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Sammanfattning 
 
I framställningen visar författaren hur straffvärda gärningar och skyddsvärda intressen skapas, 
ändras och utvecklas i takt med samhällsutvecklingen. Uppsatsen fokuserar på brottet förtal och 
hur det har kommit att bli ett brott till skydd för den personliga integriteten. Intresset för 
uppsatsämnet väcktes hos författaren vid en läsning av förarbetena till brottet olaga 
integritetsintrång. I propositionen angav regeringen att ifall den klandervärda gärningen går att 
rubricera som både förtal och olaga integritetsintrång ska domstolarna normalt döma för båda 
brotten. Detta eftersom straffbuden har olika skyddsintressen.  

I uppsatsen får läsaren följa med i förtalsbrottets historia. Jämförelser görs med hur 
sexualbrottens skyddsintresse skiftat i takt med en ändrad samhällsmoral. Författaren visar hur 
den personliga integriteten är ett skyddsvärt intresse som svenska staten länge uppmärksammat 
– men sällan värnat om – genom strafflagstiftning. I uppsatsen redogörs för mål från 
Europadomstolen vars utgång fått den svenska lagstiftaren och de svenska domstolarna att börja 
agera i syfte att stärka det straffrättsliga integritetsskyddet.  

I uppsatsen visar författaren en förståelse för konstitutionella och straffrättsliga principer; 
vilka begränsar domstolarnas möjlighet att tolka straffbud extensivt.  

Författaren menar att förtalsbrottet har blivit ett brott till skydd för den personliga 
integriteten genom kommunikationer medborgare, lagstiftare – inkluderat Europadomstolen – 
och rättstillämparna sinsemellan.  
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1   Inledning  
1.1   Bakgrund  
 
Den 1 januari 2018 trädde straffbestämmelsen olaga integritetsintrång i kraft. I förarbetena 
angavs att brottet skulle skydda den personliga integriteten genom att straffbelägga spridandet 
av integritetskänslig information.1 Olaga integritetsintrång beskrevs delvis sammanfalla med 
förtalsbrottet – särskilt grovt förtal – men straffbestämmelsen placerades ändå bland 
fridsbrotten.2 De gärningar lagstiftaren ville komma åt med det nya straffbudet var främst 
straffvärda kränkningar på nätet.3 Sådana gärningar hade tidigare, till viss del, kunnat lagföras 
som grovt förtal.4 Trots den nya bestämmelsens många likheter med förtal var rådet från 
regeringen att domstolarna i konkurrenssituationer skulle döma för båda brotten. Slutsatsen 
motiverade regeringen med att olaga integritetsintrång ska skydda den personliga integriteten 
medan förtalsbrottet skyddar äran och anseendet.5  
 Den personliga integriteten är ett skyddsintresse som aldrig riktigt fått fäste i den svenska 
straffrätten.6 Begreppet har beskrivits som ett otjänligt juridiskt arbetsverktyg; det är subjektivt 
till sin natur och har ett materiellt innehåll som skiftar i takt med samhällsutvecklingen. 
Begreppet har inte ansetts vara en lämplig utgångspunkt vid utformandet av rättsregler.7 Den 
svenska lagstiftaren har historiskt sett varit avhållsam med att kriminalisera gärningar i syfte att 
stärka integritetsskyddet. Avhållsamheten torde dock inte ha berott på skyddsintressets vaga 
definition, utan snarare på att ett stärkt integritetsskydd ofta leder till en motsvarande 
inskränkning av en annan individs yttrandefrihet.8  

I förarbetena till olaga integritetsintrång föreslogs flera lagstiftningsåtgärder i syfte att 
stärka det straffrättsliga integritetsskyddet.9 Ändringarna motiverades med att den tekniska 
utvecklingen medförde att flera av straffbuden i brottsbalkens (BrB:s) fjärde och femte kapitel 
utsattes för utmaningar som brotten inte var konstruerade för. I förarbetena angavs att brott som 
införts för länge sedan inte alltid speglar de straffvärda gärningar respektive skyddsvärda 
intressen som brotten har till ändamål att lagföra samt värna om idag.10 Skyddet för den 
enskildes ära har i doktrinen beskrivits som särskilt ålderdomligt och förlegat.11  

                                                             
1 Se prop. 2016/17:222 s. 10, s. 34–38 och s. 87.  
2 Se prop. 2016/17:222 s. 42 och s. 46 samt se även s. 18, s. 23–25, s. 32 och s. 68–69.  
3 Se dir. 2014:74 s. 1 och s. 6–7.  
4 Se Brå 2015:6 s. 11, s. 16, s. 82, s. 88 och s. 100–101; SOU 2008:3 s. 216–220; SOU 2016:7 s. 210–211 och s. 
263–264. Jfr dir. 2014:74 s. 12; SOU 1980:8 s. 88 ff.  
5 Se prop. 2016/17:222 s. 46 och s. 97.  
6 Se SOU 1980:8 s. 87; SOU 2016:7 s. 63 ff. och särskilt s. 68. Se även prop. 2016/17:222 s. 26–27 och s. 30.  
7 Jfr Axberger, Integritetsskydd, s. 468; SOU 1975:75 s. 168–169; SOU 1980:8 s. 87 och s. 91–92; Prop. 
1975/76:209 s. 131.  
8 Se t.ex. Prop. 2016/17:222 s. 21–27 och s. 30; Ds 2011:1 s. 16–24; Prop. 2012/13:69 s. 49. Se även Axberger, 
Integritetsskydd, s. 468–469; PM 56 s. 1. Jfr även prop. 1962:10 del B s. 142 ”Det föreligger naturligt nog 
betydande svårigheter att i lagen klart angiva var gränsen skall gå mellan tillåtet och otillåtet yttrande. Jämväl 
motstående intressen måste beaktas. Kriminaliseringen av ärekränkning i syfte att skydda den enskilde mot 
obehöriga angrepp medför inskränkningar i yttrandefriheten.” och s. 144–145.  
9 Se SOU 2016:7; Prop. 2016/17:222.  
10 Se dir. 2014:74 s. 6–8; SOU 2016:7 s. 22, s. 28, s. 188 och s. 265; Prop. 2016/17:222 s. 20, s. 30 och s. 67.  
11 Se Axberger, Ära, s. 717–720; Schultz, s. 221. Jfr även Nelson, s. 409 ff.  
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 Det är vedertaget att nykriminalisering ska ske med försiktighet. Att ett oönskat beteende 
gör sig vanligt i samhället är ofta inte tillräckligt för att legitimera att beteendet kriminaliseras. 
Något mer måste till.12 I motsvarighet torde gamla straffbud sluta att tillämpas ifall de ger sken 
av att bestraffa en gärning och skydda ett intresse som inte längre speglar samhällets moral.13 
En fråga som uppstår är om ett straffbud istället för att sluta tillämpas kan börja fungera för att 
fylla en annan funktion, för att värna om ett annat skyddsintresse.14  

Legalitetsprincipen påkallar att strafflagstiftning ska vara tydlig och förutsebar.15 Utifrån 
bakgrunden, som redogjorts för ovan, fick det mig att fundera över varför förtalsbrottet ska ge 
sken av att skydda brottsoffrets ära och anseende om förtalsgärningen idag endast utgör ett 
brott ifall gärningen typiskt sett skadar brottsoffrets personliga integritet.16 Med uppsatsen ska 
utredas om förtalsbrottet har kommit att bli ett brott till skydd för den enskildes personliga 
integritet. Jag vill hävda att så är fallet – men hur har det i sådana fall gått till? 

 
1.2   Syfte, frågeställning och avvägningar  
 
Syftet med uppsatsen är att visa på hur straffvärda gärningar och skyddsvärda intressen skapas 
genom en interaktion mellan medborgarna, lagstiftaren och rättstillämparna. Med 
rättstillämparna åsyftas domstolarna men även de brottsbekämpande myndigheterna kommer 
att inkluderas vilket märks särskilt tydligt i avsnitt 2.2.2. Till kategorin lagstiftaren kommer 
även Europadomstolen – undantagsvis och i synnerhet i avsnitt 3.4 – att hänföras. Att 
kategorisera Europadomstolen som lagstiftare i denna del av uppsatsen fyller en pedagogisk 
funktion. Europadomstolens praxis är bara bindande för den medlemsstat som är en part men 
de svenska rättsaktörerna (d.v.s. alla som har i uppdrag att utföra typiskt statliga uppgifter) 
rättar sig gärna efter Europadomstolens avgöranden i syfte att undanröja risken att Sverige 
senare döms för ett konventionsbrott.17  

 Frågeställningen för uppsatsen är: hur har förtalsbrottet kommit att bli ett brott till skydd 
för den enskildes personliga integritet? Ett svar på en så bred frågeställning kan ges utifrån 
många intressanta infallsvinklar. Frågeställningen kommer därför att brytas ner och besvaras 
genom att följande delfrågor utreds:  

 
•   Om förtalsbrottet har blivit ett brott till skydd för den personliga integriteten? 

                                                             
12 Se prop. 1994/95:23 s. 52 ff. Jfr Heidenborg, s. 301 ff. Observera även avsnitt 2.2.6. Jfr dock Asp m.fl., s. 41–
42. 
13 Jfr SOU 2013:38 del 2 s. 476–482 och s. 506–511.  
14 Jfr SOU 2016:7 s. 28, s. 188 och s. 210–211; Axberger, Ära, s. 717–720; Wegerstad, s. 92–98; Schultz, s. 
221–228 och s. 234. 
15 1 kap. 1 § BrB. Se t.ex. NJA 2016 s 3; NJA 2008 s 946 på s. 962–963. Se även prop. 2016/17:222 s. 54. 
16 Jfr SOU 2013:38 del 2 s. 483 ”I fall då det till stöd för kriminalisering åberopas flera intressen som önskas 
skyddade bör det också krävas att lagstiftaren klart anger vilket eller vilka av dessa som är bärande för 
kriminaliseringen. […] skyddsintressenas kvalitet är viktigare än deras kvantitet.” Jfr även Hagströmer, s. 363; 
Hammarskjöld, s. 1 författaren ställer sig frågan om vad ära är och vad det, under namnet, är som gör att straff 
bör utdömas vid kränkande av äran. 
17 Se artikel 1 EKMR och artikel 46.1 EKMR, prop. 1993/94:117 s. 38 6 st. och Fisher, s. 44 samt NJA 2005 s 
805 på s. 831 med där gjorda rättsfallshänvisningar. Se även Cameron, s. 49–51, s. 60, s. 68, s. 116, s. 139 och s. 
192–193.  
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•   Har förtalsbrottet alltid varit ett brott till skydd för den personliga integriteten bara det 
att man tidigare uttryckte sig i termerna ära och anseende medan man idag använder 
begreppet personlig integritet? 

•   Är skyddet för äran ett fristående skyddsintresse i svensk rätt eller är intresset endast 
skyddsvärt om gärningen också utgör ett integritetsintrång?  

•   Kan ett straffbud börja att tillämpas för att bestraffa en annan gärning och skydda ett 
annat intresse än vad lagstiftaren från början hade tänkt?  

 
Frågeställningen är ställd utifrån hur förtalsbrottet – och inte förtalsbestämmelsen – har kommit 
att bli ett brott – och inte ett straffbud – till skydd för den personliga integriteten. Det är för att 
ett straffbud aldrig kan fungera som ett skydd för något intresse så länge som straffhotet aldrig 
realiseras.  

Den personliga integriteten är ett begrepp som inom juridiken har definierats på många 
olika sätt. Sammanfattningsvis råder en enighet om att begreppet kan delas upp i flera 
dimensioner.18 Begreppet kommer i uppsatsen att avgränsas till, vad som i rättskällorna gått 
under benämningen, den ideella personliga integriteten. Innebörden av denna precisering 
kommer att redogöras för i framställningens kapitel 2.2.3. 

Ett uppsatsämne som kretsar kring ett begrepp vars betydelse i sig associeras med privatliv 
och intim information kräver att författaren gör hänsynsfulla avvägningar gällande vilken 
information som redovisas. Personuppgifter kommer att avidentifieras så långt det är möjligt 
utan att kvaliteten på framställningen försämras.   
 
1.3   Metod och material  
 
Frågan för uppsatsen anknyter till vad rätten är i förhållande till samhället i stort. I det svenska 
rättssamhället är den vedertagna uppfattningen att juridiska regler går att skilja från samhällets 
övriga normer genom att de juridiska reglerna finns i rättskällorna. Den materiella betydelsen 
av rättskällorna påverkas dock av samhällets normer. Den följande framställningen kommer att 
utgå från att gällande rätt är ett system som verkar inom samhällsordningen.19  

För att beskriva hur förtalsbrottet har kommit att bli ett brott till skydd för den enskildes 
personliga integritet måste motiven bakom förtalsbrottet analyseras. Inom straffrätten är det 
vedertaget att det är legitimt att kriminalisera gärningar som hotar att skada ett erkänt 
skyddsintresse.20 Det är också känt att vilka värden som det allmänna bör värna om skiftar i takt 
med samhällsutvecklingen.21 Straff ska aldrig utdömas för handlingar som inte uppnår ett visst 
mått av klander.22 Det leder till konklusionen att lagstiftaren pekar ut vad som är kriminellt. 
Domstolarna talar om vad som är förtal i det enskilda fallet. Rättsvetenskapsmannen analyserar 
domstolarnas prejudikat och talar – i takt med hur samhället utvecklas – om vad som bör vara 

                                                             
18 Se t.ex. SOU 1984:54 s. 42; Ds 1994:51 s. 10; SOU 2008:3 s. 64; Schultz, s. 210.  
19 Jfr Wegerstad, s. 45–46 och s. 53 ff. Jfr även Strömholm, Rätt, s. 151 ff.  
20 Se Heidenborg, s. 307; SOU 2013:38 del 2 s. 481–482. Jfr Nelson, s. 15.  
21 Se Heidenborg, s. 307; SOU 2013:38 del 2 s. 482 och s. 506. Se även prop. 2016/17:222 s. 20, s. 30 och s. 67; 
Hammarskjöld, s. 1. 
22 Jfr Heidenborg, s. 308–309 observera särskilt ”Ett tredje grundläggande kriterium”; SOU 1992:61 s. 104–107. 
Jfr även Wegerstad, s. 65.  
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kriminellt.23 Domstolarna måste meddela dom i varje fall som anhängiggörs.24 Medborgarna 
talar om för lagstiftaren vilka handlingar som bör vara kriminaliserade genom att exempelvis 
anmäla vissa handlingar till polisen.25 Gällande rätt skapas på så sätt genom en kommunikation 
mellan medborgare, lagstiftare och domstolarna.  

I uppsatsen kommer förarbeten, domstolsavgöranden och rättslig doktrin att analyseras för 
att åskådliggöra hur straffvärda gärningar och skyddsvärda intressen skapas genom en 
interaktion mellan medborgare, lagstiftare och rättstillämpare.26 Med utgångspunkt i att 
gällande rätt skapas i ett levande samhälle kommer även andra källor, utanför de rent rättsliga, 
att konsulteras. Detta i syfte att så realistiskt som möjligt kunna besvara uppsatsens 
frågeställning. Liksom Stig Strömholm uttrycker sig, i sin lärobok om allmän rättslära, måste 
gemene man tåla att rättstillämparen försöker fastställa gällande rätt efter en konsultation av 
ordböcker och dylikt.27  

I framställningen kommer också beaktas att kriminalisering är det främsta uttrycket för 
statsmaktens övertag över medborgarna.28 I huvudsak ska en handling aldrig beläggas med 
straff om inte kriminaliseringen är nödvändig för att värna om en grundläggande fri- och 
rättighet.29 När Sverige inkorporerade Europakonventionen (EKMR) som svensk lag erkände 
Sverige att lagen skulle tillämpas i enlighet med Europadomstolens praxis.30 Genom artikel 1 
EKMR stadgas att de statliga aktörerna, i respektive konventionsstat, har en skyldighet att se 
till så konventionens utlovade rättigheter kommer folket till del. Europadomstolen ska påverka 
den svenska lagstiftaren i beslut om vilka gärningar som ska vara straffbara i Sverige och den 
svenska domaren i beslut om vad som utgör ett brott i det enskilda fallet.31 Vilka gärningar som 
är straffbara och vilka intressen som är skyddsvärda påverkas således av Europadomstolens 
praxis. Därmed kommer praxis från Europadomstolen att ingå i materialet.  

Urvalet av europarättsliga och svenska rättsfall har skett med hänsyn till vilka avgöranden 
det kontinuerligt hänvisas till när det svenska integritetsskyddet har diskuterats. Därutöver 
hänvisas det till rättsfall som ger stöd för nödvändiga resonemang och som åskådliggör den i 
uppsatsen förda argumentationen.  

Metoden för uppsatsen kan enkelt beskrivas som juridisk. Frågan om hur förtalsbrottet har 
kommit att bli ett brott till skydd för den enskildes personliga integritet besvaras genom att de 
vedertagna rättskällorna (lag, förarbeten, praxis och doktrin) så långt som möjligt konsulteras.32 
Liksom Strömholm framhåller måste gällande rätt ändå förstås som något mer än bara 

                                                             
23 Jfr Wegerstad, s. 64 och s. 77.  
24 Strömholm, Rätt, s. 424.  
25 Se t.ex. dir. 2014:74 s. 3 och s. 16, Brå 2015:6 s. 5–7 samt SOU 2016:7 s. 134 ff. och s. 188–189. Se även 
NJA 1926 s 203; SOU 2012:55 s. 419.   
26 Jfr Wegerstad, s. 64 och s. 77.  
27 Se Strömholm, Rätt, s. 449.  
28 Se Heidenborg, s. 304–305; SOU 1992:61 s. 104. Jfr även dir. 2011:31 s. 4; SOU 2013:38 del 2 s. 475 och s. 
479. 
29 Jfr Heidenborg, s. 307; Asp m.fl., s. 41. Jfr även Nelson, s. 15. 
30 Se prop. 1993/94:117 s. 45–47.  
31 Se t.ex. Prop. 1971:13 s. 3; Dir. 2011:31; SOU 2008:3 s. 85 och s. 91–94; Fisher, s. 43–44. Se även Cameron, 
s. 49–51, s. 60, s. 116, s. 124 och s. 136. Jfr även Lernestedt, s. 155–158 samt s. 307–309.  
32 Se Sandgren, s. 651 lista över rättskällorna. Se även Strömholm, Rätt, s. 191 och s. 493 resonemang som 
åskådliggör hur svårt det är att ge juristens arbetsmetod en klar definition mer än att argumenten hämtas från de 
erkända rättskällorna. Jfr även Lernestedt, s. 22 och hur denne författare beskriver sitt arbetssätt såsom inte 
dogmatiskt men att argumentationen är rättslig då hänvisningar sker till konstitutionen.  
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rättskällorna. Strömholm förklarar att utifrån auktoritativa rättstillämpares synvinkel måste 
svensk rätt anses innefatta alla de regler som rättstillämparna anser är korrekta att använda i sin 
verksamhet. Till dessa regler hör också oskrivna regler: regler om hur reglerna ska tillämpas 
(hanteringsregler).33 Enligt Strömholm är syftet med den gällande rätten att lösa vissa bestämda 
uppgifter: spörsmål som uppkommer när människor interagerar med varandra i ett samhälle.34 
Strömholm påpekar att en förutsättning, för att rättssystemet ska fungera, är att domaren tillåts 
föra en juridisk argumentation utifrån vanliga språkregler, erfarenhetssatser och tankelagar.35 
Strömholm beskriver att det inom rättssystemet finns utrymme för domare att ”välj[a] den 
lösning som på grundval av allmänna värderingar och förnuftig bedömning i största allmänhet 
förefaller honom lämpligast.”36 Vidare anför författaren att domarnas arbetssätt, i majoriteten 
av fall, utgör en spegling av hur andra rättstillämpare tidigare har löst liknande situationer där 
argument och metoder hämtats från flera olika håll.37  

Uppsatsen är skriven utifrån utgångspunkten att rättssystemet är ett system som verkar inom 
samhället i stort. Strömholm tillerkänner också rättsordningen denna status.38 Metoden för 
uppsatsen bör därför inte definieras som rättsdogmatisk. Claes Sandgren har gjort ett försök att 
definiera begreppen rättsdogmatik och rättsdogmatisk metod. I sin framställning anger 
författaren att juristens arbetssätt knappast kan beskrivas som rättsdogmatiskt, när 
rättsdogmatik associeras med en föreställning om att rätten i sig är föralltid bestämd och ger 
uttryck för sanningen.39 Uppsatsens frågeställningar ska besvaras med utgångspunkt i att 
gällande rätt förändras i takt med samhällsutvecklingen. Metoden kan lämpligen inte beskrivas 
som rättsdogmatisk. Frågeställningarna besvaras med hänvisningar till rättskällorna men också 
med hänsyn till erkända hanteringsregler; såsom hur en lag bör tolkas idag utifrån dess 
ordalydelse, ändamål och utifrån gällande samhällsnormer. Liksom Strömholm framhåller – är 
jag ense med författaren om – att gemene man förväntar sig att rätten ska vara rättvis och att 
domarna därmed också försöker meddela ett domslut så förenligt med lagens ändamål som det 
måste te sig utifrån befolkningens och lagstiftarens syn på rätten idag.40  
 Uppsatsen är författad med syftet att besvara en övergripande fråga med delfrågor som 
handlar om förtalsbrottet och dess skyddsintresse. Dagens förtalsbestämmelse har i princip stått 
oförändrad sedan BrB:s tillkomst.41 I propositionen till 1962 års brottsbalk var 
departementschefen (DepCh) av uppfattningen att vad som är skyddsvärt och straffvärt inom 
straffrätten ändras i takt med samhällsutvecklingen:42  
 

”När det gäller att bestämma vilka handlingstyper som skall anses som brottsliga, bör riktpunkten 
vara att i görligaste mån tillgodose samhällets krav på skydd för skilda allmänna och enskilda 
intressen utan att medborgarnas handlingsfrihet inskränkes mer än oundgängligen nödvändigt. Som 
en viktig synpunkt bör härvid beaktas, att icke alla skyddsvärda intressen kräver kriminalisering. 

                                                             
33 Se Strömholm, Rätt, s. 184 och s. 195–196, s. 198.  
34 Jfr Strömholm, Rätt, s. 184.  
35 Jfr Strömholm, Rätt, s. 192–193 och s. 198.  
36 Se Strömholm, Rätt, s. 189.  
37 Jfr Strömholm, Rätt, s. 493.  
38 Se t.ex. Strömholm, Rätt, s. 184, s. 192–193, s. 198 och s. 200–201.  
39 Se Sandgren, s. 648 ff.  
40 Jfr t.ex. Strömholm, Rätt, s. 184, s. 189, s. 198, s. 200–201 och s. 299–300.  
41 Se prop. 1962:10 del B s. 349–350; SOU 2016:7 s. 399. 
42 Prop. 1962:10 del B s. 41.  
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Erforderligt skydd kan ofta beredas på annat sätt, t.ex. genom skadeståndsskyldighet utan förening 
med brottsansvar, genom kontrollåtgärder av skilda slag samt genom upplysning. För att en riktig 
och ändamålsenlig avvägning av det kriminaliserade området skall kunna ernås, är det vidare av stor 
betydelse, att bedömningen – utan stel bundenhet vid historiskt betingade värderingar eller 
traditionella tankesätt – sker med hänsyn till det samhälle i vilket vi nu lever.” 

 
Även DepCh:s syn på rätten stödjer att författaren av denna uppsats väljer att tillämpa en 
juridisk metod framför en mer begränsad rättsdogmatisk metod. Den rättsdogmatiska metoden 
måste anses vara snävare utifrån hur Sandgren förklarar metoden och ordet rättsdogmatik.43  

   
1.4   Disposition  
 
Uppsatsen består av fem kapitel. I det första kapitlet ger författaren en bakgrund till arbetet och 
förklarar vilket ämne som ska avhandlas och varför det är intressant. I kapitel 1 beskrivs också 
uppsatsens begränsningar, vilka frågor som ska utredas och med vilken metod samt med vilket 
material frågorna ska besvaras.  
 I kapitel 2 redogör författaren för förtalsbrottets historia. Detta i syfte att konkretisera 
brottets skyddsintresse men också för att visa på svårigheten i att förklara skyddet för äran och 
anseendet då termerna ändrat innebörd i takt med samhällsutvecklingen. Hur ett straffbud kan 
ändra funktion hänger ihop med vilka kriterier som måste vara uppfyllda för att legitimera att 
en gärning beläggs med straff. En ändrad samhällsmoral torde påverka gärningars straffbarhet 
och uppkomna skadors skyddsvärdhet. En jämförelse med våldtäktsbrottet kommer att 
redovisas. I kapitlet kommer även en för uppsatsen ändamålsenlig definition av den personliga 
integriteten att ges. Gränsen för hur ett straffbud kan konstrueras om för att fylla en annan 
funktion än det ursprungliga torde sättas av legalitetsprincipen. Avslutningsvis kommer ett 
översiktligt resonemang föras om hur legalitetsprincipen påverkar lagstiftarens utformning av 
straffbud.  
 I kapitel 3 förklarar författaren hur den svenska lagstiftaren, och de svenska domstolarna, 
har ändrat inställning inför vilka gärningar som är straffvärda och vilka intressen som är 
skyddsvärda i takt med Europadomstolens praxis. I kapitlet redogörs särskilt för hur de svenska 
rättsaktörerna rättat sig efter Europadomstolens avgöranden gällande skyddet för den 
personliga integriteten. Författaren är medveten om att EKMR:s genomslag i svensk rätt är 
begränsad bl.a. med hänsyn till olika straffrättsliga principer. I kapitlet kommer även att 
redogöras för dessa begränsningar. Författaren vill uppmärksamma läsarna på att skyddsvärda 
intressen också kan skapas genom kommunikationer som enbart sker inom den nationella 
rättsordningen. Hur gemene man kan påverka lagstiftarens syn på vad som är skyddsvärt, enligt 
ett visst straffbud, kommer också att förklaras i kapitel 3.  

I Kapitel 4 knyts säcken ihop och det hänvisas tillbaka till slutsatser som dragits tidigare i 
framställningen. Kapitlet inleds med en jämförelse där ofredandebrottets rekvisit kännbar 
fridskränkning liknas med förtalsbrottets krav på missaktning. Med jämförelsen vill författaren 
visa på hur ofredandebrottet blivit ett brott till skydd för den personliga integriteten, efter 
incitament från främst Europadomstolen, och att detsamma torde gälla för förtalsbrottet med 
hänsyn till de senast gjorda lagändringarna på området. Kapitlet avslutas med en rättsfallanalys 
                                                             
43 Se Sandgren, s. 648 ff.  
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av de rättsfall som det, i den rättsliga diskursen, kontinuerligt hänvisas till i syfte att belysa att 
förtalsbrottet har blivit ett brott till skydd för den personliga integriteten.44  

Uppsatsen avslutas i ett kapitel 5. Där redovisar författaren svaren på uppsatsens delfrågor 
och besvarar därmed också frågan om hur förtalsbrottet har blivit ett brott till skydd för den 
personliga integriteten. I det avslutande kapitlet lyfter författaren också fram obesvarade frågor, 
som uppkommit under skrivandets gång, och som intresserade läsare uppmuntras att utforska 
vidare kring. 	    

                                                             
44 Se t.ex. Axberger, Ära, s. 716 ff.; Schultz, s. 221 och s. 224–228; SOU 2008:3 s. 216–219; SOU 2016:7 s. 
209–211; NJA 2008 s 946 på s. 959–961; E.S mot Sverige, s. 8–9, p. 21. 
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2   Gärningar som bör vara kriminaliserade  
 
En utgångspunkt är att gärningar endast ska kriminaliseras ifall gärningarnas utförande hotar 
att skada ett av allmänheten erkänt skyddsintresse.45 Vid ärekränkningsbrottens tillkomst 
motiverade lagstiftaren förtalsbrottets nödvändighet med att förtalsgärningarna hotade att skada 
brottsoffrets ära och anseende.46 Som påpekat, i det inledande kapitlet, är det lagstiftaren som 
talar om vilka gärningar som ska vara kriminaliserade men det är domstolarna som bestämmer 
vad som är ett brott i det enskilda fallet.47 Straff ska endast utdömas om gärningen uppnår ett 
visst mått av klander.48 Samtidigt får domstolarna inte döma ut ett straff för en gärning som i 
dagens samhälle uppfattas som straffvärd men där befintliga straffbud lexikaliskt inte ger 
utrymme för en sådan tillämpning.49 Det är vedertaget att ord byter mening med tiden och att 
skyddsintressen ändras i takt med samhällsutvecklingen – men ändock.50  

I det följande ska förtalsbrottets klandervärdhet och skyddsintresse undersökas historiskt. 
Förarbetena till förtalsbrottet kommer att analyseras. Detta för att åskådliggöra hur 
straffbestämmelsen tillkommit i en tid då värnandet om den enskildes rykte torde ha varit 
viktigare för individens deltagande i samhället. Hur skyddsintresset ära och anseende skiftar till 
ett värnande om den enskildes personliga integritet kommer att åskådliggöras genom en enkel 
jämförelse med historiska ändringar kring synen på sexualbrott. Det kommer även att 
åskådliggöras hur detta visat sig med hänsyn till nyligen gjorda lagändringar som bl.a. 
motiverats med hänsyn till artikel 8 EKMR.  

Vad ära och anseende är samt en för uppsatsen ändamålsenlig definition av den personliga 
integriteten kommer att ges. Detta för att visa på hur dessa skyddsintressen skiljer sig åt men 
också för att visa på hur de sammanfaller. Straffanvändningsutredningens synpunkter, gällande 
vilka kriterier som bör vara uppfyllda för att motivera en kriminalisering, kommer att redogöras 
för. De särskilda processregler som gäller för ärekränkningsbrotten kommer också att förklaras. 
Detta till utvisande av att förtalsbrottets potential att fungera som ett skydd för den enskildes 
personliga integritet torde vara vad som legitimerar att förtalsgärningar är straffbara idag. I 
kapitlet förklaras att statsmakten måste förse rättsordningen med någon form av skydd för 
ryktesspridning dels p.g.a. att folket förväntar sig det och dels p.g.a. konventionskraven enligt 
artikel 8 EKMR. En närmare analys över hur EKMR och Europadomstolens praxis påverkar 
svensk gällande rätt ges i efterföljande kapitel 3.  
 

                                                             
45 Se Heidenborg, s. 307. SOU 2013:38 del 2 s. 481–482. Jfr även Nelson, s. 15.  
46 Jfr prop. 1962:10 del B s. 141 ”Brottet utgör ett angrepp på annans ställning i samhället som kräver beivran … 
” och jfr även s. 144 ”skyddet mot kränkande yttranden …”. Jfr dock prop. 1962:10 del B s. 142 ”Sådana brott 
kan skapa svåra lidanden för den enskilde och förödande sociala skadeverkningar för denne; ärekränkning bör 
därför kunna beivras vid domstol.” 
47 Se Wegerstad, s. 64 och s. 77.  
48 Jfr Heidenborg, s. 308–309. Jfr även Wegerstad, s. 65; Nelson, s. 17 citat Nehrman om att domaren inte ska 
besvära sig med att utdöma ansvar för mindre kränkningar och s. 20 om i vilka begränsade situationer en 
ärekränkt hade talerätt hos kungen. 
49 Se t.ex. NJA 2005 s 712 på s. 723–724; NJA 2008 s 946 på s. 962–963.  
50 Jfr t.ex. SOU 1980:8 s. 91–92; SOU 2013:38 del 2 s. 506; SOU 2016:7 s.  188–190; Prop. 2016/17:222 s. 20, 
s. 30 och s. 67. Jfr även prop. 1962:10 del B s. 140–142; Axberger, Ära, s. 717–720; Axberger, Tryckfrihetens, s. 
216–225; Hammarskjöld, s. 1; Lernestedt, s. 168–169.  
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2.1   Förtalsbrottets historia 
2.1.1   Medeltiden fram till 1864 års strafflag 
 
I doktrinen har förtalsbrottet hänvisats tillbaka ända till medeltidens hednalag51. I enlighet med 
denna lag var förtal något inblandade parter löste på tu man hand i en duell. Hade någon beskyllt 
en annan för att vara feg kunde den kränkte genom att vinna duellen bevisa motsatsen. Tog den 
kränkte inte tillfället i akt att försvara sig fick denne finna sig i att hädanefter betraktas som en 
fegis. Det ansågs vara av samhällsmedborgarnas intresse att veta sanningen om folks gärningar 
och egenskaper.52 Sture Petrén sammanfattar den uppfattningen bra med följande citat:53 
 

”Överhuvudtaget uppfattades det under medeltiden liksom långt fram i senare tider som ett 
samhällsintresse att sanningen om människors egenskaper och gärningar skulle komma till allmän 
kännedom. Ingen borde få åtnjuta mer ära än han förtjänade. Tvärtom borde en mindervärdig person 
åsättas en lämplig benämning, som klargjorde vem man hade att göra med.” 

 
Alvar Nelson har i sin avhandling ”Rätt och ära – en studie i svensk straffrätt” redogjort för hur 
olika rättsvetenskapsmän definierat skyddet för äran. I avhandlingen förklaras att flera 
rättsvetare sett på skyddet för äran som tudelat. Ära, snarast synonymt med heder och anseende, 
var något den enskilde dels kunde skaffa sig själv genom sina prestationer och dels något 
medfött i att vara människa. Enligt dessa rättsvetare var det endast den medfödda hedern som 
var så pass skyddsvärd att det var en angelägenhet för rättsväsendet att rå om.54  

Under utformningen av 1864 års strafflag (SL) började man ifrågasätta om det inte kunde 
vara lika klandervärt att sprida sanna uppgifter om någon. Lagkommittén stod dock fast vid att 
ingen skulle åtnjuta mer ära än denne förtjänade och argumenterade utifrån en romersk lag som 
på svenska gav uttryck för följande påstående: ”Den, som sanningsenligt omtalar en af annan 
förövad gerning, som för dennes goda namn och rykte finnes menlig, är ej den egentlige 
ärekränkaren. Det är gerningsmannen sjelf, som kränkt sin ära.”55 

I SL fick förtalsbrottet en utformning där skyddsintresset skiftades från ett värnande om 
sanningen till ett värnande om den enskildes anseende. Lagstiftaren kom fram till att 
sanningsbevisning inte skulle tillåtas i rättssalen i syfte att befria gärningsmannen från ansvar. 
En sådan ordning skulle möjliggöra för gärningsmannen att otaliga gånger upprepa 
kränkningen. Förbudet mot sanningsbevisning motiverades också med att det knappast kunde 
vara ett samhällsintresse att informera allmänheten om människors sanna privatliv.56  

	  
2.1.2   Förtalsbrottet i 1962 års brottsbalk  
 
Tanken om att förtalsbrottet upprättats i syfte att värna sanningen om enskildas rätta natur 
återupptogs av Straffrättskommittén vid utformningen av 1962 års brottsbalk. I sitt betänkande 

                                                             
51 Nationalencyklopedin, envig. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/envig (hämtad 2018-10-27).  
52 Se Axberger, Tryckfrihetens, s. 216–217. Jfr även Nelson, s. 12–13.  
53 Petrén, s. 166–167. Jfr Hammarskjöld, s. 17 ”Då nu ingen kan med skäl fordra att erkännas och aktas för något 
bättre än han är …”.  
54 Se Nelson, s. 13 ff. Observera även likheter med Karakó mot Ungern, p. 22–23; NJA 2015 s 86 HD:s domskäl 
på s. 96 p. 4–5.  
55 Förslag till allmän Criminallag, andra avdelningen, s. 66–67.  
56 Se Axberger, Tryckfrihetens, s. 218–219.  Se även Nelson, s. 70–74.  
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(SOU 1953:14) anförde kommittén att lagen måste möjliggöra för den kränkte att nå verklig 
upprättelse. Detta genom att domstolen avkunnade en dom som slog fast att påståendet var 
oriktigt. Enligt kommittén var det, med hänsyn till den drabbade, därför nödvändigt att 
sanningsbevisning tilläts så att allmänheten, svart på vitt, fick veta att beskyllningen varit 
osann.57 Med detta resonemang föreslog kommittén att ärekränkningsbrottet skulle delas upp i 
två straffbud där rekvisiten för vardera brott var desamma men där sanningsbevisning tilläts i 
det ena fallet och var oväsentligt för straffansvar i det andra.58 På så sätt kunde målsäganden, 
genom att åberopa antingen det ena eller andra straffbudet, styra ifall sanningsbevisning skulle 
tillåtas i rättssalen till grund för ett beslut om påståendets sanningshalt.59  

DepCh motsatte sig kommitténs förslag och i BrB intogs endast en straffbestämmelse som 
kriminaliserade: ”Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt 
eller eljest lämnar uppgift som genom sitt innehåll är ägnad att utsätta honom för andras 
missaktning, dömes för förtal till böter.”60  

Förtalsbestämmelsen har till sin ordalydelse, i princip, stått oförändrad fram tills idag.61 
Kommitténs utgångspunkt var att förtalsbrottet främst syftade till att skydda enskilda från 
osanna beskyllningar.62 DepCh hade en annan grundsyn på förtalsbestämmelsens 
skyddsintresse. DepCh anförde att det straffvärda med förtalsgärningen var att den utgjorde ett 
angrepp på den beskylldes samhällsstatus. I propositionen förklarade DepCh att vi alla är 
tvingade att leva tillsammans i en gruppgemenskap och att uteslutas från denna gemenskap var 
lika farligt som ett angrepp mot någons kroppsliga integritet eller rörelsefrihet. Enligt DepCh 
kunde en sådan skyddsvärd effekt inträda oberoende av om uppgiften som spridits var sann. 
DepCh förklarade slutsatsen med att människor kommunicerar genom en blandning av fakta 
och omdömen. Enligt DepCh kunde påståenden, som visserligen är sanna, ändå vara förkastliga 
eftersom var och en kan välja vad i historien denne väljer att belysa. Hade någon anklagats för 
att vara en brottsling, och var det sant, gjorde inte bevisningen om sanningen att människor 
automatiskt slutade ringakta den beskyllde.63  

DepCh var ense med kommittén om att vissa kränkningar var tvungna att accepteras med 
hänsyn till andra befogande intressen och då gärningspersonen kunde visa att denne haft fog att 
framföra uppgiften. Förtalsgärningen skulle vara straffri om gärningspersonen med ett 
allmänintresse i beaktande, t.ex. med hänsyn till yttrandefriheten, spridit uppgiften och detta 
intresse i det enskilda fallet vägde tyngre än brottsoffrets rätt till socialt umgänge.64 Vad som 

                                                             
57 Se SOU 1953:14 s. 189. Se även prop. 1962:10 del B s. 140–142; Axberger, Tryckfrihetens, s. 219–220.  
58 Se SOU 1953:14 s. 190–195. Se även prop. 1962:10 del B s. 140–141; Axberger, Tryckfrihetens, s. 220–222. 
59 Se SOU 1953:14 s. 193–195. Se även prop. 1962:10 del B s. 140–141; Axberger, Tryckfrihetens, s. 221. 
Observera Nelson, s. 21–24 likheterna med Rabenius lagförslag om att dela upp ärekränkningarna i tre där 
sanningsbevisning tilläts för beljugande men inte vid smädande.  
60 Se prop. 1962:10 del B s. 349 och se även s. 140–147.   
61 Se prop. 1962:10 del B s. 349–350; SOU 2016:7 s. 399.  
62 Se SOU 1953:14 s. 182 och s. 189–190. Se även prop. 1962:10 del B s. 140–142; Axberger, Tryckfrihetens, s. 
222.  
63 Se prop. 1962:10 del B s. 140–143. Jfr även SOU 1980:8 s. 89.  
64 Se Axberger, Tryckfrihetens, s. 220–221 och s. 223. Se även SOU 1953:14 s. 182–183 och s. 194–195 om det 
med hänsyn till det enskilda eller allmännas väl var försvarligt att lämna uppgiften var det straffritt. 
Sanningsbevisning tilläts då även vid åtal om vanryktande. Det var dock inte uppgiftens sanning som var det 
egentliga fokusen för bevisningen utan – se Axberger, Tryckfrihetens, s. 221 – ”frågan om uppgiftslämnaren 
befunnit sig i en sådan situation att han haft tillräckligt fog att framföra den.” och prop. 1962:10 del B s. 142–
145. 
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från en tid till en annan skulle anses straffritt skulle för förtalsbrottet – kanske mer än för andra 
brott – vara domstolarnas sak att avgöra.65  

När Lagrådet hade lämnat sina åsikter ansåg DepCh att utrymmet för kränkande uttalanden 
var tvunget att vidgas ytterligare. Straffrihet skulle råda ifall uttalandet med hänsyn till 
omständigheterna var försvarligt. Med det menades att uttalandets sanningshalt kunde befria 
från ansvar ifall uttalandet speglade ”det dagliga livets yttranderätt beträffande sådant som 
riktigt återger vad som hänt.”66 

Straffrättskommittén hade anfört att ansvar för förtal krävde att en uppgift lämnats om ett 
bestämt faktum eller omständighet. Det hörde samman med synen att förtalsbrottet främst skulle 
skydda enskilda från osanna beskyllningar. För oprecisa uppgifter ansågs inte gå att föra 
bevisning om. DepCh, å andra sidan, ansåg att uppgifternas form var oväsentligt för 
straffansvar. Det klandervärda var att uppgiftsspridandet utgjorde ett angrepp på personen och 
vad detta angrepp bestod i var därför av underordnad betydelse.67  

Redan vid straffbestämmelsens tillkomst var DepCh på det klara med att förtalsbrottet aldrig 
skulle komma till klart uttryck i lagtext.68 Integritetsskyddskommittén, tillsatt efter beslut av 
regeringen år 1966 och med uppdrag att se över det svenska integritetsskyddet, anförde att en 
regel till skydd för privatlivet kommer att bli lika vag som en regel till skydd för äran. Enligt 
kommittén kunde privatlivet som skyddsobjekt, liksom äran, aldrig ges en klar definition 
eftersom skyddsobjektet i sig ändras i takt med samhällsutvecklingen och innebörden av 
begreppet är subjektiv.69 Kommittén anförde:70  

 
”Det objekt som lagstiftaren avser att skydda [med förtalsbrottet] är en persons ära. Detta har i 
lagtext uttryckts i ordalag som inte ger klar vägledning vid tillämpningen. För att förstå och kunna 
tillämpa de svårtillgängliga stadgandena om förtal och annan ärekränkning krävs kännedom om 
lagens förarbeten samt om rättspraxis. Det torde enligt vår mening inte kunna undvikas att också en 
lagregel till skydd för privatlivet får samma generella utformning som förtalsstadgandet. Mot 
bakgrund av att det i båda fallen ytterst gäller värderingar med starka inslag av moral och etik är 
detta enligt vår mening fullt naturligt.” 

 
2.1.3   Slutsatser kring förtalsbrottets straffvärda och skyddsvärda aspekter 
 
Med hänvisning tillbaka till medeltiden kan följande slutsatser ges om förtalsbrottets 
skyddsintresse och straffbarhet. I linje med hednalagen ansågs den rätta sanningens 
frambringande vara ett intresse för samhället men inte för det allmänna. Med det allmänna 
menas staten. Brottet beivrades tand för tand och efter en duell kunde det klargöras vem som 
var samhällets pultron (fegis) och vem som var samhällets mandom.71  

                                                             
65 Se prop. 1962:10 del B s. 142. Se även SOU 2016:7 s. 402 och s. 404 ff.  
66 Se prop. 1962:10 del C s. 183 och även s. 182. Se även Axberger, Tryckfrihetens, s. 225 och s. 227. Observera 
även prop. 2016/17:222 s. 24 även i nutid anses uppgiftens sanningshalt ha viss betydelse för om gärningen är 
straffri.   
67 Se SOU 2016:7 s. 400–403; Axberger, Tryckfrihetens, s. 220–221 och s. 223.  
68 Se prop. 1962:10 del B s. 142. Se även SOU 2016:7 s. 402. 
69 Se SOU 1980:8 s. 3 och s. 91–92. Jfr även Hammarskjöld, s. 1.  
70 SOU 1980:8 s. 91–92.  
71 Se Axberger, Tryckfrihetens, s. 216–217.  
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 Från 1864 års strafflag fram till förtalsbrottets utformning i 1962 års brottsbalk har två 
argumentationslinjer kring det straffvärda och skyddsvärda i brottsformen löpt parallellt. Å ena 
sidan har det straffvärda ansetts vara att sprida osanningar. Detta eftersom osanningar skadar 
det allmännas intresse av att få veta folks rätta egenskaper för att kunna behandla dem därefter.72 
Å andra sidan har det straffvärda ansetts vara att sprida vanärande uppgifter – oaktat 
sanningshalt. Detta eftersom uppgifter som typiskt sett gör en människa mindre värd i 
gruppgemenskapens ögon kommer utesluta människan från samhället; vilket är lika klandervärt 
som ett angrepp på den kroppsliga integriteten eller rörelsefriheten. Dagens förtalsbrott har 
utformats efter den senare utgångspunkten.73  
 En fråga som uppstår, och som också tangerar uppsatsens frågeställning, är om 
skyddsintresset för förtalsbrottet i nutid har genomgått ännu ett skifte. Har skyddsintresset 
utvecklats från ett skydd för sanningen, till ett skydd för äran och slutligen till ett skydd för den 
personliga integriteten?  
 
2.2   Om hur skyddsintressena ära och anseende respektive den personliga integriteten 

kommer till uttryck i gällande rätt  
 
2.2.1   Äran och anseendet som skyddsintresse  
 
Ärekränkningsbrotten, alltså både förtal och förolämpning, har sin grund i 1864 års strafflag. 
Förtalsbrottet liknar som mest 16 kap. 7 § SL samt 16 kap. 8 § SL. Genom det förstnämnda 
lagrummet bestraffades den som beskyllde någon för att ha begått ett visst brott eller en viss 
brottstyp. Med det senare lagrummet bestraffades den som spred rykten om en person, rykten 
som visserligen inte förmedlade att personen var brottslig, men som typiskt sett fick personen 
att framstå som mindre värd i andras ögon. Genom 16 kap. 8 § SL bestraffades – för det första 
– sådan ryktesspridning som typiskt sett var till nackdel för den drabbades ära, goda namn och 
medborgerliga anseende och för det andra ryktesspridning som, utan att verka menligt för 
personens medborgerliga anseende74, medförde negativa konsekvenser för den utsattes yrke, 
näring eller fortkomst.75  

Begreppet ära har definierats som ”den aktning och det anseende som en person åtnjuter 
bland sina medmänniskor (ära i objektiv mening) och en persons egen känsla av att vara aktad 
och ansedd (ära i subjektiv mening).”76 Det har enkelt beskrivits att förtal utgör en kränkning 
av den objektiva äran medan förolämpning kränker den subjektiva äran.77 Anseende är ett 
begrepp som i doktrinen har likställts med den objektiva äran. Den subjektiva äran, som kränks 

                                                             
72 Se t.ex. Petrén, s. 166–167; Axberger, Tryckfrihetens, s. 218–225.  
73 Se prop. 1962:10 del B s. 140–143. Se även Axberger, Tryckfrihetens, s. 218–225. 
74 Se SOU 2016:7 s. 411 d.v.s. det räcker att personen uppfattas som en sämre människa av den närmaste 
bekantskapskretsen; att resten av Sveriges befolkning inte håller med om att uppgiften framställer den utpekade 
som en sämre människa är oväsentligt för straffansvar. 
75 Se SOU 1953:14 s. 177; Prop. 1962:10 del B s. 122–123. Se även SOU 2016:7 s. 399–400; Nelson, s. 411.  
76 SOU 2016:7 s. 400. Se SOU 1953:14 s. 177. Se även prop. 2016/17:222 s. 18. Jfr även prop. 1962:10 Del B s. 
122, s. 143 och s. 148.  
77 Se t.ex. SOU 1953:14 s. 177; Axberger, Ära, s. 718; Axberger, Tryckfrihetens, s. 225–226. 
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genom förolämpningsbrottet, har istället beskrivits med termer såsom ”självuppfattning” eller 
”självaktning”.78  

Begreppet ära har i doktrinen kritiserats för att inte passa in i dagens samhälle. Ordet har 
förklarats föra tankarna tillbaka till en svunnen tid då sociala hierarkier i samhället var 
viktigare.79 Mårten Schultz har förklarat att bestämmelserna om ärekränkning i praktiken har 
använts för att skydda även andra intressen än äran.80 Samtidigt framhåller Schultz angående 
förtalsbrottet att: ”Det skyddade intresset i regeln är primärt det potentiella offrets rykte. Det är 
skyddet för vad andra kan anse om brottsoffret som utgör regelns kärna, inte offrets egna 
upplevelser eller känslor. Privatlivet som sådant är således inte föremål för skyddet med en snäv 
mening.”81 Schultz förklarar sitt resonemang med att ärekränkningsreglerna kan tillämpas för 
att skydda privatlivet eftersom privata uppgifter, som olovligen sprids, kan vara sådana 
uppgifter som typiskt sett anses utsätta den drabbade för andras missaktning.82 

Hans-Gunnar Axberger har med en historisk tillbakablick förklarat hur skyddsobjektet för 
ärekränkningsbrotten, med moderna termer, idag är den personliga integriteten. Författaren har 
anfört att ärekränkningsbrotten infördes i BrB under en brytningstid. Samhället gick från ett 
förhållande där status och självuppfattning varit avgörande för individens möjlighet att försörja 
sig och delta i societeten mot ett tillstånd där dessa frågor började spela mindre roll. Axberger 
hänvisar till förarbetena – och de rättsliga diskussioner som fördes kring dem – och påpekar att 
texterna uttrycker en strävan om att ärekränkningsbrotten ska ge skydd för angrepp på person 
snarare än angreppet på någons heder.83 Axberger poängterar att DepCh verkar ha anammat 
Alvar Nelsons syn på skillnaden mellan förtals- och förolämpningsbrottet;84 vilket 
sammanfattningsvis leder till slutsatsen att ryktesspridning, oavsett om de skadar självkänslan 
eller den utsattes status hos andra, torde påverka den enskildes möjlighet att delta i 
gruppgemenskapen. På så sätt är både förtal och förolämpning brott att uppfatta som 
fredskränkningar.85  

Axberger förklarar att vid ärekränkningsbrottens tillkomst beskrevs den enskildes 
fredanspråk i termer såsom heder och ära medan motsvarande anspråk idag uttrycks i begrepp 
såsom privatlivets helgd och personlig integritet.86 I sammanhanget bör nämnas att 
gränsdragningen mellan ett skydd för privatlivet och hedern inte heller uppfattades som särskilt 
skarp av 1966 års integritetsskyddskommitté. I utredningens slutbetänkande år 1980 lades fram 
förslag om att i BrB:s femte kapitel införa en generell regel som kriminaliserade 
uppgiftslämnande av privata angelägenheter som kränkte privatlivets fred.87 Ett liknande 

                                                             
78 Se t.ex. Axberger, Ära, s. 718. Se Nelson, s. 410 och jfr även s. 15–18 äldre rätt och gränsen mellan 
ärekränkningar som ”går å heder å ära” respektive ”skymf och förakt”. Se även prop. 1962:10 del B s. 122. 
79 Se Axberger, Ära, s. 718–719; Schultz, s. 221. Se även SOU 2016:7 s. 28 ”det ursprungliga angivna 
skyddsintresset gällande förolämpningsbrottet – att skydda mot angrepp på någons ärekänsla och s.k. subjektiva 
ära – i dag framstår som förlegat.” 
80 Se Schultz, s. 221 och s. 234.  
81 Se Schultz, s. 222.  
82 Se Schultz, s. 227. 
83 Se Axberger, Ära, s. 718–720. Jfr även SOU 2013:38 del 2 s. 508–509. 
84 Se Axberger, Ära, s. 719.  
85 Nelson, s. 417.  
86 Se Axberger, Ära, s. 720.  
87 Se SOU 1980:8 s. 87–95. Se även SOU 2016:7 s. 228–229 och s. 278–279; Prop. 2016/17:222 s. 26.  
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förslag redogjorde även 2003 års yttrandefrihetskommitté (senare Yttrandefrihetskommittén) 
för i sin utredning.88 

I likhet med Schultz anser Axberger att ärekränkningsbrottens tillämpningsgräns, att 
fungera som ett skydd för den personliga integriteten, går vid straffbudens ordalydelse. Schultz 
anför att ärekränkningsbrotten inte kan tillämpas som skydd för den personliga integriteten ifall 
missaktningsrekvisitet inte är uppfyllt.89 Axberger framhåller att ärekränkningsbrotten inte kan 
fylla funktionen som integritetsskydd i domstolarna om en sådan tillämpning skulle vara i strid 
med straffbudens ordalydelse.90  

Noterbart i sammanhanget är att femte kapitlet i BrB i princip stått oförändrat sedan BrB:s 
tillkomst.91 Ett flertal brott har tillkommit och ändringar har i skett i fjärde kapitlet; ett kapitel 
med det uttalade skyddsintresset friheten och friden. Syftet med ändringarna har varit att stärka 
enskildas straffrättsliga skydd för angrepp mot deras personliga integritet.92 Lagstiftarens 
restriktivitet med att införa nya straffbud i femte kapitlet kan tolkas som ett medvetet val att 
inte ge allmänheten uppfattningen om att ryktesspridning är något svenska staten starkt vill 
ingripa mot. Genom att istället revidera om i fjärde kapitlet, torde lagstiftaren ha velat visa att 
det skyddsvärda snarare är kopplat till att kränkande informationsinsamling och spridning kan 
utgöra lika klandervärda angrepp på person som fridskränkningar.93 Brottet olaga 
integritetsintrång liknar tidigare lagförslag, från 1966 års integritetsskyddskommitté respektive 
2003 års yttrandefrihetskommitté,  om att i BrB:s femte kapitel införa generella straffbud till 
skydd för privatlivets fred respektive privatlivet.94 I förarbetena till olaga integritetsintrång 
förespråkade regeringen att domarna skulle döma i konkurrens ifall en gärning innefattade både 
ansvar för förtal och olaga integritetsintrång. Detta med hänsyn till deras skilda 
skyddsintressen: äran och anseendet respektive den personliga integriteten. Det anfördes dock 
att om det olaga integritetsintrånget var att rubricera som grovt konsumerades däremot 
förtalsbrottet p.g.a. det grova brottets höga straffvärde.95 

 Sammantaget visar rättsläget på hur lagstiftaren erkänner äran som ett eget skyddsintresse 
men att statens värnande om intresset torde realiseras först ifall ärekränkningen också skadar 
den personliga integriteten. I det efterföljande avsnittet ska redogöras för hur 
ärekränkningsbrottens processregler visar på samma slutsats.  

 
2.2.2   Den särskilda åtalsprövningen och lite om yttrandefrihetsbrott 
 

                                                             
88 Se SOU 2012:55 s. 436–438. Se även SOU 2016:7 s. 237 ff. och s. 279; Prop. 2016/17:222 s. 27. Observera 
Nelson, s. 12 intressant resonemang om att straffbudens kapitelplacering inte är avgörande för vilket 
skyddsintresse straffbudet avser att värna.  
89 Se Schultz, s. 227–228 och s. 234–235. 
90 Se Axberger, Ära, s. 720.  
91 Se SOU 2016:7 s. 399; Dir. 2014:74 s. 5–6. Jfr dock prop. 2013/14:47 s. 1–2, s. 25 och s. 37–38 samt dir. 
2014:74 s. 3 åtalsprövningsregeln för förtal fick ett bredare tillämpningsområde 1 juli 2014. Dock i syfte att 
stärka enskildas processuella skydd för integritetskränkningar – inte i syfte att stärka skyddet mot 
ärekränkningar. 
92 Se t.ex. Dir 2014:74 s. 5–6; Prop. 2016/17:222 s. 18 och s. 42. 
93 Jfr prop. 1962:10 del B s. 141.  
94 Se SOU 1980:8 s. 87–95, SOU 2012:55 s. 436–438 och prop. 2016/17:222 s. 30–42.  
95 Se prop. 2016/17:222 s. 46 och s. 97. 
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Grovt förtal (d.v.s. det ärekränkningsbrott som närmast är att likna vid olaga integritetsintrång) 
är ett brott som i huvudsak behandlas som ett målsägandebrott från polis- och åklagarsida.96 
För att brottet ska utredas av polis eller åklagare, och åtalas av åklagare, krävs dels att brottet 
antingen anmälts av målsäganden eller riktats mot en person under 18 år och dels att åtal anses 
påkallat från allmän synpunkt.97 I praktiken blir det ofta målsäganden som själv får samla bevis 
och väcka talan i tingsrätten.98 Att framgångsrikt föra en sådan talan är väldigt svårt för gemene 
man som saknar den processvana en åklagare har. Det har i den rättsliga litteraturen framlagts 
goda argument som tyder på att om en brottsanmälan inte ens leder till startskottet av en 
förundersökning, av polis och åklagare, kommer målsäganden inte göra sig mödan att själv 
utkräva ansvar i domstol.99  

En förundersökning inleds inte om gärningen som anmälts inte anses vara brottslig.100 
Brottsförebyggande rådets (Brå:s) rapport på området visar att missaktningsrekvisitet ofta 
vållar osäkerhet kring ifall gärningen som anmälts är brottslig.101 Vidare är en förtalsgärning 
straffri om gärningen, vid första anblick, kan anses vara försvarlig och den misstänkte troligtvis 
också kan bevisa att uppgiften var sann eller att denne annars haft skälig grund för uttalandet.102 
Vid ärekränkningsbrott anses nödvändigheten av att påbörja en brottsutredning än mindre 
eftersom förundersökningen syftar till att finna en gärningsperson för ett brott som faller under 
allmänt åtal vilket förtalsbrottet som huvudregel inte gör.103  

Den ärekränkte, som själv väcker åtal, löper också risken att få målet avvisat av domstolen 
ifall processen borde handläggas som ett yttrandefrihetsmål.104 Förtalsbrottet är också ett 
yttrandefrihetsbrott.105 Idag begås brottet inte sällan via internet och sociala medier.106 Om en 
sådan gärning skett inom eller utanför det grundlagsskyddade området torde vara svårt för den 
enskilde att bedöma.107  

Olaga integritetsintrång, med den personliga integriteten som skyddsintresse, har också en 
särskild åtalsprövningsregel knuten till sig. Åtalsprövningsregeln i 4 kap. 11 § BrB ställer lägre 
krav på de förutsättningar som måste vara uppfyllda för att en åklagare ska vara behörig att föra 
talan i rätten. Det räcker med att målsäganden antingen anmält brottet eller att åtal anses påkallat 
från allmän synpunkt.108 I 2016 års proposition hänvisade regeringen till Europadomstolens 

                                                             
96 Se RättsPM 2014:2 s. 3–5 och s. 12–15. Se även t.ex. NJA 2014 s 808 T.J väckte enskilt åtal för grovt förtal.  
97 Se 5 kap. 5 § BrB.  
98 Se t.ex. RättsPM 2014:2 s. 4 och s. 12–19; Brå 2015:6 s. 12–13 och s. 17. Se även prop. 2013/14:47 s. 23–24 
och Enarsson, Utsatthet, s. 876 och s. 880 observera att dessa uttalanden gäller hur den gamla lydelsen av 5 kap. 
5 § BrB har tillämpats. 
99 Se t.ex. RättsPM 2014:2 s. 16 och s. 18; RättsPM 2018:2 s. 57; Enarsson, Utsatthet, s. 881 och s. 891–892; 
Schultz, s. 211–218, s. 231 och s. 234–235 om målsäganden inte har bevisning, i form av t.ex. ett 
förundersökningsbeslut, som styrker att ett brott har begåtts blir svårt att få rätt till kränkningsersättning. Se även 
Brå 2015:6 s. 11–13 och s. 87. Jfr t.ex. prop. 2013/14:47 s. 24–26.  
100 Se 23 kap. 1 § RB.  
101 Se Brå 2015:6 s. 16.  
102 Se t.ex. Axberger, Tryckfrihetens, s. 240.  
103 Se Brå 2015:6 s. 17 och s. 19.  
104 Se t.ex. NJA 2003 s 31; NJA 2007 s 309.  
105 Se 5 kap. 1 § YGL och 7 kap. 4 § 8 st. 14 p. TF.  
106 Se t.ex. RättsPM 2014:2 s. 12; SOU 2013:38 del 2 s. 508–509; Dir. 2014:74. 
107 Jfr Enarsson, Avlägsnande, s. 378; Schultz, s. 229–230. 
108 Jfr dock PM 56 a s. 7 åsikt om att ett eventuellt nytt brott till skydd för privatlivet ska omfattas av 
åtalsprövningsreglerna i 5 kap. BrB.  
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praxis och förklarade att artikel 8 EKMR inkluderar en positiv skyldighet för svenska staten.109 
Det innebär att alla tjänstemän, som utför statliga uppgifter, inte bara måste underlåta att vidta 
åtgärder som riskerar att inskränka den aktuella grundläggande mänskliga rättigheten utan 
också måste tillämpa regler som aktivt möjliggör för rättighetens förverkligande. I praktiken 
innebär det att en individ som fått sin integritet kränkt, av en annan individ, ska kunna förvänta 
sig statens stöd och få upprättelse för kränkningen.110 Upprättelse har ansetts kunna ske i form 
av skadestånd eller ansvarsutkrävande men också genom att de brottsbekämpande 
myndigheterna står till den kränktes förfogande.111  

På tre platser i landet finns tre olika utvecklingscentrum placerade med uppgift att vägleda 
åklagarna i hur de bör agera i förhållande till ny lagstiftning. När det gällde tolkningen av 
regeringens uttalande om dömande i brottskonkurrens vid misstankar om grovt förtal och olaga 
integritetsintrång gav Utvecklingscentrum Stockholm (UC Sthlm) följande rekommendation 
till åklagarna:112  

 
”I 20 kap. 4 § första stycket rättegångsbalken finns en bestämmelse som säger att i de fall 
en handling innefattar flera brott och något av dem hör under allmänt åtal får åklagare väcka åtal 
även för övriga brott. Om målsäganden har angett brottet olaga integritetsintrång till åtal bör detta 
enligt UC Stockholms bedömning innebära att åklagaren även får väcka åtal för förtal genom samma 
gärning, utan att någon åtalsprövning enligt 5 kap. 5 § brottsbalken behöver göras. I sådana 
konkurrenssituationer är UC Stockholms rekommendation tillsvidare att åtal bör väckas för båda 
brotten.” 

 
I dir. 2014:74 anförde regeringen att utredaren, som nu tillsattes för att se över det straffrättsliga 
integritetsskyddet, i sitt arbete skulle utgå från att ärekränkningsbrotten som huvudregel 
fortfarande ska åtalas av målsäganden och att åklagaren endast under speciella förutsättningar 
får väcka åtal.113 Det var med detta direktiv i grunden som ”Utredningen om ett modernt och 
starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten” skapades. I utredningens 
slutbetänkande SOU 2016:7 presenterades lagförslaget om olaga integritetsintrång som 
riksdagen sedan antog utan några väsentliga förändringar.114 
 Som anfört i avsnitt 2.2.1 ger även de processrättsliga reglerna, vad beträffar 
ärekränkningsbrotten, stöd för att förtalsbrottet är ett brott med ett skyddsintresse som endast 
berör det allmänna ifall förtalsgärningen också typiskt sett skadar den enskildes personliga 
integritet. 

Vad som ännu inte framkommit i denna uppsats är en för uppsatsen ändamålsenlig 
definition av den personliga integriteten. En sådan definition kommer lämnas i det efterföljande 
avsnittet.   
 
2.2.3   En för uppsatsen ändamålsenlig definition av den personliga integriteten  
 

                                                             
109 Se prop. 2016/17:222 s. 21, s. 30 och s. 107.  
110 Se Cameron, s. 50–51 och s. 122.  
111 Se Cameron, s. 50–51; SOU 2008:3 s. 85–87; Enarsson, Utsatthet, s. 876–879.  
112 Ahlner Wetterqvist & Laurén.  
113 Se dir. 2014:74 s. 9. 
114 Se SOU 2016:7 s. 3–4 och s. 207–313, prop. 2016/17:222 s. 30–31 och 4 kap. 6 c § BrB.  
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Den personliga integriteten är ett begrepp som aldrig fått någon entydig juridisk definition.115 
Begreppet förekommer inte i något straffbud men det används i annan lagstiftning.116 Att dra 
slutsatser om ett ords innebörd från ett rättsområde till ett annat ska ske med försiktighet.117 
Eftersom kränkningsersättning, på grund av brott, endast döms ut om det står klart att ett brott 
har begåtts kan vägledning för att bestämma begreppets innebörd hämtas från 
skadeståndsrätten.118 I fråga om vilka möjligheter till civil- eller straffrättslig upprättelse 
enskilda har vid kränkningar på nätet har Schultz definierat personlig integritet som rätten att 
få vara ifred. Enligt honom inbegriper det dels en rätt att få ha en sfär skyddad från insyn och 
dels en rätt att själv kunna kontrollera informationen om sitt privatliv.119 Schultz definition 
stämmer väl överens med fil. dr. Ludvig Beckmans som anför att personlig integritet dels är en 
rätt till en skyddad sfär och dels är en rätt till självbestämmande.120 I förarbeten har lagstiftarna 
varit överens om att personlig integritet är en sfär som omger varje människa där intrång från 
utomstående endast får ske efter samtycke.121 Begreppet har i rättskällorna ofta definierats 
negativt d.v.s. utifrån vilka handlingar som kan orsaka ett klandervärt intrång i den fredade 
sfären.122  

När lagstiftaren på senare tid har diskuterat den personliga integriteten har skyddsintresset 
ansetts kunde motivera skärpt lagstiftning gällande smygfotografering och spridande av 
integritetskänslig information via nätet.123 I dir. 2014:74 gav regeringen utredaren i uppdrag att 
se över det straffrättsliga skyddet för den personliga integriteten i andra fall än vid angrepp mot 
den fysiska eller sexuella integriteten.124 Som anförts tidigare i uppsatsen råder enighet kring 
att begreppet, den personliga integriteten, går att dela upp i flera dimensioner. 
Tvångsmedelskommittén var tidiga med att förklara begreppet genom att strukturera upp det 
och härleda varje del till bestämmelser i regeringsformen (RF). Tvångsmedelskommitténs lista 
ser ut som följer:125  
 

”Kommittén har byggt på följande indelning av integriteten, nämligen den rumsliga integriteten 
(hemfrid jfr 2 kap. 6 § RF), den materiella integriteten (egendomsskydd jfr 2 kap. 18 § RF), den 
kroppsliga integriteten (skydd för liv och hälsa, mot ingrepp i eller mot kroppen, kroppsvisitation, 
kroppsbesiktning m.m. jfr 2 kap. 6 § RF), den personliga integriteten i fysisk mening (skyddet för 
den personliga friheten och rörelsefriheten jfr 2 kap. 8 § RF), den personliga integriteten i ideell 

                                                             
115 Se t.ex. prop. 2016/17:222 s. 18; SOU 2007:22 s. 52–65; Dir. 2004:51. Jfr även Axberger, Integritetsskydd, s. 
468.  
116 Se SOU 2016:7 s. 68. Se även tidigare 48 § PuL. 
117 Se NJA 2017 s 393 föredragandens betänkande p. 14 och HD:s domskäl p. 17. Jfr även Strömholm, Rätt, s. 
448–449; PM 56 s. 38 om Pressens opinionsnämnd; Schultz, s. 221 hur specialstraffrätten inte fångar in intresset 
av att få vara ifred och kontrollera information om sig själv. 
118 Jfr PM 56 s. 44; Schultz, s. 226; SOU 1980:8 s. 89; SOU 2008:3 s. 122. 
119 Se Schultz, s. 211 och s. 221. Jfr även SOU 2008:3 s. 218. 
120 Se SOU 2007:22 s. 62. Jfr även SOU 2008:3 s. 95–96.  
121 Se t.ex. prop. 2016/17:222 s. 18; SOU 2007:22 s. 65. Jfr även Cameron, s. 121 ”Article 8 guarantees four 
seperate rights … All four rights can be said to fall within the concept of ”privacy” which is of central 
importance in Western society. Most people would agree that there is a zone of individual freedom into which 
the state should not usually tread.” 
122 Se t.ex. Strömholm, Individens, s. 30; SOU 2007:22 s. 57–58.  
123 Se prop. 2016/17:222 s. 26–27 och s. 29–30. Se t.ex. PM 56 a s. 3 ff. Jfr även Axberger, Integritetsskydd, s. 
474 ff.  
124 Se dir. 2014:74 s. 5.  
125 SOU 1984:54 s. 42.  
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mening (skyddet för personligheten och för privatlivet inkl. den privata ekonomin jfr 1 kap. 2 § 
RF).” 

 
Den för uppsatsen ändamålsenliga definitionen av den personliga integriteten är den del av 
integritetsskyddet som Tvångsmedelskommittén benämnde den ideella personliga integriteten. 
Den personliga integriteten i ideell mening hänfördes till dåvarande 1 kap. 2 § RF126 och ansågs 
bl.a. innefatta ett skydd för personligheten och privatlivet. Handlingar som kunde kränka den 
ideella personliga integriteten var t.ex. när identiteten hos en uppgiftslämnare, eller klient, 
röjdes efter en kroppsvisitation av en journalist respektive husrannsakan hos en advokat.127  

Strömholm har gjort en lista över vilka handlingar som anses utgöra klandervärda 
integritetsintrång. På listan nämns bl.a. ”olovlig ljudupptagning, fotografering eller 
filmupptagning”, ”avslöjande inför offentligheten av annans privata förhållanden” och 
”angrepp på annans heder och ära”.128 När regeringen år 2016 försökte definiera hur 
skyddsintresset personlig integritet kommer till uttryck i svensk rätt hänvisade regeringen, 
liksom Tvångsmedelskommittén, till 1 kap. 2 § fjärde stycket RF som ger uttryck för att det 
allmänna ska ”värna den enskildes privatliv och familjeliv”. Regeringen hänvisade också till 2 
kap. 6 § andra stycket RF som uttrycker att den enskilde gentemot det allmänna är skyddad 
”mot betydande intrång i den personliga integriteten.”129 Lagrummet är nytt sedan den 1 januari 
2011.130  

RF:s rättighetskatalog i 2 kap. är konstruerad så att den uttrycker 
normgivningsbegränsningar gentemot lagstiftaren. Riksdagen får inte instifta lagar som – ifall 
de tillämpas av myndighetstjänstemän – leder till att en individ får en rättighet i katalogen 
kränkt. Rättighetskatalogen i 2 kap. RF ger alltså uttryck för negativa rättigheter. Vid införandet 
av 2 kap. 6 § andra stycket RF anförde lagstiftaren att det inte kunde uteslutas att lag säkerligen 
tillkommit dessförinnan, som vid tillämpning, otillbörligt inskränkt individers personliga 
integritet. Med 2 kap. 6 § andra stycket RF hoppades lagstiftaren att ”Sveriges trovärdighet som 
fördragsslutande part till Europakonventionen” skulle öka ”om skyddet för enskildas personliga 
integritet ges en tydligare förankring i grundlag”.131 

Det råder enighet bland de rättsliga aktörerna att fysiska handlingar såsom brott mot person 
och sexualbrott per se leder till kränkningar av offrets personliga integritet eftersom handlingen 
är ett intrång i det intima.132 Sådana handlingar bestraffas för att det kroppsliga eller fysiska 
övergreppet är klandervärt.133 I NJA 2017 s 393 gjorde HD en distinktion och en liknelse på en 
och samma gång mellan skyddet för den kroppsliga integriteten och den sexuella integriteten. 
HD förklarade att fysiskt antasta någon är ett straffbart ofredande även om den utsatte inte 
uppmärksammade gärningen vid gärningstillfället. Detta eftersom handlingen utgjorde ett 

                                                             
126 Se SFS 1976:871. 
127 Se SOU 1984:54 s. 42–43. Jfr även SOU 2008:3 s. 74–75 och s. 121–123 hur utredningen avgränsat sitt 
arbete till den ideella personliga integriteten som definieras utifrån likande gärningar som 
Tvångsmedelskommittén presenterat.  
128 Se Strömholm, Individens, s. 30.  
129 Se prop. 2016/17:222 s. 21.  
130 Se prop. 2009/10:80 s. 171, s. 242 och s. 249–250.  
131 Se prop. 2009/10:80 s. 171–177 och jfr även s. 414.  
132 Jfr SOU 2007:22 s. 60 och s. 62; Dir 2004:51; NJA 2017 s 393; RH 1999:119.  
133 Se SOU 1984:54 s. 42–43. Jfr även Schultz, s. 210 och s. 221; Dir. 2014:74 s. 5; NJA 2015 s 86 HD:s 
domskäl på s. 97 p. 9.  
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intrång i den drabbades kroppsliga integritet. Att ofreda någon genom annat hänsynslöst 
beteende krävde däremot att den angripne uppfattat gärningen för att ofredandet skulle anses 
straffbart. HD drog slutsatsen att begränsas straffansvaret på det sättet måste lagstiftaren ha sett 
till så att andra straffbud finns att tillämpa vid ouppmärksammade integritetskränkningar som 
är lika klandervärda som ett kroppsligt angrepp. HD anförde att den sexuella integriteten borde 
ges ett starkare skydd än den kroppsliga integriteten i allmänhet. I fallet dömdes den tilltalade 
för sexuellt ofredande.134   

När det gäller den ideella personliga integriteten är det handlingar i form av ryktesspridning, 
olovlig bildframställning och spridning samt insamlandet av personuppgifter som utgör det 
klandervärda beteendet.135 Artikel 8 EKMR har av Europadomstolen tolkats som en regel som 
stadgar att envar har rätt till en fredad sfär där intrång från utomstående endast får ske efter 
samtycke. Ett intrång har enligt Europadomstolen ansetts kunna ske genom just olovlig 
fotografering och spridande av bilder.136 Har en individ genom en sådan handling orsakat en 
annan individ skada innebär artikel 8 att medlemsstaten måste tillhandahålla regler som 
möjliggör att skadevållaren utfärdas en sanktion och den skadelidande får upprättelse.137 I 2016 
års proposition hänvisades till EKMR och de krav konventionen, i ljuset av Europadomstolens 
praxis, ställer på medlemsstaterna.138  

Personlig integritet i ideell mening kan beskrivas i termer av rätten till privatliv och rätten 
till sin egen personlighet.139 Skyddsintresset kan skadas genom handlingar som inte går att ta 
på och skadan blir typiskt sett också av ideell karaktär.140 Det är utifrån denna definition av 
personlig integritet som uppsatsen kommer att fortskrida.141  

Det har allt sedan 1864 års strafflag förts diskussioner om huruvida det är statens uppgift 
att skydda sådana ideella intressen. Carl Gustav Hammarsköljd sammanfattar diskursen väl 
med följande citat:142 

 
”Staten har att skydda menniskans personlighet i dess totalitet, i dess lifsyttringar samt i medlen för 
dess utveckling. Så skyddar staten lif, kroppslig integritet, frihet och egendom. Men personligheten 
är icke kroppen, som är dess organ, och ännu mindre egendomen, som hon använder såsom medel. 
Personlighetens kärna är anden och häruti har, såsom förut sagdt, äran sin grund. Här hafva nu några 
författare velat söka orsaken till ärekränkningens straffbarhet, i det sagt, att då alla menniskor i så 
måtto äro lika, att de alla äro personligheter, måste de ömsesidigt akta personligheten uti hvarandra, 
hvarvid staten, såsom den der skyddar personligheten, naturligen straffar den, som öfverträder denna 
plikt”.  

 

                                                             
134 Se NJA 2017 s 393 p. 26–27 och domslutet.  
135 Se t.ex. SOU 2007:22 s. 63–65; PM 63 s. 24–27.  
136 Se t.ex. von Hannover mot Tyskland; Peck mot Förenade kungariket.  
137 Se t.ex. E.S mot Sverige, p. 47–50.  
138 Se prop. 2016/17:222 s. 21, s. 30 och s. 107. Jfr dir. 2014:74 s. 4–5.  
139 Jfr SOU 1980:8 s. 91–93; SOU 2007:22 s. 52–65; SOU 2008:3 s. 72, s. 74–75 och s. 121–122; von Hannover 
mot Tyskland, p. 50 och p. 69; Cameron, s. 121–124; Prop. 2016/17:222 s. 38; SOU 2007:22 s. 63–65; Ds 
1994:51 s. 8–9; Karakó mot Ungern, p. 21.  
140 Se dir. 2014:74 s. 4. Jfr SOU 2008:3 s. 74–75, s. 121–123 och s. 216–218. 
141 Observera Ds 1994:51 s. 10 1966 års integritetsskyddskommitté behandlade den ideella personliga 
integriteten i sitt slutbetänkande SOU 1980:8.  
142 Hammarskjöld, s. 16–17.  
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2.2.4   Skäl att fortsätta benämna ärekränkningsbrotten som brott till skydd för äran och 
anseendet & en jämförelse med våldtäktsbrottets historia 

 
Av vad som hittills framkommit i uppsatsen framstår det som att det väsentliga skyddsintresset 
för förtalsbrottet idag är den enskildes personliga integritet och inte äran. Har en individ blivit 
utsatt för ett förtalsbrott utan att gärningen typiskt sett kränker offrets personliga integritet 
kommer de statliga aktörerna inte att ingripa.143 Målsäganden blir då hänvisad att själv driva 
målet till åtal.144 En rättfärdigad fråga i sammanhanget är om äran i praktiken har status som ett 
självständigt skyddsintresse i svensk rätt.145 Med skyddsintresse menas om det finns tillräckliga 
motiv som legitimerar att lagstiftaren belägger vissa gärningar med straff i syfte att motverka 
skador på ett intresse som gemene man anser att staten ska värna om.146 

Claes Lernestedt poängterar, i sin avhandling om kriminalisering, att ett straffbud inte sällan 
ger skydd åt flera intressen – men att varje intresse sett separat ofta inte är tillräckligt skyddsvärt 
för att ensamt motivera en kriminalisering.147 Att somliga skyddsintressen är lägre värderade 
än andra kan, enligt Lernestedt, identifieras genom att t.ex. vissa brottstyper inte faller under 
allmänt åtal.148 Lernestedt förklarar att vilka intressen som utgör skyddsintressen varierar över 
tid men att en bestående tanke är att skyddsintressena kan härledas utifrån att staten i främsta 
rummet alltid har att skydda medborgarnas rätt till liv.149  

Att sammankoppla ett skydd för äran med rätten till liv kan te sig krystat idag men torde ha 
varit enklare förr när ett aktat anseende spelade större roll för den enskildes möjlighet att 
försörja sig och delta i samhällsgemenskapen. Lernestedt anger inte bara att ett straffbud kan 
fungera som skydd för flera intressen, där endast det ena är så starkt att det legitimerar en 
kriminalisering; Lernestedt framhåller även att straffbud helt kan skifta skyddsintresse.150  

Möjligheten att förtalsbrottet idag har ett skyddsintresse som är skilt från dess ursprungliga 
kan åskådliggöras med en jämförelse över hur skyddsintresset för sexualbrotten skiftat med 
tiden. 1864 års strafflag var, liksom dagens brottsbalk, uppdelad i kapitel efter vilket 
skyddsintresse brotten i vardera kapitel värnade om. Gällande våldtäktsbrottet rådde en 
diskussion om brottet skulle ses som ett brott mot sedligheten eller mot friheten. Med sedlighet 
menades att brottet dels skyddade allmänheten från att demoraliseras och dels gav skydd för 
den utsatta kvinnans individuella ära och blygsamhet. I SL placerades våldtäktsbrottet bland 
fridsbrotten.151 Johan Hagströmer argumenterade för att placeringen av brottet var riktig med 
följande motivering:152  
 

                                                             
143 Se t.ex. Ahlner Wetterqvist & Laurén.  
144 Se t.ex. RättsPM 2014:2 s. 12–15. 
145 Jfr prop. 1962:10 del B s. 141–142; SOU 2013:38 del 2 s. 483 och s. 508–509; Prop. 2013/14:47 s. 24 och 
SOU 1975:102 s. 310–311 lagstiftaren avvisade tystnadspliktskommitténs förslag om att ärekränkningsbrotten 
som huvudregel skulle falla under allmänt åtal genom att det endast skulle krävas angivelse för åtalsbehörighet.  
146 Se Heidenborg, s. 307. Se även Wegerstad, s. 65–67; Asp m.fl., s. 40–41. Jfr prop. 2016/17:222 s. 22 och s. 
38–39; Lernestedt, s. 31 och särskilt not 38 samt s. 128–131.  
147 Se Lernestedt, s. 169–171.  
148 Jfr Lernestedt, s. 49 observera att detta är en kommentar till SL, dock har ärekränkningsbrotten utformats från 
16 kap. 7 § SL och 16 kap. 8 § SL.  
149 Se Lernestedt, s. 168–169 och s. 174. Jfr även SOU 2013:38 del 2 s. 482.  
150 Se Lernestedt, s. 168–173.  
151 Se Wegerstad, s. 89–92.  
152 Se Hagströmer, s. 363.  
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”Otvifvelaktigt innebär ett brott af hithörande slag en grof osedlighet. Men betraktad såsom 
sedlighetsbrott är väl dock gärningen icke värre än mången annan osedlighet, som blott träffas af 
jämförelsevis ringa straff, t. ex. tidelag. Hvad som åter å brottet trycker dess särskildt svåra prägel 
är den oerhördt brutala ringaktningen för en kvinnas rätt att här ifrågavarande afseende bestämma 
öfver sin person.” 

 
Det starkaste skälet att låta förtalsbrottet stå kvar som ett brott till skydd för den enskildes ära 
och anseende torde vara att äran också är ett intresse som gemene man förväntar sig att staten 
ska agera mot.153 Från svenska statens sida anses dock detta intresse inte lika viktigt att beivra 
som ett integritetsangrepp vilket tydligt märks genom de processvårigheter en ärekränkt individ 
möter.154  

År 2011 lät regeringen utse en utredare (senare Straffanvändningsutredningen) med 
uppdrag att bl.a. kartlägga vilka kriterier som bör vara uppfyllda för att motivera en 
kriminalisering och utreda ifall vissa straffbud kunde avvaras. Bakgrunden till direktivet var att 
regeringen hade uppmärksammat att det på senare år uppkommit en trend där straffbud, särskilt 
inom specialstraffrätten, tillkommit slentrianmässigt i syfte att råda bot på uppkomna 
samhällsproblem. Med anledning av att kriminalisering är resurskrävande, och är det främsta 
uttrycket för statens makt över medborgarna, bör kriminalisering endast ske när det är 
motiverat.155  

Redan under arbetets gång kom Straffanvändningsutredningens särskilda utredare, 
lagmannen Mari Heidenborg,156 fram till några välmotiverade slutsatser angående vilka 
kriterier som måste vara uppfyllda för att lagstiftaren ska ha behörighet att instifta nya straffbud. 
Många av dessa slutsatser höll även utredningen fast vid i sitt slutbetänkande (SOU 2013:38). 
Ståndpunkterna stämmer överens med Lernestedts samlade doktrin om kriminaliseringens 
problem och principer.  

Heidenborgs och Straffanvändningsutredningens slutsatser förtjänar att belysas i syfte att 
åskådliggöra hur ett värnande om den enskildes ära inte torde vara tillräckliga skäl för 
kriminalisering idag.157 Det leder vidare till frågan om domstolarna kan döma för ett 
ärekränkningsbrott ifall det enda som typiskt sett skadas av gärningen är den utsattes 
anseende.158  
	  
2.2.5   Straffanvändningsutredningens kriterier för när en kriminalisering får ske 
 
För det första ska kriminalisering ske endast om ett maktövertag (i form av att belägga en viss 
gärning med straff) från statens sida kan förutses leda till ett skydd för ett identifierbart och 
konkret skyddsintresse.159 Främst är legitima skyddsintressen de intressen som skadas av 

                                                             
153 Se Hammarskjöld, s. 16. Jfr Heidenborg, s. 301 angående ”trovärdighet”. Jfr även NJA 1926 s 203. Observera 
t.ex. SOU 2012:55 s. 419, RättsPM 2014:2 s. 7–8 och s. 12, Brå 2015:6 och prop. 2013/14:47 s. 25–26.  
154 Se SOU 2013:38 del 2 s. 508. Jfr även dir. 2014:74 s. 9.  
155 Se dir. 2011:31. Se även Heidenborg, s. 301 ff.; SOU 2013:38 del 1 s. 3–4 och del 2 s. 475. 
156 Se SOU 2013:38 del 1 s. 3–4.  
157 Jfr dir. 2011:31 s. 2 och s. 5. Jfr även Heidenborg, s. 307 och s. 311. Observera Hammarskjöld, s. 1 och s. 10 
ff.  
158 Jfr Lernestedt, s. 307–309. Jfr även NJA 2014 s 808 HD:s domskäl p. 24 gränsen för vad som utgör en 
straffbar handling går vid den inom straffrätten oskrivna regeln om social adekvans 
159 Se Heidenborg, s. 307. Jfr Lernestedt, s. 15–22, s. 31–32 och s. 127 ff.  
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gärningar som gemene man – genom tiderna – har uppfattat som illegala med hänsyn till 
gärningarnas immoraliska och oetiska inslag.160 Heidenborg och Straffanvändningsutredningen 
laborerar med begreppet kärnstraffrätten. Vilka gärningar som är legitima att kriminalisera med 
hänsyn till kärnstraffrätten definieras negativt d.v.s. en gärning kan beläggas med straff om 
gärningen i sig uppfattas som förkastlig; vilket den gör ifall den typiskt sett skadar ett intresse 
envar förväntar sig att staten ska skydda. Som exempel på kriminella gärningar som är att 
hänföra till kärnstraffrätten anges ”allvarliga angrepp mot liv och hälsa, egendomsbrott samt 
gärningar som riktar sig mot den gällande samhällsordningen.”161 Samtidigt är vedertaget att 
de intressen som medborgarna förväntar sig att staten ska ingripa mot med straffrättsliga 
sanktioner varierar över tid.162 Heidenborg anför att sammanfattningsvis kan de grundläggande 
fri- och rättigheterna i 2 kap. RF utgöra exempel för intressen som alltid kan motivera en 
kriminalisering.163 
 För det andra ska det stå klart att den handling som är påtänkt för kriminalisering leder till 
– eller utgör fara att leda till – en påtaglig skada på skyddsintresset.164 För det tredje måste 
kriminaliseringen i medborgarnas ögon framstå som trovärdig.165 Handlingar ska inte 
kriminaliseras även om de riskerar att skada ett skyddsvärt intresse ifall handlingarna ändå är 
önskade av befolkningen.166 Heidenborg nämner som exempel att köra bil: gemene man vill 
tillåtas att köra bil även om varje bilkörning innebär en risk för liv och hälsa.167 Lernestedt 
belyser att ”intresse”, ”skada” och ”skyddsintresse” är begrepp som bör separeras. Enligt 
Lernestedt finns det intressen i samhället som faller utanför rättssystemet – och i vart fall 
utanför straffrätten. Dessutom kan skador uppstå på straffrättsliga intressen men där gärningen 
inte bör vara kriminaliserad eftersom skadan inte uppstår genom ett ”straffrättsligt relevant 
handlande.”168  
 Heidenborg poängterar att när kriterierna är uppfyllda måste inte en kriminalisering ske. Att 
straffbelägga handlingar är kostsamt och resurskrävande.169 Åklagarutredningen hade tidigare 
riktat kritik mot straffinflationen och anfört att allt fler bagatellartade handlingar föreskrivits 
straff. Det medförde, enligt Åklagarutredningen, att rättsväsendets resurser togs i anspråk för 
att beivra brott där straffet inte hade någon effekt på hur människor fortsatte att agera och där 
brott som var riktigt allvarliga inte kunde utredas ordentligt.170  

Heidenborg anför att innan en kriminalisering sker bör lagstiftaren överväga om redan 
befintliga straffbud och andra rättsregler kan tillämpas för att hindra ett visst beteende och 

                                                             
160 Se SOU 2013:38 del 1 s. 19.  
161 Heidenborg, s. 305. Se även SOU 2013:38 del 1 s. 19 och del 2 s. 479.  
162 Se dir. 2011:31 s. 5; Heidenborg, s. 307; SOU 2013:38 del 2 s. 482 och s. 506. Jfr även prop. 2016/17:222 s. 
20 och s. 30.  
163 Se Heidenborg, s. 307. Jfr även Asp m.fl., s. 41.  
164 Se Heidenborg, s. 308.  
165 Se Heidenborg s. 301, s. 304 och s. 308; SOU 2013:38 del 2 s. 504. Se även dir. 2011:31 s. 1 och s. 5–6. Jfr 
även Lernestedt, s. 51. 
166 Se Heidenborg, s. 305–306 och s. 308. Jfr NJA 2014 s 808 HD:s domskäl p. 24 gränsen för vad som utgör en 
straffbar handling går vid den inom straffrätten oskrivna regeln om social adekvans. Jfr även SOU 2016:7 s. 232 
Integritetsskyddskommittén hade ansett att den allmänna acceptansen, för ett generellt straffbud till skydd för 
den personliga integriteten, ansågs låg och därför borde ett sådant lagförslag inte genomföras. 
167 Se Heidenborg, s. 305–306 och s. 308.  
168 Se Lernestedt, s. 31 och särskilt not 38 samt se även s. 127–131.  
169 Se Heidenborg, s. 304 och s. 308–309.  
170 Se SOU 1992:61 s. 103 och s. 106. Se även prop. 1994/95:23 s. 52–54; Heidenborg, s. 302–303.  
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skydda ett visst intresse.171 Ifall det övervägs att kriminalisera något i syfte att förändra 
människors beteende bör också begrundas ifall ett sådant normskapande kan ske med andra 
regler än straffbud. Som eget exempel kan anföras ekonomiska skattereduktioner vid 
miljövänliga investeringar.172  
 Heidenborg uppmärksammar också att ”äldre straffbestämmelsers tillämpningsområden har 
vidgats.”173 Uttalandet gällde specialstraffrättslig lagstiftning men det finns ingen anledning att 
anta att samma tendenser inte torde gälla för BrB:s bestämmelser.174 Lernestedt lyfter i sin 
avhandling fram Ivar Agges uppfattning om att specialstraffrättsliga bestämmelser 
kriminaliserade gärningar som hotade att skada mer bagatellartade intressen medan straffbuden 
i dåvarande centrala strafflag gav skydd åt högre värderade intressen.175 I samband BrB:s 
tillkomst fördes diskussioner om en förändrad syn på vilka intressen respektive straffbud 
egentligen värnade. Somliga handlingar avkriminaliserades medan andra bytte plats i 
brottskatalogen då de ansågs ge skydd åt ett annat intresse än det ursprungliga. Efter BrB:s 
ikraftträdande började det ifrågasättas om rättssystemet var överkriminaliserat, bl.a. med 
hänsyn till att vissa straffbestämmelser inte stämde överens med gällande värderingar. 
Lernestedt förklarar att någon större insats att avkriminalisera inte skedde – istället byttes 
straffet ut mot en sanktionsavgift eller likande.176  

Heidenborg och Strafflagskommittén är inne på samma spår som Lernestedt och medger att 
även om kriminalisering endast ska ske för att skydda ett erkänt skyddsintresse – är listan över 
skyddsintressen inte statisk – och lagstiftaren har sista ordet i vilka intressen som berättigar en 
kriminalisering. Vill lagstiftaren införa en ny straffbestämmelse kan lagstiftaren med en god 
juridisk argumentation också rättfärdiga den nya kriminaliseringen.177 
 
2.2.6   Tankar från Straffanvändningsutredningen och 2016 års utredning om att 

avkriminalisera förolämpning  
 
Straffrättsanvändningsutredningen hade i uppdrag att bl.a. se över om vissa gärningar som	  –	  
vid tiden för uppdraget	   –	  var kriminaliserade borde vara straffria på grund av att motiv till 
kriminalisering inte längre fanns.178 Angående brottet förolämpning anförde utredningen att den 
subjektiva äran är ett förlegat begrepp och att vikten av att upprätthålla en viss status i samhället 
inte var lika betydelsefull nu som vid straffbudets tillkomst.179 Ett kriterium för att det ska vara 
legitimt att belägga en viss gärning med straff är att straffbudet i sig kan tjäna som medel för 

                                                             
171 Se Heidenborg, s. 309. Jfr Schultz, s. 228 samt s. 234 och så har också de straffbud svenska lagen haft att 
erbjuda till skydd för den personliga integriteten tillämpats.  
172 Jfr Heidenborg, s. 304; SOU 2013:38 del 2 s. 479 andra exempel är utbildning och information.  
173 Se Heidenborg, s. 303.  
174 Jfr Cameron, s. 49–51, s. 60 och s. 139 hur nationella domstolar kan vara tvungna att utvidga 
tillämpningsområdet av nationella straffbud, genom tolkning, i syfte att uppfylla EKMR:s krav. Jfr även 
Lernestedt, s. 19–22. Jfr dock dir. 2014:74 s. 6–7 det hävdas att det straffrättsliga skyddet mot 
integritetskränkningar har förstärkts till följd av samhällsutvecklingen samtidigt som BrB:s straffbud är 
ålderdomliga och har fått ett ganska snävt tillämpningsområde i rättspraxis.  
175 Se Lernestedt, s. 54. Jfr även SOU 1980:8 s. 90.  
176 Se Lernestedt, s. 51–59.  
177 Se Heidenborg, s. 303–304 och s. 307–308. Se även SOU 1992:61 s. 104–105. Jfr även Lernestedt, s. 16–17 
och s. 168–169. 
178 Se dir. 2011:31 s. 3; SOU 2013:38 del 2 s. 504–506.   
179 Se SOU 2013:38 del 2 s. 506–508.  
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att värna om ett identifierbart och konkret intresse som bör skyddas av samhället.180 
Utredningen poängterade att lagstiftaren, med de särskilda åtalsprövningsreglerna som gäller 
för ärekränkningsbrotten, har gjort en tydlig markering att smutskastningskampanjer mellan 
gemene man är spörsmål som faller utanför det statliga intresset. Å andra sidan anförde 
utredningen att ärekränkningsbrotten åter igen kommit att fylla en viktig funktion i samhället. 
Med hänsyn till den tekniska utvecklingen, och de grova kränkningar som förekommer på nätet, 
måste i vart fall förtal finnas kvar i brottskatalogen.181 Utredningen framhöll att: ”Sådana 
beteenden framstår som i betydande mån klandervärda och flertalet av de som utsätts torde 
uppfatta det som en relativ allvarlig kränkning av sin personliga integritet.”182 Gällande brottet 
förolämpning ansåg utredningen att det fanns skäl att överväga en avkriminalisering eftersom 
de mest klandervärda formerna borde kunna beivras med straffbudet hets mot folkgrupp.183  

I SOU 2016:7 motiverade utredningen förolämpningsbrottets kvarvarande med att brottet 
fyllde funktionen att täppa igen de hål då kränkningar mot minoritetsgrupper annars inte gått 
att lagföra.184 Utredningens resonemang leder lätt till slutsatsen att det skyddsvärda, som gör 
en förolämpning straffbar, inte är undermineringen av självkänslan i sig utan det potential 
brottet har att utvecklas som ett medel för att kränka minoritetsgrupper. Resonemanget går att 
likna med hur Hammarskjöld förklarade varför ärekränkningar riktade mot ämbetsmän, enligt 
1864 års strafflag, betraktades som mer straffvärda än ärekränkningar riktade mot gemene man. 

Enligt Hammarskjöld åtnjöt vardera individ samma mått av skyddsvärd ära, en inre ära, 
vilken kunde skadas genom angrepp mot den yttre äran. Den yttre äran skadades genom 
spridandet av uppgifter som fick den enskilde att framstå som mindre värd i samhällets ögon. 
Dock kunde angrepp mot den yttre äran få personen att framstå som att denne åtnjöt ett mindre 
mått av inre ära – vilket gjorde gärningen straffvärd. Den inre äran var den ära varje människa 
åtnjöt i egenskap av att vara människa. Denna ära var lika för alla – ämbetsman som vanlig 
dödlig. Det var den inre äran som förtjänade statsmaktens skydd. Vid angrepp mot en 
ämbetsman var straffet proportionerligt i förhållande till att angreppet betraktades som ett 
angrepp mot något större än människan själv d.v.s. ett angrepp mot staten, kyrkan eller 
kommunen. Enligt Hammarskjöld var det alltså inte angreppet på ämbetsmannens ära – i 
egenskap av människa – som gjorde sådana angrepp mer straffvärda. Straffet sattes i proportion 
till angreppet mot statsmakten. Gärningen som orsakat angreppet utgjorde ofta samtidigt ett 
angrepp på ämbetsmannens personliga ära d.v.s. yttre ära, men det var endast en bieffekt, inte 
den faktor som bestämde klandervärdheten i gärningen.185 

För att gå tillbaka till nutid, och SOU 2016:7, bör anföras att utredningen motiverade 
förolämpningsbrottets kvarvarande också med argumentet att en avkriminalisering skulle verka 
negativt för den redan råa konversationstonen på internet.186 Dessutom skulle den enskildes 

                                                             
180 Se Heidenborg, s. 307. 
181 Se SOU 2013:38 del 2 s. 506–509.  
182 SOU 2013:38 del 2 s. 509.  
183 Se SOU 2013:38 del 2 s. 509. Jfr dock Asp m.fl., s. 41–42 även mindre klandervärda beteenden kan motivera 
en kriminalisering om det finns risk att det oönskade beteendet annars blir mycket vanligt 
184 Se SOU 2016:7 s. 463–464 och s. 467–468.  
185 Se Hammarskjöld, s. 8–20.  
186 Se SOU 2016:7 s. 467–468.  
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möjlighet att föra en civilrättslig talan, om kränkningsersättning p.g.a. förolämpningsbrott, helt 
försvinna ifall brottet togs ur brottskatalogen.187  

Utredningens resonemang om att förolämpningsbrottet måste finnas kvar, för enskildas 
möjlighet att kräva kränkningsersättning, kan kopplas till statens skyldighet att se till så att 
svensk rätt är i överensstämmelse med artikel 8 EKMR. Konventionens skydd för privatlivet 
innebär att Sverige måste ha lagstiftning som möjliggör upprättelse för integritetskränkta 
individer antingen genom straffrättsliga bestämmelser eller ett civilrättsligt skadestånd.188 I 
Sverige är skadeståndsrätten uppbyggd så att kränkningsersättning endast tillerkänns den 
drabbade ifall handlingen som orsakat skadan utgör ett brott.189 Det gör det nödvändigt att 
behålla förolämpningsbestämmelsen. 
	  
2.2.7   Parallella straffbud krävs med hänsyn till legalitetsprincipen 
 
Föregående avsnitt ger dock fortfarande bilden av att det klandervärda med förtalsbrottet är hur 
det utgör ett brott mot person, mot dennes personliga integritet, fredade sfär och 
självbestämmanderätt över sina egna personuppgifter och inte det faktum att uppgiftsspridandet 
kan leda till ett vanrykte hos andra. Att komma ihåg är att domstolarna inte får döma någon till 
ansvar för en gärning som inte går att subsumera under ett straffbud.190 I enlighet med vad 
Heidenborg anfört om skälen för kriminalisering ska nykriminalisering ske med försiktighet. 
Innan det sker ska lagstiftaren beakta ifall problemet går att lösa med redan gällande 
lagstiftning.191 Olaga integritetsintrång infördes som ett nytt brott för att kriminalisera 
sådant ”näthat”192 och hämndporr193 som tidigare inte gått att beivra med främst 
förtalsbrottet.194 Statistik från Brå visar att spridningen av integritetskänsliga uppgifter ofta 
anmäls till polis men att anmälan sällan leder till lagföring. Detta p.g.a. osäkerhet ifall den 
anmälda gärningen utgör ett brott med hänsyn till förtalsbrottets missaktningsrekvisit och med 
anledning av den särskilda åtalsprövningsregeln.195 Med olaga integritetsintrång hoppas 
lagstiftaren kunna beivra olovligt spridande av integritetskänsliga uppgifter som för den delen, 
inte nödvändigtvis, är ringaktande.196 Å andra sidan täcker olaga integritetsintrång inte de fall 
då: osanna uppgifter spridits, när uppgifter offentliggjorts för en mindre krets eller då brottet 

                                                             
187 Se SOU 2016:7 s. 467.  
188 Jfr dir 2011:31 s. 1, s. 5 och s. 7; SOU 2012:55 s. 420 och s. 425–426.  
189 Se 2 kap. 3 § SkL. Se även Schultz, s. 220–221. Jfr SOU 1980:8 s. 89. Jfr dock NJA 2005 s 462 på s. 494 och 
s. 497–498 samt Schultz, s. 231 observera dock att det kanske torde finnas en möjlighet, att vid sidan av lagen, 
erkänna en enskild rätt till ett ideellt skadestånd från en annan enskild. Att utdöma straff vid sidan av lagen är 
inte möjligt med hänsyn till legalitetsprincipens analogiförbud. 
190 1 kap. 1 § BrB och 1 kap. 4 § 2 st. RF. Se t.ex. NJA 2008 s 946 på s. 962–963. 
191 Se Heidenborg, s. 309.  
192 Se t.ex. Enarsson, Avlägsnande, s. 369 ”Näthat” har ingen enhetlig juridisk definition. Innebär kort sagt att 
någon via internet gör uttalanden som får den utpekade att må dåligt psykiskt.  
193 Se t.ex. Enarsson, Avlägsnande, s. 381 not 47 har beskrivits som ett fenomen när någon via nätet sprider 
sexuellt laddade framställningar av en inte sällan före detta partner i syfte att kränka eller hämnas personen. 
194 Se t.ex. prop. 2016/17:222 s. 29; NJA 1992 s 594 på s. 597; NJA 2008 s 946. Jfr även SOU 2013:38 del 2 s. 
508–509; Dir. 2014:74 s. 7–8 och s. 12–13 regeringen ansåg att svensk rätt saknar ett ändamålsenligt skydd för 
spridandet av integritetskänsliga uppgifter som inte är ringaktande; SOU 1980:8 s. 88 ff.  
195 Se Brå 2015:6 s. 11–13, s. 16, s. 63–64 och jfr även s. 84 ff. 
196 Se prop. 2016/17:222 s. 29–30 och s. 46.  
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skett i ett grundlagsskyddat medium.197 I dessa fall måste förtalsbrottet tillämpas för att beivra 
den klandervärda gärningen.  
 
2.2.8   Den subjektiva äran är ett överspelat kapitel – men hur står det till med den 

objektiva äran?  
 
I enlighet med Straffanvändningsutredningens och 2016 års utrednings resonemang angående 
förolämpningsbrottet måste den subjektiva äran vara ett skyddsintresse som i dagens 
rättsordning är överspelat. I SOU 2016:7, samt i den efterföljande propositionen, diskuterade 
lagstiftaren förolämpningsbrottet i syfte att utveckla brottets möjligheter att verka som ett skydd 
för den enskildes personliga integritet. Förarbetena behandlar särskilt vilka åtgärder som 
riksdagen borde vidta i syfte att stärka enskildas personliga integritet vid angrepp som sker via 
nätet och över sociala medier. Fram till dags datum torde, såsom Straffanvändningsutredningen 
framhöll, främst förtalsbrottet ha tillämpats för att komma åt straffvärt näthat.198 Detta eftersom 
förolämpningsbrottets rekvisit inskränker domstolarnas möjlighet att döma för förolämpning 
ifall uppgifterna riktats till en allmänhet och inte direkt till brottsoffret.199  

I syfte att stärka enskildas straffrättsliga skydd mot integritetskränkningar har 
förolämpningsbrottet sedan den 1 januari 2018 fått en ny lydelse. För straffansvar är det 
tillräckligt att uppgiften riktats till målsäganden. Utredningen anförde följande i motiven:200 
 

”Det kan dessutom hävdas att det är en orimlig ordning att det är straffbart att uttala nedsättande 
värdeomdömen till någon, när det samtidigt är straffritt att t.ex. via internet sprida samma omdöme 
om någon till många andra. De allra flesta skulle sannolikt anse det betydligt mer obehagligt, 
oroande och psykiskt påfrestande att utsättas för det senare, trots att detta (till skillnad från det förra) 
är straffritt.” 
 

Det kan ifrågasättas om förolämpningsbrottet i och med lagändringen blivit ett brott till skydd 
för den objektiva äran istället för den subjektiva äran. En annan tanke är om inte 
förolämpningsbrottet, liksom förtalsbrottet, har blivit ett brott som ger ett skydd för både den 
objektiva äran och den personliga integriteten. Det har i framställning dock argumenterats för 
att straff endast ska utdömas för gärningar som befaras skada ett erkänt skyddsintresse. Dessa 
skyddsintressen kommer snarast till uttryck i 2 kap. RF.201 Utifrån lagförarbeten, doktrin och 
rättspraxis går att utläsa att de svenska skyddsintressenas innebörd också påverkas av EKMR 
och särskilt Europadomstolens tolkningar av konventionsbestämmelserna.202 Av 
Europadomstolens tolkningar av artikel 8 EKMR står det klart att Sverige har en skyldighet att 
se till så att enskilda får upprättelse vid horisontella (mellan privata aktörer) kränkningar av den 

                                                             
197 Se t.ex. Attunda TR mål nr B 5499–18. Se även prop. 2016/17:222 s. 30 ff.  
198 Se SOU 2013:38 del 2 s. 508–509. Se även SOU 2008:3 s. 216–219; Brå 2015:6 s. 11, s. 16 och s. 100–101; 
SOU 2016:7 s. 210–211. 
199 Se t.ex. RH 2009:40.  
200 SOU 2016:7 s. 446. 
201 Se Heidenborg, s. 307. Se även Asp m.fl., s. 41. 
202 Se t.ex. SOU 2008:3 s. 85 och s. 91–94; SOU 2012:55 s. 433 ff.; Cameron, s. 49–51, s. 60, s. 116, s. 124 och 
s. 139; NJA 2005 s 805; NJA 2007 s 747. Observera särskilt bet. 1993/94:KU24 s. 13 hur riksdagen medger att 2 
kap. RF utformats efter inspiration från Europakonventionens mänskliga rättigheter.  
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personliga integriteten.203 Den personliga integriteten har av Europadomstolen alltså tolkats 
som ett fristående skyddsvärt intresse.204  

Skyddet för den personliga integriteten ställs ofta mot yttrandefriheten.205 I EKMR stadgas 
denna rättighet i artikel 10.1. I artikel 10.2 anges att yttrandefriheten får inskränkas med hänsyn 
till ”annans goda namn eller rykte”. Det kan ifrågasättas om äran också enligt EKMR är ett 
skyddsintresse som den svenska staten aktivt måste värna om genom straffbud som uttryckligen 
skyddar detta intresse. Konventionsstaterna kan uppfylla sin skyldighet att garantera envar de 
rättigheter konventionen utlovar på annat sätt än genom att kriminalisera beteenden som hotar 
att skada rättigheten. Alla rättigheter behöver inte uppbackas med straffrättslig lagstiftning.206 
 EKMR:s och Europadomstolens inflytande över svensk rätt ska redogöras för i det 
efterföljande kapitlet.  
  

                                                             
203 Se t.ex. prop. 2016/17:222 s. 21, s. 30 och s. 107.  
204 Se Karakó mot Ungern, p. 23.   
205 Se t.ex. SOU 1980:8 s. 9 och s. 94; SOU 2012:55 s. 435; Prop. 2013/14:47 s. 26; Prop. 2012/13:69 s. 11. Jfr 
även Cameron, s. 123. 
206 Se E.S mot Sverige, p. 58; Cameron, s. 51.  
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3   Europakonventionen och Europadomstolens påverkan över 
svenska skyddsintressen  

 
Redan år 1966 lät regeringen en kommitté tillsättas med uppdrag att utreda om 
integritetsskyddet behövde stärkas. Kommittén antog namnet integritetskyddskommittén. I sitt 
slutbetänkande (SOU 1980:8) redovisades tre olika huvudförslag gällande hur 
integritetsskyddet skulle försäkras i svensk rätt. Lagstiftningslinjen ville införa ett nytt brott i 
BrB:s femte kapitel. Brottet skulle skydda privatlivets fred och den straffvärda handlingen 
bestod i att lämna uppgifter om någons privata angelägenheter.207  

Parallellt med Integritetsskyddskommitténs arbete jobbade 1977 års 
yttrandefrihetsutredning (yttrandefrihetsutredningen) med frågan om en ny 
yttrandefrihetsgrundlag.208 Slutbetänkandet SOU 1980:8 lämnades över till 
yttrandefrihetsutredningen som ansåg att inga av förslagen däri borde genomföras.209 
Konstitutionsutskottet konstaterade, vid riksdagsbehandlingen av propositionen210, att 
publicitetsskador för enskilda var en fråga som ”för närvarande” inte krävde några åtgärder från 
statens sida. Utskottet var dock noga med att poängtera att det var viktigt att regeringen följde 
upp rättsutvecklingen och återkom med förslag om det skulle visa sig nödvändigt.211 
Lagstiftningslinjens förslag om ett brott till skydd för privatlivets fred genomfördes aldrig.212 

När Sverige anslöt sig till EKMR ansågs svensk rätt vara helt i överensstämmelse med 
konventionen.213 Inför 1995 års inkorporering av konventionen, som svensk lag, var 
ståndpunkten i princip densamma.214 Regeringen erkände dock att det genom 
Europadomstolens praxis visat sig att det svenska rättighetsskyddet inte på alla punkter 
motsvarade det konventionsrättsliga.215 I förarbetena poängterade regeringen att syftet med 
konventionen är att skapa en enhetlig rättighetsnorm i Europa. Då den svenska rättsordningen 
är dualistisk (d.v.s. inte tillåter att konventioner görs direkt tillämpbara om de inte införlivas 
genom svensk lag) var det nu nödvändigt att konventionens status kom till uttryck i lagtext.216

 Lagstiftaren var redan då medveten om att en inkorporering kunde leda till vissa svårigheter 
för rättstillämpningen. Konventionens artiklar var utformade efter en annan lagstiftningsteknik 
och dess preciserade innebörd kom till uttryck först efter Europadomstolens tolkningar.217 Efter 
inkorporeringen skulle två rättighetsskydd löpa parallellt. Vid en rättighetskränkning orsakad 
av staten skulle den drabbade individen kunna åberopa den rättighetsbestämmelse som gav den 
enskilde starkast skydd. Det noterades i förarbetena att det svenska skyddet för tryck- och 
yttrandefriheten i grundlagsskyddade media var starkare än EKMR:s. Det ansågs främst bero 
på meddelarfriheten och förbudet mot förhandsgranskning.218  
                                                             
207 Se SOU 1980:8 s. 3–4 och s. 87–95. Se även SOU 2016:7 s. 225 ff. och s. 279; Prop. 2016/17:222 s. 26. 
208 Se SOU 1983:70 s. 3.  
209 Se SOU 2016:7 s. 230; Prop. 2016/17:222 s. 26.  
210 Prop. 1986/87:151.  
211 Se KU 1987/88:36 särskilt s. 15 men se även s. 14. Se även prop. 2016/17:222 s. 26. 
212 Se t.ex. SOU 2012:55 s. 420–421; SOU 2016:7 s. 230.  
213 Se prop. 1951:165 s. 11.  
214 Se prop. 1993/94:117 s. 32–42.  
215 Se prop. 1993/94:117 s. 33 och s. 39–42.  
216 Se prop. 1993/94:117 s. 32–34.  
217 Se prop. 1993/94:117 s. 34.  
218 Se prop. 1993/94:117 s. 39.  
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Regeringens optimism inför svensk rätts förenlighet med konventionen gjorde att 
regeringen i 1993 års proposition inte gav några tydliga direktiv till rättstillämparna om hur de 
borde agera vid eventuella normkonflikter.219 På senare år har det visat sig att den svenska 
rättens förenlighet med konventionskraven inte är så självklar som regeringen år 1993 gav 
uttryck för.220 Särskilt i situationer där yttrandefriheten ställs mot skyddet för den enskildes ära 
eller personliga integritet har det visat sig att den svenska moraluppfattningen skiljer sig från 
övriga konventionsstater.221  

I det följande ska först redogöras för hur konstitutionella bestämmelser om grundläggande 
fri- och rättigheter222 påverkar rättsutvecklingen. Framställningen kommer särskilt fokusera på 
EKMR. I avsnitt 3.2 kommer ett antal exempel att ges där den svenska lagstiftaren sett det som 
sin skyldighet att agera till förmån för den svenska rättens överensstämmelse med 
konventionen. Eftersom svenska rättens förenlighet med konventionen är en bedömning som 
endast kan göras ifall konventionsartiklarnas innehåll går att tyda kommer det i ett delavsnitt 
att redogöras hur Europadomstolen skiljer skyddet mot ryktesspridning från skyddet för den 
personliga integriteten. I avsnitt 3.3 redogörs för de svårigheter domstolarna möter när det gäller 
att i rättstillämpningen låta EKMR få genomslag samtidigt som straffrättsliga principer ska 
beaktas. I avsnittet kommer det också att visas hur domstolarna kan tvingas anpassa sin 
rättstillämpning efter samhällsutvecklingen. Detta i enlighet med de principer som lagts fram i 
avsnitt 2.2.5 gällande när en handling är så pass klandervärd att ett straff kan utdömas. I enlighet 
med vad som tidigare anförts i uppsatsen talar lagstiftaren om vad som är kriminellt men 
domstolarna avgör vad som är ett brott i det enskilda fallet.223 

I likhet med hur det i avsnitt 3.2 åskådliggörs hur lagstiftaren svarar på Europadomstolens 
kommunikationer med ny lagstiftning kommer det i avsnitt 3.3 åskådliggöras hur de svenska 
domstolarna låter EKMR påverka domslutet efter indirekta uppmaningar från 
Europadomstolen.  
 
3.1   Hur regeringsformen och Europakonventionen påverkar riksdagen och 

domstolarna 
 
3.1.1   Om maktdelning, Lagrådet & lagprövningsrätten 
 
RF riktar direktiv till de statliga aktörerna. Främst till riksdagen och regeringen.224 RF ger också 
uttryck för hur kompetensfördelningen ser ut de statliga aktörerna sinsemellan. Riksdagen 
stiftar lag och domstolarna skipar rättvisa genom att tillämpa den av riksdagen stiftade lagen. 
Enligt 1 kap. 1 § RF fastslås att de statliga aktörerna måste utöva sin makt under lagarna. Det 
betyder bl.a. att riksdagen aldrig får instifta lagar som står i strid med RF eller i strid med 

                                                             
219 Se prop. 1993/94:117 s. 35–40.  
220 Se SOU 2008:3 s. 93–94.  
221 Se t.ex. NJA 2006 s 467 på s. 487–488 inget skydd för kollektivets anseende; Ds 2011:1 s. 16–24; Prop. 
2016/17:222 s. 22–23 och s. 30. Jfr även Fisher, s. 43 och s. 67; Cameron, s. 123–124 och s. 136.  
222 Se Fisher, s. 13–14 skillnaden mellan RF medborgerliga fri- och rättigheter kontra EKMR:s mänskliga 
rättigheter. Termen mänskliga rättigheter är förbehållen de grundläggande rättigheter som tillkommit genom 
internationella konventioner. 
223 Jfr Wegerstad, s. 64 och s. 77. 
224 Se prop. 1973:90 s. 198; NJA 2014 s 332 på s. 352. Jfr prop. 1975/76:209 s. 83 ff.; Prop. 2009/10:80 s. 142.  
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EKMR.225 Genom rättighetskatalogen i 2 kap. RF har den svenska staten utlovat medborgarna 
vissa grundläggande fri- och rättigheter. Riksdagen har, gällande de flesta av rättigheterna, 
möjlighet att inskränka dessa genom nya lagbestämmelser om det sker för att: tillgodose 
ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle, är nödvändigt med hänsyn till 
ändamålet och inte utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen.226 Lagstiftning som leder till en 
inskränkning av yttrandefriheten är endast legitim om åtgärden motiverats med hänsyn till något 
av de ändamål som räknas upp i 2 kap. 23 § RF. Yttrandefriheten får inskränkas genom lag för 
att bl.a. tillgodose privatlivets helgd och de enskildas anseende. 
 Domstolarna ska i princip utgå från att riksdagen alltid stiftar lag som är i överensstämmelse 
med grundlagen.227 Det hänger dels samman med kompetensfördelningen och dels med att 
normkontrollsystemet i Sverige är uppdelat i två led. Innan riksdagen beslutar att instifta en lag 
som begränsar någon av de grundläggande fri- och rättigheterna ska regeringens lagförslag 
granskas av Lagrådet.228 Utopin är att riksdagen, vid laginstiftandet, alltid beaktar de 
synpunkter Lagrådet lämnat. På så sätt förutsätts lagen nästan aldrig vara grundlagsstridig.229 I 
enlighet med att riksdagen är det enda organ som får lagstifta är riksdagen inte bunden vid 
Lagrådets lämnade rekommendationer. Detta utgör en kontrast till utopin som medför att en 
efterhandskontroll av lagstiftningens grundlagsenlighet också är nödvändig. Det leder till att 
lagar som förutses ha potential att verka grundlagsstridigt kan träda i kraft och åberopas inför 
domstol. Till saken hör också att Lagrådet saknar en kontext att pröva lagstiftningens 
grundlagsenlighet mot. I domstol prövas regelns grundlagsenlighet i ett konkret fall och frågor 
kan aktualiseras som inte gått att upptäcka redan under lagstiftningsprocessen.230 
 De grundläggande fri- och rättigheterna i 2 kap. RF har en annan karaktär än EKMR:s 
rättighetskatalog om de mänskliga rättigheterna. När EKMR inkorporerades i det svenska 
rättssystemet, genom att tillerkännas ställning som svensk lag, var syftet att enskilda med direkt 
stöd av konventionens artiklar skulle kunna utkräva ansvar av staten.231 RF:s grundläggande 
fri- och rättigheter är inte utformade som rättsregler. Gemene man kan i regel inte åberopa en 
paragraf i RF i syfte att i domstol utkräva ansvar av staten för en rättighetskränkning. 
Situationen förutsätts istället lösas genom att individen för talan mot staten och åberopar en 
rättsregel som finns i den övriga lagstiftningen där handlingen är belagd med en sanktion i form 
av straff eller skadestånd.232 I rättsfallet NJA 2014 s 332 sammanfattade justitiesekreteraren, i 
sitt förslag till dom, väl hur enskildas möjlighet att utkräva sitt rättighetsskydd i domstol är 
begränsat men att möjligheten är på uppsegling i samband med EKMR:s inflytande över svensk 
rätt:233  
 

”Möjligheterna för enskilda att få domstolarnas skydd mot det allmänna har i svensk rätt varit 
begränsade. Genom avgöranden från HD har det dock förändrats, vilket beror på inflytande av 
Europakonventionen och Europadomstolen. Europakonventionen har visat sig användbar där 

                                                             
225 Se t.ex. prop. 2009/10:80 s. 141–142. Se även 2 kap. 19 § RF. 
226 Se 2 kap. 20 § och 2 kap. 21 § RF.   
227 Se 11 kap. 14 § 2 st. RF. Jfr även prop. 2009/10:80 s. 145–146.  
228 Se prop. 2009/10:80 s. 141–144 och s. 275–276. Se även 8 kap. 20–22 §§ RF. 
229 Se t.ex. prop. 1993/94:117 s. 38.  
230 Jfr prop. 2009/10:80 s. 142, s. 146–147 och s. 289.  
231 Se prop. 1993/94:117 s. 33. Jfr även NJA 2005 s 805 på s. 831.  
232 Se t.ex. prop. 2012/13:69 s. 48; NJA 2014 s 323.  
233 Se NJA 2014 s 332 HD:s domskäl på s. 352–353.  
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regeringsformens rättighetskatalog varit verkningslös. […] Det som talar för att regeringsformens 
rättighetskatalog är på väg i riktning mot att enskilda kan åberopa rättigheter som grund för 
skadeståndsansvar är att grundlagsutredningen i sitt slutbetänkande har föreslagit att kravet på att 
en grundlagskränkning ska vara ”uppenbar” tas bort (SOU 2008:125 s. 29). I slutbetänkandet 
betonades också att det är av särskild betydelse att fri- och rättighetsreglerna i regeringsformen fullt 
ut får genomslag i rättstillämpningen (SOU 2008:125 s. 380).”  

 
HD:s resonemang om ”uppenbar”-kriteriet syftar på den lagändring som skedde 1 januari 2011 
som innebär en utökad befogenhet för de nationella domstolarna att underlåta att tillämpa en 
lag ifall tillämpningen av lagen, i det enskilda fallet, skulle leda till en grundlagsstridig 
rättighetskränkning.234  
 I det fortsatta resonemanget, till ovan citerade domskäl, lade HD fram motargument som 
talade för att grundlagen, även fortsättningsvis, inte självständigt skulle kunna åberopas som 
grund för en rätt till skadestånd. HD hänvisade till lagstiftarens uttalanden i den proposition 
som legat till grund för ”uppenbar”-kriteriets avvarande. I propositionen anfördes följande:235  
 

”Remissinstanserna framhåller att enskilda enligt praxis (NJA 2005 s. 462, 2007 s. 295 och 2007 s. 
584) i vissa fall kan ha rätt till ideellt skadestånd från staten om svensk lagstiftning inte uppfyller de 
krav som följer av Europakonventionen men att motsvarande rätt till skadestånd inte kan göras 
gällande vid brott mot grundlagen. Som utredningen framhåller kan det inte hävdas att den nya 
bestämmelsen utvidgar möjligheterna att få skadestånd från det allmänna. Det saknas vidare 
underlag att i detta lagstiftningsärende överväga lagstiftningsåtgärder som påverkar statens 
skadeståndsansvar för olika former av rättighetskränkningar.” 

 
Trots att domstolarnas lagprövningsrätt utvidgades år 2011, då uppenbarhetskravet togs bort 
från 11 kap. 14 § RF, anfördes i förarbetena att en lagprövning sällan torde vara nödvändig. 
Verkliga lagkonflikter torde sällan föreligga. Den delvis grundlagsstridiga lagbestämmelsen 
skulle istället, företrädesvis, tolkas i enlighet med RF och tillämpas därefter. I förarbetena 
angavs att lagprövningsrätten också omfattade lagens förenlighet med Sveriges åtaganden 
enligt EKMR och Europadomstolens tillhörande praxis. På samma sätt som en grundlagsstridig 
effekt av riksdagens stiftade lag skulle undanröjas genom en grundlagskonform tolkning; skulle 
lagens förenlighet med EKMR säkerställas genom en föredragskonform tolkning.236 
 Lagprövningsinstitutet är ägnat att verka i ett system där gällande rätt hierarkiskt låter sig 
inordnas i en sammanställd rättsordning.237 Allt sedan erkännandet av EKMR, som svensk lag, 
har skilda meningar framförts om konventionens ställning i svensk rätt.238 Rent laghierarkiskt 
har konventionen status som svensk lag.239 HD har dock framhållit att en konvention om 
mänskliga rättigheter, med en så särskild karaktär som EKMR, trots sin status som vanlig lag 
ändå måste tillmätas en särskild betydelse vid konflikt med inhemsk rätt.240  

                                                             
234 Jfr prop. 2009/10:80 s. 2, s. 142, s. 145 ff. och s. 289–290.  
235 Se prop. 2009/10:80 s. 163.  
236 Se prop. 2009/10:80 s. 148.  
237 Se prop. 2009/10:80 s. 141. Se även Bet. 1993/94:KU24 s. 13 ff.  
238 Se t.ex. prop. 1993/94:117 s. 37; Bet. 1993/94:KU24 s. 1 och s. 14-20. Jfr Cameron, s. 31-33 och s. 195 ff.  
239 Se SFS 1994:1219. Se även 1993/94:117 s. 35–38 och s. 54.  
240 Se prop. 1993/94:117 s. 38. 
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Av domstolspraxis går att utläsa att domstolarna har svårt att hålla isär ifall en lagtolkning 
sker grundlagskonformt eller konventionskonformt. Det hela tycks ske i en mix med beaktande 
av hela rättssystemet i stort och i syfte att nå ett så skäligt domslut som möjligt.241 I förarbetena 
har anförts att om det finns en rättighet stadgad både i 2 kap. RF och i EKMR:s rättighetskatalog 
ska den enskilda förlänas det starkaste skyddet.242 När det kommer till skyddet för den enskildes 
personliga integritet och privatliv har enskilda ett längre gående skydd genom EKMR:s artikel 
8 än genom 2 kap. 6 § andra stycket RF. Artikel 8 EKMR innebär, till skillnad från 2 kap. 6 § 
andra stycket RF, att den svenska lagstiftaren inte bara måste utforma lagen så att lagen inte 
möjliggör för svenska myndigheter att grundlagsstridigt inskränka folkets integritetsskydd. 
Artikel 8 EKMR innebär att lagstiftaren också måste skydda enskilda från horisontella intrång. 
Det kan t.ex. ske genom strafflagstiftning.243 Mellan konventionsländerna värnas den enskildes 
integritet i regel högre än i den svenska interna rätten. I Sverige får integritetsskyddet ofta ge 
vika för yttrandefriheten.244 I rättspraxis har argumenterats för att en lagtolkning i enlighet med 
svenska förarbetsuttalandena och praxis får frångås ifall Sverige med en sådan tolkning riskerar 
att dömas för brott mot EKMR i Europadomstolen.245  
 Det medför att de nationella domstolarna kan döma för ett brott, i strid med vad svenska 
förarbeten och etablerad praxis säger om straffbestämmelsens tillämpningsområde, ifall en 
friande brottmålsdom riskerar att fälla Sverige till ansvar i Europadomstolen.246 
 
3.1.2   Slutsatser och en fråga kring hur EKMR påverkar den svenska lagstiftaren och 

domstolarna  
 
Sammanfattningsvis ger ovanstående avsnitt utryck för att den svenska lagstiftaren har 
huvudansvar för att gällande rätt utvecklas i enlighet med grundlagen – och detsamma gäller 
för EKMR.247 Det är inte så konstigt i och med att riksdagen har lagstiftningsmonopol.248 
Domstolarnas uppgift är istället att lösa en rättsfråga genom att använda de verktyg riksdagen 
försett rättsordningen med.249  

Av framställningen har framkommit att de grundläggande fri- och rättigheterna inte är 
statiska – utan dynamiska. Huruvida svensk lag är i överensstämmelse med EKMR:s 

                                                             
241 Se t.ex. NJA 2005 s 805 HD:s domskäl på s. 827. Jfr Sunnqvist, Gränslandet, s. 645 ff. Jfr även Derlén & 
Lindholm, s. 154. Observera även prop. 1993/94:117 s. 38 sista st., hur lagstiftaren överlämnar åt domstolarna 
och förvaltningsmyndigheterna att utforma en metod för att lösa lagkonflikter samtidigt som det anges att 
huvuduppgiften att hålla lagen konventionsenlig vilar på lagstiftaren; Bet. 1993/94:KU24 s. 13 riksdagen medger 
att rättighetskatalogen i 2 kap. RF är inspirerad av EKMR.  
242 Se prop. 1993/94:117 s. 39. Se även artikel 53 EKMR.  
243 Se prop. 2009/10:80 s. 174.  
244 Se t.ex. NJA 2006 s 467 på s. 487–488 inget skydd för kollektivets anseende; Ds 2011:1 s. 16–24; Prop. 
2016/17:222 s. 22–23 och s. 30. Jfr även Fisher, s. 43 och s. 67. 
245 Se t.ex. NJA 2005 s 462 på s. 494 och s. 497; NJA 2005 s 805 på s. 827–831; NJA 2008 s 946 på s. 961. Jfr 
även NJA 2003 s 414 på s. 432–434 och särskilt s. 433; NJA 1992 s 532 justitieråd Linds egna tillägg för egen 
del på s. 538–541; NJA 1988 s 572 på s. 574–575. Jfr SOU 2008:3 s. 92–94. Jfr även prop. 1993/94:117 s. 35 
och s. 38 observera särskilt Advokatsamfundets remissvar och hur lagstiftaren ytterst överlämnar åt 
rättstillämparna att utforma metoder för att lösa lagkonflikter.  
246 Jfr NJA 2006 s 467. Jfr även SOU 2008:3 s. 93–94; Cameron s. 49–51, s. 60, s. 116 och s. 139.  
247 Se prop. 1993/94:117 s. 36 och s. 38; Prop. 2009/10:117 s. 142.   
248 Se 1 kap. 4 § 2 st. RF.  
249 Se 11 kap. 3 § RF.  
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rättighetskrav förändras allteftersom Europadomstolen preciserar innebörden av artiklarna.250 
En läsning av 2 kap. 19 § RF, i kombination med lagprövningsregeln i 11 kap. 14 § RF, ger 
uttryck för att domstolarna får underlåta att tillämpa en svensk lag ifall lagen i det enskilda fallet 
står i strid med EKMR.251 Konventionen inkorporerades i svensk rätt för att direkt kunna 
åberopas av enskilda.252 Av Europadomstolens praxis följer att stater har blivit fällda för 
konventionsbrott när deras domstolar meddelat ett domslut som förvägrat den förlorade parten 
dennes åtnjutande av konventionens rättigheter.253 En fråga som ofta ställs i den rättsliga 
diskursen – och som också ofta besvaras jakande – är om det inte i sista hand är upp till 
domstolarna att förse den enskilde med dennes konventionsrättigheter när den svenska 
lagstiftaren misslyckats.254  
 

3.2   Hur de svenska lagstiftarna påverkas av Europadomstolens praxis och hur 
Europadomstolen skiljer skyddsvärdheten av anseendet från skyddsvärdheten av 
den personliga integriteten 

 
3.2.1   En rättsfallsanalys av Europadomstolens rättspraxis och hur denna praxis påverkat 

den svenska lagstiftaren  
 
Efter att Konstitutionsutskottet år 1986 hade anfört att publicitetsskador var ett spörsmål som 
staten inte behövde vidta åtgärder mot stod lagstiftningen ganska stilla vad beträffar åtgärder i 
syfte att stärka den enskildes personliga integritet.255 1966 års integritetsskyddskommitté hade 
lagt fram flera förslag i syfte att stärka integritetsskyddet – inte enbart ett förslag om en generell 
bestämmelse till skydd för privatlivets fred. I SOU 1974:85 föreslog kommittén 
straffbestämmelser om olovlig och otillbörlig fotografering.256 Inte heller dessa lagförslag 
godkändes av riksdagen.257  

År 2004 bemyndigade regeringen chefen för Justitiedepartementet att tillkalla en kommitté 
för att på nytt se över det svenska integritetsskyddet. Kommittén antog namnet 
Integritetsskyddskommittén.258 I Integritetsskyddskommitténs slutbetänkande (SOU 2008:3) 
föreslogs återigen ett nytt straffbud i BrB i syfte att straffbelägga smygfotografering.259 
Axberger kritiserade förslaget och menade att straffbudet gav upphov till en situation där ” 
’olovlig fotografering är straffbar utom när den inte är det’ ”.260 Med den lagen skulle man 
endast kunna lagföra fotografering som skett utan samtycke i privata miljöer.261  

                                                             
250 Se prop. 1993/94:117 s. 33–34 och s. 39–40.  
251 Se prop. 1993/94:117 s. 36; Prop. 2009/10:80 s. 141. Se även SOU 2008:3 s. 92.  
252 Se prop. 1993/94:117 s. 33 ”ett uttryckligt underlag att direkt tillämpa konventionen vid våra domstolar och 
andra rättstillämpande myndigheter.” 
253 Se t.ex. von Hannover mot Tyskland; Söderman mot Sverige.  
254 Jfr NJA 2007 s 747. Jfr även Cameron s. 49–51, s. 60, s. 116, s. 139 och s. 199. 
255 Jfr även NJA 1996 s 418 ”Det kan i sammanhanget tilläggas att förslag till regler om skydd för den personliga 
integriteten lagts fram vid några tillfällen – se t ex integritetskyddskommittens betänkande Fotografering och 
integritet (SOU 1974:85) – men att dessa inte har lett till lagstiftning.” 
256 Se SOU 1974:85 s. 3–7 och s. 92–103.  
257 Se t.ex. Prop. 2012/13:69 s. 7 och s. 48.  
258 Se Dir. 2004:51. Se även SOU 2008:3 s. 3–4.  
259 Se SOU 2008:3 s. 303–316.  
260 Se Axberger, Integritetsskydd, s. 475.  
261 Jfr Ds 2011:1 s. 12 ”en brist att intensivt närgången fotografering på allmänt tillgängliga platser lämnats 
utanför.”  
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Parallellt med Integritetsskyddskommittén arbetade 2003 års Tryck- och 
yttrandefrihetsberedning (senare Yttrandefrihetskommittén) med att se över tryck- och 
yttrandefrihetens rättsutveckling.262 Under arbetets gång gav Yttrandefrihetskommittén ut flera 
rättpromemorior där utredningen analyserade och testade om det svenska integritetsskyddet var 
i överensstämmelse med artikel 8 EKMR.263 Utredningen hänvisande bl.a. till målet von 
Hannover mot Tyskland.264 Avgörandet handlade sammanfattningsvis om prinsessan Caroline 
som i flera års tid försökt få den tyska domstolen att meddela förbud gentemot flera 
tidningsredaktioner för fortsatt publicering av olovligen tagna paparazzibilder. Prinsessan 
ansåg att de tyska domstolarna var skyldiga att skydda hennes rätt till privatliv, personlighet 
och bild med hänsyn till den tyska grundlagen respektive upphovsrättslig tysk lagstiftning. De 
tyska domstolarna förbjöd fortsatt publicering av de bilder som tagits på ett ställe där det 
objektivt sett var uppenbart för envar att personen på bilden ville vara ifred. Resterande bilder 
fick fortsätta publiceras. Prinsessan ansåg att domsluten bidrog till ett intrång i hennes privatliv; 
oförenligt med artikel 8 EKMR. Inför Europadomstolen argumenterade prinsessan för att detta 
berodde på att den tyska rätten krävde att bilderna tagits i avskildhet för att domstolarna skulle 
kunna utdöma ett publiceringsförbud.265 Europadomstolen ansåg att högsta instans, i det tyska 
rättssystemet, inte hade gjort en riktig avvägning mellan prinsessans rätt till personlig integritet 
i förhållande till tidningsredaktionernas yttrandefrihet. Europadomstolen framhöll att i detta fall 
var yttrandefriheten tvungen att tolkas snävare då bilderna inte hade publicerats i syfte att främja 
en allmän debatt utan för att locka läsare.266 Tyskland dömdes för brott mot artikel 8 EKMR.  

 Yttrandefrihetskommittén ansåg att Europadomstolen, med målet von Hannover mot 
Tyskland, slagit fast att en spridning av integritetskänsliga bilder, som varken är kränkande eller 
nedsättande, kan vara en otillåten inskränkning av artikel 8 EKMR.267 
Yttrandefrihetskommitténs slutsats av målet var att om avgörandet skulle vinna bärkraft i 
Sverige var svensk rätt långt ifrån förenlig med artikel 8 EKMR. Sammanfattningsvis gav 
domen uttryck för att den enskildes personliga integritet ska skyddas även i allmänna miljöer 
och även fast personen ifråga är offentlig.268 Integritetsskyddskommittén hänvisade också till 
von Hannover mot Tyskland i syfte att åskådliggöra hur Europadomstolen fastslagit att den 
enskildes rätt till privatliv gäller i förhållande till en annan individs yttrandefrihet.269 

Något krafttag mot olovlig fotografering eller spridning av integritetskänsliga uppgifter som 
för den delen inte är kränkande tog inte den svenska lagstiftaren förrän målet E.S mot Sverige 
var uppe för avgörande i Grand Chamber (GC).270  

Den 21 juni 2012 avgjorde Europadomstolen, i liten sammansättning, ett mål där E.S 
hävdade att svenska staten hade brutit mot artikel 8 EKMR – även artikel 13 EKMR –  genom 
att inte ha försett det svenska rättssystemet med ändamålsenlig lagstiftning för gottgörelse vid 
kränkningar av den personliga integriteten. Vid 14-års ålder hade E.S blivit smygfilmad av sin 
                                                             
262 Se dir. 2003:58. Se även SOU 2012:55 s. 4–5; Prop. 2013/14:47 s. 1.  
263 Se PM 56, PM 56 a och PM 63. Se särskilt PM 56 s. 11 ff.; PM 63 s. 2–11 och s. 14–33.  
264 Se PM 56 s. 12–13; PM 63 s. 4 och s. 17–23.  
265 Se von Hannover mot Tyskland, s. 1–18, p. 1–44.  
266 von Hannover mot Tyskland, p. 49–80 och särskilt p. 65–66.  
267 Se PM 63 s. 18. Jfr von Hannover mot Tyskland, p. 47, p. 49–53 och p. 80.  
268 Se PM 63 s. 17–20.  
269 Se SOU 2008:3 s. 76–77 och s. 86. Se även NJA 2008 s 946 HD:s domskäl på s. 960. Jfr von Hannover mot 
Tyskland, p. 57–59. 
270 Jfr prop. 2012/13:69 s. 11–12; Dir. 2014:74 s. 5 domen i GC går under namnet ”Söderman mot Sverige”.  
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styvfar när hon duschade. Styvfadern dömdes i tingsrätten för sexuellt ofredande men friades i 
hovrätten med hänvisning till NJA 1996 s 418 och att det i Sverige inte är förbjudet att filma 
någon utan samtycke.271  

Ledamöterna i Europadomstolen hade delade åsikter. Fyra av sju ledamöter ansåg att 
gärningen E.S blivit utsatt för möjligtvis gick att beivra genom bestämmelserna om sexuellt 
ofredande och försök till barnpornografibrott.272 Sverige friades men klaganden begärde att 
målet skulle prövas av Europadomstolen i stor sammansättning d.v.s. av 17 ledamöter i GC.273  
De tre ledamöter som ansett att Sverige skulle dömas för brott mot artikel 8 EKMR motiverade 
sin ståndpunkt med att svensk lagstiftning var undermålig dels för att ouppmärksammad 
smygfilmning inte gick att beivra som sexuellt ofredande och dels för att åklagaren underlåtit 
att alternativt väcka åtal för försök till barnpornografibrott och att hovrätten därmed underlåtit 
att pröva frågan om straffrättsligt ansvar för det brottet.274  
 Lagförslaget som Integritetsskyddskommittén presenterat i SOU 2008:3 om att 
straffbelägga olovlig fotografering hade kritiserats av flera remissinstanser för dess 
utformning.275 Under tiden som E.S:s mål handlades i Europadomstolen började statsmakten 
återigen utreda om smygfotografering utan samtycke borde kriminaliseras och hur en sådan 
straffbestämmelse i sådana fall borde utformas. I departementspromemorian (Ds 2011:1) utgick 
man från Integritetsskyddskommitténs förslag men anförde att förslaget borde godtas i 
modifierad form.276 Det förespråkades en bestämmelse mot olovlig fotografering som inte bara 
straffbelade fotografering ”på en plats dit allmänheten inte har insyn”;277 att fotografera någon 
särskilt närgånget i en offentlig miljö ansågs lika klandervärt.278 Det argumenterades för att en 
straffbestämmelse var påkallad med hänsyn till den tekniska utvecklingen. Integritetskränkande 
fotografering och filmning var ett stigande problem. Det primära skyddsintresset angavs vara 
den personliga integriteten eller privatlivet.279 Detta skulle även komma till uttryck i 
straffbudet: ”ägnat att allvarligt kränka hans eller hennes personliga integritet …”.280 Vid sidan 
av integriteten skulle bestämmelsen också förläna individen ett skydd för dennes anseende:281  
 

”Det direkta ändamålet med ett fotograferingsförbud är att skydda enskildas personliga integritet. 
Indirekt tjänar ett förbud även syftet att skydda enskildas anseende, eftersom förbudet begränsar 
tillgången till information som i ett senare led skulle kunna spridas på ett sätt som kan leda till en 
kränkning av enskildas anseende. Skydd av enskildas integritet är ett sådant ändamål som är 
godtagbart utifrån både RF och Europakonventionen.” 

 
Det är intressant hur man i promemorian sammanförde att riksdagen både med hänsyn till RF 
och EKMR nu borde kriminalisera gärningar i syfte att skydda enskildas personliga integritet. 

                                                             
271 E.S mot Sverige, s. 1–3, p. 1–15.  
272 E.S mot Sverige, s. 17–23, p. 53–54 och p. 60–73.  
273 Se Söderman mot Sverige, s. 1–2. 
274 E.S mot Sverige, s. 24–25.  
275 Jfr Ds 2011:1 s. 11–13; Prop. 2012/13:69 s. 7–8.  
276 Se Ds 2011:1 s. 13.  
277 SOU 2008:3 s. 22 och se även s. 32 och s. 305–307. 
278 Se Ds 2011:1 s. 8 och s. 30–32. 
279 Se Ds 2011:1 s. 16 och s. 21.  
280 Se Ds 2011:1 s. 8.  
281 Ds 2011:1 s. 21.  



 42 

I Ds 2011:1 poängterades att artikel 8 EKMR, genom Europadomstolens praxis, har den 
innebörden att enskilda ska skyddas från integritetsintrång även av andra enskilda genom 
exempelvis strafflagstiftning. Genom att den personliga integriteten tagits in i 
rättighetskatalogen, med bestämmelsen 2 kap. 6 § andra stycket RF, statuerades dess status som 
legitimt skyddsintresse för att grunda strafflagstiftning.282 Att det oönskade beteendet inte 
kunde undanröjas med andra åtgärder än genom strafflagstiftning motiverades enligt 
följande:283  
 

”Sådan fotografering kan utgöra ett påtagligt intrång i den fredade sfär som enskilda bör vara 
tillförsäkrade mot andra enskilda. Fotograferingen utgör i sådana fall en kränkning av annans frid. 
En straffsanktion framstår som motiverad med hänsyn till allvaret hos kränkningen och eftersom det 
inte finns någon annan sanktion som lika effektivt kan motverka det oönskade beteendet.” 

 
Förslaget som lades fram år 2011 blev aldrig verklighet. Istället trädde brottet kränkande 
fotografering ikraft den 1 juli 2013. Brottet liknar mer det förslag Integritetsskyddskommittén 
lagt fram i SOU 2008:3. Att kriminalisera särskilt närgången fotografering i en offentlig miljö 
ansågs vara för långtgående. Enligt regeringen kunde ett sådant beteende, under särskilda 
omständigheter, gå att beivra som sexuellt ofredande.284  

I propositionen till 4 kap. 6 a § BrB kränkande fotografering hänvisades till de tidigare 
lagförslagen om olovlig fotografering.285 I regeringens sammanfattning av SOU 2008:3 
anfördes att den personliga integritetens plats i RF rättighetskatalog nu påkallade att den 
svenska lagstiftaren såg till att svensk rätt innehöll erforderliga rättsregler till skydd för den 
personliga integriteten. Regeringen sammanfattade att i och med att RF:s bestämmelser i sig 
inte går att åberopa, när en enskild fått en rättighet i rättighetskatalogen kränkt av staten, måste 
lagstiftaren också uppdatera strafflagstiftningen.286  

Att observera är att en sådan tolkning av vilka krav 2 kap. RF ställer på den svenska 
lagstiftaren sammanfaller med de krav Europadomstolen, genom sin rättspraxis angående 
artikel 8 EKMR, ställer på svenska lagstiftaren d.v.s. att införa straffbestämmelser till förmån 
för ett värnande om den personliga integriteten.287 Trots denna konklusion trädde som sagt 
brottet olovlig fotografering, som Integritetsskyddskommittén lagt fram, aldrig i kraft. Att 2 
kap. 6 § andra stycket RF skulle komma att påverka lagstiftaren på detta sätt var vid tiden för 
Integritetsskyddskommittén slutbetänkande känt; det var denna kommitté som i samma 
slutbetänkande lade fram förslaget om att införa 2 kap. 6 § andra stycket RF.288  

Att målet E.S mot Sverige skulle avgöras av GC tycks därmed ha varit droppen som fick 
bägaren att rinna över. I propositionen till 4 kap. 6 a § kränkande fotografering hänvisades till 
E.S mot Sverige.289 I förarbetena motiverades nödvändighet av ett straffbud bl.a.290 utifrån 
EKMR:s krav enligt artikel 8; det kunde ifrågasättas om Sverige i sådana situationer gjorde en 
                                                             
282 Se Ds 2011:1 s. 17–18 och s. 26–27.  
283 Ds 2011:1 s. 17–18.  
284 Se prop. 2012/13:69 s. 4–5, s. 10, s. 12, s. 18, s. 30, s. 33–34 och s. 37.  Jfr även NJA 2017 s 393.  
285 Se t.ex. prop. 2012/13:69 s. 6–9 och s. 43–58. 
286 Se prop. 2012/13:69 s. 48.  
287 Jfr t.ex. Ds 2011:1 s. 17–18; Prop. 2012/13:69 s. 11.  
288 Se SOU 2008:3 s. 255 ff.; Prop. 2009/10:80 s. 171 ff. och s. 249–250.  
289 Se prop. 2012/13:69 s. 11–12.  
290 Jfr även prop. 2012/13:69 s. 18 och bl.a. utifrån den allmänna rättskänslan. 
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rimlig avvägning mellan skyddet för den enskildes personliga integritet och skyddet för 
yttrande- och informationsfriheten.291  

GC avkunnade sin dom den 12 november 2013. Sverige dömdes för konventionsbrott, mot 
artikel 8 EKMR, då varken svensk rättspraxis eller lagstiftning vid tidpunkten för 
smygfilmningen gett E.S ett tillräckligt skydd för hennes privatliv. 16 av 17 ledamöter var eniga 
om domslutet.292 Sedan dess har lagstiftningsåtgärder i syfte att stärka enskildas skydd för den 
personliga integriteten tagit fart.293 Även den dömande makten tycks ha påverkats av avgörande 
med hänsyn till utgången i NJA 2017 s 393.294 

I enlighet med Yttrandefrihetskommitténs förslag utmönstrades kravet på ”särskilda skäl” 
för allmänt åtal ur 5 kap. 5 § BrB d.v.s. åtalsprövningsregeln för ärekränkningsbrotten. 
Lagändringen trädde i kraft 1 juli 2014 och syftade till att stärka enskildas processuella skydd 
vid kränkningar av deras personliga integritet.295 

Yttrandefrihetskommittén hänvisade inte enbart till målet von Hannover mot Tyskland 
under sin arbetsprocess utan redogjorde även för omständigheterna i målet Peck mot Förenade 
kungariket.296 I fallet hade klaganden försökt att ta sitt liv på en allmän plats. Händelsen hade 
fångats på en av kommunens övervakningskameror. För att illustrera nyttan av 
kameraövervakningen hade omaskerade bildsekvenser från självmordsförsöket sänts på tv.297 
Yttrandefrihetskommittén konstaterade att det i svensk rätt saknades ett skydd mot spridning 
av mycket intim information ifall uppgifterna insamlats på en offentlig plats.298 Det ansågs vara 
en brist299 som riksdagen – i nutid – torde hoppas kunna reparera med brottet olaga 
integritetsintrång som bestraffar spridandet av uppgifter om någon som ”befinner sig i en 
mycket utsatt situation” – vilket inkluderar självmordsförsök.300 I propositionen till olaga 
integritetsintrång hänvisade regeringen till fallet Peck mot Förenade kungariket och anförde att 
det var ett av flera fall som gav uttryck för att spridning av annans identitetsuppgifter kan 
medföra ett integritetsintrång ”som medlemsstaterna har en positiv skyldighet att skydda 
enskilda mot”.301 

Att Yttrandefrihetskommittén, under sin arbetsprocess, uttryckte sig tveksamt gällande von 
Hannover-målets inverkan på svensk rätt torde ha att göra med att domen avkunnades i tredje 
kammaren och inte i GC; vilket är den mest kvalificerade sammansättningen av domstolen.302 

Den 7 februari 2012 avkunnade Europadomstolen (i GC) ännu en dom gällande prinsessan 
Caroline och angående huruvida tyska staten kränkt artikel 8 EKMR genom att tillåta en 
publicering av en bild på prinsessan tillsammans med hennes sjuke man på skidsemester. Enligt 

                                                             
291 Se prop. 2012/13:69 s. 11. Jfr även SOU 1980:8 s. 9.  
292 Söderman mot Sverige.  
293 Se t.ex. dir. 2014:74 s. 5 hänvisning till Söderman mot Sverige och ett direktiv som legat till grund för 2018 
och 2019 års lagändringar till förmån för ett stärkt integritetsskydd (prop. 2016/17:222).  
294 Se avsnitt 2.2.3.  
295 Se prop. 2013/14:47 s. 1–2, s. 23 ff., s. 33 och s. 37–38. Se även dir. 2014:74 s. 3. 
296 Se PM 63 s. 4.  
297 Se Peck mot Förenade kungariket och särskilt p. 10 och p. 14–16.  
298 Jfr PM 63 s. 17–20 och särskilt resonemanget om ”Skyddet mot närgången uppmärksamhet” på s. 24–26.  
299 Se PM 63 s. 22.  
300 Se prop. 2016/17:222 s. 36.  
301 Se prop. 2016/17:222 s. 30.  
302 Se PM 63 s. 19–21. Jfr även Cameron s. 49–51, s. 57 och s. 60 I GC avgörs mål där utgången lär föranleda att 
partsstaten måste ändra sin myndighetspraxis eller lag. Mål avkunnade i liten sammansättning kan också vara av 
betydelse då ett falls prejudikatvärde främst avgörs utifrån hur övertygande domskäl som presenterats.   
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prinsessan hade den tyska domstolen, i sitt domslut, inte i tillräcklig mån beaktat den gällande 
rätt som Europadomstolen fastslagit i första målet von Hannover mot Tyskland. 
Europadomstolen fann å sin sida att den tyska domstolen hade handlat i enlighet med 
konventionen. I överensstämmelse med det första målet von Hannover mot Tyskland hade den 
tyska domstolen tagit hänsyn till ifall bilden föreställde prinsessan och hennes respektive i 
egenskap av statsrepresentanter och om bilden kunde bidra till en debatt om ett 
samhällsintresse. Bilden på det promenerande paret hade publicerats i anslutning till en artikel 
som handlade om prinsens hälsa. Då bilden kunde knytas an till ett ämne som var en folklig 
angelägenhet, vägde yttrandefriheten för pressen tyngre än parets rätt till privatliv. 
Europadomstolen var ense med den tyska domstolens bedömning och tog även i beaktande att 
paparazzibilderna inte tagits i hemlighet eller annars på ett lömskt sätt. 

Det är upp till varje konventionsstat att välja hur konventionsstaten ska uppfylla sina 
konventionsrättsliga förpliktelser.303  Konventionskraven som en artikel utfäster kan därmed 
säkerställas genom flera nationella rättsregler som samverkar.304 Ju vagare och moralberoende 
en konventionsartikel är desto mer utrymme finns det för konventionsstaterna att själva 
bestämma vilka åtgärder som är passande.305 Vid 2016 års revidering av BrB, till förmån för ett 
starkt straffrättsligt skydd för den enskildes personliga integritet, utökades tillämpningsområdet 
för brottet ofredande. Brottet fick en ny lydelse som ska ge domstolarna möjlighet att döma för 
ofredande genom hänsynslöst agerande (tidigare beteende) trots att brottsoffret inte 
uppmärksammade ofredandegärningen när den företogs.306  

Ofredandebrottets nya lydelse tillsammans med brottet olaga integritetsintrång torde i 
svensk rätt kunna ge individer det integritetsskydd som Europadomstolen påkallat i von 
Hannover-målen. Liksom Europadomstolen anförde i von Hannover-målen kan frågan om det 
skett en straffbar integritetskränkning, i en yttrandefrihetssituation, avgöras efter en avvägning 
om publiceringen ifråga kan främja en allmän debatt.307 Hans-Gunnar Axberger har i en 
kommentar till första von Hannover-målet anfört att: ”Den fundamentalt nya princip som 
Europadomstolen därmed lanserade är att en enskild publicering måste motiveras av ett allmänt 
intresse, även i ett fall där den inte kan uppfattas som vare sig äre- eller integritetskränkande. 
Utgångspunkten har dessförinnan varit att det som inte är skadligt får sägas, även om det saknar 
allmänintresse.”308  

I likhet med den intresseavvägning Europadomstolen förespråkar har det nya brottet olaga 
integritetsintrång tillförts en straffrihetsventil där integritetskränkande publiceringar ska tillåtas 
om spridningen av uppgifterna ”med hänsyn till syftet och övriga omständigheter var 
försvarlig.”309 I svensk domstol har det gällande förtalsbrottet, i enlighet med 
Europadomstolens praxis, ansetts försvarligt att lämna uppgifter i syfte att väcka en offentlig 

                                                             
303 Se Cameron, s. 31–33, s. 49 och s. 193–194.  
304 Se Scordino mot Italien, p. 186. Jfr SOU 2012:55 s. 428–429 och SOU 2008:3 s. 86–91 gäller 
konventionskraven enligt artikel 13 EKMR. Artikel 13 EKMR är liksom artikel 8 EKMR en vagt utformad 
artikel och åberopas ofta i samband med artikel 8 EKMR. Artikel 13 EKMR ger en individ rätt till gottgörelse, 
ofta i form av skadestånd eller rättelse, från staten ifall staten har brutit mot en annan konventionsförpliktelse. 
305 Jfr Sunday Times mot Förenade kungariket, p. 59. Jfr även E.S mot Sverige, p. 58. Observera även SOU 
1980:8 s. 91–92 argumentation kring hur skyddsobjekten ära respektive personlig integritet är moralbaserade.  
306 Se prop. 2016/17:222 s. 11, s. 57 och s. 60. Se även SOU 2016:7 s. 354–355 och s. 372. 
307 Se von Hannover mot Tyskland, p. 57–66 och von Hannover mot Tyskland nr 2, p. 109–113.  
308 Axberger i SvD 2005-05-29.  
309 Se 4 kap. 6 c § 3 st. BrB.  
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debatt om ett samhällsaktuellt ämne.310 Detsamma torde gälla vid försvarlighetsbedömningen 
för olaga integritetsintrång.311  
 
3.2.2   Skyddet mot ryktesspridningen bör inte ses separat från skyddet för den personliga 

integriteten 
 
I avsnitt 2.2.3, där den för uppsatsen ändamålsenliga definitionen av personlig integritet 
presenterades, hänvisades bl.a. till Strömholms definition av personlig integritet. Enligt 
Strömholm definieras begreppet bäst genom att man belyser de gärningar som kan orsaka en 
integritetskränkning. Bland dessa gärningar nämns ”angrepp på annans heder och ära” d.v.s 
ärekränkningar.312  
 I likhet med Strömholms definition av personlig integritet har den svenska lagstiftaren tolkat 
Europadomstolens praxis som att artikel 8 EKMR inkluderar ett skydd för ryktesspridning.313 I 
SOU 2008:3 angavs att: ”Rätten till skydd för privatliv omfattar en rätt till skydd för en persons 
rykte. Detta innebär att konventionsstaterna har en skyldighet att ha en lagstiftning som skyddar 
enskilda mot förtal eller andra nedsättande uttalanden.”314 Integritetsskyddskommittén fortsatte 
resonemanget med ett uttalande om att ryktesspridningens klandervärdhet måste bedömas i 
varje enskilt fall efter en avvägning mot yttrandefriheten och att ärekränkningsskyddet måste 
ge vika om ett allmänintresse påkallar att de negativa uppgifterna sprids.315  
 Ett intressant fall att analysera i sammanhanget är målet White mot Sverige. Att notera är 
att Europadomstolens avgöranden endast är bindande för en konventionsstat ifall staten ifråga 
är part. Avgöranden som gäller andra konventionsstater är inte bindande men tjänar som 
exempel för de övriga staterna till förmån för att preventivt motverka eventuella 
konventionsbrott.316  

I White mot Sverige hade Aftonbladet och Expressen publicerat artiklar med bilder på White 
där denne anklagades för att ha varit inblandad i mordet på Olof Palme. I ett tryckfrihetsmål 
hade White sökt upprättelse och påtalat att de ansvariga utgivarna gjort sig skyldiga till förtal. 
I tingsrätten bedömde en jury om publiceringarnas straffbarhet. Endast en minoritet av det 
publicerade materialet ansågs kvalificera sig som förtal. I enlighet med TF:s andemening, om 
en restriktiv hållning att utfärda sanktioner när publiceringen skett i syfte att främja ett fritt 
meningsutbyte, meddelade både tingsrätten och hovrätten en friande dom. Publiceringarna 
ansågs försvarliga. White ansåg att Sverige, med den friande hovrättsdomen, hade misslyckats 
att förse White med ett erforderligt skydd för hans namn och rykte samt rätt till privatliv. 
Sverige hade enligt White brutit mot artikel 8 EKMR.317  

Europadomstolen började med att konstatera att innehållet i de publicerade artiklarna och 
bilderna var uppgifter som berörde kärandens privatliv. Whites rätt att motsäga sig en sådan 
publicering var således stadgad i artikel 8 EKMR. Europadomstolen bedömde att den svenska 

                                                             
310 Se NJA 2003 s 567 på s. 582–583; NJA 2006 s 16 på s. 20–21; RH 2002:39. Se även RättsPM 2014:2 s. 22.  
311 Se prop. 2016/17:222 s. 41–42. Jfr SOU 1980:8 s. 94; PM 56 s. 38.  
312 Strömholm, Individens, s. 30.  
313 Se t.ex. SOU 2008:3 s. 75 och s. 216; SOU 2012:55 s. 433–434. 
314 Se SOU 2008:3 s. 75.  
315 Se SOU 2008:3 s. 75.  
316 Se artikel 46.1 EKMR. Jfr PM 63 s. 18; Cameron, s. 49, s. 123–124 och s. 139.  
317 White mot Sverige, s. 1–7. Se även RH 2002:39.  
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domstolen balanserat hade avvägt Whites intresse för sitt goda namn och rykte i förhållande till 
yttrandefriheten i artikel 10 EKMR. Samhällets intresse av att få informationen publicerad 
vägde enligt Europadomstolen tyngre än skyddet för Whites rykte.318  

I målet Karakó mot Ungern konstaterade Europadomstolen att det finns en skillnad mellan 
skyddet mot ryktesspridning och skyddet för den personliga integriteten. Domstolen 
konstaterade att de två rättigheterna inte alltid överlappar varandra. Med en hänvisning till målet 
von Hannover mot Tyskland anförde domstolen att den personliga integriteten är ett intresse 
som alltid skyddas genom artikel 8 EKMR. Ett skydd för en persons anseende i förhållande till 
en annan persons yttrandefrihet kan endast föreligga enligt artikel 8 EKMR om 
ryktesspridningen också skadar den drabbades personliga integritet.319  

 
3.2.3   Sammanfattning och slutsatser 
  
Sammantaget ger Europadomstolens praxis bilden av att det skyddsvärda vid oönskad spridning 
av privat information är den personliga integriteten och inte anseendet hos den drabbade. I 
svenska förarbeten, angående skyddet för publicitetsskador, har inte lagstiftaren motiverat ett 
starkare skydd med hänvisning till den enskildes ära eller anseende. I lagmotiven motiveras 
förslagen med hänvisning till Europadomstolens praxis och i syfte att stärka skyddet för den 
personliga integriteten. Att det skyddsvärda, vid straffbara handlingar som kan rubriceras som 
antingen förtal eller olaga integritetsintrång, är den personliga integriteteten och inte äran 
framstår som naturligt i förhållande till Europadomstolens utvecklade praxis och den svenska 
lagstiftarens benägenhet att införliva avgörandena.  
 Hur förtalsbrottet har kommit att bli ett brott till skydd för den personliga integriteten beror 
också på om de svenska domstolarna har anammat samma konventionsvänliga förhållningssätt 
i sin rättstillämpning som den svenska lagstiftaren har i samtida lagändringar. Att komma ihåg 
är att förtalsbrottet, även efter 2016 års lagrevideringar till förmån för ett starkt straffrättsligt 
skydd för den personliga integriteten, inte har ändrats till sin ordalydelse.320 Domstolarna har 
således samma lexikaliska ram att förhålla sig till vid bedömandet av om den gärning 
lagstiftaren ansett är straffvärd, i det enskilda fallet, också ska anses utgöra ett brott.  
 

”Den viktigaste integritetskampen är nog dock inte alltid den som förs inom ramen för 
rättsbildningen utan den som använder sig av de verktyg som redan idag finns.”321 

 
3.3   Hur de svenska domstolarna tillåter ett genomslag av EKMR inom ramen för 

straffrätten  
 

                                                             
318 White mot Sverige, p. 19–21. Jfr även Sunday Times mot Förenade kungariket, p. 65 Europadomstolen 
upprepade att yttrandefriheten utgör en av demokratins grundvalar och att individer därmed måste tåla att 
uttalanden ibland förolämpar, stör och chockerar; Oberschlick mot Australien, p. 63–64 att ställa krav på 
journalister att deras nyhetsartiklar endast fick innehålla uppgifter vars sanningshalt gick att bevisa, för att undgå 
ansvar för förtal, var en otillåten inskränkning av artikel 10 EKMR.  
319 Karakó mot Ungern, p. 19–29 och särskilt p. 23.  
320 Se prop. 2016/17:222 s. 65–68.  
321 Schultz, s. 237.  
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I avsnitt 3.1.1 har anförts att de svenska domstolarna får lämna företräde åt en föredragskonform 
tolkning, och bortse från etablerad rättspraxis och auktoritativa förarbetsuttalanden, ifall en 
sådan tolkning krävs för en rättstillämpning i enlighet med Europadomstolens praxis.322 
Lagtolkningsregeln innehåller dock flera problem – särskilt i brottmål – där målsägandens 
motpart inte är staten utan en annan enskild. På vilka sätt en föredragskonform tolkning kan te 
sig vansklig i horisontella brottmålsprocesser ska redogöras för i det följande.  
 
3.3.1   Inkonsekvens i rättstillämpningen när domarna tvingas leka spådamer  
 
För det första leder tolkningsmetoden till att domarna i de nationella domstolarna tvingas ”leka 
spådamer”. De måste försöka förutspå hur Europadomstolen hade tolkat den specifika 
situationen för att sedan avkunna en dom i enlighet med detta förutspådda domslut. Att göra en 
sådan prognos är inte lätt.323  

Parterna i Europadomstolens mål är oftast inte desamma som i den nationella domstolen. I 
den nationella domstolen är tvisten ofta mellan två enskilda medan tvisten i Europadomstolen 
är mellan en rättighetskränkt individ och staten.324 Den nationella domstolen har alltså helt 
andra förutsättningar och kan ta hänsyn till båda sidorna i den tvistiga situationen.  

Ofta är rättsfrågan, varken i den nationella domstolen eller i Europadomstolen, en fråga om 
huruvida en individ ska förlänas sin konventionsrättighet genom staten eller inte. Frågan är 
istället vilken rättighet som enligt EKMR ska anses ha företräde framför den andra.325 
Rättigheters skyddsvärdhet skiftar med tiden och ter sig väsentligt olika i olika situationer.326 
Europadomstolen avkunnar en dom i varje enskilt fall och domsluten är bara bindande för den 
konventionsstat som är part i målet. För övriga konventionsstater tjänar domen enbart som 
exempel för hur bedömningen i liknande situationer borde göras.327  

För att göra det hela än mer komplicerat har Europadomstolen aldrig haft för avsikt att skapa 
en europeisk norm över vilka rättigheter som alltid ska ha företräde framför andra.328 Alla stater 
åtnjuter en viss bedömningsmarginal (margin of appreciation) i förhållande till deras djupt 
förankrade nationella standarder.329 I det andra von Hannover-målet gjorde prinsessan Caroline 
gällande att tyska staten brutit mot artikel 8 EKMR genom att inte beakta den rättsregel som 
kom till uttryck i det första von Hannover-målet. Europadomstolen ansåg dock att den tyska 
domstolen hade gjort en konventionsenlig avvägning mellan skyddet för prinsessan Carolines 
privatliv och pressens yttrandefrihet. Att den tyska domstolen underlåtit en direkt tillämpning 

                                                             
322 Se t.ex. NJA 2005 s 462 på s. 494 och s. 497; NJA 2005 s 805 på s. 827–831; NJA 2008 s 946 på s. 961. Jfr 
även NJA 2003 s 414 på s. 432–434 och särskilt s. 433; NJA 1992 s 532 justitieråd Linds egna tillägg för egen 
del på s. 538–541; NJA 1988 s 572 på s. 574–575. Jfr SOU 2008:3 s. 92–94. Jfr även prop. 1993/94:117 s. 35 
och s. 38 observera särskilt Advokatsamfundets remissvar och hur lagstiftaren ytterst överlämnar åt 
rättstillämparna att utforma metoder för att lösa lagkonflikter. 
323 Jfr PM 63 s. 11–13. Cameron, s. 49.  
324 Jfr Josefsson, s. 61.  
325 Jfr Josefsson, s. 60. Jfr även Lernestedt, s. 158.  
326 Jfr Heidenborg, s. 307; Prop. 2016/17:222 s. 20 och s. 67. Jfr även Cameron, s. 114 och s. 121 innebörden och 
vidden av artikel 8 EKMR måste bestämmas i varje enskilt fall med beaktande av rådande rättspolitik.  
327 Se PM 63 s. 11–12 och s. 18.  
328 Jfr Josefsson, s. 60.  
329 Se t.ex. PM 63 s. 12–13; Josefsson, s. 60–62.  
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av det första von Hannover-målet som grund för sitt domslut utgjorde således inget 
konventionsbrott.330  

I fallet NJA 2005 s 805 var frågan i HD om Å.G kunde dömas för hets mot folkgrupp eller 
om ett sådant domslut utgjorde ett konventionsbrott i strid med religionsfriheten i artikel 9 
EKMR och yttrandefriheten i artikel 10 EKMR. Å.G var pastor och hade under en predikan 
gjort uttalanden som klart fick homosexuella att framstå som en viss sorts människor av mindre 
värde. Till saken hörde att lagstiftaren nyss ändrat lydelsen av straffbudet hets mot folkgrupp. 
Från och med den 1 januari 2003 skulle det vara möjligt att bestraffa den som uttryckte 
missaktning gentemot homosexuella. Att det var särskilt skyddsvärt att värna om homosexuella 
genom strafflagstiftning motiverade lagstiftaren med att denna grupp människor ofta blir utsatta 
för brott samt blir offer för nazister och andra rasideologiska grupper.331  

Å.G dömdes i tingsrätten men friades i hovrätten. HD konstaterade att de uttalanden Å.G 
gjort, typiskt sett, fick homosexuella att framstå som mindre värda i andras ögon. HD ställde 
ändå frågan om ordet missaktning, i straffbudet, med beaktande av högre normer borde tolkas 
snävare än vad som framgick av lagtexten och förarbetena. Efter ett resonemang om under vilka 
förutsättningar religions- och yttrandefriheten får inskränkas enligt svenska grundlagen kom 
HD fram till att grundlagen inte hindrade att Å.G dömdes för brottet. I en parentes hänvisade 
HD till den dåvarande lagprövningsregeln. HD meddelade en friande dom med en motivering 
enligt följande:332 

 
”HD har också i flera avgöranden slagit fast att sådana uttalanden om en lagregels innebörd som har 
gjorts i lagförarbeten eller rättspraxis måste kunna frångås när detta krävs enligt den 
konventionstolkning som kommer till uttryck i Europadomstolens avgöranden […]. Det anförda 
leder till att ansvarsbestämmelsen om hets mot folkgrupp i detta fall bör tolkas mera restriktivt än 
vad dess förarbeten ger vid handen för att en konventionsenlig tillämpning skall uppnås. Som nyss 
anförts får det antas att en sådan konventionsenlig tillämpning inte ger utrymme för en fällande dom 
mot Å.G. under de i målet aktuella omständigheterna.” 
 

Ett år senare hade HD att avgöra ett mycket liknande fall men majoriteten ansåg då, i motsats 
till vad som var fallet i NJA 2005 s 805, att ett fällande dom inte skulle utgöra ett 
konventionsbrott. Domskälen är häpnandesväckande lika i de båda målen. I NJA 2006 s 467 
klargjorde HD med samma formuleringar som i NJA 2005 s 805 att ordalydelsen, 
förarbetsuttalandena och den svenska grundlagen inte utgjorde ett hinder – utan snarare talade 
för – att döma de tilltalade för hets mot folkgrupp genom spridning av missaktande uppgifter 
om homosexuella.  

I enlighet med domskälen i NJA 2005 s 805 fann HD det nödvändigt att beakta ifall 
straffbudet borde tolkas snävare med hänsyn till yttrandefriheten i EKMR. I denna del 
refererade HD till ”Å.G-fallet” och anförde att ”[s]ituationen vid spridningen har sålunda varit 
delvis en annan än den i NJA 2005 s. 805 där en pastor i en predikan gjorde sina uttalanden 
inför sin församling utifrån vissa bibeltexter.” I NJA 2006 s 467 hade de tilltalade tryckt upp 
hundratals flygblad som de placerat i och på elevskåpen i en gymnasieskola. Enligt HD var 

                                                             
330 Se von Hannover mot Tyskland nr 2, p. 117–126.  
331 Se prop. 2001/02:59 s. 32–33 och s. 58.  
332 NJA 2005 s 805 på s. 831.  
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detta omständigheter som ledde till slutsatsen att en ”konventionsenlig tillämpning av 16 kap. 
8 § BrB tillåter att ansvar utdöms enligt straffbestämmelsen”.  

Den väsentliga skillnaden i målen torde ha varit att fallet NJA 2005 s 805 också 
aktualiserade den tilltalades rätt att få uttrycka sin tro (religionsfriheten i artikel 9 EKMR). I 
övrigt statuerar NJA 2006 s 467 ett gott exempel på hur svårt det är att avgöra i vilken mån 
EKMR påverkar den svenska rättsutvecklingen. Med en god juridisk argumentation kan de 
svenska rättstillämparna argumentera för en mer eller mindre Europakonventionsvänlig 
rättstillämpning. Det har i doktrinen framförts att en av de svårare uppgifter en domare har är 
att avgöra vad som i ett prejudikat utgör ratio decidendi (det avgörande) och vad som endast är 
obiter dictum (sidoresonemang).333  

 
3.3.2   Straffrättens grundläggande principer sätter käppar i hjulet  
 
Att tolka den nationella rätten konventionskonformt i syfte att förebygga att staten gör sig 
skyldig till konventionsbrott är inget svenskt påhitt. Europadomstolen har poängterat att 
preventiva åtgärder för att efterleva konventionens krav uppmuntras.334 Genom artikel 13 och 
artikel 35.1 EKMR stadfästs att det främst är genom de nationella domstolarna som enskilda 
ska kunna kräva sina konventionsrättigheter. Det är först när den kränkte individen uttömt alla 
nationella rättsmedel som Europadomstolen kan överväga att handlägga en talan.335  

I målet Papamichalopolous mot Grekland ansåg Europadomstolen att det inte var en 
tillräcklig åtgärd av staten att gottgöra den konventionskränkte individen med ett skadestånd. 
Staten var även tvungen att vidta åtgärder för att upphöra med konventionsbrottet samt så långt 
som möjligt återställa situationen för den kränkte till förhållandet innan konventionsbrottet.336 
Det talar för att en konventionsenlig tolkning är att föredra.337 I kontrast till förespråkandet av 
den konventionskonforma tolkningen står den svenska kompetensfördelning i RF som tydligt 
uttrycker att det är riksdagen som stiftar lag och rättstillämparna som följer den av riksdagen 
stiftade lagen. En konventionskonform tolkning kan onekligen leda till en förändring av 
gällande rätt – i vart fall när domslutet meddelas av en prejudikatinstans såsom Högsta 
domstolen.338  

Den konventionskonforma tolkningen begränsas särskilt av legalitetsprincipen. Inom 
straffrätten är denna princip, av rättssäkerhetsskäl, särskilt stark. Ingen ska kunna ådömas ett 
straff för en gärning som inte – på ett förutsebart sätt – går att subsumera under ett straffbud.339 
Även om Sverige sedan länge erkänt EKMR som svensk lag är det hårt att kräva att enskilda 
ska läsa Europadomstolens praxis för att kunna förstå vilka handlingar som är straffbara enligt 
ett visst straffbud i BrB.340 Domarna får, i sin tolkning av straffbuden, inte utsträcka tolkningen 

                                                             
333 Jfr Bogdan, s. 100–104. Jfr även Sunnqvist, Mord, s. 545–549 och s. 553; Cameron, s. 49.  
334 Se t.ex. Scordino mot Italien, p. 183. Se även SOU 2008:3 s. 85–88 och s. 91; PM 63 s. 28.  
335 Se Fisher, s. 44; SOU 2008:3 s. 87–88. Jfr Schultz, s. 213.  
336 Papamichalopolous mot Grekland, p. 34–54 och domslutet.  
337 Jfr även Scordino mot Italien, p. 183 och p. 186 preventiva åtgärder uppmuntras och flera åtgärder i 
kombination kan krävas för att konventionsförpliktelserna ska uppfyllas.  
338 Se 54 kap. 10 § RB. Jfr Strömholm, Rätt, s. 337; Derlén & Lindholm, s. 143 ff.; Josefsson, s. 54 och s. 69–71; 
Wegerstad, s. 77–78 resonemang om HD:s rättsbildande verksamhet. Jfr även Cameron, s. 198–201.  
339 Jfr NJA 2016 s 3 HD:s domskäl p. 13–14, p. 19–20 och p. 24; NJA 2017 s 393 HD:s domskäl p. 17.  
340 Jfr NJA 2007 s 747 på s. 751–752.  
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så pass långt att den gör våld på språket.341 Legalitetsprincipen innefattar ett analogiförbud som 
innebär att lagen inte får tolkas så att tolkningen leder till en strängare bedömning av den 
tilltalades handlande än vad som hade varit fallet om lagen tolkats enligt ordalydelsen.342  

I sammanhanget är det intressant att tillföra ett kort resonemang om domstolarnas 
lagprövningsmakt. Det är i situationer då lagen inte kan tolkas konventionskonformt som 
domarna ska överväga om svensk rätt bör åsidosättas till förmån för EKMR:s efterlevnad.343 
Syftet med att inkorporera EKMR var att konventionen skulle kunna tillämpas direkt i de 
svenska domstolarna – men konventionen innehåller inga straffbud och bestämmelserna är inte 
ägnade att kunna åberopas av enskilda gentemot varandra.344 Varken enskilda eller åklagare 
kan föra en straffrättslig talan i domstol och yrka på ansvar utifrån artikel 8 EKMR.345  

När till och med en ändamålstolkning346 av ett svenskt straffbud, till förmån för den aktuella 
konventionsrättighetens genomslag, skulle te sig pressad blir utgången istället att den tilltalade 
frias.347 Det lexikaliska tillämpningsområdet för förtalsbrottet talar emot att brottet har kommit 
att bli ett brott till skydd för den personliga integriteten.  
 
3.3.3   Hur kommunikationer från samhällsmedborgarna och lagstiftaren kan påverka 

omfånget av legalitetsprincipen 
 
Sverige har varit bundet av EKMR sedan år 1953 men hur förtalsbrottet har kommit att bli ett 
brott till skydd för den personliga integriteten är en utveckling som inte endast torde bero på 
uttalanden från Europadomstolen. Sverige erkände inte Europadomstolens kompetens förrän år 
1966. Löftet om att följa Europadomstolens praxis gällde då enbart för en femårsperiod i 
taget.348 Även interna kommunikationer, på nationell nivå, medborgare, lagstiftare och domstol 
sinsemellan torde påverka synen på vad som är straffvärt och vad som är skyddsvärt enligt de 
straffbud som brottskatalogen erbjuder.349  

Genom 54 kap. 10 § RB har HD behörighet att utveckla rätten men inte att skapa nya regler. 
Gränsen mellan vad som är rättsutveckling och vad som är lagskapande är hårfin.350 Liksom 
anfört i avsnitt 2.2.5 är det ytterst lagstiftaren som genom beslut om ändrad lagstiftning har 
makten att bestämma vilka gärningar som är straffvärda och vilka intressen som är skyddsvärda 
i ett samhälle. Justitieråd Stefan Lindskog har, i ett eget tillägg i NJA 2012 s 535, uttryckt en 
klar uppfattning om att HD ska ta sin uppgift som rättsutvecklande myndighet på allvar och har 
anfört att är lagstiftaren inte nöjd med resultatet står det riksdagen fritt att annullera 

                                                             
341 Jfr Strömholm, Rätt, s. 437; NJA 2005 s 712 HD:s domskäl på s. 723–724.  
342 Se NJA 2016 s 3 p. 13 och p. 22–26; NJA 2017 s 393 p. 9 i föredragandens betänkande. 
343 Se prop. 1993/94:117 s. 36–37.  
344 Se prop. 1993/94:117 s. 33; NJA 2007 s 747 på s. 751; Cameron, s. 50.  
345 Jfr 1 kap. 1 § BrB.  
346 Jfr Strömholm, Rätt, s. 481 en redogörelse av Ekelöfs teleologiska metod där en vidsträckt rättstillämpning 
kan legitimeras genom att argumentera utifrån hur grundaren till aktuellt lagrum torde ha dömt i det enskilda 
fallet i nutid.  
347 Jfr NJA 2016 s 3 HD:s p. 19 och även p. 13–14.  
348 Se bet. 1993/94:KU24 s. 8-9; Prop. 1993/94:117 s. 45. Se även prop. 1971:13 för en förnyelse av erkännandet 
av Europadomstolens kompetens.  
349 Se t.ex. dir. 2014:74 s. 3 och s. 16, Brå 2015:6 s. 5–7 samt SOU 2016:7 s. 134 ff. och s. 188–190. Se även 
NJA 1926 s 203; SOU 2012:55 s. 419; SOU 1980:8 s. 88.  
350 Jfr Derlén & Lindholm, s. 143 ff.; Josefsson, s. 70.  
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prejudikatets värde genom ny lagstiftning.351 Enligt 1966 års integritetsskyddskommitté kunde 
förtalsbrottets tillämpningsområde först avgöras efter en konsultation av förarbetena och praxis. 
Samtidigt noterades att förtalsbrottets tillämpningsområde torde förändras i takt med 
samhällsutvecklingen.352  

I dir. 2014:74 uttryckte regeringen sig i ordalag som gav sken av att bl.a. brotten ofredande 
och förtal, genom samhällsutvecklingen, har blivit brott till skydd för den personliga 
integriteten för ändamålet att bestraffa straffvärda kränkningar på nätet. Med 
samhällsutvecklingen menade regeringen den tekniska utvecklingen och användandet av 
sociala medier på internet. Samma slutsats om förtalsbrottet drogs av 
Straffanvändningsutredningen år 2013.353 

Enligt regeringen hade det på senare tid uppmärksammats att kränkningar, hot och mobbing 
via nätet blivit allt vanligare. Huruvida det förändrade beteendet hos samhällsmedborgarna var 
så pass straffvärt att befintliga straffbud behövde ändras – och nya kanske tillkomma – var en 
uppgift för, den genom dir. 2014:74 tillsatta, utredaren att lösa. Utredaren och dennes stab 
presenterade sina lagförslag i SOU 2016:7. 

I samband med kommittédirektivet (dir. 2014:74) hade bl.a. Brå fått i uppdrag att kartlägga 
polisanmälda kränkningar som skett via nätet.354 Brå:s rapport visade att spridandet av 
integritetskänslig information, särskilt hämndporr, anmäls till polisen men att anmälningarna 
sällan lett till lagföring p.g.a. att brottet i huvudsak är ett målsägandebrott eller p.g.a. att 
gärningen inte klart gått att subsumera under ett straffbud.355 I SOU 2016:7 hänvisades till Brå:s 
rapport och även till andra undersökningar som gav stöd för att gemene man har en gemensam 
uppfattning om vilka slags kränkningar på nätet som borde vara kriminella.356  

Rent ordalydelsemässigt har varken förtalsbrottet eller ofredandebrottet genomgått någon 
väsentlig förändring sedan BrB:s tillkomst. Det var först den 1 januari 2018 som brotten 
ofredande och grovt förtal reviderades om med nya rekvisit.357 Vilka gärningar som är 
straffvärda och vilka intressen som är skyddsvärda inom ramen för straffbuden ansågs av 2014 
års regering ändå ha ändrats i takt med samhällsutvecklingen.358 Enligt Brå:s rapport är gemene 
man av samma uppfattning d.v.s. spridning av integritetskänsliga uppgifter, oaktat att bilden i 
sig inte är nedsättande, borde vara kriminellt.359 Studien visade att sådana gärningar, i viss 
utsträckning, har kunnat lagföras när åklagaren väckt åtal för grovt förtal.360  

Att både regeringen och samhällsmedborgarna uttrycker en rättskänsla för att ett visst 
beteende borde vara kriminellt gör det än svårare att avgöra när domstolarna i brottmål tillämpar 
lagen utanför sin ordalydelse. Återigen kan sexualbrottslagstiftningens utveckling tjäna som 
exempel.   

I 18 kap. 13 § SL fanns ett brott som idag närmast är att likna med sexuellt ofredande. 
Linnea Wegerstad har i sin avhandling noga åskådliggjort hur detta straffbud ändrats om – från 
                                                             
351 NJA 2012 s 535 justitieråd Lindskogs egna tillägg för egen del, p. 4.  
352 SOU 1980:8 s. 91–92. 
353 Se avsnitt 2.2.8; SOU 2013:38 del 2 s. 508–509. 
354 Se dir. 2014:74 s. 3 och se även s. 16.  
355 Se t.ex. Brå 2015:6 s. 11–13, s. 16, s. 37, s. 53 ff. och s. 100–101.  
356 Se SOU 2016:7 s. 137 ff. och särskilt s. 141 samt s. 188–189.  
357 Se SOU 2016:7 s. 351 och s. 399 samt prop. 2016/17:222 s. 65, s. 68 ff., s. 87 och s. 98–101.  
358 Se dir. 2014:74. 
359 Se t.ex. Brå 2015:6 s. 100–101. Jfr dir. 2014:74 s. 12–13; SOU 1980:8 s. 88.  
360 Se Brå 2015:6 s. 11, s. 16 och s. 100–101. Se även SOU 2016:7 s. 137 och s. 141.  
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ett brott till skydd för den allmänna sedligheten361 till ett brott ägnat att skydda kvinnans 
individuella sexualitet; detta utan att brottets ordalydelse ändrats.362 Wegerstad förklarar att 
genom brottet ”stadgades om sårande av tukt och sedlighet. Brottet kunde antingen begås 
genom att sprida, hålla till salu eller utbjuda skrift, målning, teckning eller bild som tukt och 
sedlighet sårar, eller genom annan gärning såra tukt och sedlighet, som antingen orsakar allmän 
förargelse eller fara för andras förförelse.”363 Författaren fortsätter med att redogöra för att 
Reglementeringskommittén år 1910 presenterat ett förslag om att straffansvar för brott enligt 
18 kap. 13 § SL skulle kunna utdömas även om det inte var bevisat att gärningen verkligen lett 
till allmän förargelse.364 Enligt kommittén skulle det räcka med att det tukt- och 
sedlighetssårande beteendet var ägnat att väcka allmän förargelse.365 Med en sådan ändring 
skulle t.ex. en blottare kunna åläggas straffrättsligt ansvar trots att den straffvärda gärningen 
begåtts i det dolda d.v.s. utan någon observerande allmänhet.366  

Wegerstad förklarar att rekvisitet ägnad att aldrig tillfördes 18 kap. 13 § SL men att 
domstolarna, trots detta, såg till att sexuellt ofredade kvinnor fick upprättelse även om 
allmänheten inte bevittnat händelsen. Ett exempel som nämns i Wegerstads avhandling är fallet 
NJA 1926 s 203.367 I målet hade en man visat upp sitt kön för olika kvinnor vid ett flertal 
tillfällen. I rätten kunde det inte bevisas att mannen orsakat allmän förargelse eller fara för 
andras förförelse. I HD lade Justitiekanslern (JK, dåvarande riksåklagare) fram rättspolitiska 
argument till varför mannen borde fällas till ansvar. JK anförde att blottning var ett 
återkommande problem som ofta anmäldes av kvinnor. Om inte mannen dömdes för gärningen 
skulle allmänheten bli upprörd. JK framhöll att om gärningen inte kunde inrymmas under 18 
kap. 13 § SL skulle mannen dömas för förargelseväckande beteende. HD godtog JK:s 
resonemang och utan någon närmare motivering dömdes mannen för förargelseväckande 
beteende enligt 11 kap. 15 § SL. En slutsats av domslutet är att HD genom domen startade en 
rättsutveckling där effekten av den brottsliga gärningen inte längre skulle bedömas subjektivt 
utan objektivt.  
 
3.4   Exempel från verkligheten där straffvärda gärningar inte utgjort brott med 

hänsyn till legalitetsprincipen  
 
I kapitel 1 har det förklarats att syftet med uppsatsen är att redogöra för hur skyddsintressen 
skapas efter en kommunikation mellan medborgarna, lagstiftaren och rättstillämparna. Genom 
Sveriges erkännande av EKMR som svensk lag, och acceptansen av Europadomstolens 
tolkning av artiklarnas innehåll, inkluderas även Europadomstolen till 
kategorin ”lagstiftaren”.368 I enlighet med Europadomstolens tolkning av artikel 8 EKMR är 
den personliga integriteten ett skyddsintresse som påför konventionsstaterna positiva 
förpliktelser. Sammanfattningsvis ska en integritetskränkt individ ha en rättsregel i den 
                                                             
361 Jfr avsnitt 2.2.4 angående hur sedlighetsbrotten, beroende på tolkningsmetod, kunde beskrivas som brott dels 
till skydd för samhällets demoralisering och dels till skydd för kvinnans ära och blygsamhet.  
362 Se Wegerstad, s. 95–98.  
363 Se Wegerstad, s. 95.  
364 Se Wegerstad, s. 96.  
365 Se Montelius, s. 109–110.  
366 Jfr Wegerstad, s. 96.  
367 Se Wegerstad, s. 96–97.  
368 Se avsnitt 1.3. Se även Cameron, s. 49–51, s. 60, s. 116, s. 123–124 och s. 139.  
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nationella rättsordningen att åberopa i syfte att nå upprättelse för kränkningen. Det gäller 
oavsett om skadan är en direkt effekt av statens agerande eller av en annan individs 
handlande.369  

I nedanstående delkapitel ska det genom en rättsfallsanalys åskådliggöras hur ett sådant 
genomslag av EKMR inte alltid är möjligt med hänsyn till legalitetsprincipen. 
Rättsfallsanalysen i avsnitt 3.4.1 är relevant för den efterföljande analysen i avsnitt 4.2 av fall 
där HD erkänt extensiva tolkningar av förtalsbrottet i syfte att skydda brottsoffrets personliga 
integritet. Den kommande rättsfallsanalysen visar om förtalsbrottet har blivit ett brott till skydd 
för den personliga integriteten genom incitament från Europadomstolen eller från riksdagen – 
och kanske även från medborgarna.  
 
3.4.1   När orden sätter gränser  
 
Ett rättsfall som väl summerar domstolarnas metod för att hantera integritetskränkningar i 
brottmål är NJA 2008 s 946 – med där gjorda hänvisningar till annan praxis. I fallet hade allmän 
åklagare väckt åtal för olaga avlyssning, förtal och ofredande. Rättsfrågan i HD gällde om den 
tilltalade kunde dömas för ofredande, genom hänsynslöst beteende, när de båda målsägandena 
inte uppfattade ofredandegärningen när den utfördes.  

I förarbetena stod som förutsättning för ansvar, vid ofredande genom hänsynslöst beteende, 
att gärningen typiskt sett utgjort en kännbar fridskränkning.370 I doktrin och praxis hade 
uttalandet tolkats så att ett ofredande knappast kännbart kan fridskränka någon om denne någon 
inte uppfattat gärningen.371 Föredraganden angav, i sitt förslag till dom inför HD, att annorlunda 
förhöll det sig med ofredande genom antastande och hänvisade till målet RH 1999:119.372  

I RH 1999:119 hade en man ofredat en kvinna genom att ”dra av henne trosorna och kyssa 
eller smeka henne på insidan av låren” medan hon sov. Trots att kvinnan inte hade uppfattat 
övergreppet när det skedde dömdes mannen för ofredande genom antastande. Hovrätten 
motiverade domslutet med att det för straffansvar inte krävs mer än att gärningsmannen fysiskt 
antastar annan utan samtycke. Eftersom den intima beröringen skett utan samtycke utgjorde 
gärningen objektivt sett ett ofredande och mannen kunde dömas för ofredande. Enligt min 
mening ger domslutet uttryck för hur den svenska lagstiftaren länge ansett det som mer 
klandervärt att angripa en persons kroppsliga integritet än ideella integritet.373 

I NJA 2008 s 946 tycks dock hovrättens majoritet ha varit av uppfattningen att allvarliga 
kränkningar av den personliga integriteten kan vara lika klandervärda som kroppsliga angrepp 
vilket motiverade en extensiv tillämpning av ofredandebestämmelsen. Hovrättens majoritet 
beskrev filmningen i NJA 2008 s 946 som en uppenbart ”osedvanligt grov kränkning av den 
personliga integriteten” och anförde att det visserligen saknas ett generellt förbud mot 

                                                             
369 Se t.ex. SOU 2012:55 s. 426.  
370 SOU 1953:14 s. 169; Prop. 1962:10 del B s. 116. Se även NJA 2008 s 946 på s. 961.  
371 Se t.ex. Jareborg m.fl., s. 64; NJA 2008 s 946 på s. 961–962; NJA 2017 s 393 HD:s domskäl p. 13. Se även 
SOU 2012:55 s. 434.  
372 Se NJA 2008 s 946 på s. 956.  
373 Se SOU 1984:54 s. 42–43 jfr. m. prop. 2009/10:80 s. 171 ff. och s. 249–250. Jfr dock NJA 2017 s 393 HD:s 
domskäl p. 26 sexuell integritet trumfar kroppslig integritet.  
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smygfilmning i Sverige men att varje sådan gärning inte kan vara straffri. Majoriteten ansåg att 
ordalydelsen av ofredandebestämmelsen inte hindrade att straffrättsligt ansvar utdömdes.374  

Ett hovrättsråd var skiljaktigt och motiverade sin ståndpunkt utifrån 1966 års 
integritetskyddskommittés syn på olovlig fotografering (SOU 1974:85). Enligt denna kommitté 
fanns det förutsättning att döma för ofredande genom hänsynslöst beteende vid olovlig 
fotografering eller filmning då den drabbade uppfattade bildupptagningen medan den pågick. 
Eftersom målsägandena i detta fall inte störts av bildupptagningen medan den pågick ansåg 
hovrättsrådet att det inte fanns förutsättningar att döma för ofredande.375 

I HD hänvisades också till förslagen av 1966 års integritetsskyddskommitté i SOU 1974:85. 
HD poängterade dock att samhällsklimatet såg annorlunda ut idag och hänvisade särskilt till 
SOU 2008:3 där utredningens slutsatser gav stöd för att skyddet mot integritetskränkande 
bildupptagning borde stärkas.376 HD landade ändå i samma resonemang som flera gånger förr: 
att det i svensk rätt saknades ett generellt förbud att filma någon utan samtycke. HD upprepade 
vad som sagts i NJA 1992 s 594; vilket sammanfattningsvis var: att ville man bestraffa det 
klandervärda i en olovlig filmning var det reglerna om ärekränkning i 5 kap. BrB som 
rättstillämparen hade att stödja sig på.377 

HD hade kunnat nöja sig här och avkunnat en friande dom utifrån devisen ”nullum crimen 
sine lege” (inget straff utan lag) men HD fortsatte argumentationen utifrån om konstitutionella 
regler påkallade att ofredandebestämmelsen tolkades extensivare. HD konstaterade att RF inte 
innehöll någon rättsregel som enskilda kunde åberopa vid privatlivskränkningar av det slag som 
var aktuellt i målet. HD anförde att RF däremot innehåller ett målsättningsstadgande som ger 
uttryck för att det allmänna ska värna om den enskildes privatliv och familjeliv. HD 
poängterade att statens ansvar att upprätta regler som möjliggör för enskilda att få sitt privatliv 
respekterat, även i förhållande till andra enskilda, framgick av artikel 8 EKMR. HD hänvisade 
här bl.a. till målet von Hannover mot Tyskland. HD redogjorde även för den praxis378 som 
utvecklats inom rättstillämpningen som innebär att uttalanden om ett straffbuds 
tillämpningsområde i förarbeten och prejudikat måste kunna frångås i syfte att meddela ett 
EKMR-vänligt domslut.  

I den avslutande argumentationen visade HD tydligt hur legalitetsprincipen ändå sätter 
gränsen för hur extensivt ett straffbud kan tolkas. Den tilltalade dömdes inte för ofredande och 
domen avslutades med följande ord:379  
 

”Även om bestämmelsen är vag och lämnar formellt utrymme för högst skiftande tolkningar finns 
det emellertid, inte minst av legalitetshänsyn, skäl att undvika tolkningar som framstår som pressade 
(jfr NJA 2005 s. 712). Frågan om ansvar för olovlig bildupptagning (och spridning av sådana 
upptagningar) har varit föremål för lagstiftarens överväganden under lång tid. Inte i något 
sammanhang har det antagits att den nu gällande lagstiftningen skulle kunna tillämpas på det sätt 
som åklagaren gjort gällande i detta mål. Med hänsyn härtill och vad i övrigt anförts ovan kan lagligt 
stöd för att döma A.B. för ofredande inte anses föreligga. En annan sak är att goda skäl kan anföras 

                                                             
374 Se NJA 2008 s 946 på s. 952–953.  
375 Se NJA 2008 s 946 på s. 953–954.  
376 Se NJA 2008 s 946 på s. 959.  
377 Se NJA 2008 s 946 på s. 959–961.  
378 Se NJA 2008 s 946 på s. 961 ”NJA 2005 s. 805 med hänvisningar”.  
379 NJA 2008 s 946 på s. 962–963.  
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för att förfaranden av det slag som är föremål för HD:s bedömning i detta mål borde vara straffbara. 
Det får emellertid, oavsett det nuvarande rättslägets förenlighet med Europakonventionen, anses 
ankomma på lagstiftaren att ta ställning till om en sådan kriminalisering bör införas och i så fall till 
hur den bör utformas.” 

 
I målet NJA 2008 s 946 hänvisades också till NJA 1996 s 418. Det senare målet utgör ett 

gott exempel på hur legalitetsprincipen sätter gränsen för hur extensivt ett straffbud tillåts tolkas 
och tillämpas. I NJA 1996 s 418 hade åklagaren väckt åtal för bl.a. två fall av sexuellt tvång. 
Enligt den första åtalspunkten hade det sexuella tvånget bestått i att gärningspersonen hade 
filmat och företagit sexuella handlingar med målsägandens kropp när hon befann sig i ett 
omedvetet tillstånd. Enligt den andra åtalspunkten hade den tilltalade vid ett annat tillfälle, då 
målsäganden var medvetslös, fotograferat målsäganden i sexuella poser efter att ha klätt av och 
berört henne på ett sexuellt sätt. Både filmen och fotografierna hade den tilltalade sedan använt 
för att tillfredsställa sig själv; vilket åklagaren anfört i båda gärningsbeskrivningarna. 

Tingsrätten ansåg att gärningen i den första åtalspunkten inte kvalificerade sig som ett 
sexuellt tvång, detsamma gällde åtalspunkten två, men gärningarna var däremot straffbara som 
två fall av sexuella ofredanden. Det tvistiga angående straffbudets tillämpning eller icke 
tillämpning gällde om gärningspersonen kunde anses ha uppträtt anstötligt mot målsäganden 
även fast hon varit medvetslös vid gärningstillfället. Tingsrätten framhöll bl.a.: ”inte minst, 
genom att filma henne på det sätt han beskrivit på ett uppenbart sedlighetssårande sätt uppträtt 
anstötligt mot henne.”380 Hovrätten var inte ense med tingsrätten utan ansåg att straffansvar för 
sexuellt ofredande förutsätter att brottsoffret är vid medvetande vid gärningstillfället:381 
 

”I förevarande fall är utrett att [L.S.] sovit under hela de aktuella händelseförloppen och sålunda 
inte varit medveten om [T.A:s] handlande. Hon har då självfallet inte heller kunnat ta anstöt av detta. 
Vid angivna förhållande kan [T.A:s] handlande inte heller föranleda ansvar för sexuellt ofredande. 
Den omständigheten att [L.S.] i efterhand fått klart för sig vad som inträffat föranleder inte annat 
bedömande.”  

 
Vad beträffar den rättsliga bedömningen av den olovliga filmningen och fotograferingen –  
sedda som separata gärningar – anförde hovrätten att det i svensk rätt inte finns något generellt 
förbud att utan samtycke fotografera en person, även om ett sådant agerande kan ”vara djupt 
integritetskränkande för den berörda personen.”382 Hovrätten konstaterade att skulle det vara 
fråga om ett brott, skulle det i sådana fall vara ett brott som inte faller under allmänt åtal. 
 En egen analys är att hovrätten här syftade på brottet ofredande som, när det inte begåtts på 
en allmän plats, endast faller under allmänt åtal efter en åtalsprövning eller då brottet är angivet 
av målsäganden.383 Det bör i sammanhanget nämnas att hovrättens indirekta invändning om att 
domstolen hade varit förhindrad att pröva ansvar för ofredande, när brottet utgör ett 
målsägandebrott, i praktiken torde sakna relevans. I praxis finns stöd för att om åklagaren väckt 

                                                             
380 NJA 1996 s 418 på s. 422.  
381 NJA 1996 s 418 på s. 425.  
382 NJA 1996 s 418 på s. 424.  
383 Se 4 kap. 7 § BrB och 4 kap. 11 § BrB äldre lydelserna. Jfr även SOU 1974:85 s. 36–37 och s. 58; Prop. 
1962:10 del B s. 116–117 och SOU 2016:7 s. 355 3 st. brottet ofredande ansågs kunna fungera som ett skydd för 
kvinnofriden och torde kunna tolkas till förmån för en sådan funktion. 
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åtal för ett brott som kräver en särskild åtalsprövning anses åklagaren ha gjort en riktig 
bedömning. Åklagaren är då behörig att föra talan med anledning av att det är påkallat från 
allmän synpunkt.384 Har målsäganden i sin polisanmälan angett ett händelseförlopp som skulle 
kunna inkludera flera olika brottsrubriceringar anses målsäganden ha angivit alla dessa 
rubriceringar till åtal.385 I detta fall hade domstolen alltså varit behörig att pröva frågan om 
ansvar för ofredande ifall domstolen funnit det adekvat. I överensstämmelse med domslutet i 
RH 1999:119 hade hovrätten i sådana fall också kunnat meddela en fällande dom för ofredande 
– inte genom hänsynslöst beteende – men genom antastande. I gärningsbeskrivningarna hade 
åklagaren inte enbart gjort gällande filmningen och fotograferingen utan också poängterat hur 
gärningsmannen företagit sexuella handlingar med målsäganden och berört henne på ett 
sexuellt sätt.  
 I NJA 1996 s 418 hänvisade även den hovrätten till Integritetsskyddskommitténs 
betänkande ”Fotografering och integritet” (SOU 1974:85) och uppmärksammade att det vid 
flera tillfällen lagts fram lagförslag i syfte att stärka enskildas skydd för den personliga 
integriteten men att dessa förslag aldrig lett till några lagändringar. Hovrätten verkar med 
hänvisningen vilja indikera på att svensk rätt inte erkänner ett straffbeläggande av gärningar 
som kränker den ideella personliga integriteten även om gemene man kan uppfatta sådana 
gärningar som klandervärda. Hovrätten meddelande en friande dom.  

HD dömde i enlighet med hovrätten och belyste än en gång oviljan att tolka ofredandebrottet 
brett till förmån för brottsoffrets personliga integritet: ”Som HovR:n konstaterat finns i svensk 
rätt inte något generellt förbud att utan samtycke fotografera en enskild person. [T.A:s] 
videoinspelning av [L.S.] och hans fotografering av henne utgör sålunda inte brott. Vid den 
straffrättsliga bedömningen av [T.A:s] förfarande skall därför bortses från dessa handlingar.”386 
HD:s domslut förklarar dock inte varför domstolen inte prövade den tilltalades ansvar för 
ofredande genom antastande när åklagarens gärningsbeskrivning torde ha inrymt ett sådant 
ansvar. På så sätt hade den ideella personliga integriteten indirekt kunnat åtnjuta skydd genom 
att den kroppsliga kränkningen bestraffades.387 

NJA 2007 s 747 är ett sista fall som förtjänar att belysas i syfte att åskådliggöra hur orden 
sätter gränser för hur extensivt ett straffbud kan tolkas i syfte att uppnå ett skydd för ett i övrigt 
legitimt intresse. Målet är ett civilrättsligt mål men aktualiserar straffrätten genom att käranden 
yrkade att domstolen skulle tolka ofredandebrottet extensivt för att möjliggöra kärandens rätt 
till ersättning vid en integritetskränkning. Käranden ansåg att den extensiva tolkningen var 
motiverad med hänsyn till artikel 8 i kombination med artikel 13 EKMR.  

Käranden hade väckt talan mot ett försäkringsbolag som i hemlighet hade filmat käranden 
inom ramen för ett spaningsarbete. Åtgärden hade föranletts av att bolaget misstänkte att 
käranden hade försökt fuska till sig försäkringspengar. I målet krävde käranden 
försäkringsbolaget på 200 000 kronor i kränkningsersättning. Beloppet grundade sig på 
Europadomstolens praxis. I första hand ansåg käranden att bolagets personal hade agerat 
straffbart hänsynslöst i enlighet med ofredandebestämmelsen. I enlighet med SkL:s 
                                                             
384 Se NJA 1994 s 555.  
385 Se NJA 2004 s 757. 
386 NJA 1996 s 418 på s. 427.  
387 Jfr E.S mot Sverige, s. 24–25 minoritetens skiljaktiga meningar angående åklagarens underlåtenhet, och 
därmed också domstolarnas negligerande, att pröva ansvaret för försök till barnpornografibrott. Jfr även avsnitt 
2.2.3 särskilt s. 24 not 133 samt avsnitt 2.2.4 s. 26 not 149 och 150.  
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principalansvar för arbetsgivare var det försäkringsbolaget som var ersättningsskyldigt. Skadan 
hos käranden var en ideell skada i form av ”intensivt psykiskt lidande”. Eftersom skadan 
orsakats genom ett brott var skadan ersättningsgill enligt 2 kap. 3 § SkL. Ofredandebrottet 
skulle tolkas konventionskonformt eftersom Europadomstolens praxis gav vid handen att 
konventionsstaterna har en skyldighet att förse enskilda med erforderliga rättsregler som ger 
möjlighet till upprättelse vid intrång i privatlivet som strider mot artikel 8 EKMR. Indirekt 
anförde käranden att i andra hand var försäkringsbolaget ersättningsskyldigt efter en direkt 
tillämpning av artikel 8 EKMR i kombination med artikel 13 EKMR.  

Försäkringsbolaget bestred kärandens talan. För det första invände försäkringsbolaget att 
agerandet från personalen inte var straffbart som ofredande. Eftersom käranden varit omedveten 
om filmningen kunde ansvar för ofredande genom hänsynslöst beteende inte aktualiseras. 
Dessutom var straffansvar uteslutet då uppsåt hos försäkringspersonalen saknades. För det 
andra hade försäkringsbolaget invändningar mot att bolaget skulle vara skadeståndsskyldigt 
genom en direkt tillämpning av artikel 8 EKMR. Enligt bolaget gav svensk rättspraxis inte stöd 
för att artikeln kunde åberopas som grund för skadeståndsansvar gentemot en annan enskild.  

Frågan i HD gällde huruvida en enskild kan åläggas att betala skadestånd till en annan 
enskild med en direkt tillämpning av artikel 8 och artikel 13 EKMR. HD började med att 
klargöra att EKMR:s syfte är att konventionsstaterna ska se till så att var och en som befinner 
sig inom konventionsstaternas territorium garanteras de rättigheter som konventionen utfäster. 
I enlighet därmed förklarade HD att artikel 8 EKMR främst ger uttryck för en negativ 
förpliktelse riktad mot staten d.v.s. staten ska undvika att agera på ett integritetsingripande sätt. 
HD anförde å andra sidan att artikeln, genom Europadomstolens praxis,388 har kommit att 
omfatta en plikt för statsmakten att agera vid horisontella integritetsangrepp. HD anförde att 
när en statsrepresentant orsakat integritetsintrånget kan staten genom artikel 8 och artikel 13 
åläggas att betala skadestånd till den drabbade. Genom ordalydelsen av artiklarna kan inte en 
enskild åläggas en skadeståndsskyldighet för att ha brutit mot konventionen. Å andra sidan hade 
käranden i målet tolkat Europakonventionens praxis gällande artikel 8 som att ifall lagstiftaren 
försummat att förse den enskilde med erforderliga rättsmedel ankommer det på domstolarna att 
skapa ett sådant verktyg. HD fastslog ändock att en enskild inte kan åläggas att betala 
skadestånd till en annan enskild genom en direkt tillämpning av artikel 8 och artikel 13 EKMR. 

Domslutet i HD ger stöd för att förutsebar lagstiftning, en central del av 
legalitetsprincipen,389 utgör ett hinder för att ålägga en enskild ett skadeståndsansvar med direkt 
tillämpning av artikel 8 och artikel 13 EKMR. Enligt HD tedde sig situationen väsentligt 
annorlunda när boven i dramat var staten och inte en annan individ. I en sådan situation skulle 
det vara mycket opassande om staten kunde frångå skadeståndsansvar vid sin egen försummelse 
att förse den nationella lagstiftningen med erforderliga ansvarsregler.390 
 
3.4.2   Sammanfattning, slutsatser och en övergång till kapitel 4  
 
Sammanfattningsvis handlar de ovanstående rättsfallen om huruvida domstolarna haft skäl att 
frångå etablerad praxis och förarbetsuttalande gällande ofredandebrottets tillämpningsområde. 

                                                             
388 NJA 2007 s 747 på s. 750 hänvisning till bl.a. von Hannover-målet.  
389 Se t.ex. NJA 2016 s 3 HD:s domskäl p. 13, p. 19–20 och p. 24; NJA 2017 s 393 HD:s domskäl p. 17.  
390 NJA 2007 s 747 på s. 751–752.  
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Detta i syfte att förläna den integritetskränkta individen ett fullgott skydd – företrädesvis i 
förenlighet med Europadomstolens praxis. Att EKMR inte nämns i fallet NJA 1996 s 418 och 
att ansvar för ofredande inte prövades torde kunna ha att göra med att den första von Hannover 
domen ännu inte avkunnats. Enligt svenska rättsaktörer var det genom denna dom som 
Europadomstolen slog fast att en enskilds integritetsskydd måste vägas mot en annan enskilds 
yttrandefrihet och att den kränktes skydd för sin personliga integritet ibland måste ges 
företräde.391 Von Hannover mot Tyskland har också ansetts ge uttryck för att Sverige måste 
skydda sina medborgare från den kränkning som olovliga framställningar i sig kan innebära för 
den drabbade.392  År 1996 fanns i vart fall inga kända konventionsförpliktelser som påkallade 
att den svenske domaren tolkade potentiellt tillämpliga straffbestämmelser extensivt i syfte att 
uppnå ett integritetsskydd.  
 Vad beträffar NJA 2008 s 946 och NJA 2007 s 747 handlade dessa mål delvis om 
gärningarna varit brottsliga med hänsyn till de tillämpningsrekommendationer som lämnats 
angående kännbara fridskränkningar vid hänsynslösa beteenden. I inget av målen ansågs 
gärningarna ifråga vara straffbara. Ofredandebrottet ansågs inte tillämpligt med hänsyn till 
legalitetsprincipen.  

Ofredandebrottets krav på kännbar fridskränkning för straffbarhet kan jämföras med 
förtalsbrottets krav på missaktning.393 Hur denna jämförelse banar väg för besvarandet av 
frågan hur förtalsbrottet har kommit att bli ett brott till skydd för den enskildes personliga 
integritet, ska redogöras för i det efterföljande avsnittet 4.1.  
  

                                                             
391 Se SOU 2008:3 s. 76–77 och s. 86; NJA 2008 s 946 HD:s domskäl på s. 960; PM 63 s. 18.  
392 Se SOU 2008:3 s. 215.  
393 Jfr SOU 2012:55 s. 435 “ … om uppgifterna inte är nedsättande eller missaktande, smädande eller utgör en 
kännbar fridskränkning.” Jfr även SOU 2016:7 s. 236.  
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4   En analys av förtalsbrottet  
 
4.1   Hur ett krav på en kännbar fridskränkning kan jämföras med ett krav på 

missaktning 
 

Inte sällan har domstolens tolkning av vilka hänsynslösa ofredandebeteenden som typiskt sett 
orsakar en kännbar fridskränkning varit avgörande för om gärningen är straffbar eller inte.394 
Förtalsbrottets motsvarighet till rekvisitet kännbar fridskränkning kan anses vara kravet på 
missaktning.395 Av Brå:s rapport om polisanmälda kränkningar på nätet framkommer att 
integritetskränkande gärningar ofta anmäls; men att rättsprocessen nästan lika ofta avslutas på 
polisstationen.396 I rapporten redovisas att när gärningen som anmälts snarast är att likna vid ett 
ofredande, är gärningen sällan straffbar med hänsyn till hur ofredandebestämmelsen har 
kommit att tillämpas. Ett ofredande genom hänsynslöst beteende förutsätter ofta att gärningen 
skett ansikte mot ansikte d.v.s. det får inte ha gått för lång tid mellan gärningstillfället och 
målsägandens uppmärksammande av händelsen.397 En slutsats är att straffbarheten har varit 
beroende av om kravet på kännbar fridskränkning har varit uppfyllt.  

Av rapporten framkommer att anmälda förtalsgärningar ofta innefattar moment där 
gärningspersonen spridit sexuella filmer eller bilder av målsäganden. Ibland har en sådan 
gärning ansetts straffbar, men om inte framställningen typiskt sett anses kunna ge upphov till 
missaktning för den drabbade, har gärningen ansetts straffri.398  

Nuvarande lagstiftning angavs vålla problem för polis och åklagare i fråga om 
brottsrubricering. Enligt rapporten bidrog svårigheter med att rubricera den anmälda gärningen, 
särskilt gränsdragningen mellan förtal och ofredande samt mellan tillåtna och otillåtna 
gärningar, att många brottsutredningar aldrig inleddes eller lades ner.399 Frånvaron av 
åklagarstämda förtalsgärningar ansågs dock främst bero på att förtal, som huvudregel, 
handläggs som ett målsägandebrott.400 I rapporten väcktes frågan om förtalsbrottet borde 
konstrueras om till ett brott som alltid faller under allmänt åtal. De intervjuade åklagarna ansåg 
att det inte var lämpligt och anförde att bestämmelsen redan nu är så pass vid att förutsättningar 
finns att bedöma även mycket ringa gärningar som brottsliga.401 

I SOU 2008:3 konstaterade 2004 års integritetsskyddskommitté att uppgiftsrekvisitet i 
förtalsbestämmelsen har luckrats upp. Allt fler gärningar har typiskt sett ansetts leda till följden 
att den drabbade ifråga missaktas.402 I SOU 2012:55 framhöll Yttrandefrihetskommittén att 
artikel 8 EKMR inkluderar dels ett skydd mot ryktesspridning och dels ett skydd mot närgången 
uppmärksamhet. När det kom till ryktesspridningen ansåg kommittén att den svenska 
lagstiftaren redan uppfyllde sin positiva förpliktelse att förse rättsordningen med erforderliga 
rättsregler. Ärekränkta individer kunde i horisontella situationer nå upprättelse genom att väcka 

                                                             
394 Se t.ex. NJA 2008 s 946; NJA 2017 s 393. Se även SOU 2016:7 s. 25–26 och s. 354–358.  
395 Se SOU 2012:55 s. 434–435; SOU 2016:7 s. 236.  
396 Se Brå 2015:6 s. 11 ff. och s. 84 ff.  
397 Se Brå 2015:6 s. 12, s. 15 och s. 99.  
398 Se Brå 2015:6 s. 9, s. 16 och s. 100–101.   
399 Jfr Brå 2015:6 s. 99 och jfr även s. 65.  
400 Se Brå 2015:6 s. 12–13, s. 17 och s. 87–90.  
401 Se Brå 2015:6 s. 19.  
402 Se SOU 2008:3 s. 131–133 och särskilt s. 216–217.  
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talan mot uppgiftslämnaren och kräva ansvar för förtal. Det var gällande skyddet mot den 
närgångna uppmärksamheten som svensk lag låg på efterkälke.403 

I enlighet härmed har ofredandebrottet sedan 1 januari 2018 fått en ny lydelse. ”Hänsynslöst 
beteende” har bytts ut till ”hänsynslöst agerande”. Detta för att precisera och modernisera 
brottets tillämpningsområde samt för att förtydliga att kännbara fridskränkningar typiskt sett 
kan inträda även då ofredandegärningen uppmärksammas i efterhand.404  

2016 års utredning föreslog även omformuleringar av förtalsbestämmelsen i syfte att 
modernisera språket. Till skillnad från ändringarna gällande ofredande syftade den nya lydelsen 
inte till att utvidga tillämpningsområdet.405 Regeringen avböjde utredningens förslag och 
hänvisade, i enighet med flera remissinstanser, till att den lexikaliska ändringen riskerade att 
utöka straffbudets tillämpningsområde.406  

Utredningen hade anfört att förtalsbestämmelsen syftade till att skydda den enskilde från 
missaktande kränkningar ”… och de negativa konsekvenser det kan leda till …”.407 Vilka de 
negativa konsekvenserna var preciserade utredningen inte. Regeringen anförde att det för 
förtalsbrottet finns en etablerad praxis som möjliggör att straffansvaret bestäms efter en 
avvägning mot yttrandefriheten. Enligt regeringen fanns det inga nämnvärda 
tillämpningsproblem utan i syfte att förtalsbrottet skulle fortsätta att tillämpas på samma sätt 
som tidigare var det inte motiverat att ändra ordalydelsen enbart av moderniseringsskäl.408 
Däremot ansåg regeringen att möjligheten att erhålla brottsskadeersättning vid grova 
förtalsbrott skulle utvidgas i syfte att stärka den enskildes integritetsskydd. Denna ändring 
motiverade regeringen utifrån att samma skyddsvärda effekt kunde uppstå genom 
ärekränkningsbrottet som genom ett fridsbrott:409  
 

”Det innebär att staten griper in för att tillförsäkra ersättning till den som har blivit utsatt för brott. 
Kvalificerade ärekränkningsbrott kan många gånger orsaka allvarliga kränkningar av privatlivet 
med omfattande sociala och känslomässiga skadeverkningar som följd. Vid en jämförelse med de 
brott för vilka brottskadeersättning betalas idag måste enligt regeringen den kränkning som ett 
kvalificerat ärekränkningsbrott innefattar anses vara likvärdig med andra brott som 
brottsskadeersättning för kränkning betalas för.” 

 
Medan regeringen år 2016 utryckte det som att det skyddsvärda i förtalsbrottet är värnandet av 
de enskildas privatliv gjorde 2004 års integritetsskyddskommitté en motsatt tolkning. 
Integritetsskyddskommittén anförde att det klandervärda med integritetskränkningar var att de 
kunde orsaka samma ringaktning hos andra människor som ärekränkningsbrotten:410  
 

”Trots att det kan röra sig om mycket grova integritetsintrång erbjuder således varken förtals- eller 
förolämpningsbestämmelsen något skydd, även om effekterna av integritetsskyddet är desamma 
som av en ärekränkning, nämligen att den utsatte blir föremål för andras missaktning. Denna 

                                                             
403 Se SOU 2012:55 s. 433–435.  
404 Se prop. 2016/17:222 s. 11, s. 57, s. 60 och s. 87; SOU 2016:7 s. 382 och s. 384–387.  
405 Se SOU 2016:7 s. 450 och jfr. m. s. 382.  
406 Se prop. 2016/17:222 s. 65–68.  
407 Se SOU 2016:7 s. 451. 
408 Se prop. 2016/17:222 s. 65–68.  
409 Se prop. 2016/17:222 s. 85.  
410 Se SOU 2008:3 s. 218.  
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otillräcklighet i integritetsskyddet botas bara i viss mån av att det aktuella uppgiftslämnandet i vissa 
fall kan vara att bedöma som förtal eller på annan grund, t.ex. genom att det inbjuder till 
uppfattningar att den kränkte är promiskuös eller sedeslös i sitt leverne. Högsta domstolens 
uttalanden i de båda ovannämnda målen har tolkats så att domstolen, i avsaknad av ett rättsskydd 
som tar direkt sikte på det straffvärda i dessa integritetsangrepp, har använt de rättsmedel som står 
till buds (Axberger s. 725).” 

 
Tidigare rättspolitiska ställningstaganden, sedda utifrån dagens rättskrav, ger bilden av att 
förtalsbrottet visserligen straffbelägger kränkningar av äran men att det klandervärda i 
gärningen som förtjänar rättsväsendets värn är den personliga integriteten. Detta 2004 års 
integritetsskyddskommitté till trots, som motiverade ett stärkt integritetsskydd utifrån rätten att 
få rättsväsendets skydd mot att inte bli omotiverat ringaktad. Utlägget bör tolkas som ett försök 
av kommittén att argumentera i förenlighet med lagstiftningens ordalydelse. Strafflagstiftning 
ska endast förekomma i syfte att värna om erkända intressen.411 År 2004 hade 2 kap. 6 § andra 
stycket RF inte trätt i kraft och någon motsvarande bestämmelse fanns inte heller som stadgade 
ett ansvar för staten att värna om enskildas personliga integritet.412 Tolkningen stöds av att 2003 
års yttrandefrihetskommitté framhöll det som ett problem att det i svensk rätt inte finns något 
generellt förbud att sprida eller lämna integritetskänsliga uppgifter om någon annan. Ett sådant 
beteende var endast brottsligt som förtal eller ofredande om det också gav upphov till 
missaktning eller en kännbar fridskränkning.413 Att ett rättsligt skydd för den personliga 
integriteten är påkallat i både ofredande- och förtalssituationen märks genom de rättsliga 
kommunikationerna medborgarna, lagstiftaren och domstolarna emellan.414 Möjligheten att 
klassificera gärningarna som brottsliga hindras dock i många fall av legalitetsprincipen.415 

Regeringen angav i prop. 2016/17:222 att den var nöjd med den praxis som utvecklats 
gällande förtalsbrottet.416 Prejudikat från HD har kritiserats i doktrinen för att domstolarna har 
utvidgat uppgiftrekvisitet och ansett att typiskt sett missaktande uppgifter spridits i allt vagare 
situationer. Konklusionen av avgörandena har varit att HD har försökt skapa ett skydd till 
förmån för den drabbades personliga integritet.417 Utvecklingen torde inte ha skett med hänsyn 
till Europadomstolens praxis då de rättsfall som startade denna utveckling avkunnades innan 
von Hannover-målet. I domskälen argumenteras inte heller utifrån EKMR.418 Däremot torde 
acceptansen för utvecklingen ha föranletts av Europadomstolens avgöranden. I målet E.S mot 
Sverige refererades till målet NJA 1992 s 594 vilket angavs ge uttryck för att Sverige, genom 
förtalsbrottet, till viss del försåg enskilda med ett skydd för deras personliga integritet.419 
Regeringen har i nutida dagar utfäst att den praxis som utbildats gällande förtalsbrottet ska 
fortsätta vara vägledande. Ändringar har avråtts med hänsyn till att ett skydd för ryktesspridning 

                                                             
411 Se Heidenborg, s. 307.  
412 Jfr Prop. 2009/10:80 s. 242 och s. 249–250.  
413 Se SOU 2012:55 s. 434–435.  
414 Se t.ex. dir. 2014:74, Brå 2015:6 s. 11–16, SOU 2016:7 s. 134 ff. och prop. 2016/17:222. 
415 Se t.ex. Brå 2015:6 s. 12 och s. 15–16.  
416 Se prop. 2016/17:222 s. 67–68.  
417 Se t.ex. Axberger, Ära, s. 716 ff.; Schultz, s. 221, s. 224–228 och s. 234; SOU 2008:3 s. 217–219; SOU 
2016:7 s. 209–211; NJA 2008 s 946 på s. 959–961; E.S mot Sverige, s. 8–9, p. 21.  
418 Se NJA 1992 s 594; NJA 1994 s 637.  
419 Se E.S mot Sverige, s. 8–9, p. 21.  
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inte ska få inskränka på yttrandefriheten. Riksdagen har inte ändrat förtalsbrottets 
ordalydelse.420  

Visar prejudikat från HD att domstolarna har tolkat förtalsbrottet extensivt, i syfte att skapa 
ett integritetsskydd, talar detta för att förtalbrottet har blivit ett brott till skydd för den personliga 
integriteten genom domstolarnas verksamhet. En rättsfallanalys av förtalsbrottet ska redogöras 
för i det följande.   
 
4.2   Högsta domstolens extensiva tolkningar av förtalsbrottet 
 
När det straffrättsliga skyddet för den personliga integriteten har diskuterats har det regelbundet 
refererats till rättsfallen NJA 1992 s 594 och NJA 1994 s 637.421 I målet NJA 1992 s 594 hade 
en man smygfilmat ett samlag mellan honom själv och en kvinna. Filmen hade mannen flera 
gånger visat upp för bl.a. kvinnans kollegor. HD anförde att filmen gav tittarna uppfattningen 
av att kvinnan gått med på filmningen och att hon inte hade något emot att filmen visades upp 
för andra. Att framstå som en lösaktig person var enligt HD en tillräckligt bestämd uppgift för 
att dömas för förtal och i detta fall grovt förtal. HD ansåg att brottet var grovt med hänsyn till 
att uppgifterna spridits till människor som stått målsäganden särskilt nära och då uppgifterna 
förmedlats i en särskilt integritetskränkande form.  

I målet NJA 1994 s 637 hade kändisars ansikten klistrats in i ett fotomontage som 
publicerats i en svensk porrtidning. Det var uppenbart för betraktaren att bilderna var 
manipulerade. HD dömde den ansvarige utgivaren för grovt förtal med motiveringen att det 
visserligen stod självklart att bilderna var hopklipp men att de ändå gav betraktaren 
uppfattningen om att kändisarna var ”sådana” lössläppta och sexuellt perversa kändisar. 

Ytterligare ett fall som är värt att nämna är mål NJA 2015 s 86. I målet hade en pojke 
smygfilmat ett samlag tillsammans med sin flickvän. Filmen hade pojken publicerat på två 
porrsajter. Pojken dömdes i alla instanser för grovt förtal men kränkningsersättningen 
reducerades kraftigt i andra instans: från 130 000 kronor till 25 000 kronor. Hovrätten anförde 
i sina domskäl 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.” Med den motiveringen kan ifrågasättas om 
det i något av de ovan nämnda fallen var styrkt att uppgifterna som spridits typiskt sett får den 
utsatte att framstå i dålig dager för den som tar del av uppgifterna. En uppgift om att någon är 
sexuellt aktiv är i sig inte nedsättande.422 Slutsatsen stöds av HD:s domskäl och domslut i NJA 
2015 s 86. HD hade att bestämma kränkningsersättningens storlek. I sina domskäl anförde 
domstolen att ett förtalsbrott typiskt sett inte leder till en lika stor kränkning av den personliga 
integriteten som t.ex. ett sexualbrott eller ett brott mot liv och hälsa samt att 
kränkningsersättningen därmed bör vara lägre. HD gjorde bedömningen att spridandet av 
sexfilmen, som framställts i den tilltalades hem, utgjorde ett allvarligt angrepp i målsägandens 
privatliv. Efter en jämförelse med vilken rätt till kränkningsersättning ett fridskränkt brottsoffer 
                                                             
420 Se prop. 2016/17:222 s. 65–68. Se även 5 kap. 1 § BrB.  
421 Se t.ex. Axberger, Ära, s. 716 ff.; Schultz, s. 221, s. 224–228 och s. 234; SOU 2008:3 s. 217–219; SOU 
2016:7 s. 209–211; NJA 2008 s 946 på s. 959–961; Prop. 2016/17:222 s. 23–25.  
422 Jfr NJA 1992 s 594 HD:s domskäl ”haft samlag med honom och hur samlaget genomfördes. Dessa uppgifter 
kan inte i och för sig anses nedsättande för henne.” Jfr även NJA 2014 s 808 HD:s domskäl 8 p. vad som är en 
nedsättande uppgift ska bedömas utifrån den utsattes synvinkel.  
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har bestämde HD skäligen kränkningsersättningens storlek till 70 000 kronor. Höjningen var 
motiverad med hänsyn till hur angreppet skadade målsägandens personliga integritet, privatliv 
och människovärde – inte med hänsyn till hur gärningen skadade målsägandens ära.  

Domsluten, i ovan refererade fall, ger sken av att det som skyddas är individens personliga 
integritet; med andra ord individens rätt att inte behöva bli övervakad i intima situationer och 
att inte behöva dela privat information med allmänheten utan att ha godkänt det.423   

                                                             
423 Se även Schortz, s. 15–16.  
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5   Konklusion och avslutning  
 

Sammanfattningsvis skulle jag vilja argumentera för att uppsatsen stödjer den i kapitel 1 
framlagda hypotesen som också utgör uppsatsens syfte: Att förtalsbrottet har blivit ett brott till 
skydd för den personliga integriteten genom kommunikationer medborgare, lagstiftare – 
inkluderat Europadomstolen – och rättstillämparna sinsemellan.  

Frågeställningen för uppsatsen har varit hur förtalsbrottet har kommit att bli ett brott till 
skydd för den personliga integriteten. Som jag angett i kapitel 1.2 kan ett svar på en så bred 
frågeställning ges utifrån många intressanta infallsvinklar. Redan från författandets början har 
vissa delfrågor ansetts givna att besvara i syfte att bana väg för frågeställningens besvarande. 
Andra delfrågor har uppkommit under författandets gång där vissa har besvarats medan andra 
har lämnats öppna för andra skribenter att utreda vidare. Jag kommer i det följande att redogöra 
för vilka frågor som aktualiserats i denna uppsats och hur de har besvarats när ett svar har 
kunnat ges utan att frångå uppsatsens avgränsning.  

Hur förtalsbrottet har blivit ett brott till skydd för den personliga integriteten kräver också 
ett svar på frågan om förtalsbrottet har blivit ett brott till skydd för den personliga integriteten. 
Jag vill hävda att så är fallet med den betydelsen att det som gör förtalsgärningen straffvärd 
idag är hur förtalsgärningen förutses kunna skada den drabbades personliga integritet. Brottet 
fungerar också som ett skydd för den enskildes ära men intresset av att skydda äran är 
underordnat intresset av att skydda den personliga integriteten. Svaret på frågan kan 
inledningsvis förklaras utifrån en definition av skyddsintressena äran och anseendet respektive 
den personliga integriteten.  

Axberger har presenterat en åsikt om att skyddet för äran och anseendet, med dagens 
terminologi, är detsamma som ett skydd för den personliga integriteten.424 Hammarskjöld 
delade upp skyddet för äran i två och argumenterade för att det endast var den inre äran som 
förtjänade statsmaktens skydd. Den inre äran var ett mått av heder som varje människa åtnjöt i 
egenskap av att vara människa.425 Definitionen av den inre äran sammanfaller väl med den 
nutida definitionen av den personliga integriteten: en sfär som omger varje människa där intrång 
från utomstående endast får ske efter samtycke.426 Den yttre äran var enligt Hammarskjöld 
istället ett mått av heder som envar kunde påverka genom sina handlingar.427 Hammarskjölds 
definition av den yttre äran torde gå att likna med hur man enligt hednalagen såg det som 
gemene mans uppgift att på egen hand reda ut vem som var samhällets fegis och mandom i en 
duell.428 Det torde även ha varit utifrån denna utgångspunkt som Straffrättskommittén år 1953 
anförde att huvudsyftet med förtalsbrottet var att värna sanningen om enskildas rätta natur d.v.s. 
ingen skulle åtnjuta mer ära än vad denne förtjänade.429  

Enligt Hammarskjöld kunde dock den yttre äran förtjäna statsmaktens skydd ifall ett 
angrepp på den yttre äran också inverkade på samhällets syn över hur omfattande inre ära den 
drabbade ifråga ägde.430 Hammarskjöld presenterade sin åsikt i ett verk från 1875 och hans 
                                                             
424 Se avsnitt 2.2.1. 
425 Se avsnitt 2.2.6.  
426 Se avsnitt 2.2.3. 
427 Se avsnitt 2.2.6.  
428 Se avsnitt 2.1.1 och 2.2.6.  
429 Se avsnitt 2.1.2. 
430 Se avsnitt 2.2.6. Se även Hammarskjöld, s. 8–10 och s. 16–17.  
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uttalande utgör främst en kommentar till 1864 års strafflag. Dagens förtalsbrott har dock 
utformats utifrån dessa bestämmelser och synen på hur den inre men inte den yttre äran förtjänar 
statsmaktens skydd samspelar väl med senare rättsutlåtanden.431 Exempelvis uttalade 
Europadomstolen i målet Karakó mot Ungern att ett skydd för en persons rykte i förhållande 
till en annan persons yttrandefrihet endast kan föreligga enligt artikel 8 EKMR om 
ryktesspridningen också skadar den enskildes personliga integritet.432 Staten lättar endast på 
statskassan och tillerkänner en integritetskränkt individ brottsskadeersättning ifall brottet denne 
utsatts för är att rubricera som grovt förtal.433 En omständighet som gör brottet grovt är om 
uppgifterna förmedlats i en särskilt integritetskränkande form, vilket framkommer av rättsfallet 
NJA 1992 s 594.434 

Förtalsbrottet har till sin ordalydelse i princip stått oförändrat sedan dess tillkomst.435 
Axberger har argumenterat för att DepCh utgick från att förtalsgärningens straffbarhet inte 
motiverades utifrån förtalets potential att bidra till spridandet av osanning i samhället utan att 
kriminaliseringen var motiverad utifrån hur ryktesspridning kunde leda till att människor 
uteslöts från gruppgemenskapen.436 Axberger kopplade även samman denna syn, på 
förtalsbrottets funktion, med Nelsons redogörelse över likheten mellan förtals- och 
förolämpningsbrottets skyddsintresse. Enligt Nelson var effekten av uttalanden som skadade en 
persons anseende respektive självkänsla vanligtvis densamma. Det som gjorde 
ärekränkningsgärningarna straffvärda var hur de påverkade den kränktes mentalitet på ett sätt 
som försvårade dennes samvaro med andra. Nelson förklarade att både förtal och förolämpning 
därmed var brott som kunde uppfattas som fredskränkningar.437 

Axbergers tes om att DepCh anammat Nelsons syn på ärekränkningsbrottens skyddsintresse 
vinner stöd av det uttalande DepCh gjorde i 1962 års proposition om att grunden för 
förtalsbrottets kriminalisering ligger i att ”[b]rottet utgör ett angrepp på annans ställning i 
samhället vilket kräver beivran, lika väl som angrepp på annans kroppsliga integritet och 
rörelsefrihet”.438 Här kan uttydas hur skyddet för äran sammanförs med skyddet för någons 
frihet och frid. När det har varit aktuellt att stärka integritetsskyddet är det främst till BrB:s 
fjärde kapitel som nya brott har tillkommit.439 DepCh anförde även i 1962 års proposition att 
förtalsbrottet till sin natur var sådant att det aldrig skulle komma till klart uttryck i lagtext.440 
Att grunden för förtalsgärningens kriminalisering vållat huvudbry för lagstiftarna märks genom 
hur både 1966 års integritetskyddskommitté och 2003 års yttrandefrihetskommitté lade fram 
förslag om att införa generella straffbud, liknande brottet olaga integritetsintrång, till skydd för 
privatlivets fred respektive privatlivet (i vid bemärkelse) i BrB:s femte kapitel.441 1966 års 
integritetsskyddskommitté var liksom 1962 års DepCh av uppfattningen att skyddsobjekt med 
nära koppling till moral och etik såsom ära respektive privatlivet var vaga begrepp som inte 

                                                             
431 Jfr avsnitt 2.2.1.  
432 Se avsnitt 3.2.2. 
433 Se avsnitt 4.1. 
434 Se avsnitt 4.2. 
435 Se avsnitt 2.1.2. 
436 Se avsnitt 2.1.3. Se även Axberger, Ära, s. 719.  
437 Se avsnitt 2.2.1. Se även Axberger, Ära, s. 719; Nelson, s. 417.  
438 Se avsnitt 2.1.2. Se även resonemanget i prop. 1962:10 del B s. 140–142.  
439 Se avsnitt 2.2.1. 
440 Se avsnitt 2.1.2. 
441 Se avsnitt 2.2.1. 
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kunde definieras klart i lagtext. För att förstå sådana skyddsobjekt krävdes kännedom om 
lagregelns förarbeten och konsultation av rättspraxis.442 

Som antytts ovan hänger delfrågan om förtalsbrottet har blivit ett brott till skydd för den 
personliga integriteten ihop med frågan om förtalsbrottet alltid har varit ett brott till skydd för 
den personliga integriteten bara det att man tidigare i historien uttryckte sig i termerna ära och 
anseende medan man idag använder begreppet personlig integritet. Jag vill hävda att så inte är 
fallet, men att svaret på frågan inte är enkel, och att det går att argumentera för det omvända 
vilket åskådliggörs genom Axbergers, Nelsons och Hammarskjölds resonemang ovan. 
Definieras skyddsobjektet utifrån vilken effekt som inträder hos brottsoffret torde samma 
skada, i form av att brottsoffret isolerar sig, upplever mentalt obehag och inte vågar delta i den 
allmänna debatten, kunna uppstå genom en ärekränkning likväl som en integritetskränkning.443 
Definieras skyddsobjektet istället utifrån vilka gärningar som är straffvärda är den personliga 
integriteten ett vidare begrepp. Jag utgår från den senare definitionen. 

Att den personliga integriteten är ett vidare begrepp än äran och anseendet framkommer av 
avsnitt 2.2.3 och särskilt av Tvångsmedelskommitténs lista över vilka gärningar som kan orsaka 
integritetsintrång. Även den ideella personliga integriteten, som uppsatsen avgränsas till, kan 
skadas genom många skilda handlingar inte enbart ryktesspridning såsom förtal.444 Det 
framkommer också av Yttrandefrihetskommitténs uttalande i SOU 2012:55 om att artikel 8 
EKMR förutsätter dels ett skydd för ryktesspridning och dels ett skydd mot närgången 
uppmärksamhet.445  

I uppsatsen ställs frågan om skyddet för äran är ett fristående skyddsintresse i svensk rätt 
eller om ett skydd för äran endast uppkommer ifall gärningen också utgör ett integritetsintrång. 
Jag vill påstå att det som gör ett ärekränkningsbrott skyddsvärt idag, i den bemärkelse att statliga 
resurser tas i anspråk i syfte att beivra brottet, är att gärningen utgör ett intrång i den enskildes 
personliga integritet – inte med hänsyn till att brottet skadar den enskildes ära och anseende.  

Slutsatsen drar jag utifrån att jag anser att ordet ära och anseende är ett skyddsintresse som 
bör jämställas med den heder som Hammarskjöld benämner yttre äran.446 Med hänvisning till 
andra kända rättsvetenskapsmän delar Nelson, på samma sätt som Hammarskjöld, upp äran i 
två och anför att det endast är den medfödda hedern som förtjänar statsmaktens skydd. Den 
heder envar kan åtnjuta genom sina prestationer är inte lika skyddsvärd.447 

Straffbud ska inte tolkas på ett pressat sätt och jag anser att orden ära och anseende närmast 
för tanken till ett skydd för någons sociala status – inte ett skydd för någons mänskliga 
värdighet. Att min tolkning stämmer överens med lagstiftarens uppfattning stöds av de 
processuella regler som gäller för ärekränkningsbrottet. Har ärekränkningsbrottet skett i ett 
grundlagsskyddat medium saknar allmän åklagare behörighet att inleda en förundersökning för 
att senare väcka åtal. Vid ärekränkningsbrott utanför grundlagsskyddet kommer en 
förundersökning endast att inledas om ett brott anses ha begåtts och det dessutom anses påkallat 
från allmän synpunkt att väcka åtal.448 Senaste undersökningen från Brå visade att många fall 
                                                             
442 Se avsnitt 2.1.2.  
443 Se t.ex. avsnitt 4.1 och observera särskilt prop. 2016/17:222 s. 85.  
444 Se avsnitt 2.2.3. 
445 Se avsnitt 4.1.  
446 Se avsnitt 2.2.6. Se även Hammarskjöld, s. 8–10.  
447 Se avsnitt 2.1.1. Se Nelson, s. 13 ff.  
448 Se RättsPM 2014:2 s. 4 ff., särskilt s. 4 och s. 12. Se även prop. 2013/14:47 s. 26.  
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av näthat föll mellan stolarna. I de fall då gärningen beivrades var främst när allmän åklagare 
förde målsägandens talan och väckte åtal för grovt förtal.449 Genom 2018 års lagändring ska 
brottsskadeersättning för grovt förtal kunna tillerkännas – men inte vid förtal – eftersom ett 
förtalsbrott av normalgraden per sin definition inte utgör en lika allvarlig 
integritetskränkning.450 I förarbetena till olaga integritetsintrång anförde regeringen att i 
konkurrenssituationer mellan förtal och olaga integritetsintrång skulle domstolarna vanligtvis 
döma för båda brotten.451 En sådan ordning påkallar att åklagarna tillerkänns en utvidgad 
behörighet att föra talan i ärekränkningsmål när gärningen också inkluderar ett 
integritetsintrång. UC Sthlm har som rekommendation till åklagarna anfört, med hänsyn till 
regeln i 20 kap. 4 § RB, att föreligger åtalsbehörighet för olaga integritetsintrång finns möjlighet 
att också väcka åtal för förtal genom samma gärning.452  

Hur förtalsbrottet har blivit ett brott till skydd för den personliga integriteten är som sagt 
genom kommunikationer medborgare, lagstiftare – inkluderat Europadomstolen – och 
rättstillämparna sinsemellan. Det var i rättsfallen NJA 1992 s 594 och NJA 1994 s 637 som HD 
började tänja på missaktningsrekvisitet vilket i doktrinen har argumenterats för var i syfte att 
förse enskilda med ett straffrättsligt skydd för deras personliga integritet. I takt med 
samhällsutvecklingen har allt fler situationer uppdagats där gemene man uppfattar det som 
straffvärt att sprida integritetskänsliga uppgifter som nödvändigtvis inte är missaktande eller 
osanna.453 2003 års yttrandefrihetskommitté poängterade att det torde vara en brist att det i 
svensk rätt saknas ett generellt förbud att sprida eller lämna integritetskänsliga uppgifter om 
någon annan. Kommittén angav att ett sådant beteende endast var brottsligt som förtal eller 
ofredande om det också gav upphov till missaktning eller en kännbar fridskränkning.454 Särskilt 
avsaknaden av ett förbud mot smygfotografering och filmning har diskuterats. Ett ordentligt 
krafttag mot smygfotografering tog lagstiftaren först när E.S drog sitt mål inför 
Europadomstolen.455 I målet Karakó mot Ungern gjorde Europadomstolen skillnad mellan 
skyddet för ryktet och den personliga integriteten. Europadomstolen anförde att den personliga 
integriteten alltid skyddas genom artikel 8 EKMR. Enligt Europadomstolen inrymde artikel 8 
EKMR endast ett skydd för den enskildes rykte, i förhållande till en annan individs 
yttrandefrihet, om ryktesspridningen också skadade den drabbades personliga integritet.456 En 
sådan tolkning av ärans skyddsvärdhet talar för att behålla den svenska praxis som finns 
gällande förtalsbrottet och de processuella reglerna som minimerar att statliga resurser tas i 
anspråk för att beivra brottet.   

Hur förtalsbrottet har blivit ett brott till skydd för den personliga integriteten är alltså både 
genom lagstiftarens åtgärder och genom domstolarnas etablerade praxis. I uppsatsen förbises 
inte den omständigheten att Sveriges konstitutionella och straffrättsliga principer begränsar 
domstolarnas möjlighet att tolka förtalsbrottet hur extensivt som helst i syfte att uppnå ett skydd 
för den personliga integriteten. I uppsatsen ställs frågan om ett straffbud kan börja att tillämpas 

                                                             
449 Se avsnitt 3.3.3.  
450 Se avsnitt 4.1.  
451 Se avsnitt 1.1. 
452 Se avsnitt 2.2.2. 
453 Jfr avsnitt 3.4.1.  
454 Se avsnitt 4.1. Se även SOU 2012:55 s. 435.  
455 Se avsnitt 3.2.1. 
456 Se avsnitt 3.2.2. 
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för att bestraffa en annan gärning och skydda ett annat intresse än vad lagstiftaren från början 
hade tänkt. Jag vill påstå att det kan gå om en sådan tillämpning är motiverad med hänsyn till 
gällande rättspolitik, gemene mans rättsuppfattning och ryms inom ramen för 
legalitetsprincipen.  

I uppsatsens avsnitt 3.3.3 görs en jämförelse med utvecklingen på 
sexualbrottslagstiftningens område. I rättsfallet NJA 1926 s 203 dömde HD den tilltalade för 
förargelseväckande beteende, utan närmare motivering, då gärningen som den tilltalade begått 
ansågs så klandervärd att allmänheten skulle bli mycket upprörd ifall gärningen inte 
bestraffades. Domslutet torde ha legitimerats genom en rättsutveckling där kravet på allmän 
förargelse blev föremål för en objektiv bedömning istället för en subjektiv. I NJA 2017 s 393 
dömde HD den tilltalade för sexuellt ofredande med motiveringen att ifall gärningen inte går 
att beivra som ofredande måste lagstiftaren ha tillhandahållit rättsordningen med andra 
tillämpliga straffbud i syfte att lagföra den straffvärda gärningen.457 Ofredandebrottet har sedan 
den 1 januari 2018 fått en ny lydelse i syfte att kunna tillämpas för att belägga 
ouppmärksammade hänsynslösa ageranden med straff. Av Europadomstolens praxis 
framkommer att artikel 8 EKMR påkallar att konventionsstaterna förser sina rättsordningar med 
lagregler eller praxis som möjliggör för upprättelse vid ouppmärksammade 
integritetskränkningar såsom smygfilmning.458 Att smygfilmningar tidigare inte gått att 
bestraffa som ofredande har ansetts vara på grund av hur kravet på kännbar fridskränkning 
tolkats.459 I samband med att förslaget om att omformulera ofredandebrottet presenterades ett 
förslag om att omformulera förtalsbestämmelsen. Någon ändring skedde inte eftersom 
lagstiftaren var nöjd med den etablerade praxis kring brottet som fanns.460 Ett utvidgat 
tillämpningsområde var inte önskat och jag vill hävda att tillämpningsområdet för förtalsbrottet 
redan är brett.  

Förtalsbrottet har utvecklats till ett brott vars kriminalisering legitimeras av att 
förtalsgärningen hotar att skada den enskildes personliga integritet. En sådan utveckling har 
varit möjlig utan att förtalsbrottet har behövt ändras i sin ordalydelse eftersom brottet redan från 
början var vagt utformat. 1962 års DepCh uttalade att vad som från en tid till en annan skulle 
anses straffritt skulle för förtalsbrottet – kanske mer än för andra brott – vara upp till 
domstolarna att avgöra.461 Svenska lagstiftaren vill inte gärna inskränka yttrandefriheten mer 
än nödvändigt. En inskränkning är nödvändigt med hänsyn till Europadomstolens praxis.462 
Europadomstolens praxis ger stöd för att när intresset av ett skydd för ryktesspridning vägs mot 
intresset av att ett skydd för yttrandefriheten förlänar artikel 8 EKMR individen ett skydd för 
ryktet endast ifall den drabbades personliga integritet också skadas av gärningen.463  

I uppsatsen ställs några frågor som inte besvaras utan som författaren lämnar för 
intresserade läsare att utforska vidare. Den ena frågan avslutar avsnitt 2.2.4 och är om 
domstolarna kan döma för ett ärekränkningsbrott ifall det enda som typiskt sett skadas av 
gärningen är den utsattes heder. Med frågan menar jag heder i betydelse yttre ära eller med 
                                                             
457 Se avsnitt 2.2.3. 
458 Se avsnitt 3.2.1 och 4.1.  
459 Se t.ex. avsnitt 3.4.1 och NJA 2017 s 393.  
460 Se avsnitt 4.1.  
461 Se avsnitt 2.1.2. Se även prop. 1962:10 del B s. 142.  
462 Se t.ex. avsnitt 2.2.6, 3.1 och 3.2.1. Se även SOU 2012:55 s. 433–435.  
463 Se avsnitt 3.2.2. 
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andra ord en människas aktning i andras ögon i förhållande till dennes, genom gärningar, 
erhållna status i samhället. Frågan är intressant med tanke på att förtalsbrott sällan kommer till 
rättens prövning ifall åtal inte väckts av en åklagare. En allmän åklagare för å sin sida endast 
talan i ärekränkningsbrott ifall gärningen som begåtts anses brottslig. Anses gärningen som 
anmälts vid första anblick vara försvarlig torde sällan en förundersökning inledas. Gärningarna 
som anmäls torde ofta anses vara försvarliga med hänsyn till hur diverse spörsmål anses 
legitima att diskutera i offentliga forum i syfte att främja den allmänna debatten. Kan den 
misstänkte bevisa att denne haft skälig grund för uppgiften eller att uppgiften annars är sann är 
gärningen straffri. En förundersökning ska endast inledas om ett brott under allmänt åtal anses 
ha begåtts. En ärekränkande gärning är inte ett brott ifall gärningen var försvarlig och den 
misstänkte hade skälig grund för uppgiften eller kan visa att uppgiften var sann.464  

Enligt Schultz är en skillnad mellan ett ärekränkningsbrott och ett brott mot privatlivet att 
det senare värnar om offrets obehagskänslor vilka – enligt Straffrättskommittén – inte gick att 
bevisa och därav missaktningsrekvisitet och kravet på att ansvar för förtal krävde att en uppgift 
lämnats om ett bestämt faktum eller omständighet. Enligt Schultz är missaktningsrekvisitet, i 
förtalsbestämmelsen, ett krav som föranleder att straffansvar för förtal endast kan inträda om 
den uppgift som spridits har en viss precision d.v.s. det ska vara möjligt att argumentera för 
uppgiftens sanningshalt.465 Ofta torde det dock vara lika svårt att bevisa om en uppgift varit 
sann som ifall vissa obehagskänslor typiskt sett inträder med anledning av gärningen.466 
Sanningsbevisning är ingenting som uppmuntras i de svenska domstolarna.467  

På Strömholms upprättade lista, som 2004 års integritetsskyddskommitté hänvisade till468, 
anförs att ”angrepp på annans heder och ära” kan anses utgöra en integritetskränkning.469 En 
anslutande fråga till frågan om domstolarna kan döma för ärekränkningsbrott ifall det enda som 
typiskt sett skadas av gärningen är den utsattes heder är frågan om en kränkning av äran kan 
existera utan ett integritetsintrång. Som sagt är detta frågor för en annan författare att utreda.  

En ytterligare fråga som inte besvaras är frågan om förolämpningsbrottets skyddsintresse. 
Har skyddsintresset utvecklats från ett skydd för sanningen, till ett skydd för äran och slutligen 
till ett skydd för den personliga integriteten? I uppsatsen lämnas frågan med det vaga svaret att 
straffbudet finns kvar idag för att närmast fylla funktionen av en slasktratt. Att kunna fånga upp 
sådana straffvärda gärningar som annars inte åtnjuter statsmaktens skydd; hot mot 
minoritetsgrupper och gärningar som kanske kräver skyddsåtgärder med hänsyn till artikel 8 
EKMR.470 Definieras skyddsobjektet för ärekränkningsbrotten utifrån den typiska effekten – ett 
uteslutande ur gruppgemenskapen – kan skyddsintresset för förtal anses sammanfalla med 
skyddsintresset för förolämpningsbrottet. Det framkommer särskilt tydligt om man 
argumenterar på samma sätt som Nelson.471 

                                                             
464 Se avsnitt 2.2.2 och avsnitt 4.1. Se även prop. 1962:10 del B s. 144 och del C s. 182 om när kränkande 
uttalanden är tillåtna. 
465 Se avsnitt 2.1.2 och 2.2.1.  
466 Se t.ex. Axberger, Tryckfrihetens, s. 220; Prop. 1962:10 del B s. 145. Jfr Ds 1994:51 s. 8.  
467 Se t.ex. avsnitt 2.1.1 och 2.1.2. Se även prop. 1962:10 del B s. 143–144. Jfr dock prop. 1962:10 del C s. 182 
ff.  
468 Se SOU 2007:22 s. 55–59; SOU 2008:3 s. 340–341. Se även Ds 1994:51 s. 9–10.  
469 Se avsnitt 2.2.3. Se även Strömholm, Individens, s. 30.  
470 Se avsnitt 2.2.6 och 2.2.8. Se även SOU 2012:55 s. 434.  
471 Se Nelson, s. 417. Jfr även SOU 2016:7 s. 265.  
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I uppsatsen har också redogjorts för vilka kriterier som bör vara uppfyllda för att legitimera 
en kriminalisering. I uppsatsens avsnitt 1.1 ställs frågan varför förtalsbrottet ska ge sken av att 
skydda brottsoffrets ära och anseende om förtalsgärningen idag endast utgör ett brott ifall 
gärningen typiskt sett skadat brottsoffrets personliga integritet. Denna fråga hänger samman 
med frågan om domstolarna kan döma för förtal ifall det enda som typiskt sett skadas är den 
utsattes heder. Den senare frågan utreds inte i denna uppsats vilket föranleder att den 
förstnämnda frågan också får ett vagt svar.  

Idag är intresset av att skydda medborgarnas status i andras ögon inte ett så högt värderat 
intresse att det i sig kan legitimera kriminalisering. Innan en kriminalisering sker ska 
lagstiftaren överväga om ett skydd för ett specifikt intresse kan uppnås genom andra åtgärder 
än kriminalisering. Lagstiftaren ska också beakta om samma skydd går att uppnå genom de 
lagar som finns.472 Att regeringen år 2016 fortsätter att uppmana de svenska domstolarna att 
tillämpa förtalsbrottet extensivt är kanske inte så konstigt. Skyddet för äran flyter delvis ihop 
med skyddet för den personliga integriteten och båda dessa intressen har svenska staten en 
skyldighet att beivra med ändamålsenliga rättsregler som möjliggör upprättelse och gottgörelse 
enligt artikel 8 och 13 EKMR.473 För att en stat ska leva upp till sina konventionsskyldigheter 
krävs inte alltid att staten inför straffbestämmelser. Den svenska skadeståndsrätten är dock 
uppbyggd så att kränkningsersättning endast kan utdömas om ett brott har begåtts.474 Den 
lättaste vägen för lagstiftaren att uppfylla konventionskraven, göra folket nöjt och förse dem 
med förutsebar lagstiftning är att anpassa den rätt som redan finns efter dagens samhälle.  

Förtalsbrottet har blivit ett brott till skydd för den personliga integriteten genom att det som 
legitimerar att gärningen straffbeläggs är värnandet om den personliga integriteten – inte 
värnandet om hedern även om den enskildes status också åtnjuter skydd enligt bestämmelsen. 
Hur det har skett är genom kommunikationer medborgare, lagstiftare – inkluderat 
Europadomstolen – och rättstillämpare sinsemellan.  
 
  

                                                             
472 Se avsnitt 2.2.5.  
473 Jfr t.ex. Karakó mot Ungern, p. 19 och p. 22–23; SOU 2012:55 s. 428–429 och s. 433–435; Strömholm, 
Individens, s. 30; Axberger, Ära, s. 717–720; Prop. 2016/17:222 s. 21, s. 30, s. 46, s. 97 och s. 107.  
474 Se 2 kap. 3 § SkL.  
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