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Sammanfattning 

 
Ämnet för denna uppsats är kränkningar på internet. Den är fokuserad på brotten förtal och hets 

mot folkgrupp. Meningen är att utreda hur ansvarsfrågan ser ut när de nämnda brotten begås på 

internet. Utgångspunkten för uppsatsen har varit att utreda om det finns ett glapp i lagstiftningen 

som kan uppkomma när förtal sker anonymt på internet. Det finns en väsentlig skillnad i 

ansvarsfrågan gällande hets mot folkgrupp och förtal på internet. Därför innehåller uppsatsen 

en jämförelse av hur de olika brotten har försökts förhindras samt vilka möjligheter det finns 

för att kunna hålla någon som begått hets mot folkgrupp eller förtal på internet ansvarig. 

Gällande hets mot folkgrupp finns det större möjligheter att hålla tillhandahållare av webbsidor 

ansvariga när det sprids på deras webbsida. Gällande förtal är dessa möjligheter mindre, i vissa 

situationer närmast obefintliga. 

För att belysa dessa frågor redogörs för regelverken rörande förtal och hets mot folkgrupp. Även 

databasregeln och BBS-lagen behandlas detaljerat för att belysa problematiken som kommer 

med dem. Uppsatsen avslutas med tankar kring möjliga alternativ för att utöka möjligheterna 

att utkräva ansvar för förtal som sker på internet. 
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1. Inledning 
1.1. Introduktion 
 

Kränkningar på internet är idag inte något ovanligt. När kränkningar nämns i denna uppsats 

avses brotten förtal och hets mot folkgrupp som de beskrivs i BRB 5 kap 1 § respektive 16 kap 

8 §. Avgränsningen av kränkningar till dessa lagrum har gjorts för att utreda om just 

ansvarsfrågan för dessa kränkningar är ändamålsenligt utformade. Enligt en rapport om 

nätkränkningar från MUCF anser sig ungefär hälften av unga i åldern 16-25 ha känt sig kränkta 

av sådant som har skrivits om dem på internet någon gång.1 Kränkningar som rörde enkätfrågan 

ovan behöver inte nödvändigtvis vara brottsliga kränkningar, utan handlade istället om när de 

svarande hade känt sig kränkta i allmänhet. Samma undersökning visade också att cirka 80 % 

av svarande i samma åldersgrupp bedömer rättsväsendets möjligheter att hantera brottsliga 

kränkningar på internet som obetydliga eller begränsade.2 Detta är problematiskt av flera 

anledningar. För det första betyder det att det finns ett faktiskt problem angående att ungdomar 

blir utsatta för kränkningar över internet, för det andra är förtroendet för rättsväsendets förmåga 

att komma tillrätta med brottsliga kränkningar på internet låg bland ungdomar.  

En av de värsta kränkningarna att bli utsatt för på internet enligt de svarande i ovanstående 

undersökning är publicering av nakenbilder eller bilder med sexuellt innehåll utan samtycke till 

publiceringen, något som man kan se inom praxis har hamnat inom ramen för förtal.3 När bilder, 

filmer och information sprids genom internet får det oftast en större spridning än om det sprids 

genom andra medier. Eftersom informationen blir enkelt sökbart på internet blir den lättare och 

hitta än om det är något som inte är publicerat på internet, och på grund av den snabba 

spridningen kan information nå väldigt många samt finnas kvar en lång tid. Just dessa 

anledningar har gjort internet till ett effektivt verktyg för yttrandefriheten, samtidigt som det 

har ökat möjligheterna att missbruka den. Att bli uthängd på internet på olika sätt kan leda till 

flera psykiska konsekvenser, som till exempel depressiva symtom, ångest, försämrad 

självkänsla och en ökad ensamhetskänsla.4 Förutsättningarna för att begå brott som förtal har 

förändrats från hur de begicks innan internet. På internet kan ofta gärningsmannen välja att vara 

helt anonym eller gå under pseudonym, till exempel i kommentarsfält på en webbsida där man 

inte behöver ange sitt eget namn. Eftersom det är svårt att utkräva ansvar av någon som är 

anonym, blir det en fråga om vart ansvaret istället bör ligga, hos den som äger webbsidan eller 

den som faktiskt spridit den integritetskränkande informationen. Detta redogörs mer detaljerat 

i avsnitt 3. 

På grund av att kränkningar över internet har blivit allt vanligare beslutade regeringen 2014 att 

ge en särskild utredare i uppdrag att göra en bred översyn av det straffrättsliga skyddet för den 

enskildes personliga integritet, speciellt när det hot och kränkningar på internet. Uppdraget 

kommer att redovisas i januari 2016.5 

1.2. Syfte, metod och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida den svenska lagstiftningen kan anpassas 

för att ge ett mer omfattande skydd för kränkningar på internet än den gör idag. Syftet med 

                                                 
1 Rapporten ”Nätkränkningar”, MUCF, s. 28. 
2 Rapporten ”Nätkränkningar”, MUCF, s. 34. 
3 Bl.a. NJA 1992 s. 594, HD:s dom i mål T 5670-13, 2015-03-16. 
4 Rapporten ”Nätkränkningar”, MUCF, s. 10. 
5 Dir. 2014:74. 
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uppsatsen är även att undersöka om det går att förbättra förutsättningarna för att utkräva ansvar 

när förtal sker på internet, bland annat genom att granska om vissa förändringar är möjliga i 

BBS-lagen och databasregeln. 

Mina frågeställningar för att uppnå detta syfte är: 

 Vilka lagrum reglerar kränkningar på internet? 

 

 Hos vem ligger ansvaret när kränkningar sker anonymt på internet? 

 

 Borde efterhandsmodererade/omodererade kommentarer tillåtas på grundlagsskyddade 

webbsidor? Vilka för och nackdelar finns det med att förhindra detta? 

 

 Vilka för och nackdelar finns det med att utöka BBS-lagens tillämpningsområde till att 

omfatta förtal? 

Jag tänker redogöra för det rättsliga regelverket rörande förtal och hets mot folkgrupp samt 

granska hur det har tolkats i olika situationer. Eftersom uppsatsen är fokuserad på just förtal 

och hets mot folkgrupp på internet är det även nödvändigt att redogöra för bestämmelser som 

databasregeln (1:9 YGL) och BBS-lagen (Lagen om elektroniska anslagstavlor) för att förklara 

var ansvaret ligger när kränkningar förekommer på internet. För att ta reda på hur skyddet för 

den personliga integriteten för den enskilda ser ut på internet kommer jag undersöka hur dessa 

lagrum har tolkats i domstolar. Jag kommer även redogöra för hur förarbeten visar att lagen ska 

tolkas.  

Metoden jag använder mig är en rättsdogmatisk metod med en de lege ferenda diskussion. Den 

rättsdogmatiska metoden beskriver gällande rättsregler på olika områden samt utvecklar 

normativa ståndpunkter som rättfärdigar och kritiserar olika delar av gällande rätt.6 Med hjälp 

av den rättsdogmatiska metoden kan man beskriva gällande rätt och undersöka om det finns 

möjligheter för alternativ lagstiftning på området. När ämnet handlar om kränkningar på 

internet i form av förtal och hets mot folkgrupp är det även nödvändigt att gå in på 

yttrandefrihetsfrågor eftersom båda lagarna är begränsningar av yttrandefriheten. Det finns 

både ett skyddsintresse i form av en så vidsträckt yttrandefrihet som möjligt och ett 

skyddsintresse i att enskilda inte ska behöva bli utsatta för kränkningar på internet.  

1.3. Disposition 
 

Första delen av uppsatsen är mestadels deskriptiv. Brotten förtal och hets mot folkgrupp 

behandlas genom en genomgång av lagtexterna och förarbeten. Därefter följer en redogörelse 

för databasregeln och BBS-lagen samt deras förhållande till förtal. I denna del av uppsatsen 

behandlas även yttrandefriheten och dess gränser som den är lagfäst i RF, YGL och TF. I den 

mån det är nödvändigt för studien inkluderas även en redogörelse för EKMR och dess inverkan 

på svensk rätt.  

Efter det fortsätter uppsatsen med en mer djupgående redogörelse för själva ansvarsfrågan som 

följer med databasregeln och BBS-lagen samt när de kan appliceras på olika kommentarsfält 

på internet.  

                                                 
6 Peczenik SvJT 2005 s. 249f. 
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Slutligen problematiseras ansvarsfrågan och jag undersöker om det finns någon möjlighet att 

förändra lagstiftningen för att erbjuda ett mer omfattande skydd från att bli utsatt för 

kränkningar på internet.  

1.4. Termer  
 

Inledningsvis i denna uppsats kan det vara nödvändigt att förklara vad omodererade eller 

efterhandsmodererade och förhandsmodererade kommentarsfält innebär för att läsaren ska 

förstå resonmenagen som förs. Ett omodererat eller efterhandsmodererat kommentarsfält 

innebär att när någon skriver en kommentar på en webbsida kommer den att publiceras och bli 

synlig för alla andra användare av webbsidan direkt. Det kan fortfarande tas bort av 

tillhandahållaren av webbsidan efteråt, men då har den redan blivit synlig. Exempelvis använder 

sig Aftonbladet, en av Sveriges största tidningar av efterhandsmodererade kommentarer.7 

Förhandsmodererade kommentarsfält innebär att när någon skriver en kommentar får 

tillhandahållaren av webbsidan en förfrågan om kommentaren ska publiceras eller inte. Då kan 

tillhandahållaren välja att godkänna kommentaren, vilket leder till att den blir synlig för alla 

användare på webbsidan, eller ta bort kommentaren redan innan den har blivit synlig för resten 

av användarna. Om en webbsida har förhandsmodererade eller efterhandsmodererade 

kommentarer påverkar ansvaret för eventuella brott som sker i kommentarsfältet.8  

1.5. Allmänt om kränkningar på internet 
 

Som nämnts tidigare kan kränkningar ske på olika sätt. En brottsligt kränkande uppgift enligt 

BRB kap 5 § 1 eller kap 16 § 8 som sprids kan vara i form av bland annat skrift, bild eller film.9 

Eftersom denna uppsats rör kränkningar på internet, är det relevant att diskutera vilken inverkan 

internets stora spridningsmöjligheter har på domstolens bedömning av kränkningen i fråga. På 

internet är möjligheten stor för olika sorters uppgifter att spridas, vilket kan leda till att en 

kränkning ska vara att anse som grov. När en domstol bedömer om förtal ska vara att anse som 

grovt, ska hänsyn tas till om uppgiften genom sitt innehåll eller den omfattning i vilken den 

blivit spridd har varit ägnad att medföra allvarlig skada (BRB kap 5 § 2).10 Gällande om hets 

mot folkgrupp ska vara att anse som grovt ska även här tillmätas stor betydelse om 

meddelandets spridning har varit omfattande.11 Alltså kan storleken på meddelandets spridning 

spela en stor roll i bedömningen om förtal eller hets mot folkgrupp ska anses som grovt. Ett sätt 

att bedöma hur stor en spridning har varit när ett meddelande publiceras på en webbsida är att 

undersöka ungefär hur många som besöker sidan i genomsnitt. Att mäta antalet sidvisningar är 

dock inte ett perfekt system för att bedöma hur stor spridningen är. Mestadels på grund av att 

en uppgift kan tas bort från en webbsida, och sedan spridas genom andra webbsidor. När ett 

meddelande sprids på internet kan spridningen i princip vara hur stor som helst. Det blir även 

väldigt svårt att mäta spridningen eftersom den kan fortgå även efter att meddelandet har tagits 

bort från stället det först publicerades.  

Det omtalade instagrammålet från år 201412 handlade om grovt förtal som skett på internet. 

Bakgrunden till målet var att två unga tjejer startade ett konto på den sociala webbsidan 

Instagram.com. På detta konto började de sedan lägga ut bilder på andra ungdomar tillsammans 

med en bildtext som talade illa om personerna. Oftast rörde texten personernas sexliv, där de 

                                                 
7 Aftonbladet, 2011-09-22. 
8 Boman, Infotorg Juridik, 2011-09-09. 
9 Holmqvist, Lena m.fl. Brottsbalken. En kommentar. Del I, s. 5:10. 
10 Se även NJA 1992 s. 594.  
11 Holmqvist, Lena m.fl. Brottsbalken. En kommentar. Del II, BrB 16:8 s. 8. 
12 T 3495-13, Hovrätten för västra Sverige, 2014-05-06. 
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då beskrevs som väldigt lösaktiga. Ett exempel från de olika kommentarer som åtalet rörde var: 

”DD! Årets hora! Säger till andra att hon är äldre än vad hon är! En liten fucking 00:a som är 

ute efter kuk.”13 Denna kommentar var alltså tillhörande bildtext till en bild på den beskyllda. 

Personerna i fråga blev alltså väldigt preciserat utpekade. Att personerna blev utpekade som 

bland annat lösaktiga offentligt på detta sätt ledde till att offren mådde väldigt dåligt psykiskt 

och kände att de blev behandlade annorlunda av människor i deras närhet. Instagramkontot blev 

väldigt känt i det geografiska område där offren var bosatta, och därför nådde uppgifterna 

många personer i deras respektive samhällskrets. Hovrätten beaktade i domen att spridningen 

hade varit väldigt snabb och omfattande, särskilt hos personer i målsägandenas närhet, samt att 

risken för fortsatt spridning inte upphörde när kontot i fråga stängdes. Den stora spridning som 

internet medför är alltså något som Hovrätten ansåg som viktigt när det gäller förtal på internet. 

Speciellt att när en integritetskränkande uppgift väl har publicerats på en webbsida är det svårt 

att stoppa spridningen.14 

HD har i ett flertal mål prövat även hets mot folkgrupp som sprids genom internet, bland annat 

i fallet NJA 2007 s 805 II, där det publicerats artiklar med nedlåtande omdömen om både 

homosexuella och romer. I artiklarna stod det bland annat om den ”den lika perversa sexuella 

morbiditeten” gällande homosexualitet och "Z. visa en utpräglad parasitkaraktär och en 

naturlig obenägenhet för hårt eller regelbundet arbete" om romer. Det senare citatet 

härstammade från en gammal upplaga av Bonniers konversationslexikon. I detta fall ansåg HD 

inte att tillräckliga skäl förelåg för fällande dom. Domskälen gällande uttalandet om 

homosexuella var bland annat att även om artikeln uttrycker att homosexualitet är förkastligt, 

kan det inte anses att uttalandena uppnår nivån för så kallat hate-speech. Europadomstolen har 

definierat hate-speech som uttalande som sprider, förespråkar, uppmuntrar eller rättfärdigar hat 

grundat på intolerans.15 Gällande citatet om romer och deras livsstil ansåg HD att eftersom det 

är ett okommenterat citat, vars språkliga utformning visar att det rör sig om äldre text, 

tillsammans med det grundlagsskydd webbsidan innehade fanns inte här heller tillräckliga skäl 

för en fällande dom.16 

2. Yttrandefrihet 
2.1. Regeringsformen 
 

I RF är rätten till yttrandefrihet lagfäst i 2:1 st. 1. Där står det att var och en är gentemot det 

allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet. Yttrandefriheten beskrivs där som en frihet att i tal, skrift 

eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor. I 

2:20, 2:22 och 2:23 RF beskrivs vilka förutsättningar som krävs för att begränsa 

yttrandefriheten. Eftersom rättsreglerna som förbjuder förtal och hets mot folkgrupp i TF och 

BrB är begränsningar av yttrandefriheten tänker jag nu kortfattat gå igenom kriterierna för att 

begränsa yttrandefriheten enligt RF.  

2:20 RF förklarar endast vilka fri- och rättigheter som får begränsas genom lag, enligt st. 1 är 

en av dessa rättigheter yttrandefriheten. Enligt 2:21 RF får begränsningar endast göras för att 

tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle, begränsningen får inte heller 

gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som föranlett den, samt att den 

inte får utgöra ett hot mot den fria åsiktsbildningen. I 2:23 RF beskrivs vidare när specifikt 

yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas. Här beskrivs flera ändamål som 

                                                 
13 DD är utskrivet istället för den beskylldes namn. 
14 T 3495-13, Hovrätten för västra Sverige, 2014-05-06. 
15 NJA 2005 s. 805. 
16 NJA 2007 s. 805 II. 
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yttrandefriheten får begränsas med hänsyn till. De ändamål som räknas upp är rikets säkerhet, 

folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskildas anseende, privatlivets helgd, och 

förebyggandet och beivrandet av brott. Förtal och hets mot folkgrupp är två begränsningar av 

yttrandefriheten som har implementerats med hänsyn till skyddet för enskildas anseende och 

privatlivets helgd. Detta är en icke uttömmande lista, andra begränsningar i yttrandefriheten 

och informationsfriheten får göras om särskilt viktiga skäl föranleder det. Som särskilt viktiga 

skäl kan räknas upphovsrätten och reglerna om skydd för rösthemligheten.17 Både hets mot 

folkgrupp och förtal ansågs alltså uppfylla dessa kriterier för en begränsning i yttrandefriheten 

när de lagstiftades. Men som man såg i till exempel mangamålet18 och Åke Green-målet19, kan 

enskilda tillämpningar av lagar behöva kontrolleras enligt dessa kriterier.  

I mangamålet var frågan om ett innehav av en samling mangateckningar som ansågs som 

barnpornografiska var straffbart med hänsyn till yttrande- och informationsfriheten. HD valde 

att göra en prövning om tillämpningen av kap 16 § 10a om barnpornografi i det enskilda fallet 

skulle vara en otillåten begränsning av yttrandefriheten. I det aktuella fallet kom HD fram till 

en bestraffning av innehavet av teckningarna skulle innebära en oproportionerlig begränsning 

av regeringsformens bestämmelser.20 

2.2. Yttrandefrihetsgrundlagen 
 

YGL är Sveriges yngsta grundlag. Den utfärdades 1991 och har stora likheter med TF. Den 

skapades för att utvidga de tryckfrihetsrättsliga principerna till att gälla för andra yttrandeformer 

än tryckta skrifter.21 När YGL trädde ikraft omfattade den radio- och tv-sändningar riktade till 

allmänheten men även olika upptagningar av rörliga bilder samt vissa elektromagnetiska 

sändningar. Sedan dess har tillämpningsområdet utökats till att omfatta alla tekniska 

upptagningar som är avsedda att spridas till allmänheten, oavsett innehåll.22  

I femte kapitlet av YGL benämns yttrandefrihetsbrott. Yttrandefrihetsbrott är baserade på 

tryckfrihetsbrott. Enligt YGL kap. 5 § 1 ska alla gärningar som anges som tryckfrihetsbrott i 

TF kap. 7 §§ 4 och 5 anses vara yttrandefrihetsbrott om de begås i ett radioprogram eller en 

teknisk upptagning och är straffbara enligt lag.23 Tryck- och yttrandefrihetsbrott kommer att 

diskuteras mer i avsnitt 4, där yttrandefrihetsbrotten förtal och hets mot folkgrupp diskuteras. 

Med teknisk upptagning menas någon form av medium där information kan lagras och göras 

tillgängligt med ett tekniskt hjälpmedel (YGL kap. 1 § 1 st. 4). En teknisk upptagning omfattas 

dock av YGL endast om den är utgiven, alltså att det har lämnats ut för att spridas till 

allmänheten i Sverige genom att tillhandahållas på något sätt (YGL kap 10 § 1).24 YGL blir 

särskilt relevant för frågor om kränkningar på internet genom databasregeln som återfinns i 

YGL 1 kap. 9 §. Det beror på att databasregeln gäller just webbsidor på internet, och beskriver 

vem som har ansvar för vad som publiceras.25 

2.3. Yttrandefrihet enligt EKMR 
 

I RF är det stadgat att ingen lag eller annan föreskrift får meddelas i strid med Sveriges 

                                                 
17 Jermsten, Karnov, kommentaren till kap 2 § 23 RF, not 60. 
18 NJA 2012 s. 400. 
19 NJA 2005 s. 805. 
20 NJA 2012 s. 400. 
21 Axberger s. 24f. 
22 Axberger s. 24f. 
23 Axberger s. 88. 
24 Axberger s. 39f. 
25 Axberger s. 49ff. 
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åtaganden på grund av EKMR (RF kap. 2 § 19). Vidare stadgar lagen om den europeiska 

konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

att EKMR ska gälla som lag i Sverige. Artikel 10 i EKMR handlar om yttrandefrihet. Artikel 

10 lyder: ”Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att 

ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende 

av territoriella gränser.” Vidare förtydligas det att artikeln inte hindrar en stat från att kräva 

tillstånd för radio-, televisions-, eller biografföretag.  

I del två av artikeln anges när yttrandefriheten får begränsas. En av situationerna när 

yttrandefriheten får begränsas enligt artikel 10 är till skydd för annans goda namn och rykte 

eller rättigheter. Detta innebär att även enligt EKMR får enskildas yttrandefrihet begränsas 

genom till exempel förtalslagstiftning. Rätten till yttrandefrihet enligt artikel 10 kan i sådana 

fall av begränsning behöva vägas mot rätten till privat- och familjeliv som är stadgad i artikel 

8 av konventionen. Enligt denna artikel har var och en rätt till skydd för sitt privat- och 

familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Enligt praxis från europadomstolen inbegriper 

artikel 8 även en rätt till skydd för en persons rykte som en del av rätten till skydd för privat- 

och familjeliv. Ett viktigt fall som säkerställde denna rättighet var Pfeifer v. Austria.26  

Bakgrunden till fallet var att en person, P, hade publicerat en artikel där han bland annat 

hävdade att judarna förklarade krig mot Tyskland år 1933 och vidare trivialiserade brotten som 

begicks av Tysklands nazistregim. Efter detta publicerade en annan person, A, ett svar på denna 

artikel där han kritiserade P med hårda uttryck. A anklagades för förtal av P men blev friad. 

Några år senare blev P åtalad enligt Verbotsgesetz 1947, en lag som förbjuder bland annat 

förintelseförnekelse och förminskning av nazisternas brott mot mänskligheten. Innan 

rättegången kunde börja begick P självmord. Efteråt publicerades en artikel i den 

högerextremistiska tidningen Zur Zeit, vars ansvarige utgivare var M, där bland annat A 

beskylldes för P:s självmord. A anklagade tidningen för förtal och fick rätt i första instansens 

domstol, men förlorade senare på överklagan. Han skickade en ansökan till Europadomstolen 

där han yrkade att Österrike hade misslyckats med att skydda hans rättigheter enligt artikel 8.27 

Europadomstolen fann att en persons rykte, även om personen kritiseras i en öppen debatt, är 

en del av hans personliga identitet och psykologiska integritet och faller därför under skyddet 

för privatliv under artikel 8 i EKMR. Stater har alltså en skyldighet att skydda individer från 

uttalanden som går utöver gränserna för acceptabel kritik under artikel 10. Att beskylla A för 

handlingar likvärdiga med kriminellt beteende var att anse som bortanför gränsen för acceptabel 

kritik.28  

Artiklarna i EKMR inbegriper alltså både negativa och positiva skyldigheter för stater. Negativa 

skyldigheter innebär att en stat måste undvika från att på eget bevåg ta ifrån enskilda deras 

rättigheter. Positiva skyldigheter innebär att stater måste säkerställa enskildas rättigheter, så att 

en tredje part inte kan frånta någon dess rättigheter. Detta kan innebära till exempel att ha staten 

måste ha en tillräckligt tillfredsställande lagstiftning och erbjuda tillräckligt tillfredsställande 

rättsmedel för att uppnå rättvisa.29 Från detta kan det utläsas att Sverige har en skyldighet enligt 

EKMR att skydda sina medborgare för att deras rätt till skydd för privatliv ska bli kränkt.  

År 2013 var det ett fall framför Europadomstolen som rörde kommentarer till en artikel på en 

av Estlands största webbsida för nyheter. Artikeln handlade om företaget SLK som kör 

färjetransporter mellan fastlandet och vissa små öar. Artikeln i fråga hade rubriken ”SLK 

                                                 
26 Pfeifer v. Austria, no. 12556/03, 15 November 2007. 
27 Pfeifer v. Austria, no. 12556/03, § 7-25, 15 November 2007. 
28 Pfeifer v. Austria, no. 12556/03, § 33,15 November 2007. 
29 Leach  s. 164f. 
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förstörde planerad isväg.” Isvägar är allmänna vägar som går över det frusna havet mellan 

fastlandet och mindre öar. Under den 24 och 25 januari publicerades 185 kommentarer till 

denna artikel. Ungefär 20 av dem innehöll personliga hot och stötande yttranden mot L, som 

satt i styrelsen och var majoritetsägare av SLK. Den 9 mars kontaktade L:s jurister Delfi och 

begärde att kommentarerna skulle tas bort samt 500 000 kroons30 i skadestånd (Ungefär 32 000 

euro). Delfi tog bort kommentarerna i fråga, men vägrade betala skadestånd. L startade en 

civilprocess mot Delfi. Estlands högsta domstol fann att Delfi kunde hållas ansvariga för de 

ärekränkande kommentarerna. De förtydligade att det fanns ingen skyldighet för Delfi att ha ett 

system med förhandsmodererade kommentarer31. Men om de valde att inte ha det borde de ha 

skapat ett annat effektivt system för att snabbt ta bort olagliga kommentarer. De åtgärder som 

hade tagits för avlägsnande av kommentarer var otillräckliga och det ansågs som fel att placera 

bördan att övervaka kommentarer på de potentiella offren för ärekränkning.32  

Delfi lämnade därefter in en ansökan till Europadomstolen och yrkade att deras rätt till 

yttrandefrihet under artikel 10 EKMR hade blivit kränkt. Europadomstolen började med att 

diskutera artikeln i fråga. Domstolen ansåg att artikeln i fråga rörde ett ämne som det kunde 

antas att många skulle reagera negativt på, något som Delfi borde ha anat. Speciellt eftersom 

Delfi hade ett rykte för att få mycket kränkande kommentarer i sina kommentarsfält. På grund 

av dessa anledningar förväntades Delfi utöva en viss försiktighet gällande kommentarerna till 

denna artikel. Domstolen kommenterade även på det system Delfi hade för att filtrera bort vissa 

obscena ord från kommentarsfältet. Även om filtret lyckades filtrera bort vissa ord var det 

relativt lätt att kringgå. Därför ansågs det inte vara ett tillräckligt effektivt system för att 

förhindra inlägg som kunde skada tredje man. Kommentarerna som var relevanta i detta fall 

hade blivit nedtagna direkt på begäran av L, men då hade kommentarerna redan varit offentliga 

i sex veckor, och således fått en stor spridning.33 

Domstolen fortsatte med att adressera Delfis argument om att L kunde ha begärt ersättning ifrån 

de olika författarna till kommentarerna istället. Den estniska staten mötte argumentet med att 

det kan vara svårt för en enskild person att få reda på vem som skrivit vissa specifika 

kommentarer. Europadomstolen verkar hålla med staten om detta. De förklarar att på grund av 

rent tekniska skäl kan det vara oproportionerligt att ålägga offret för ärekränkning ett ansvar att 

identifiera författarna till kränkande kommentarer i ett fall som detta. Vidare anförde 

Europadomstolen att de inte var övertygade om att ge offer för ärekränkning endast möjligheten 

att kräva ansvar från författarna av kränkande kommentarer, skulle vara en tillräcklig åtgärd 

från staten med hänsyn till de positiva skyldigheterna som artikel 8 EKMR ger upphov till.34 

Som man kan se från fallen ovan35 har medlemsstater ett ansvar för att tillräckligt effektivt 

säkerställa att enskildas rykte inte skadas av andra under artikel 8 EKMR. Sveriges 

förtalslagstiftning är ett sätt att uppnå detta. Frågan är om den är tillräckligt effektiv. Om man 

tittar på statistiken som redovisades i avsnitt 1 ser man att väldigt många råkar ut för 

kränkningar på internet, och väldigt många tror inte att rättsväsendet kan hjälpa dem i deras roll 

som brottsoffer.36 När det gäller förtal på elektroniska anslagstavlor finns det också enbart 

möjligheten att kräva ansvar av författare till kränkande kommentarer. Till elektroniska 

anslagstavlor räknas till exempel bloggar med kommentarsfält och andra icke-

grundlagsskyddade webbsidor som erbjuder någon form av interaktivitet där en användare av 

                                                 
30 Kroons var Estlands valuta vid tidpunkten för fallet. 
31 För beskrivning se avsnitt 1.4. 
32 Delfi AS v. Estonia, no. 64569/09, § 7-29, 10 October 2013. 
33 Delfi AS v. Estonia, no. 64569/09, § 84-88, 10 October 2013. 
34 Delfi AS v. Estonia, no. 64569/09, § 91, 10 October 2013. 
35 Pfeifer v. Austria, no. 12556/03, 15 November 2007 och Delfi AS v. Estonia, no. 64569/09, 10 October 2013. 
36 Rapporten ”Nätkränkningar”, MUCF, 2014-09-11. 
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webbsidan kan ändra innehållet på webbsidan på något vis.37 Det kan alltså anses att det finns 

ett glapp i Sveriges lagstiftning som skyddar privatlivet eftersom vid anonymt förtal i 

kommentarsfält kan offret enbart kräva ansvar från författaren till kommentaren. Med hänsyn 

till den positiva skyldigheten i artikel 8 EKMR kan det alltså finnas en skyldighet att fylla igen 

det eventuella glappet.38 

3. Ansvarsfrågan på internet 
3.1. Databasregeln  
 

Delen av YGL som är mest relevant för denna uppsats är 1:9 YGL, den så kallade databasregeln. 

Denna bestämmelse kan förenklat sägas ange när en webbsida på internet ska omfattas av YGL. 

YGL kap 1 § 1 st. 5 definierar en databas som en samling av information lagrad för automatisk 

behandling, något som till vardags kallas för en webbsida. I denna uppsats kommer ordet 

webbsida användas istället för databas för att göra texten mer tydlig. För att YGL ska tillämpas 

på information från en webbsida krävs att information ska tillhandahållas på något av följande 

fyra sätt: 

1. Att information tillhandahålls på särskild begäran. Detta innebär att någon kan söka upp 

informationen på internet. 

2. Att någon kan beställa fysiska exemplar av information från databasen. Till exempel skrifter, 

bilder eller tekniska upptagningar 

3. Genom att någon kan prenumerera på information från databasen. Detta kallas push-teknik 

och innebär att informationen tillhandahålls genom att någon träffar ett avtal med företrädaren 

för databasen om att information regelbundet ska föras över till mottagaren. 

4. Genom att innehåll från en databas spelas upp offentligt. Detta kan till exempel innebära att 

en biograf spelar upp innehåll direkt från en databas istället för en traditionell projektor, men 

även att digitalt innehåll spelas upp på till exempel konserter, teater eller sportevenemang.39 

I övrigt ska informationen vara att anse som publicerad, med det menas att den ska vara 

tillgänglig för allmänheten. Informationen måste inte vara gratis, men om en verksamhet 

bedrivs kommersiellt ska erbjudandet riktas till alla. Utöver detta ska informationen vara 

enkelriktad. Avsändaren ska vara den enda som kan ändra innehållet. Databasregeln gäller dock 

inte alltid för webbsidor. Det finns två sätt för en webbsida att få grundlagsskydd enligt 

databasregeln. Antingen ett automatiskt skydd, eller ett frivilligt skydd (YGL kap. 1 § 9). 

Kortfattat gäller databasregeln automatiskt när medieföretag tillhandahåller information via 

internet, men det finns specifika kriterier. Enligt kap 1 § 9 ska databasregeln gälla automatiskt 

för en redaktion för en periodisk skrift, radioprogram, företag för yrkesmässig framställning av 

tryckta skrifter eller av tekniska upptagningar eller en nyhetsbyrå när de med hjälp av 

elektromagnetiska vågor tillhandahåller information på något av de fyra ovanstående sätten. 

Det finns som sagt även ett frivilligt grundlagsskydd att erhålla. Detta måste ansökas om. För 

att det ska utfärdas måste tre kriterier vara uppfyllda. 40 

Ett frivilligt grundlagsskydd kan utfärdas för databasöverföringar som utgår från Sverige, om 

en behörig utgivare har utsetts och åtagit sig uppdraget och databasen i fråga har ett namn som 

                                                 
37 Elektroniska anslagstavlor diskuteras mer i avsnitt 3.2. 
38 Leach s. 164f. 
39 Axberger s. 49. 
40 Axberger s. 50f. 
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inte lätt kan förväxlas med någon annan verksamhet som omfattas av kap. 1 § 9 YGL. Det är 

viktigt att notera skillnaden mellan databasregeln och regler som webbsändningsregeln (YGL 

kap. 1 § 6) och bilageregeln (TF kap. 1 § 7). Webbsändningsregeln gäller för radio och tv-

program som sänds från en databas till allmänheten. Den väsentliga skillnaden från 

databasregeln är att det är sändaren som avgör när överföringen ska startas. Om mottagaren är 

den som startar sändningen av programmet gäller inte webbsändningsregeln (YGL kap. 1 § 6). 

Bilageregeln är inte lika aktuell idag som den var förr, den tillämpas när en tidskrift sprider ett 

innehåll identiskt till den tryckta tidningen som en bilaga (TF kap. 1 § 7).41 

3.1.1. Ansvar för omodererade eller efterhandsmodererade kommentarsfält 
 

Den intressanta frågan när förtal på internet diskuteras är inte nödvändigtvis endast vilka 

uttalanden som anses vara förtal. Den är istället vem som bär ansvar för ett uttalande som anses 

som förtal. I denna diskussion är databasregeln och BBS-lagen högst relevanta. Olika forum 

betyder att olika lagar är tillämpbara, och att olika personer bär ansvar. Inledningsvis tänker jag 

skriva om ansvarsfrågan enligt databasregeln. Som sagt innebär databasregeln att vissa 

hemsidor kan få ett automatiskt grundlagsskydd och att vissa kan ansöka om ett 

utgivningsbevis. För att få grundlagsskydd enligt databasregeln måste webbsidan ha en 

ansvarig utgivare. Den ansvariga utgivaren bär ansvar för vad som visas på webbsidan. Att en 

webbsida är grundlagsskyddad innebär alltså att den ansvarige utgivaren får ett stort ansvar för 

vad som publiceras på webbsidan. I praktiken kan dock grundlagsskyddet innebära ett förhöjt 

skydd för utgivaren på grund av att YGL-mål prövas i en särskild rättegångsordning med en 

jury som har en tendens att lägga stor vikt vid just yttrandefriheten.42 

För att vara skyddad av databasregeln måste innehållet på webbsidan kunna ändras enbart av 

tillhandahållaren. Om användare av webbsidan kan kommentera utan att kommentarerna 

förhandsgranskas innebär det att andra personer än tillhandahållaren kan ändra innehållet på 

webbsidan. Då ska inte databasregeln tillämpas. Det finns dock undantag. I förarbeten till 

databasregeln nämns att en webbsida bör kunna vara uppdelad i flera databaser där en databas 

kan omfattas av databasregeln men en annan omfattas inte.43 Det har även bekräftats genom 

praxis. Yttrandefrihetskommittén föreslog även i en utredning att denna del av praxis skulle 

föras in i databasregelns lagtext för att göra lagen tydligare. HD uttalade sig i fallet NJA 2014 

s. 128 om systemet med uppdelade databaser.  

Fallet rörde en webbsida som åtnjöt ett automatiskt grundlagsskydd enligt YGL kap. 1 § 9. 

Webbsidan ägdes av föreningen Juridikfronten och hade ett omodererat kommentarsfält44 där 

vem som helst kunde skriva kommentarer som sedan blev synliga för alla. Den rättsliga frågan 

blev om webbsidan kunde förlora sitt grundlagsskydd på grund av kommentarsfältet. Eftersom 

vem som helst kunde skriva en kommentar som automatiskt blev synlig på webbsidan innebar 

det att kriteriet i YGL kap 1 § 9 p. 1 inte var uppfyllt. Det var inte bara den som tillhandahöll 

verksamheten som kunde ändra innehållet på webbsidan. Juridikfronten hävdade att om en 

webbsida innehåller icke förhandsgranskade kommentarer innebär det nödvändigtvis inte att 

webbsidan inte är grundlagsskyddad, utan att kommentarerna i sig inte är grundlagsskyddade. 

Detta skulle innebära att en webbsida på detta sätt delas upp i två skilda databaser, en som är 

grundlagsskyddad och en som inte är det.45 

                                                 
41 Axberger s. 51ff. 
42 Bengtsson, Ny Juridik, 1:09 s. 7. 
43 Prop 2001/02:74 s. 98. 
44 För beskrivning se avsnitt 1.4. 
45 NJA 2014 s. 128. 
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HD betonade att när det handlar om tolkning av en grundlag måste tolkningen ske med 

försiktighet och med utgångspunkt från de intressen som skyddas av grundlagen. HD ansåg i 

fallet att det som var mest förenligt med de intressen som YGL skyddar var att kommentarer 

som tillförs en grundlagsskyddad databas utan föregående åtgärd av den som driver 

verksamheten kan betraktas som en egen databas. Detta sker dock inte utan vissa krav på 

databasen.46 När man bedömer om en webbsida kan anses bestå av två separata databaser 

handlar det inte om hur informationen är tekniskt lagrad utan hur det faktiskt uppfattas.47 För 

att en webbsida ska kunna anses uppdelad i två databaser finns det ett tydlighetskrav. Det måste 

vara tydligt för både den som lämnar kommentaren och för den som läser kommentaren att den 

ansvarige utgivaren tillåter medverkan på webbsidan utan någon föregående moderering av 

kommentarer. Det måste även vara tydligt vilken del av webbsidan som den som driver 

webbsidan ansvarar och inte ansvarar för. Om detta inte är tydligt har det i YGL:s mening varit 

möjligt för någon annan än den som driver webbsidan att ändra på innehållet i databasen. 

Grundlagsskyddet ska då upphöra.48 

I det aktuella fallet hade sektionen för kommentarer skiljts från resten av sidan med en bård i 

avvikande färg där det angavs att det skett en reaktion på artikeln. Utöver detta fanns det en text 

där det stod: ”Kommentarerna förhandsgranskas ej; kommentatorer ansvarar för sina egna 

inlägg. Håll därför god ton och följ lagen!”. Dessa två faktorer tillsammans ansåg HD vara ett 

tillräckligt tydliggörande att ansvarig utgivare för webbsidan inte ansvarar för det som står 

skrivet i kommentarer. Därför ska det inte anses att någon annan kunde ändra informationen i 

den databas som hade automatiskt grundlagsskydd. Istället skulle kommentarssektionen 

betraktas som en egen databas i rättslig mening.49 

3.1.2. Ansvar för förhandsmodererade kommentarsfält 

 

Som man kan se utifrån detta gäller inte databasregeln på omodererade kommentarsfält, även 

om själva webbsidan i sig är grundlagsskyddad. Hade denna webbsida använt sig av 

förhandsmodererade kommentarsfält hade kommentarerna ansetts vara en del av samma 

databas, och därför hade ansvarig utgivare för databasen varit ansvarig för kommentarer som 

publicerades. Att en ansvarig utgivare kan bli ansvarig för kommentarer har visats bland annat 

av hovrätten i ett fall gällande den ansvariga utgivaren för webbsidan nordfront.se. I det fallet 

hade webbsidan ett frivilligt grundlagsskydd efter att man införskaffat ett utgivningsbevis. 

Webbsidan hade därför en ansvarig utgivare. Det fanns ett kommentarsfält på webbsidan, men 

det var förhandsmodererat, vilket innebär att alla kommentarer granskades innan de blev 

synliga på webbsidan. Ingen kunde därför ändra innehållet på webbsidan utan att det krävdes 

en aktiv åtgärd från den som drev verksamheten. På grund av detta bar den ansvariga utgivaren 

för webbsidan ansvar för alla kommentarer som fanns. I detta fall blev den ansvariga utgivaren 

dömd för hets mot folkgrupp enligt BrB kap. 16 § 8 och uppvigling enligt BrB kap. 16 § 5 för 

kommentarer som besökare på webbsidan hade skrivit.50 

3.2. Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (BBS-lagen) 
 

BBS-lagen är tillämpbar på elektroniska anslagstavlor. I lagens mening är en elektronisk 

anslagstavla en tjänst för elektronisk förmedling av meddelanden. Som meddelanden räknas 

text, bild ljud eller information i övrigt(BBS-lagen § 1). I den andra paragrafen av lagen framgår 

                                                 
46 NJA 2014 s. 128. 
47 NJA 2007 s. 309. 
48 NJA 2014 s. 128. 
49 NJA 2014 s. 128. 
50 B 2127-14, B 3440-14, Göta hovrätt, 2015-02-27. 
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att lagen inte ska gälla tjänster som skyddas av TF eller YGL. Avgörande för vad som ska anses 

vara en elektronisk anslagstavla är att den som använder tjänsten ska kunna ta del av andras 

meddelanden och skicka meddelanden till andra.51 Vad som menas med en elektronisk 

anslagstavla kan framstå som otydligt genom lagtext. I motiven till lagen kan det ses att detta 

var ett medvetet beslut av lagstiftaren. Det var ett medvetet beslut eftersom det fanns en oro för 

att en mer specifik reglering snabbt skulle kunna bli inaktuell på grund av den snabba 

teknikutveckling som pågick och fortfarande pågår. Det framhålls även att en tjänst kan vara 

en elektronisk anslagstavla oavsett vad tjänsten går under för namn.52 Lagen kan till exempel 

tillämpas på icke-grundlagsskyddade bloggar med kommentarsfält.53  

Paragraf 5 i BBS-lagen beskriver en viss skyldighet tillhandahållaren av tjänsten har, 

skyldigheten att ta bort vissa meddelanden. Den som tillhandahåller tjänsten (och den som på 

tillhandahållarens uppdrag har uppsikt över tjänsten) är skyldig att ta bort följande 

meddelanden. 

Meddelanden som uppenbart utgör uppvigling enligt BrB kap. 16 § 5, hets mot folkgrupp enligt 

kap. 16 § 8, barnpornografibrott enligt kap. 16 § 10a eller olaga våldsskildring enligt kap. 16 § 

10c. Samma skyldighet gäller även om det är uppenbart om användaren som sänt in 

meddelandet har gjort intrång i upphovsrätt eller i rättighet som skyddas genom 5 kap i lagen 

om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk genom att sända meddelandet. Det som kan 

ses här är att förtal är inte något som tillhandahållaren av en elektronisk anslagstavla är skyldig 

att ta bort enligt ren lagtext. Göta hovrätt har även tolkat lagen som att listan i paragraf 5 av 

BBS-lagen är att anse som uttömmande. Lagen tolkades i domstolen som att den inte kunde 

tillämpas analogt på förtalsbrott.54 

Något som kan ses som problematiskt med BBS-lagen är kravet på tillhandahållaren i paragraf 

3. I enlighet med denna paragraf ska tillhandahållaren av en elektronisk anslagstavla lämna 

information till var och en som ansluter sig till tjänsten om sin identitet och i vilken utsträckning 

inkomna meddelanden blir tillgängliga för andra användare. Kravet att tillhandahållaren ska 

utlämna sin identitet kombinerat med det faktum att bloggar med kommentarsfält kan anses 

utgöra en elektronisk anslagstavla55 innebär i princip att anonyma bloggar som har 

kommentarsfält är förbjudna.56 

3.2.1. Omodererade eller efterhandsmodererade kommentarsfält 

 

Som vi ser gäller inte databasregeln på omodererade kommentarsfält.57 Detta betyder dock inte 

att den som tillhandahåller kommentarsfältet inte har något ansvar för vad som skrivs där. 

Istället gäller BBS-lagen. Som förklarades tidigare ger § 5 av BBS-lagen tillhandahållaren av 

till exempel ett kommentarsfält ett ansvar att ta bort kommentarer som utgör uppvigling, hets 

mot folkgrupp, barnpornografibrott eller olaga våldsskildring enligt BrB. Som beskrivits ovan 

är listan uttömmande, och kan inte tillämpas analogt på andra yttrandefrihetsbrott.58  

Det är viktigt att tänka på gällande § 5 i BBS-lagen, att tillhandahållaren bara är ansvarig för 

att ta bort meddelande som uppenbarligen utgör något av dessa brott. Uppenbarhetskravet 

existerar för att det ansågs orealistiskt att alla som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla 

                                                 
51 Prop 1997/98:15 s. 9. 
52 Prop 1997/98:15 s. 9. 
53 FT 2010-10, Göta hovrätt, 2011-04-19. 
54 FT 836-13, Göta hovrätt, 2013-11-28. 
55 FT 2010-10, Göta hovrätt, 2011-04-19. 
56 Jfr Boman, Infotorg Juridik, 2011-09-09. 
57 NJA 2014 s. 128. 
58 FT 836-13, Göta hovrätt, 2013-11-28. 
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ska kunna ta ställning till svåra juridiska gränsdragningsproblem.59 Ett exempel på att en 

tillhandahållare kan undslippa ansvar för kommentarer som inte är uppenbart brottsliga är vad 

som behandlades i fallet NJA 2007 s. 805 I. Fallet rörde L.L, som administrerade en elektronisk 

anslagstavla med adressen www.bibeltemplet.net. På webbsidan fanns det en gästbok som var 

öppen för vem som helst att skriva i. En person med signaturen Karl-Göran har däri skrivit 

kommentarer som uttryckt missaktning för homosexuella som grupp. Bland dessa kommentarer 

fanns bland annat: ”Ju tidigare bögen får möta sin bödel, desto färre blir hans samlade synder 

och desto bättre hans utsikter inför evigheten. [...]” och ” [...] De män som inte uppbådar 

kraften att avstå från umgänge med andra män de bör straffas med döden genom att hängas på 

pålar på stadens torg. Så räddas de från fortsatt synd samtidigt som andra sodomister tilldelas 

en värdefull varning."60 

L.L. har genom egna kommentarer i webbsidans gästbok tagit avstånd från och bemött  

Karl-Görans uttalanden. Han kände till bestämmelserna i BBS-lagen och han har tidigare tagit 

bort andra kommentarer från webbsidan. Det var emellertid inte uppenbart för honom att 

kommentarerna utgjorde hets mot folkgrupp, utan han uppfattade dem som inlägg i en teologisk 

debatt utifrån texter ut gamla testamentet. HD ansåg att kommentarerna i fråga var objektivt att 

bedöma som hets mot folkgrupp men att det inte kan anses vara uppenbart. Alltså ogillades 

åtalet.61 Av målet framgår att kravet på att ett uttalande ska vara uppenbarligen brottsligt väger 

tungt när det handlar om att bedöma om ett åtal ska ogillas. Även om domstolen här ansåg att 

de uttalanden som gjorts i kommentarerna var att bedöma som hets mot folkgrupp, kunde de 

inte döma enligt BBS-lagen eftersom det inte ansågs att det var uppenbarligen hets mot 

folkgrupp.62 

Uppenbarhetskravet i BBS-lagen är viktigt för rättssäkerheten eftersom det kan vara svårt för 

allmänheten att göra bedömningar om vad som konstituerar till exempel hets mot folkgrupp. 

En del av rättssäkerhet är att lagar ska vara tillräckligt specificerade för att lagen ska gå att 

förstå. Lagen måste vara begripligt utformad och tillräckligt preciserad för att personer som 

lyder under lagen ska kunna förstå vad som är påkallat av den. En annan del av rättssäkerhet är 

konformitetsprincipen. Konformitetsprincipen innebär att straff eller annan brottspåföljd endast 

får drabba den som haft förmåga att rätta sig efter lagen.63 Utan uppenbarhetskravet skulle det 

vara svårt för de flesta att följa lagen eftersom gemene man inte kan göra en bedömning av 

exakt vilka uttalanden som utgör hets mot folkgrupp. Om lagstiftaren tar för givet att gemene 

man klarar av att göra dessa bedömningar skulle det kunna leda till att ett orimligt stort ansvar 

läggs på tillhandahållare av webbsidor. Som det sägs i förarbeten till lagen är det inte realistiskt 

att alla som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla ska kunna göra en bedömning om vad 

som är att anse som till exempel hets mot folkgrupp.64 Om uppenbarhetskravet existerade skulle 

det för det första kunna leda till att väldigt många tillhandahållare av elektroniska anslagstavlor 

väljer att ta det säkra före det osäkra genom att ta bort alla kommentarer som skulle kunna 

uppfattas som stötande. Detta skulle mycket väl kunna leda till att yttrandefriheten tar skada 

genom att debatt på internet förhindras. För det andra skulle det leda till att BBS-lagens 

tillämplighetsområde blir orimligt omfattande. Det står även skrivet i förarbetena att den typ av 

meddelanden som avses i § 5 av BBS-lagen är relativt sett enkla att identifiera och en 

                                                 
59 Prop 1997/98:15 s. 17. 
60 NJA 2007 s. 805 I. 
61 NJA 2007 s. 805.I. 
62 NJA 2007 s. 805 I. 
63 Asp, Ulväng & Jareborg Kriminalrättens grunder, s. 47f. 
64 Prop 1997/98:15 s. 17. 
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bedömning av innehållet kan göras utifrån objektiva kriterier.65 Ett annat skäl är att dessa brott 

har ansetts särskilt viktiga att bekämpa.66 

Vidare har tillhandahållaren av webbsidan inte ett ansvar att ha konstant uppsikt över vad som 

publiceras i kommentarsfälten. Genom förarbeten har det förtydligats att hur ofta 

tillhandahållaren ska behöva kontrollera tjänsten varierar från fall till fall. Tjänster som erbjuds 

yrkesmässigt bör ha ett högre krav med fler återkommande kontroller än tjänster som erbjuds 

av till exempel privatpersoner. Detta på grund av att en yrkesmässig tjänst typiskt sett har fler 

besökare och därför kan kommentarer få en större spridning. Ett riktmärke för alla elektroniska 

anslagstavlor bör dock vara att kommentarer inte ska lämnas utan kontroll i mer än en vecka. I 

samma förarbete föreslogs det även att ett sätt att uppfylla uppsiktsplikten om mängden 

meddelanden gör det svårt att granska alla meddelanden med en rimlig arbetsinsats är att 

upprätta en så kallad ”klagomur”. Med det åsyftas en tjänst där användare kan nå 

tillhandahållaren för att påtala en eventuell förekomst av straffbara meddelanden67 

4. Tryck- och yttrandefrihetsbrott 
 

Förtal är ett av de tryckfrihetsbrott som räknas upp i TF kap. 7 § 4. Det är även kriminaliserat i 

BrB kap. 5 § 1. När det gäller tryck- och yttrandefrihetsbrott finns ett krav på dubbel 

kriminalisering. Detta krav finns för att göra det svårare att inskränka yttrandefriheten än vad 

det är att ta bort redan existerande inskränkningar. I och med det kravet krävs det en 

grundlagsändring för att inskränka yttrandefriheten ytterligare, men bara en ”enkel” lagändring 

för att ta bort inskränkningar. YGL hänvisar till TF 7:4 gällande yttrandefrihetsbrott i YGL 5:1. 

Brotten i TF 7:4 brukar kallas för brottskatalogen, vilken är gemensam för TF och YGL, med 

undantag för olaga våldsskildring. 68 

4.1. Förtal 
 

Förtal är kriminaliserat genom TF kap. 4 § 7 och BrB kap. 5 § 1. Det ska inte förväxlas med 

förolämpning, som också är kriminaliserat i femte kapitlet av BrB (kap. 5 § 3). Skillnaden kan 

kortfattat förklaras genom att förolämpning är något som sker mellan två personer. Förtal 

däremot förutsätter att de negativa utlåtanden det är fråga om har fått någon form av spridning. 

Skillnaden kan förklaras genom att förtalsbestämmelsen skyddar en persons anseende medan 

förolämpningsbestämmelsen skyddar en persons självaktning.69 I denna studie har jag som sagt 

valt att fokusera på regelverken rörande förtal och hets mot folkgrupp, mer specifikt när förtal 

eller hets mot folkgrupp sker på internet. För att göra det är det nödvändigt med en redogörelse 

för sagda regelverk.  

Det första som bör sägas angående yttrandefrihetsbrottet förtal, är att det till skillnad från det 

flesta andra brott inte ligger under allmänt åtal. Enligt BrB kap. 5 § 5, får förtal endast åtalas av 

målsäganden själv. Detta innebär att målsäganden själv är ansvarig för att driva den rättsliga 

processen. Detta kan ses som en av anledningarna till att många fall som rör förtal läggs ner. 

Endast under vissa speciella förutsättningar får åklagare väcka åtal för förtal. Dessa 

förutsättningar är om brottet riktar sig mot någon som är under 18 år eller om målsägande i 

annat fall anger brottet till åtal. Men även då får åklagaren endast väcka åtal om det anses 

                                                 
65 Prop 1997/98:15 s. 17. 
66 Kronqvist s. 205. 
67 Prop 1997/98:15 s. 15. 
68 Axberger s. 88. 
69 Axberger s. 92. 
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påkallat från allmän synpunkt. Det är dock få gånger ett åtal är att anse som påkallat ur allmän 

synpunkt eftersom kraven för att en åklagare ska driva ett ärekränkningsärende är så pass högt 

ställda. Drygt hälften av ärekränkningsbrott som läggs ner är med hänvisning till den särskilda 

åtalsprövningsregeln.70 Denna regel förändrades den 1 juli 2014. Innan det var laglydelsen att 

åklagare får väcka åtal endast om det av särskilda skäl är påkallat ur allmän synpunkt.71 Detta 

borde i teorin göra det lättare att väcka åtal för förtal, men enligt åklagare som BRÅ har 

intervjuat kommer lagändringen troligtvis inte få någon större effekt eftersom huvudregeln 

fortfarande är att ärekränkningsbrott är målsägandebrott där allmänt åtal sällan bör väckas.72 

Förenklat kan man säga att förtal enligt BrB och YGL är tillämpligt när någon, lämnar en 

uppgift, om en annan, som är nedsättande. Jag kommer nu göra en genomgång för rekvisiten 

uppdelade i tre delar. När en nedsättande uppgift lämnas om en person till någon annan person. 

4.1.1. Nedsättande uppgift 

 

För att något ska utgöra förtal förutsätts att en uppgift ska lämnas. I straffrättskommitténs 

förslag till lagen beskrevs förtalsbrottet som en uppgift angående en gärning eller en 

omständighet som skulle ha inträffat. Departementschefen ansåg dock att denna definition på 

en uppgift var alltför snäv. Regeln fick därför ett mer utvidgat tillämpningsområde. Ett förtal 

måste alltså inte handla om en bestämd gärning eller omständighet, det kan även handla om 

mera allmänt ärekränkande omdömen. Det förutsätts dock att det rör sig om uttalanden med en 

viss bestämdhet, det ska kunna sägas vara en uppgift, inte enbart ett värdeomdöme.73 

Vidare ska uppgiften i fråga vara nedsättande eller ägnad att utsätta den beskyllde för annans 

missaktning. Som exempel anges i brottsbeskrivningen att förtal kan vara att utpeka en annan 

person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Straffrättskommitténs vilja var att för 

straffbarhet kräva att uppgiften avsåg något nedsättande för en beskylldes anseende, det vill 

säga hans goda namn och rykte. Kommittén förtydligade vidare vid bedömning om en persons 

anseende har tagit skada ska utgångspunkten ligga i personens egen samhällsgrupp eller 

personkrets. Samhällets uppfattning som en helhet ska inte vara det avgörande eftersom det kan 

skilja sig mycket på olika ställen. I lagtexten talas det om andras missaktning, inte om att 

uppgiften är nedsättande enligt den allmänna uppfattningen i samhället. Det är även tillräckligt 

att uppgiften är ämnad att utsätta den beskyllde för annans missaktning, någon bevisning för att 

denna missaktning faktiskt har förekommit behövs inte.74  

4.1.2. Om en person 

 

Själva uppgiften ska rikta sig mot någon specifik levande person. Bestämmelser om förtal mot 

avliden person finns det bestämmelser om i BrB kap. 5 § 4. Den som anses förtalad ska kunna 

identifieras. Det krävs dock inte att alla som tar del av uppgiften ska kunna förstå vilken person 

som avses. Graden för hur tydligt en person har utpekats kan ha betydelse för bedömningen om 

uppgiftslämnandet är försvarligt75. I rättsfallet NJA 1987 s. 285 hade tre poliser blivit anklagade 

för att ha orsakat en omhändertagen persons död. De namngavs då i ett tv-program. 

Programutgivaren fälldes till ansvar för förtal. Rättsfallet kan inte tolkas motsatsvis, men det är 

                                                 
70 BRÅ 2015:6 s. 13. 
71 Prop 2013/14:47. 
72 BRÅ 2015:6 s. 13. 
73 Holmqvist, Lena m.fl. Brottsbalken. En kommentar. Del I, s. 5:11. 
74 Holmqvist, Lena m.fl. Brottsbalken. En kommentar. Del I, s. 5:9ff. 
75 För en mer genomgående beskrivning av försvarlighet se avsnitt 3.1.4. 
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troligt att samma uppgifter hade kunnat framföras straffritt om polismännen inte utpekats med 

namn.76  

Förtalsbestämmelsen är till för att skydda individer. Det är således inte möjligt att straffas för 

förtal av företag, myndigheter eller organisationer. Negativ publicitet av företag kan alltså inte 

beivras, även om det rör sig om felaktiga uppgifter. Att lagstiftningen är utformad på detta sätt 

beror dels på att företag normalt har en möjlighet att genom egna insatser bemöta felaktig 

publicitet. Dels på grund av att detta skulle kunna gå emot tryckfrihetens och yttrandefrihetens 

ändamål samt hämma granskande journalistik.77 

Praxis har dock visat på vissa undantag angående huvudregeln för förtal av företag. En person 

som driver en liten firma och nära förknippas med den kan göra gällande att en uppgift som 

lämnas om firman i praktiken avser denne person själv. I NJA 1950 s. 250 hade smädande 

kommentarer fällts om ett aktiebolag där en enskild persons namn ingick i företagsnamnet. 

Personen som fällt kommentarerna dömdes därmed för ärekränkning. Ett liknande resonemang 

skulle kunna göras gällande för mindre grupper av personer, där en beskyllning mot en sådan 

grupp skulle kunna tolkas som en beskyllning emot var och en i den gruppen.78 

4.1.3. Till någon annan person 

 

Uppgiften i fråga måste lämnas till någon annan än den beskyllde. Om uppgiften, även om den 

var ämnad för en tredje man, endast nått den beskyllde kan det inte vara tal om förtal. Det kan 

däremot klassas som förolämpning. Uppgiften måste inte heller vara riktad till en tredje man. 

Det är tillräckligt att en tredje man är närvarande och tar del av uppgiften. Att en gärningsman 

sprider en uppgift kan innebära att gärningsmannen själv har framställt uppgiften som han 

sprider, eller att han sprider en uppgift som han på något sätt själv har fått kännedom om. Hur 

stor spridningen av en uppgift har blivit har inte någon betydelse för bedömningen av 

straffbarhet, det kan däremot ha betydelse vid straffmätningen. Vanligast är att en uppgift sprids 

genom skrift eller tal, men det kan ske på andra sätt. Till exempel genom uppvisande av en bild 

eller en film som innefattar den slags beskyllning som beskrivs i BrB kap. 5 § 1.79  

4.1.4. Försvarligt utlämnande av uppgift 

 

Det finns dock tre kriterier för att något som bedöms att vara förtal ändå inte ska vara straffbart. 

Detta gäller om det var försvarligt att lämna uppgiften, och uppgiften är sann, eller 

uppgiftslämnaren hade skälig grund för den.80 Som man kan se genom detta kan ett agerande 

fortfarande vara straffbart även om uppgiften som lämnats bevisligen är sann samt det kan även 

fortfarande vara försvarligt även om uppgiften är falsk. Det måste dock fortfarande även ha 

ansetts som försvarligt att lämna uppgiften för att straffbarhet ska undvikas. Frågan om 

lämnandet av en uppgift har varit försvarligt ska bedömas i princip oberoende av sanningshalten 

hos uppgiften i fråga.81 Om lämnandet av en uppgift inte anses vara försvarligt av en domstol 

görs ingen bedömning av sanningshalten av uppgifterna. Kravet på skälig grund för att undvika 

straffansvar inbegriper en undersökningsplikt. Någon kan ha haft skälig grund för att lämna en 

uppgift om personen i fråga själv har trott på uppgiften samt vidtagit skäliga mått för att 

                                                 
76 Axberger s. 93. 
77 Axberger s. 95. 
78 Axberger s. 95. 
79 Holmqvist, Lena m.fl. Brottsbalken. En kommentar. Del I, s. 5:10. 
80 Axberger s. 93. 
81 NJA 1987 s. 285. 
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kontrollera den. Har detta uppfyllts och utlämnandet av uppgiften är försvarligt kan 

uppgiftslämnaren alltså undvika straffansvar oavsett om uppgiften är sann eller inte. 82 

Exempel från praxis på när straffansvar inte föreligger på grund av försvarlighet är NJA 1987 

s. 336. I fallet hade ett fackförbund i förhandlingar med ett arbetsgivarförbund lämnat en uppgift 

om att de avrådde sina medlemmar från att ta anställning i ett företag. De hade även motiverat 

detta med en uppgift om att företagsledaren funnits klart olämplig som företagsledare. HD 

bedömde att uppgiften var att anse som förtal. Eftersom uppgiften hade lämnats i en 

förhandlingssituation i vilken det ansågs ha ålegat fackförbundet att motivera sitt beslut om att 

avråda medlemmarna att ta anställning hos den beskyllde, ansåg HD att lämnandet av uppgiften 

var försvarligt med hänsyn till omständigheterna. Vidare hade fackförbundet innan uppgiften 

lämnades anordnat ett sammanträde med medlemmar som då eller tidigare jobbat vid samma 

företag som den beskyllde. De hade där inhämtat uppgifter om den beskylldes egenskaper som 

personalledare. Med hänsyn till detta ansåg HD att även fackförbundet hade haft en skälig grund 

för uppgiften. Straffansvar för förtal ansågs därmed inte föreligga.83 

4.2. Hets mot folkgrupp 
 

Hets mot folkgrupp är förbjudet enligt 16 kap. 8 § BrB och 7 kap. 4 § p. 11. Lydelserna är 

snarlika. Hets mot folkgrupp innebär kortfattat att någon sprider ett meddelande eller uttalande 

som hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp med anspelning på ras, hudfärg, 

nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. Något 

försvarlighetsundantag är inte föreskrivet i lagen. Kriminaliseringen kan därför se ut att gå 

ganska långt.84 Lagens tillämpningsområde är däremot begränsat genom att den hör till brotten 

mot allmän ordning, vilket innebär att målsägande inte kan förekomma vid hets mot 

folkgrupp.85 Alltså kan en enskild person som anser sig vara föremål för hot eller missaktning 

med anspelning på någon av de ovan beskrivna kriterierna inte själv väcka talan. Endast JK kan 

besluta om åtal för hets mot folkgrupp i yttrandefrihetssammanhang, något som JK 

genomgående är restriktiv med.86 

4.2.1. Hot eller uttryck för missaktning 

 

Vad som anses vara missaktning är inte helt och hållet klarlagt. Det är svårt avgränsa vad som 

ska anses som missaktning. Redan när missaktning infördes som en utvidgning av det straffbara 

området var lagrådet kritiskt. Lagrådet påpekade att ordet var vagt och kunde föranleda 

svårigheter vid avgränsningen.87 Det är dock klart att alla uttalanden av förnedrande eller 

nedsättande natur inte omfattas. Det straffbara området omfattar inte uttalanden som anses som 

saklig kritik av vissa grupper. För att ett uttalande ska vara straffbart krävs att det är fullt klart 

att uttalandet överskrider gränsen för saklig och vederhäftig diskussion.88 Uttalanden som utgör 

missaktning kan ske indirekt som i rättsfallet NJA 1982 s. 128. I fallet hade en person satt upp 

en skylt vid infarten till en campingplats. På skylten stod det: ”Zigenare får ej beträda 

campingen. SSK fotb.sekt.” HD bedömde att denna skylt uttryckte ett omdöme om romers 

                                                 
82 Axberger s. 96. 
83 NJA 1987 s. 336. 
84 Axberger, H-G, Yttrandefrihetsgrundlagarna, 2012 s. 101. 
85 NJA 1978 s. 3. 
86 Axberger, H-G, Yttrandefrihetsgrundlagarna, 2012 s. 101. 
87 Bull, JT 2008-09, s. 533. 
88 Prop 2001/02:59 s. 15. 
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egenskaper och uppträdande, som måste anses nedsättande för folkgruppens anseende. Den 

anklagade dömdes för hets mot folkgrupp.89 

Något domstolar även måste ha i åtanke när de utreder om ett uttalande är straffbart är EKMR. 

I fallet Åke Green från 2005 gjorde HD en konventionskonform tolkning och valde att inte 

döma för hets mot folkgrupp. I fallet hade Åke Green, en pastor, gjort nedlåtande uttalanden 

om homosexuella i sin predikan. I denna predikan hade han bland annat talat om homosexualitet 

som en cancersvulst på samhällskroppen. HD bedömde att uttalandena i sig utgjorde 

missaktning med anspelning på homosexuella. Alltså var kriterierna för hets mot folkgrupp 

uppfyllda. Men att en fällande dom sannolikt skulle utgöra en kränkning av EKMR. HD 

motiverade sin ståndpunkt med att uttalandena sannolikt inte utgjorde ett så kallat hate-speech. 

Vidare förklarade HD att hate-speech enligt Europadomstolens praxis är uttalanden som 

sprider, förespråkar, uppmuntrar eller rättfärdigar hat grundat på intolerans.90 

År 2006 tog HD upp ett nytt fall som rörde hets med anspelning på sexuell läggning. I fallet 

hade en högerextrem grupp delat ut flygblad som innehöll nedvärderande uttalanden om 

homosexuella på en skola. I flygbladen fanns det bland annat uttalanden om att homosexualitet 

har en moraliskt nedbrytande effekt på kroppen och att ”homosexlobbyn” försöker 

avdramatisera pedofili. HD påpekade att detta var en annorlunda situation än Åke Green-fallet 

och dömde för hets mot folkgrupp. I domskälen visas bland annat att spridningen skedde på en 

skola som en anledning till att det var andra omständigheter i fallet. Justitieråden Victor och 

Håstad var dock skiljaktiga i denna dom, där de ansåg att en fällande dom inte var nödvändig i 

ett demokratiskt samhälle för att ge skydd åt homosexuellas goda namn och rykte samt att 

intresset av yttrandefrihet borde ha fått tagit överhanden.91 De ansåg alltså att HD borde ha friat 

den anklagade. Av de ovan uppräknade fallen kan det ses att det inte är fullt tydligt vad som 

ska anses vara missaktning. 

4.2.2. Folkgrupp eller annan sådan grupp 

 

Ordet folkgrupp har ingen speciell definition i lagen. Rekvisitet ”annan sådan grupp” tillkom 

efter att hets mot ”invandrare” inte ansetts straffbart, eftersom invandrare inte är en definierad 

folkgrupp.92 Det krävs inte att någon specificerad folkgrupp eller annan sådan grupp av personer 

pekas ut. Mer allmänna uttalanden som till exempel prisar en förment ”ras”, till exempel ”den 

vita rasen”, på ett sådant sätt att andra förmenta raser anses angripna är också straffbara.93 År 

2003 utvidgades tillämpningsområdet till att även omfatta hets med anspelning sexuell 

läggning. Det som kriminaliserades då var sådana kränkande och hotfulla uttalanden, om främst 

homosexuella som grupp, med utgångspunkt i att gruppen har den läggning som den har.94 

4.2.3. Spridning av ett uttalande eller annat meddelande 

 

I bestämmelsen om hets mot folkgrupp avser spridning att budskapet sprids utanför den helt 

privata sfären. Enligt lagens tidigare lydelse var kravet att uttalandet skulle göras offentligen 

eller spridas till allmänheten. År 1988 togs kravet bort vilket innebär att även en spridning inom 

                                                 
89 NJA 1982 s. 128. 
90 NJA 2005 s. 805. 
91 NJA 2006 s. 467.  
92 Axberger  s. 101. 
93 Prop 2001/02:59 s. 15f. 
94 Holmqvist, Lena m.fl. Brottsbalken. En kommentar. Del II, BrB 16:8 s. 4. 
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en sammanslutning eller en begränsad krets kan vara straffbart. Denna lagändring motiverades 

med att detta skulle förhindra verksamheten hos rasistiska organisationer. I fallet NJA 1999 s. 

702 framgår att spridningsrekvisitet är uppfyllt när ett muntligt uttalande gjorts inför en 

folksamling eller en grupp på ett sätt som gjort det ägnat att uppfattas av denna. Om 

folksamlingen lyssnat eller tagit till sig innehållet har inte någon betydelse för ansvarsfrågan. 

Spridningen kan ske muntligen eller skriftligen, men även på andra sätt. Till exempel genom 

bilder och andra former genom internet.95 

När det gäller grov hets mot folkgrupp ska tas i beaktning om meddelandet varit särskilt hotfullt 

eller kränkande och spritts till ett stort antal personer på ett sätt som varit ägnat att väcka 

betydande uppmärksamhet (BrB 16 kap. 8 § st. 2). Precis som med förtal är det svårt att bedöma 

hur stor en spridning har varit på internet. Den potentiella spridningen på internet kan vara hur 

stor som helst eftersom spridningen kan fortsätta även efter att meddelandet har tagits bort. 

5. Analys 
5.1. Problematik kring ansvarsfrågan för förtal enligt databasregeln 
 

Som beskrevs i föregående kapitel omfattas inte omodererade kommentarer96 av databasregelns 

grundlagsskydd enligt YGL 1:9. Detta på grund av att endast den som driver verksamheten ska 

kunna ändra innehållet för att grundlagsskydd ska gälla. Som sagt har praxis etablerat att en 

webbsida kan delas upp till den grad att till exempel användarkommentarer som publicerats 

utan förhandsgranskning inte omfattas av YGL medan resten av webbsidan behåller sitt 

grundlagsskydd. Yttrandefrihetskommittén föreslog i sin utredning vid namn ”en översyn av 

tryck- och yttrandefriheten” att denna del av praxis skulle införas i databasregelns lagtext för 

att göra lagen tydligare.97 

En förhandsgranskning av kommentarer skulle kunna innebära en förhöjd standard på debatten 

i kommentarsfält till artiklar. Att ha en högre standard på debatten i kommentarsfält kan anses 

vara något som är eftertraktat på webbsidor eftersom frågan i sig kan diskuteras istället för att 

det ska sjunka ned till personliga påhopp. Men om man väljer att ha förhandsgranskning stiger 

även ansvaret på vilka meddelanden som måste tas bort. Eftersom databasen då får 

grundlagsskydd måste även en ansvarig utgivare finnas. Denna person blir då rättsligt ansvarig 

för alla eventuella yttrandefrihetsbrott som sker i publicerade kommentarer. I praktiken kan 

dock grundlagsskydd innebära ett förhöjt skydd för den ansvarige utgivaren, eftersom YGL-

mål prövas i en särskild rättegångsordning med jury som har en tendens att lägga stor tyngd vid 

yttrandefrihet.98 Beslutet för en tillhandahållare av en grundlagsskyddad databas angående om 

man ska ha förhandsmodererade kommentarer eller inte är inte utan konsekvens. Väljer 

tillhandahållaren att inte ha förhandsmodererade kommentarer omfattas de istället av BBS-

lagen, vilket innebär att uppsiktsplikten inte är lika strikt som den hade varit enligt 

databasregeln. 

För förtal i omodererade kommentarsfält ansvarar kommentatorn principiellt själv, men 

eftersom webbsidor ofta ger möjligheten att kommentera anonymt kan det uppstå problem 

gällande ansvarsfrågan. Vissa webbsidor, till exempel en av Sveriges största tidningar 

Aftonbladet, använder sig av efterhandsmodererade kommentarsfält där man måste använda ett 

                                                 
95 Prop 2001/02:59 s 15. 
96 För beskrivning se avsnitt 1.4. 
97 SOU 2012:55 s. 378. 
98 Bengtsson, Ny Juridik, 1:09 s.7. 
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Facebook-konto för att kommentera på vissa artiklar.99 Att låta kommentarer vara kopplade till 

ett sådant konto är dock inte en tillräckligt tillfredställande lösning då det inte är svårt att skapa 

ett falskt konto där man inte använder sitt riktiga namn.100 Blir någon förtalad av en anonym 

person i ett omodererat kommentarsfält som är att anse som en separat databas bär alltså den 

ansvarige utgivaren för webbsidan inte straffrättsligt ansvar för det. Systemet med delade 

databaser på en webbsida kan därför ses som problematiskt.  

Frågan är då om det bör vara tillåtet med omodererade kommentarsfält på webbsidor som har 

ett utgivningsbevis och är grundlagsskyddad. Även om det finns krav idag på att information 

för besökare ska finnas tillgängligt på webbsidan angående vad ansvarig utgivare för webbsidan 

ansvarar för och vad som besökare själva ansvarar för kan man anse att detta inte är tillräckligt. 

Alternativet till systemet med delade databaser på en webbsida är att en webbsida som innehar 

utgivningsbevis förlorar detta om det tillåter omodererade kommentarer. Genom en 

bokstavstolkning av databasregeln som den ser ut idag verkar det vara meningen att lagen ska 

tolkas som att ett utgivningsansvar ska omfatta webbsidan i sin helhet. Både lagens förarbeten 

och dess behandling i praxis talar dock onekligen för att delade databaser på en webbsida ska 

vara tillåtet.101 I praktiken verkar detta kunna leda till att väldigt få hålls ansvariga för förtal 

som sker i omodererade kommentarsfält, till stor del på grund av att många kommentatorer 

väljer att vara anonyma. När en kommentar sker anonymt är det svårt att veta vem man ska 

rikta ett åtal eller ett krav på ersättning emot. 

Om systemet med delade databaser tas bort ur tillämpningen av databasregeln kommer 

förändringen både få positiva och negativa konsekvenser både för tillhandahållare av 

webbsidor, användare av webbsidor och personer som blir kränkta. Eftersom webbsidor med 

utgivningsbevis kommer vara tvungna att ha förhandsmodererade kommentarer för att behålla 

sitt grundlagsskydd, kommer det även bli en större arbetsbörda med att gå igenom alla 

kommentarer innan de publiceras. Alternativt väljer flera större grundlagsskyddade webbsidor 

att inte ha kommentarsfält överhuvudtaget. Somliga kan tycka att det har en hämmande effekt 

på yttrandefriheten i allmänhet. Yttrandefriheten innebär dock inte att var och en har en rätt att 

uttrycka sin åsikt på ett kommentarsfält till en webbsida som tillhandahålls av någon annan, 

speciellt inte på en webbsida där någon annan är ansvarig utgivare.  

Den viktigaste positiva konsekvensen med att ändra systemet skulle vara att det alltid skulle 

finnas någon som kan hållas ansvarig för kommentarer på grundlagsskyddade webbsidor. 

Eftersom det vid förhandsmodererade kommentarer krävs en aktiv åtgärd från någon ansvarig 

på webbsidan innebär det att tillhandahållaren av webbsidan har kontroll över vad som visas. 

Det innebär i sin tur att den ansvarige utgivaren kan åtalas för de möjliga yttrandefrihetsbrott 

som sker i kommentarsfältet. Denna ändring är fortfarande ingen lösning som leder till att den 

som skriver kommentaren som utgör förtal åtalas, men eftersom den ansvarige utgivaren, eller 

den som är utsedd för att förhandsgranska kommentarer på webbsidan, gör ett aktivt val att 

tillåta kommentaren i fråga att visas på webbsidan finns det någon att åtala enligt YGL 1 kap. 

9 §. 

Det är inte bara det faktum att det står klart vem som ska åtalas som hjälper till att förhindra 

förtal. Med förhandsgranskade kommentarer kommer även antalet kommentarer som utgör 

yttrandefrihetsbrott med stor sannolikhet sjunka, med anledning av att ansvarige utgivaren för 

webbsidor måste försäkra sig om att brottsliga yttranden inte får spridning på dennes webbsida 

och därmed rensar ut mer tveksamma kommentarer. 

                                                 
99 Aftonbladet, 2011-09-22. 
100 Boman, Infotorg Juridik, 2011-09-09. 
101 Prop 2001/02:74 s. 98 och NJA 2014 s. 128. 
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I nästa avsnitt behandlas problematiken med att om en kommentar lämnas på ett omodererat 

kommentarsfält tillämpas istället BBS-lagen som inte omfattar förtal. 

5.2. Problematik kring ansvarsfrågan för förtal enligt BBS-lagen 

 

Enligt förarbeten till BBS-lagen omfattas just brottsbalkens bestämmelser om uppvigling, hets 

mot folkgrupp, barnpornografi och olaga våldsskildring av ansvaret eftersom de enligt 

förarbeten till lagen är relativt enkla att identifiera och en bedömning av innehållet kan göras 

utifrån objektiva kriterier.102 Ett annat skäl är att dessa brott ansetts särskilt viktiga att 

bekämpa.103 Det kan dock fortfarande anses som oklart vilka meddelanden som uppfyller 

uppenbarhetsrekvisitet. Som visades i fallet om webbsidan bibeltemplet.net104 kan även 

kränkningar som är uppenbara för många inte anses uppenbara vid en bedömning i domstol. I 

det fallet ansågs det inte som uppenbart hets mot folkgrupp när en person hade lämnat 

kommentarer som innehöll uttryck för att homosexuella borde avrättas. Enligt lagen om hets 

mot folkgrupp (BrB kap. 16 § 8) är det tillräckligt att uttrycka missaktning för en folkgrupp 

såsom homosexuella för att ett meddelade ska utgöra hets mot folkgrupp. Att föreslå att 

homosexuella borde avrättas på grund av sin sexuella läggning kan anses att uppenbarligen vara 

ett uttryck för missaktning, men även om man inte anser det uppkommer frågan om lagens 

tillämpningsområde verkligen är relativt enkelt att identifiera. Skulle därför BBS-lagens 

tillämpningsområde kunna utvidgas till att omfatta brottet förtal så som det är lagfäst i BRB 5 

kap.  § 1? 

Eftersom förarbeten till BBS-lagen tyder på att just dessa brott omfattas på grund av att de är 

relativt enkla att identifiera och att de kan bedömas efter objektiva kriterier105 uppkommer 

frågan om bestämmelsen om förtal i BrB kap. 5 § 1 uppfyller dessa kriterier. Som förklaras i 

avsnitt 2.5.1. bedöms ett uttalande som förtal när någon utpekar någon annan som brottslig eller 

klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ämnad för att utsätta denne för andras 

missaktning. Utifrån dessa kriterier borde det inte vara alltför svårt för en tillhandahållare av en 

elektronisk anslagstavla att bedöma vad som kan anses som förtal. Att bedöma om ett uttalande 

i ett kommentarsfält utpekar någon annan som klandervärd eller är menat för att utsätta någon 

för andras missaktning genom detta uttalande kan anses som möjligt att bedöma utan att någon 

efterforskning av uttalandena behövs. Det problematiska vid bedömningen kan dock inträffa 

när man ska bedöma om ett uttalande är att anse som försvarligt enligt BrB kap. 5 § 1 st. 2. Det 

kan som sagt vara försvarligt att lämna uppgifter som utgör förtal om personen i fråga är skyldig 

att lämna uppgift i saken eller om det är försvarligt med hänsyn till omständigheterna och han 

visar att uppgiften är sann eller att han har skälig grund för den.  

Att dessa brott infördes i BBS-lagen även på grund av att det ansågs särskilt viktiga att 

bekämpa106 skulle kunna tala för att förtal nu bör införas i samma lagstiftning. Med tanke på 

statistiken som uppvisades i avsnitt 1107 kan man se att förtal på internet är något som sker 

tämligen ofta.  

Om förtal skulle införas i BBS-lagen innebär det inte nödvändigtvis att det automatiskt läggs 

ett ansvar på tillhandahållaren att utreda om alla negativa uttalanden om någon person är sanna. 

Eftersom även utlämnanden av sanna uppgifter kan utgöra förtal krävs det främst att det görs 

en bedömning om ett utlämnande är försvarligt med hänsyn till omständigheterna. Att göra en 

                                                 
102 Prop 1997/98:15 s. 17. 
103 Kronqvist, s. 205. 
104 NJA 2007 s. 805 I. 
105 Prop 1997/98:15 s. 17. 
106 Kronqvist s. 205. 
107 Rapporten ”Nätkränkningar”, MUCF, 2014-09-11. 
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korrekt bedömning av vad som anses vara försvarligt att utlämna kan tänkas ge en 

tillhandahållare av en elektronisk anslagstavla ett väldigt stort ansvar. Men eftersom kravet på 

att en uppgift uppenbarligen ska anses vara något av de specificerade brotten, krävs det inte 

orimligt mycket av tillhandahållaren. Kravet på att ett uttalande ska vara uppenbart brottsligt 

har visats väga tungt.108 Ett införande av förtalsbrottet till listan i § 5 av BBS-lagen skulle även 

här innebära att ett större ansvar för tillhandahållaren av en elektronisk anslagstavla. Det skulle 

faktiskt kunna hävdas att det läggs ett för stort ansvar på tillhandahållaren, speciellt 

tillhandahållare som inte har tillräckligt med tid eller resurser att lägga på övervakning av 

kommentarsfält.  

Ett annat problem med att införa förtal i BBS-lagen kan vara att det fortfarande anses som att 

”fel” person åtalas. Eftersom det fortfarande inte är själva personen som begår förtalsbrottet 

som ansvaret hamnar hos. Problemet där är dock ännu mer svårt att lösa. Med tanke på att 

väldigt många kommentarer på olika ställen på internet är anonyma, är det svårt att åtala den 

som fäller brottsliga uttalanden genom internetkommentarer. Huvudregeln är fortfarande att 

BBS-lagen är subsidiär till BrB. Det är stadgat i § 7 av BBS-lagen att om det för gärningen går 

att döma till ansvar enligt BrB eller lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk ska 

inte dömas till ansvar enligt BBS-lagen. 

Det kan anses att det idag finns ett glapp i den svenska lagstiftningen gällande förtal. Man kan 

göra en jämförelse med bestämmelsen angående hets mot folkgrupp. När någon anonymt 

lämnar ett meddelande som är att anse som hets mot folkgrupp i ett kommentarsfält finns det 

någon att utkräva ansvar av. Är det på en grundlagsskyddad webbsida med ett 

förhandsmodererat kommentarsfält kan ansvar utkrävas från den ansvarige utgivaren för 

webbsidan (YGL 1 kap 9 §). Är det i ett omodererat kommentarsfält på en webbsida utan en 

ansvarig utgivare, alltså en elektronisk anslagstavla, och meddelandet inte tas bort i tid, kan 

ansvar utkrävas av tillhandahållaren av den webbsidan. När någon anonymt lämnar ett 

meddelande som utgör förtal i ett omodererat kommentarsfält, finns det inga regler om vem 

som ska bära det rättsliga ansvaret.  

5.3 Jämförelse av hets mot folkgrupp och förtal på internet 
 

Som man kan se är förutsättningarna bättre för att utkräva ansvar för hets mot folkgrupp än för 

förtal när de båda sker på internet. Dels på grund av att hets mot folkgrupp ligger under allmänt 

åtal och dels för att det återfinns i  § 5 av BBS-lagen. Yttrandefrihetsgrundlagen är den lagen 

som ska ge störst skydd för yttrandefrihet av olika slag. Men när det gäller förtal på internet är 

det dock BBS-lagen som ger störst skydd. Eftersom en anonym kommentar som innehåller 

förtal kan leda till åtal mot den ansvarige utgivaren för webbsidan enligt databasregeln, men en 

anonym kommentar som innehåller förtal på en elektronisk anslagstavla inte kan leda till åtal 

mot tillhandahållaren finns det ett större skydd i BBS-lagen. Anonymt förtal på icke-

grundlagsskyddade webbsidor är något som inte förhindras tillräckligt i lagen. Det finns ingen 

att utkräva ansvar av, det finns inget att göra för att garantera att meddelandet försvinner. 

Som bekant är det annorlunda med hets mot folkgrupp, eftersom tillhandahållaren av en 

elektronisk anslagstavla är skyldig att ta bort meddelanden som utgör brottet enligt § 5 i BBS-

lagen. Regelverket är alltså utformat på detta sätt på grund av att bestämmelsen hets mot 

folkgrupp är relativt enkel att identifiera och kan bedömas efter objektiva kriterier enligt 

förarbeten.109 Det har även sagts att det var ett brott som vid införandet ansågs vara särskilt 

                                                 
108 NJA 2007 s. 805 I. 
109 Prop 1997/98:15 s 17. 
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viktigt att bekämpa.110 Att det är ett brott som anses viktigt att bekämpa är en bedömningsfråga 

som är svår att bemöta, men uttalandet att hets mot folkgrupp är enkelt att identifiera kan 

diskuteras. 

Som har visats i flera rättsfall är rekvisitet missaktning i hets mot folkgrupplagstiftningen något 

som inte är särskilt enkelt att identifiera. Justitierådet Thomas Bull diskuterar i sin artikel 

”Sicksackmönster och spegelbilder – hetsbrotten i HD” de olika slutsatser som HD har dragit 

när det gäller att fastställa vad som ska hamna innanför tillämpningsområdet för hets mot 

folkgrupp och vad som ska hamna utanför.111 Han jämför bland annat tolkningen i fallen om 

Åke Green, där pastorn blev friad med hänsyn till Europakonventionen112, och fallet med 

flygbladen som spreds av högerextremister på en skola.113 Fallen har haft olika utgångar 

beroende på bland annat under vilka omständigheter meddelanden har spridits. I fallet med 

flygbladen var även två justitieråd av en annan åsikt än majoriteten. Poängen med att ta upp 

fallen ovan är att visa att det finns en oklarhet angående var gränsen för straffbarhet enligt hets 

mot folkgrupp går. Men ändå ansågs hets mot folkgrupp vara ett brott som är relativt enkelt att 

identifiera enligt förarbeten till BBS-lagen, och därför kunde det omfattas av BBS-lagen § 5.  

Förtal är inte nödvändigtvis betydligt enklare att identifiera när det sker anonymt på internet, 

men det är inte heller nödvändigtvis svårare. Om förtal skulle omfattas av BBS-lagens 

bestämmelser skulle det innebära ett större ansvar för tillhandahållare av elektroniska 

anslagstavlor eftersom det betyder att ännu ett brott måste sorteras bort ifrån till exempel 

kommentarsfält. Men det måste inte betyda att tillhandahållare av elektroniska anslagstavlor får 

svårare att identifiera vilka inlägg som är att bedöma som brottsliga.  

Frågan är om ett införande av förtalsbrottet i BBS-lagen skulle utgöra en alltför stor 

inskränkning av yttrandefriheten. Själva brottet förtal är något som redan har bedömts som en 

legitim inskränkning i yttrandefriheten. Ansvarige utgivare på webbsidor skyddade av YGL 

kan ställas till ansvar för förtal som publiceras i kommentarsfält. Yttrandefriheten borde alltså 

inte anses stå i vägen för en BBS-lagstiftning som omfattar förtal.  

När det gäller EKMR bör konventionen inte heller anses stå i vägen för en mer omfattande 

BBS-lag, som visades av fallet Delfi AS v. Estonia. I fallet förtydligar Europadomstolen sin 

ståndpunkt om att de är uppmärksamma på det faktum att internetanvändare ofta inte vill avslöja 

sin identitet när de utövar sin yttrandefrihet. Samtidigt har möjligheterna att sprida kränkande 

meddelanden blivit större, och när de väl blivit offentliggjorda kan de finnas kvar för evigt. Hur 

enkelt det är att offentliggöra information på internet samt den mängd information som finns 

där gör det svårt att identifiera och ta bort kränkande meddelanden. Svårt för tillhandahållare 

av webbsidor, men ännu svårare för enskilda personer som blivit utsatta för kränkningar. När 

man balanserar rätten till yttrandefrihet och rätten till skydd för privatlivet måste man ha dessa 

argument i åtanke.114 

                                                 
110 Kronqvist s. 205. 
111 Bull, JT 2008-09, s. 531-545. 
112 NJA 2005 s. 805. 
113 NJA 2006 s. 467. 
114 Delfi AS v. Estonia, no. 64569/09, § 92, 10 October 2013. 
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6. Slutsats 
 

Drabbas någon av förtal på en elektronisk anslagstavla i form av en anonym kommentar är det 

alltså svårt att utkräva ansvar av någon. Tillhandahållaren av anslagstavlan har inte något 

rättsligt ansvar att ta bort kommentaren. Att som privatperson få reda på vem som är författaren 

till kommentaren för att utkräva ansvar är inte enkelt. Utgör kommentaren istället hets mot 

folkgrupp kan man utkräva ansvar av tillhandahållaren, vilket inte är ett perfekt system, men 

det betyder att åtgärder kan tas för att motverka spridningen av meddelandet. Att göra ett tillägg 

i 5 § av BBS-lagen för att regleringen ska omfatta även förtal skulle leda till att åtgärder kan tas 

även när en enskild har drabbats av förtal anonymt. 

Inte heller på grundlagsskyddade webbsidors kommentarsfält finns det alltid någon att hålla 

ansvarig. Eftersom databasregelns system tillåter webbsidor med uppdelade databaser, där en 

del är grundlagsskyddad och en inte är det, är det inte svårt för ansvarige utgivare för en 

grundlagsskyddad webbsida att undvika ansvar genom att separera kommentarsfältet från 

resten av webbsidan. Eftersom den databasen som då står utan grundlagsskydd är att klassa som 

en elektronisk anslagstavla leder det till att BBS-lagen tillämpas och återigen finns det ingen 

som tar ansvar för vad som skrivs anonymt genom kommentarer.  

Den slutliga frågan blir om vilket skyddsintresse som bör ges prioritet. Yttrandefrihetens 

utsträckning måste tas i åtanke. Den bör inte begränsas utan anledning. Yttrandefriheten i sig 

innebär alltså ett skyddsintresse, människors rätt att uttrycka sina åsikter, tankar och känslor. 

Yttrandefriheten har dock gränser. Brott som förtal och hets mot folkgrupp är bedömda som 

meddelanden vars spridning inte förtjänar något skydd. Skyddsintresset där ligger i att skydda 

människor från kränkningar. Skyddet från förtal brister i vissa situationer som uppstår på 

internet på grund av att det ofta inte finns någon att hålla ansvarig vid anonymt förtal. 

  



24 

 

Källförteckning 
 

Källor 

Offentligt tryck 

Prop 1997/98:15 Ansvar för elektroniska anslagstavlor. 

Prop 2001/92:74 Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet. 

Prop 2013/14:47 Några ändringar på tryck- och yttrandefrihetens område. 

SOU 2012:55 En översyn av tryck- och yttrandefriheten. 

Dir 2014:74 Ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten. 

BRÅ-rapport 2015:6 Polisanmälda hot och kränkningar mot enskilda personer via internet. 

MUCF-rapport Nätkränkningar, 2014-09-11. 

Litteratur 

Asp, P, Ulväng, M & Jareborg, N, Kriminalrättens grunder, 2:a upplagan, Iustus förlag 2013. 

Axberger, H-G, Yttrandefrihetsgrundlagarna, 1:a upplagan, Norstedts Juridik 2012.  

(cit: Axberger) 

Bengtsson, H, Förhandsgranskning av och övervakningsansvar för interaktiva elektroniska 

tjänster, Ny Juridik 1/09 s. 7.  

Boman, O J, B, Vem ansvarar för förtal på internet?, Infotorg Juridik, 2011-09-09. 

Bull, T, Sicksackmönster och spegelbilder – hetsbrotten i HD, JT 2008-09, s 531-545. 

Holmqvist, Lena m.fl.: Brottsbalken. En kommentar. Del I (1-12 kap.), 6:e studentutgåvan, 

Norstedts Juridik 2009. 

Holmqvist, Lena m.fl.: Brottsbalken. En kommentar. Del II (13-24 kap.), 6:e studentutgåvan, 

Norstedts Juridik 2009. 

Kronqvist, S, Brott och digitala bevis: en handledning, 3:e upplagan, Norstedts Juridik 2013. 

(cit: Kronqvist) 

Leach, P, Taking a case to the European court of human rights, 3:e upplagan, Oxford 

University Press 2012. (cit: Leach) 

Peczenik, A, Juridikens allmänna läror, SvJT 2005 s. 249-272. 

 

 

 

 



25 

 

Rättsfallsförteckning 

Högsta domstolen 

NJA 1950 s. 250 

NJA 1982 s. 128 

NJA 1999 s. 702 

NJA 1992 s. 594 

NJA 1987 s. 285 

NJA 1978 s. 3 

NJA 1987 s. 336 

NJA 2014 s. 128 

NJA 2007 s. 309 

NJA 2007 s. 805 I 

NJA 2007 s. 805 II 

NJA 2005 s. 805 

NJA 2006 s. 467 

Högsta domstolen, dom 2015-03-16, T 5670-13 

Hovrätterna 

Göta Hovrätt, dom 2011-04-19, FT 2010-10 

Göta Hovrätt, dom 2013-11-28, FT 836-13 

Hovrätten för västra Sverige, dom 2014-05-06, T 3495-13 

Göta Hovrätt, dom 2015-02-27, B2127-14 B3440-14 

Europadomstolen 

Pfeifer v. Austria, no. 12556/03, 15 November 2007 

Delfi AS v. Estonia, no. 64569/09, 10 October 2013 

Internetkällor 

Jermsten, H, kommentaren till kap 2 § 23 RF (SFS 2010:1408) (2015-04-15), 

http://www.karnovgroup.se/ 

Var med och debattera på Aftonbladet med Facebook Comments, Aftonbladet 2011-09-22 

(2015-05-03), http://www.aftonbladet.se/ 

http://www.karnovgroup.se/
http://www.aftonbladet.se/

