inriktad på IT-samhället och ska skydda 

den personliga integriteten, men inte när det föreligger brott som förtal eller övriga hot 

och kränkningar. Ett alternativ till en nätombudsman skulle således kunna vara ett 

utökat ansvar för datainspektionen, som med mer resurser även skulle kunna åta sig 

anmälningar om förtal och hjälpa enskilde att bedriva processer. Det krävs dock 

troligtvis en större utredning för att se fördelar och nackdelar med en nätombudman 

eller ett utökat ansvar för datainspektionen, och i vilka situationer de ska ta tillvara den 

enskildes intresse. Men eftersom förtalet har blivit ett större problem kanske lagstiftaren 

borde se detta mer som ett civilrättsligt problem än ett straffrättsligt. 

 

En viktig aspekt som måste beaktas i diskussionen vid införandet av en nätombudsman 

eller ett större ansvar för en annan myndighet är diskussionen i avsnitt 4.6.1 om 

problemet att en person kan anses dömd straffrättsligt fastän det endast är ett tvistemål. 

Frågan är om det allmänna ska stödja detta? Enligt min mening är det fortfarande en bra 

lösning om det allmänna inte tar sitt ansvar på något annat sätt, till exempel genom fler 

allmäna åtal. En nätombudsman skulle säkerligen inte heller kunna hjälpa alla som 

blivit drabbade, utan även i dessa fall skulle det bli en begränsning i vilka som kan få 

hjälp av det allmänna. Eftersom det  skulle ske ett visst urval är det troligtvis grövre 

förtal som skulle föranleda en process, och som säkerligen även skulle leda till en 

fällande dom vid ett allmänt åtal. Därmed ser jag det inte som ett problem att det 

allmänna skulle hjälpa till med processer i dessa fall. Det är även väldigt viktigt att 

poängtera att enskilda endast får hjälp med att utkräva kränkningsersättning precis som  

vid diskrimineringsersättning. Att det verkligen påpekas att det är en ersättning visar på 
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att svaranden endast blir ersättningsskyldig för skadan och inte straffrättsligt dömd. Det 

är troligtvis även den enskilde som i så fall skulle få komma in med den mesta 

bevisningen, men får hjälp av det allmänna att driva processen, vilket är viktigt för den 

som inte gjort detta förut. Det allmänna borde därmed i dessa fall kunna inta en mer 

passiv roll än vad åklagare har i ett brottmål. Men det viktigaste är att den som har blivit 

utsatt för förtal får en större möjlighet till upprättelse, och inte ser det som lönlöst att 

anmäla ett förtal, vilket i sin tur kan leda till att förtal till slut kan anses som accepterat 

av det allmänna  

6.4 En avslutande kommentar 

Genom hela uppsatsen har förtal på internet belysts som ett ökande problem. Att ett 

brott som intar en ny miljö skulle bli ett så utbrett problem kunde troligtvis ingen 

förutse för några år sedan. Därför ville jag med denna uppsats påpeka de stora problem 

som existerar, men även visa på en del lösningar som kanske skulle kunna fungera. Det 

mest intressanta just nu är att avvakta den nya lagändringen, och vad denna kommer att 

innebära i praktiken. Som tidigare nämnts tror jag som sagt inte att det kommer leda till 

en större förändring. Det viktiga är ändock att problemet har uppmärksammats, att 

lagstiftaren och rättsväsendet agerar, och att de även fortsätter att agera.  

”Det kan inte sägas för många gånger. Internet i sig är inte orsaken till hatet; det är 

endast en arena” skrev Arrhenius och Schultz i sin debattartikel, och det är även ett 

citat som kan sammanfatta denna uppsats. Internet har aldrig varit, och ska aldrig få bli, 

en ansvarsfri zon. Det är därför viktigt att alla reagerar på hatet, både det allmänna och 

även alla vi andra som varje dag använder oss av internet.  
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