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Sammanfattning 
 
Sveriges rådande yttrandefrihetsgrundlag togs i bruk 1992 och ses som en vital del av det 
svenska statsskicket. Emellertid har förhållandena förändrats sen antagandet av lagen, framför 
allt då Europeiska unionens regelverk och Europakonventionen ställer höga krav på rätten till 
personlig integritet. Utöver det har yttrandeformerna förändrats och genom den digitala 
tidsålderns inträde kan numera gemene man nå ut med sina yttranden till ett obegränsat antal 
mottagare. Denna utveckling inom informations- och kommunikationsteknologin har 
förändrat det landskap yttrandefrihetslagstiftningen verkar inom, och vi lever nu i en tidsålder 
där fler och fler enskilda får sin personliga integritet kränkt genom andra individers yttranden.  
 
Vid Sveriges inträde i EU deklarerade dock statsmakten att yttrandefrihetslagens principer 
tillhör grunderna för det svenska statsskicket och därmed är att anse som icke-överlåtbara 
enligt 10 kap 6 § Regeringsformen. Nämnda förhållningssätt till en europeisk reglering på 
yttrandefrihetsområdet har emellertid förändrats, och Sverige kan inte längre se sig fredade 
från avgöranden i EU-domstolen eller Europadomstolen som underkänner svensk rätt på 
området.  
 
I dagsläget är rätten till personlig integritet i EKMR och rättighetsstadgan oförenlig med det 
skydd svensk rätt erbjuder sina medborgare. Till det tillkommer att Sverige utifrån sina 
folkrättsliga förpliktelser inte får agera passivt i förhållande till medborgarnas utställda 
mänskliga rättigheter. Det betyder att yttrandefrihetslagstiftningens nuvarande utformning kan 
utgöra ett folkrättsbrott, och utifrån rättspraxis samt doktrin framgår det att svensk 
rättsutredning misslyckats i sitt sökande  efter en långvarig lösning på problemet.  
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1. Inledning  
 
När boktryckarkonsten uppfanns på 1400-talet resulterade den nya tillgången till information i 
en omfattande censur i Sverige. Åtgärden berodde på maktens fruktan för en långgående 
samhällsförståelse inom de lägre klasserna, då informationen kunde ge upphov till spridning 
av kritik mot överheten. År 1766 infördes i kontrast till det tidigare systemet med 
förhandsgranskning en tryckfrihetsförordning, som grundandes på idén om allmänhetens rätt 
att ta del av information och allmänna handlingar.1 Under åren som följt tryckfrihetens 
födelse har skyddet utvecklats i och med de demokratiska rättigheternas etablering. Som 
exempel har tryckfrihetsskyddet kompletterats med ett yttrandefrihetsskydd.  
 
I slutet av 1900-talet inträffade dock flera händelser som inverkat markant på den svenska 
yttrandefriheten. För det första ratificerade Sverige Europakonventionen om de mänskliga 
rättigheterna (EKMR), i slutet av 1970-talet anlände även den svenska persondatorn ABC80 
på marknaden och 1995 blev Sverige medlemmar i Europeiska unionen (EU). 
 
Sedan dess har en teknisk revolution ägt rum och utvecklingen inom informations- och 
kommunikationsteknologi har exploderat.2 Den tekniska utvecklingen har resulterat i att 
gemene man kan nå ut till ett obegränsat antal informationsmottagare, något som resulterat i 
vissa etiska dilemman, som exempelvis när en enskilds yttrandefrihet ställs i kontrast till en 
annan persons rätt till personlig integritet. Den svenska lagstiftningen på området som 
garanterat yttrandefrihetens företräde och istället överlåtit etiska regler till media, har nu 
hamnat i en situation där enskilda åtnjuter samma skydd och spridningsmöjligheter som 
dagstidningarna, och där ytterligare en faktor i form av EU och EKMR ställer krav på den 
svenska yttrandefrihetens utformning.  
 
Socialpsykologiska studier har visat att det finns en ökad benägenhet att ta till sig rykten i 
vissa digitala sammanhang. Detta betyder att ryktesspridning, om än falsk, kan befästa ett 
sanningsvärde i ett digitalt forum.3 Till det tillkommer att integritetsskyddet har ett 
pluralistiskt syfte, till skillnad från vissa andra mänskliga rättigheter såsom rätten till liv. 
Integritetsskyddets omfång utgörs av exempelvis rätten till att kontrollera hur privat 
information används, rätten att inte vara subjekt för statlig övervakning och – inom ramen för 
uppsatsens syfte – rätten till privat information och att undvika kränkningar i en offentlig 
miljö. De mänskliga rättigheterna anses vara överstatliga och i Regeringsformen samt EKMR 
återfinns ett positivrättsligt krav om att upprätthålla rättigheterna vilket härstammar från andra 
världskrigets människorättskränkningar.4  
 

1.1 Frågeställningar och avgränsningar  
Uppsatsen syftar till att utreda huruvida den svenska yttrandefrihetslagstiftningen lever upp 
till de krav på personlig integritet som ställs av europarätten och Europakonventionen. Mer 
specifikt utreds yttrandefriheten på internet med fokus på bloggar, både för dem med 
utgivningsbevis och för dem utan. För att utreda om gällande lagstiftning fungerar på ett 

                                                
1 En orientering i yttrande- och tryckfrihet, s. 9. 
2 Informations- och kommunikationsteknik, statistiska centralbyrån, 2004, 
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_1750I04_BR_12_A01SA0501.pdf (hämtad 17-04-2015). 
3 The Offensive Internet - speech, privacy and information, s. 91 ff och s. 218. 
4 Mårten Schultz, Nya argumentationslinjer i förmögenhetsrätten: Rättighetsargument, SvJT 2011, s. 989, på s. 
1015. 



 

6 

tillfredställande sätt ska två huvudfrågor besvaras: vad är konsekvensen av dåtidens 
teknikberoende lagstiftning inom dagens internetbaserade samhälle, och hur möter den 
långtgående svenska yttrandefriheten de krav om personlig integritet som återfinns i EKMR? 
I slutanalysen tillkommer även min egen slutsats om hur svensk lagstiftning bör utformas för 
att bemöta framtidens teknik- och rättsutveckling utan att det sker på yttrandefrihetens 
bekostnad.  

1.2 Begrepp  
I uppsatsens används orden hemsida, webbplats och databas synonymt. I 1 kap 1 § 5 st YGL 
framgår det att ordet databas avser information lagrad för automatiserad behandling, det vill 
säga en hemsida eller webbplats. Internet isolerat uppfyller således inte rekvisiten, utan ett 
ytterligare moment i form av webbplats är nödvändigt för att YGL ska tillämpas.  
 
Begreppet ”personlig integritet” har varit föremål för flertalet utredningar men det saknas en 
tydlig definition. Att långgående diskutera alternativa definitioner faller dessvärre utanför 
uppsatsens avgränsning, men då begreppet utgör en del av uppsatsens problemformulering 
bör det likväl uppmärksammas. Genom den rättsvetenskapliga forskningen går det att utläsa 
en definition där en kränkning av den personliga integriteten utgörs av ett intrång i den 
fredade sfär som den enskilde bör vara tillförsäkrad. Det kan således konstateras att olika 
former av hot och kränkningar utgör intrång i den personliga integriteten.5  
 
För EU-rätten och EU-rättsliga avgöranden används även unionsrätten synonymt, och för 
EKMR samt Europadomstolens rättspraxis används begreppet konventionsrätten. När båda 
rättsområdena behandlas parallellt betecknas detta som unions- och konventionsrätten.  

1.3 Metod 
Uppsatsen behandlar dels svensk rätt, dels unions- och konventionsrätt. Inom svensk rätt 
används den rättsdogmatiska metoden, d.v.s att genom relevant material såsom lagtext, 
rättspraxis, doktrin och utredningar fastställa gällande rätt. Uppbyggnaden i uppsatsen följer 
då en linje där gällande rätt fastställs i första ledet genom hänvisningar till lagtext och 
förarbeten. Efter det följer den allmänna diskussionen om hur lagen torde utformas i linje med 
teknikutvecklingen. Stor hänsyn tas då till lagförarbeten, vilka utgör grunden inom den 
svenska konstitutionella rätten, och ett förtydligande av rättsutvecklingen i praktiken genom 
hänvisningar till rättspraxis och doktrin.  
 
Att fastställa gällande rätt inom EU-rätten och ur Europakonventionens text är komplicerat 
och kräver större förklaringsutrymme än den rättsdogmatiska metoden. Grundbulten i det EU-
rättsliga samarbetet är att medlemsstaterna inskränker sin egen suveränitet, och med det sker 
en överlåtelse av statsorganens beslutanderätt till EU-institutionerna, vilket benämns 
principen om tilldelade befogenheter.6 Av artikel 1.4 FEU framgår det att EU:s kompetens 
endast omfattar överlåtelsen av beslutanderätten. Det som hamnar utanför benämns ultra 
vires, men i praktiken har kompetensen utökats över tid då EU-rätten i hög grad preciseras 
genom rättspraxis. Denna modell – där domstolarna tolkar giltigheten i gällande rätt – går att 
likna vid domarrollen som rådde i Sverige under 1800-talet,7 till skillnad från Sverige under 
1900-talet där domstolen snarare utgick från att förarbeten och lagstiftningen var korrekt.8 
                                                
5 Prop. 2009/10:80, En reformerad grundlag, s. 175. 
6 Prop. 1993/94:114 s. 12. 
7 Domarrollen; Rättsregler, yrkeskultur och ideal, s. 115. 
8 Framgår av ordalydelsen i 1 kap 1 § 3 st RF ”Den offentliga makten utövas under lagarna”. Se även 
Domarrollen; Rättsregler, yrkeskultur och ideal,, s. 155. 
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Resultatet av det europeiska rättsystemet är att domstolarnas makt gradvis ökar inom 
rättsutvecklingen, och att rättspraxis utgör den tolkningsmodell från vilken EU-rätten ska 
förstås. Det betyder inte att Europeiska unionens domstolar saknar riktlinjer och ett avgörande 
baserat på fördragstext ska tolkas enligt ordalydelsen även om tillämpningsområdet utökas. 
Om tolkningen sker för extensivt kan nämligen Europaparlamentet och Ministerrådet ändra 
lagstiftningen inom aktuellt område. 
 
Europeiska unionen är inte bunden av Europadomstolens beslut9. Dock har EU-domstolen10 i 
sin rättspraxis traditionellt sätt tillämpat samma tolkningsmodeller som Europadomstolen till 
viss del; samtidigt som domstolarna numera går skilda riktningar. När rättighetsstadgan blir 
föremål för fler EU-rättsliga avgöranden blir utfallet således svåröverskådligt gällande de 
mänskliga rättigheterna.11 Vid Lissabonfördragets inträde antogs artikel 6(2) FEU (Fördraget 
om Europeiska unionen) som klargör att EU ska gå med i EKMR.12 När så sker blir unionen 
rättsligt bunden av Europadomstolens avgörande även om EU-domstolen fortfarande tolkar 
unionsrätten exklusivt.13 Detta är viktigt att komma ihåg när Sverige diskuterar en ny 
yttrandefrihetslagstiftning; en för bred distinktion mellan EKMR och EU kan nämligen bli 
problematisk när det uppstår en situation där Europadomstolen går emot EU-rättsliga 
principer. I dagsläget har dock Sverige en skyldighet att följa avgöranden från både 
Europadomstolen och EU-domstolen, vilket betyder att båda domstolarna inverkar på svensk 
rätt, och med det svensk rättsutveckling.  
 
Gällande Europadomstolen är art. 8 EKMR det lagrum som behandlas mest under uppsatsen 
utöver YGL, då Europadomstolen i flera avgöranden balanserat artikel 8 betydelse i 
förhållande till dels artikel 10 EKMR om yttrandefriheten och dels nationell lagstiftning på 
området. Det ska dock tilläggas att Europadomstolen inte är att anse som en överinstans till de 
nationella domstolarna i Europa som prövar ärenden i dessas helhet. Istället förlitar sig 
Europadomstolen på konventionsstaternas lagstiftning och ingriper endast om denna 
uppenbart strider mot de regler som utställts av Europakonventionen. Till grund för detta 
ligger medlemsstaternas tolkningsutrymme baserat på olikheterna i staternas sedvänja, etiska 
utgångspunkter och lokala vanor. Domstolarna ska således endast pröva mål som uppenbart 
strider mot det minimiskydd konventionen erbjuder.  
 
Även om uppsatsen främst berör konstitutionell rätt och EKMR är EU-rätten en vital del i den 
framtida yttrandefrihetsgrundlagens skapande då unionsrätten dels har en stark ställning som 
rättskälla i Sverige, dels då rättighetsstadgan ges mer och mer utrymme, vilket framgår av 
exempelvis införlivandet av PuL och det utrymme EU-rätten får i Statens officiella 
utredningar.14 Summerat så är både EKMR och unionsrätten betydelsefulla när en 
                                                
9 Europadomstolen (Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna) bedömer tvister som berör påstådda 
brott mot EKMR.  
10 EU-domstolen prövar lagligheten i de unionsakter som Europeiska unionens organ, institutioner och byråer 
antar. Dessutom kontrollerar EU-domstolen huruvida medlemsstaterna uppfyller sina förpliktelser enligt 
fördragen, exempelvis: rättighetsstadgan. Utöver det ska EU-domstolen på begäran av en medlemsstat domstol 
tolka unionsrätten genom förhandsavgöranden.  
11 Se: Joined Cases, C-402/05 P and C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi and Al Barakaat International 
Foundation v Council of the European Union, ECLI:EU:C:2008:461. 
12 Av art. 6(2) FEU framgår följande: “Unionen ska ansluta sig till europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Denna anslutning ska inte ändra unionens befogenheter 
såsom de definieras i fördragen.” 
13 I och med avgörandet C-2/13, Yttrande från domstolen den 18 december 2014: Yttrande enligt artikel 218.11 
FEUF, ECLI:EU:C:2014:2454. (plenum), lär EU:s anslutning till konventionen dröja. Domstolen ansåg att 
brister i avtalet måste åtgärdas för att anslutningen ska anses förenlig med unionsrätten. 
14 Se till exempel: SOU 2010:68 4 kap och SOU 2012:55 9 kap. 
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teknikoberoende lag diskuteras på så sätt att båda regelverken ställer krav som hamnat i strid 
med den nuvarande svenska regleringen. 
 

1.4 Disposition  
Andra kapitlet utgör en grund gällande yttrandefrihetslagstiftningen. Kapitlet berör således 
de svenska yttrande- och tryckfrihetsgrundlagarna, samt art. 10 EKMR. Fokus ligger på 
rättskällor i form av lagstiftning inom aktuellt område, doktrin, praxis samt utlåtande från 
Justitiekanslern och Justitieombudsmannen. I linje med den tekniska utvecklingen utreds även 
yttrandefriheten på internet.  
 
Tredje kapitlet fokuserar på lagstiftningen om personlig integritet. I det första ledet utreds 
grunderna i svensk rätt, men fokus hamnar på unions- och konventionsrättslig lagstiftning på 
området. För att utreda yttrandefrihets förutsättningar i framtiden måste först och främst dess 
begränsningar utredas, och framför allt måste yttrandefriheten förstås utifrån de krav EKMR 
ställer på den personliga integriteten.  
 
Fokus kommer ligga på bestämmelserna om förtal som återfinns i 5 kap brottsbalken (BrB), 
bestämmelserna om personlig integritet i PuL och framför allt konventionens skydd för rätten 
till privatliv i artikel 8 EKMR.15 Då reglernas reella funktion, genom PuL:s utformning och 
eftersom att Europakonventionens tillämpningsområde avgränsas genom rättspraxis, ägnas 
stor del av kapitlet åt detta snarare än lagtexten, till viss del lyfts även doktrinens uppfattning 
om betydelsen av vissa avgöranden fram.  
 
Fjärde kapitlet behandlar diskussionen i flera utredningar rörande en ny teknikoberoende 
lagstiftning. För att synliggöra unions- och konventionsrättens framtida påverkan på svensk 
lagstiftning inom yttrandefrihetsområdet krävs även en historisk tillbakablick. Syftet med 
kapitlet är att redogöra för den svenska inställningen till EU-medlemskapet och 
Europakonventionen, och utifrån det utreda huruvida Sverige kan bibehålla sin nuvarande 
lagstiftning och samtidigt leva upp till de krav som ställs av unions- och konventionsrätten. 
Här lyfts även problematiken kring de motsatta intressen som uppdagats genom 
teknikutvecklingen fram, och framför allt hur lösningsförslagen ser ut när yttrande- och 
tryckfriheten vägs mot rätten till personlig integritet. Förtydligat så är kärnfrågan för kapitlet 
de två grundläggande rättigheterna som krockar med varandra, och lagstiftarens försök att 
stävja effekten av teknikutvecklingen på ett ändamålsenligt sätt. I slutet av kapitlet utreds 
även ett aktuellt avgörande från Europadomstolen, och huruvida svensk lagstiftning är att 
anse som förenligt med konventionsrätten eller inte.  
 
Femte kapitlet berör de artiklar på SvJT som kritiserat yttrandefrihetskommitténs utredningar 
gällande ny tryck- och yttrandefrihetsgrundlag. Kapitlet agerar även som grund till de 
slutsatser som presenteras i sjätte kapitlet.  
 

                                                
15 Artikel 8 stadgar att: ”Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin 
korrespondens.” 
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2. Yttrandefriheten 
 
Tillsammans består YGL och TF av ca 17 500 ord, vilket kan jämföras med USA:s 
konstitution från 1789 där yttrandefriheten i första tillägget regleras med 45 ord.16 En nackdel 
med ett för individen långgående och omfångsrikt skydd är det lilla utrymmet som lämnats åt 
lagstiftaren från grundlagstiftaren sida; framför allt när lagstiftningen svårligen korrelerar med 
samhällsutvecklingen över tid. Ändringar i lagstiftningen berörande exempelvis 
barnpornografi och kreditupplysningar blir således omfattande och berör inte endast det 
specifika materiella sakinnehållet utan i samband med omdaningen även strukturen och 
domstolens tolkningsmöjligheter.17 Det fria yttrandet är hursomhelst en demokratisk grundidé 
och ett känsligt rättsområde att omformulera utan starka grunder.18 
2.1 Introduktion till TF och YGL  
För närvarande gäller Tryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF) som grundlag och som SFS-
numret avslöjar antogs denna 1949. Dessutom antogs Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) 
(YGL) i bruk 1992. Målet med YGL var att TF:s skydd skulle gälla för flera medier, och det 
grundläggande syftet lagstadgades i form av ett säkerställande av ett fritt meningsutbyte och 
en allsidig upplysning genom 1 kap 1 § TF samt grundval för ett fritt samhällsskick, vilket 
återfinns 1 kap 4 § TF. 
 
TF:s yttrandefrihetsskydd avser tryckta skrifter som framställts genom tryckpress, 1 kap 5 § 
TF. Underlaget är dock utan betydelse vilket betyder att exempelvis en T-shirt omfattas av 
skyddet, 1 kap 5 § 2 st TF. Annan skrift skyddas av TF om det föreligger utgivningsbevis – 
periodisk skrift – eller om ursprungsuppgifter finns utsatta på skriften, 1 kap 5 § TF, dessutom 
tillkommer ett krav på att trycket måste vara utgivet och lämnat för spridning, 1 kap 6 § TF. 
Tryckfrihetsförordningen syftar således till att skydda just tryckta skrifter. YGL tillkom därför 
som ett komplement till TF med syftet att skydda andra yttrandeformer,19 varav YGL får 
agera grund till kapitlet då frågeställningen i huvudsak berör yttranden på internet.  
 
Som ovan nämnts syftar YGL till att komplettera den yttrandefrihet som återfinns i 2 kap 1 § 
RF. Det gäller dock inte alla former av yttranden utan vissa medier som av lagtexten anges 
som särskilt skyddsvärda.20 Radioprogram, 1 kap 6 § YGL, ljudradio, 1 kap 8 § och 6 kap 1 § 
2 st YGL och television, 1 kap 8 § och 6 kap 1 § 2 st YGL skyddas således av YGL. Gällande 
internet tillkommer ett skydd för vissa liknande överföringar av ljud, bild och text med hjälp 
av elektromagnetiska vågor; ex överföring av databaslagrad information, 1 kap 1 § 1 och 3 st 
YGL. Utöver det tillkommer det frivilliga grundlagsskyddet i 1 kap 9 § 2 st YGL. Detta är 
inom ramen för uppsatsen i fokus utöver skyddet av databaslagrad information, då det tar 
sikte på just bloggar och webbplatser utan automatiskt grundlagsskydd. Det frivilliga 

                                                

16 Funke, Nils, Oroväckande rädsla bland journalister på Island, publicerad 2011-11-21, http://www.second-
opinion.se/so/print/2234, lydelse 18-10-15. 
17 SOU 2012:55 s. 265. 
18 Prop. 1990/91:64 s. 28. 
19 Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 24. 
20 Warling-Nerep, Wiweka & Bernitz, Hedvig, En orientering i yttrande- och tryckfrihet, s. 111. 
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grundlagsskyddet infördes för att den nya kommunikationsteknologin skapat kanaler som rent 
principiellt bör åtnjuta samma skydd som etablerade medier, då dessa är av betydelse för 
yttrandefriheten.21 Syftet bakom YGL:s skapelse var nämligen att skydda de yttrandeformer 
som skapats genom den tekniska utvecklingen under slutet av 1900-talet. Det kvarstående 
problemet som YGL sökte att lösa har utvecklats och redan 1997 konstaterades det att YGL i 
vissa delar blivit föråldrad.22 Kärnan i denna utveckling är internets framfart och gällande rätt 
på området hanteras i återstoden av kapitlet.  

2.2 Yttrandefriheten på internet 
Huvudregel gällande yttranden på internet är att dessa inte skyddas. Det föreligger dock 
undantag gällande sändning av radio via nätet, 1 kap 6 § YGL, massmedieföretags hemsidor, 
1 kap 9 § 1 st YGL, och hemsidor med frivilligt grundlagsskydd genom utgivningsbevis för 
en webbplats, 1 kap 9 § 2 st YGL. Det sistnämnda gäller även kommentarsfältsskydd om 
förhandsmoderering finns på webbplatsen. Rörande bloggar är det frivilliga grundlagsskyddet 
den paragraf som ska lyftas fram, då dessa per automatik inte åtnjuter yttrandefrihetsskyddet. 
Om ett yttrande däremot faller inom ramen för YGL kommer detta att fångas in under 
exklusivitetsprincipen som finns att utläsa i 1 kap 4 § YGL, vilket utgör en särreglering på så 
sätt att ingen annan lag tillämpas på yttranden som faller inom YGL, om inget undantag 
föreligger enligt samma lag.  
 
I linje med syftet bakom TF och YGL omfattar skyddet ett fritt meningsutbyte och upplysning 
rörande samhälle, religion, vetenskap och även underhållning. Undantag från vad som anses 
skyddsvärt är således yttrandeformer som anses falla utanför syftet, vilket resulterat i att 
exempelvis reklam med rent kommersiellt syfte som avser rent kommersiella förhållanden 
saknar skydd. Även verk som faller in under upphovsrätten, alkohol- och tobaksreklam samt 
barnpornografi faller utanför TF och YGL.  
 
Om exklusivitetsprincipen är tillämplig och inget undantag föreligger uppstår en fördelaktig 
situation för den som avgett ett yttrande. I förevarande fall kan endast JK inleda 
förundersökning och agera åklagare enligt 7 kap 1 § YGL. Det betyder att en särskild 
rättegångsordning tillämpas och en förutsättning för straff- eller skadeståndsansvar är s.k. 
dubbelkriminalisering, d.v.s en speciell hänvisning till brottskatalogen görs enligt reglerna i 5 
kap 1 § YGL, som hänvisar till 7 kap 4 § TF. I brottskatalogen återfinns specifika brott vilket 
betyder att exempelvis medverkansansvar i 23 kap BrB inte kan ingå i åtalet. Under själva 
rättegången kan det på svarandes begäran även ingå en jury vars domsrätt sträcker sig till att 
avge friande dom. En friande dom är bindande för rätten, och bristen på sådan lämnar åtalet 
till en bedömningsfråga för domstolen.23 Kontrasten är således stor mellan ett 
grundlagsskyddat yttrande och ett som faller utanför YGL. 

2.3 Övriga principer inom YGL 
Yttrande- och tryckfriheten vilar på sex grundbultar vilka utgörs av censurförbudet, 
meddelarskyddet, brottskatalogen, processordningen, ensamansvaret och etableringsfriheten. 
Brottskatalogen och processordningen är sedan tidigare kortfattat förklarade men för en 
vidare förståelse ska de kvarvarande fyra kort presenteras. Detta är vitalt då de tillsammans 
agerar grund för den svenska yttrandefriheten, och en anledning till att YGL är så pass 

                                                
21 Prop. 2001/02:74, s. 48. 
22 Prop. 1997/98:43, s. 103. 
23 SOU 2012:55 s. 164. 
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komplicerad att omstrukturera är just grundbultarnas förhållande till varandra.24 
Omstruktureringen av en princip kan således påverka en annan i alltför stor grad och en 
lagförändrings rättsverkan blir därmed svåröverskådlig.  

2.3.1 Censurförbudet 
Censurförbudet innebär att staten inte får granska innehållet i tryckt skrift innan det 
publicerats, 1 kap 2 § 1 st TF. Tanken bakom detta är att det allmänna inte ska förhindra 
offentliggörandet av en text, utan med straffrättsliga åtgärder agera efter det att yttrandet 
publicerats. Huvudregeln är att YGL åtnjuter samma skydd enligt 1 kap 3 § 1 st YGL. I andra 
stycket samma paragraf återfinns dock ett undantag i form av ett statligt godkännande av 
offentliga uppspelningar i form av rörliga bilder i filmer eller andra tekniska upptagningar 
såsom digital bio.25 

2.3.2 Etableringsfriheten 
Etableringsfriheten innebär att var och en äger rätten att bedriva en verksamhet där 
grundlagsskyddade medier utgör sysselsättningen. Inom yttrandefrihetens område finns dock 
en rad tekniska komplikationer som förhindrat ett lika långgående skydd som inom 
tryckfriheten. Dessa är tekniskt komplicerade och en vidare utredning i sak vore överflödig.26 
Grundidén om etableringsfrihet för yttranden är en självklar del av yttrandefriheten och 
huvudprincipen är att en aktör utan förhandskontroll ska äga möjligheten att bedriva 
yttrandefrihetsrättslig relaterad verksamhet.27 

2.3.3 Ensamansvar  
En tidigare hänvisning till brottskatalogens radering av medverkansansvar i 23 kap BrB 
avslöjar till viss del ensamansvarets existens. Principen innebär att bara en person kan hållas 
straff- och skadeståndsrättsligt ansvarig för brott enligt YGL. Ansvarsfrågans avgörande är 
lagtekniskt komplicerad och framgår mestadels av 6 kap YGL. Huvudregeln gällande 
databaser med utgivningsbevis är dock att ansvaret för yttrandefrihetsbrott åläggs utgivaren, 
och om sådan saknas ansvarar den som var skyldig att utse en utgivare, 2 kap YGL.28 I 
uppsatsens senare del kommer specifikt fokus ägnas åt ansvarsfrågan på bloggar, då detta 
utgör en av de mest komplicerade delarna i och med kommentarsfältens existens. Det bör 
även tilläggas att det i fråga om skadestånd kan uppkomma situationer då flera blir solidariskt 
betalningsansvariga för ett yttrande, 8 kap 2 § YGL.  

2.3.4 Meddelarskydd  
Meddelarskyddet behandlas främst i 2 kap YGL och består av flera delar, exempelvis 
efterforskningsförbud och rätten till anonymitet. Idén bygger på att var och en utan risk för 
repressalier kan ge information till ett grundlagsskyddat medium. Skyddet gäller i förhållande 
till allmänna organ och myndigheter och innehåller vissa undantag såsom grövre brott mot 
rikets säkerhet. Dessa undantag framgår av 5 kap 3 § YGL.  

                                                
24 Abrahamsson, Olle och Jermsten, Henrik, Om behovet av en ny tryck- och yttrandefrihetsrättslig 
regleringsmodell, SvJT 2014, s. 201, på s. 216. 
25 Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 72. 
26 Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 82. 
27 Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 79. 
28 Se NJA 2013 s. 945 för en djupare förståelse av ansvarskedjan. I fallet ålades en ansvarig utgivare på Dagens 
nyheter ansvar för en artikel som utgjorde förtal. Även om den ansvariga utgivaren inte godkänt artikeln då den 
publicerats före anställnings början, hade hon befogenheten att ta bort denna ur databasen enligt 4 kap 3 § YGL. 
Ansvar för yttrandefrihetsbrott ålades således ansvariga utgivaren, trots att det fanns personer på arbetsplatsen 
som ägde ansvar när artikeln ursprungligen publicerades.  
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2.4 Introduktion till artikel 10 EKMR  
I art. 10 EKMR lyfts rätten till åsiktsfrihet och att utan offentlig myndighets inblandning ta 
emot och sprida uppgifter och tankar fram som en mänsklig rättighet. Denna rättighet tillfaller 
var och en, och ska inte avgränsas till en viss grupp av personer. Europadomstolen har i ett 
antal domar uttalat yttrandefriheten som en av demokratins grundbultar,29 och i sin praxis har 
domstolen även betonat den journalistiska verksamhetens särpräglande ställning i ett 
demokratiskt samhälle, något som påverkat svensk lagstiftning.30 Skyddet i artikel 10 EKMR 
omfattar skriftlig och muntlig spridning av yttranden vilka kan rikta sig till allmänheten i form 
av radio, böcker och datorkommunikation, men även en mer begränsad skara människor. Den 
positiva förpliktelsen för konventionsstater som lyftes fram tidigare gäller även artikel 10 
EKMR och det ålägger de fördragsslutna staterna en skyldighet att lagstifta om ett 
ändamålsenligt skydd för yttrandefriheten.  
 
 
Artikel 10 EKMR får underkastas begränsade formföreskrifter som är godtagbara i ett 
demokratiskt samhälle. Formföreskrifterna ska syfta på inskränkningar nödvändiga för att 
exempelvis skydda en enskilds rätt till personlig integritet. Dessa inskränkningar kan även 
utformas mer långgående än vad som utfästs av konventionen, exempelvis vad som behövs 
för att skydda enskildas rykte i sociala medier eller bloggar, men om en del ligger utanför det 
av artikel 8 EKMR skyddade tillämpningsområde får inskränkningen inte utformas vidare än 
vad som krävs för ändamålet. Tidigare i kapitlet har de olika principerna i svensk 
yttrandefrihet lyfts fram. Anledningen till det var att visa svårigheten i avvägningar mellan 
art. 8 och art. 10 EKMR, då en inskränkning i yttrandefriheten inom ramen för ett i art. 8 
EKMR skyddat område kan påverka en princip utanför artikelns tillämpningsområde i det 
kugghjul som utgör svensk yttrandefrihetslagstiftning. Ringarna på vattnet är således 
svårförutsebara när yttrandefriheten balanseras av olika principers relation till varandra.   
 
När yttranden utgör ett angrepp på en persons goda rykte kan yttrandefriheten i många fall 
behöva ge vika för den enskildes rätt att inte kränkas enligt art. 8 EKMR.31 I kontrast till det 
kan den enskildes rättigheter i form av rätten till personlig integritet stå tillbaka till förmån för 
yttrandefriheten om det föreligger ett allmänt intresse i att information sprids.32 
Europadomstolen har prövat frågan om ett ärekränkningsbrott utgjort en för långgående 
inskränkning i rätten till yttrandefrihet och genom praxis framgår det att offentliga personer, 
såsom kända bloggare och politiker, äger rätt till skydd mot förtal och kränkningar samtidigt 
som det förefaller mer normalt att dessa personer får utstå kritik. På så sätt kan närgången 
pressbevakning eller publicering av privata förhållanden anses tillåtna med stöd av artikel 9 
EKMR.33  

                                                
29 se tex. Handyside v. The United Kingdom, Judgment of 7 December 1976, Application no. 5439/72: ”The 
Court's supervisory functions oblige it to pay the utmost attention to the principles characterising a "democratic 
society. Freedom of expression constitutes one of the essential foundations of such a society, one of the basic 
conditions for its progress and for the development of every man.” 
30 Se exempelvis undantaget i 7 § 2 st PuL om yttranden med journalistisk ändamål. 
31 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 381. 
32 I målet Campmany y Diez de Revenga and Lopez-Galiacho Perona v. Spain, Judgment of 2 December 2000, 
Application no. 54224/00, dömdes två spanska journalister att betala skadestånd då deras publicering av privata 
förhållanden mellan två kända personer saknade allmänt intresse.  
33 I målet Radio Twist, A.S. v. Slovakia, Judgment of 19 December 2006, Application no. 62202/00 ansågs en 
publicering av ett privat olovligt inspelat samtal mellan två politiker förenligt med artikel 10 EKMR då 
spridningen utgjorde allmänt intresse.  
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3. Personliga integriteten 
 
Till skillnad från yttrandefrihetsskyddet är bestämmelserna om personlig integritet något mer 
diffusa och svåröverskådliga på så sätt att rättighetens pluralistiska syfte fångas upp av olika 
lagbestämmelser. I kapitel 1.4 konstaterades det att olika former av hot och kränkningar utgör 
intrång i den personliga integriteten, men det ska även uppmärksammas att ett intrång i den 
personliga sfären inte per automatik är rättsstridigt.  
 
På senare år har den personliga integriteten varit föremål för omfattande lagstiftningsarbete.34 
Bland annat infördes en ny bestämmelse år 2011 i 2 kap 6 § 2 st RF med syfte att stärka 
skyddet för den personliga integriteten. Tillägget framhöll att var och en ska vara skyddad 
gentemot det allmänna gällande kartläggning av den enskildas personliga förhållanden samt 
intrång i den personliga integriteten om så sker utan samtycke. Grundlagsändringen utgör 
dock ett skydd för individen gentemot staten, och inom ramen för uppsatsens frågeställning 
aktualiseras främst det skydd som existerar i förhållandet mellan enskilda.  

3.1 Introduktion till personuppgiftslagen  
PuL:s inträde i svensk rätt år 1998 motiverades med att den enskilde behövde ett starkare 
integritetsskydd i IT-samhället.35 Till grund för lagstiftningen ligger Europaparlamentets och 
rådets direktiv 95/46/EG av d. 24 okt. 1995 om skydd för enskilda personer avseende 
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. Det betyder att PuL 
till stor del följer samma metod och begrepp som direktivet, och en brist på förarbeten till 
lagen ger svensk domstol utrymme att tolka PuL i linje med direktivet och den tolkning 
Europadomstolen kan tänkas göra. Definitionen av en personuppgift återfinns i 3 § PuL och 
till det räknas all form av information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande 
person. Ett viktigt undantag att uppmärksamma angående PuL:s tillämpningsområde är att 
lagen helt åsidosätts genom 7 § 1 st PuL om en bestämmelse strider mot 
yttrandefrihetsgrundlagarna. Det betyder att ett integritetskränkande handlande inom ramen 
för PuL endast blir aktuellt att utreda i de fall en blogg saknar frivilligt grundlagsskydd.  

3.2 Introduktion till förtal på nätet 
Förtal enligt brottsbalken förutsätter spridning i en vidare krets och ska inskränka på en 
persons självaktning. Enligt 7 kap 4 § p. 14 TF döms en för förtal om ett yttrande utpekar 
enskild som kriminell eller klandervärd i sitt levnadssätt eller om vederbörande annars lämnar 
uppgifter vars syfte är att utsätta enskild för andras missaktning.36 Undantag från 
straffbestämmelsen föreligger om yttrandet utifrån omständigheterna var försvarligt och det 
visas att uppgiften var sann eller om det förelåg skälig grund till yttrandet. För brott enligt TF 
föreligger det krav på dubbel kriminalisering enligt brottskatalogen, vilket uppfylls av den 
likalydande bestämmelsen i 5 kap 1 § BrB. För förtal enligt YGL föreligger samma krav som 
i 7 kap 4 och 5 §§ TF, vilket framgår av 5 kap 1 § YGL som hänvisar till brottskatalogen i TF.   
 
Utifrån avgörandet i White mot Sverige, där White av Aftonbladet och Expressen utpekades 
som Olof Palmes mördare, går det att urskilja en svensk förtalskriminalisering som troligtvis 
uppfyller konventionens krav.37 Antagandet baseras på det faktum att Europadomstolen i linje 
med avgörandet i Svea Hovrätt fann att publiceringsintresset varit starkare än Whites intresse 
av att skydda sitt rykte. Det bör även tilläggas att förtalsbrottet är mer vidsträckt än vad 
                                                
34 Se kapitel 4 om svenska rättsutredningar. 
35 Prop. 1997/98:44 s. 29. 
36 Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 89. 
37 White v. Sweden, Judgment of 11 January 2005, Application no. 42435/02. 
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ordalydelsen ger sken av, och det s.k missaktningsrekvisitet (ett rekvisit som kräver att 
uppgiften ska vara till skada för den utpekade), väger tungt i svensk rätt.38  

3.3 Introduktion till artikel 8 EKMR 
Rätten till privatliv regleras i art. 8 EKMR och benämns där rätten till skydd för privat- och 
familjeliv. Skyddet får endast inskränkas med stöd av lag och om det är nödvändigt med 
hänsyn till rikets säkerhet, medlemsstatens ekonomiska välstånd, förebyggande av oordning 
och brott samt individuella grunder såsom hälsa och moral eller skydd av andra personers fri- 
och rättigheter, såsom yttrandefriheten. Bestämmelsens formulering gör artikelns 
tillämpningsområde mycket bred gällande det skydd enskilda åtnjuter.39 När det kommer till 
individens skydd mot uttalanden på webbplatser är skyddet för privatliv mest relevant, och 
enligt Europadomstolens rättspraxis är varje ingrepp i den enskildes privata sfär förbjudet, om 
än en avvägning i förhållande till yttrandefriheten ska göras i varje enskilt fall.40 Inom ramen 
för uppsatsens frågeställning är det således den personliga integriteten som behandlas.  
 
Vad som utgör rätten till privatliv i art. 8 EKMR är någorlunda diffust och en avgränsning 
rörande artikelns tillämpningsområde har skapats genom rättspraxis.41 I skrivande stund har 
ingen distinktion rörande den personliga integriteten på bloggar eller sociala medier tagits upp 
av Europadomstolen, men liknande frågor angående kränkningar och förtal i tidningar eller 
andra former av massmedia har besvarats. Ett rättsfall rörande den personliga integriteten på 
internet, där en okänd person (X) skapade en annons på en dejtingsida åt en 12-årig pojke, 
blev föremål för kritik från Europadomstolen då den finska polisen saknade rättsmedel för att 
utkräva namnet på X från internetleverantören. Enligt Europadomstolen borde finsk rätt gett 
utrymme för en vidare proportionalitetsbedömning mellan rätten till personlig integritet och 
rätten till anonymitet.  
 
Förhållandet mellan enskilda enligt art. 8 EKMR har även underkastats prövning i svensk rätt. 
I NJA 2007 s. 747, det s.k Trygg Hansa-fallet, berörde rättsfrågan att en försäkringstagare i 
smyg övervakats av sitt försäkringsbolag då hen misstänktes för försäkringsbedrägeri. 
Försäkringstagaren uppfattade övervakningen som ett intrång i sitt privatliv i strid med art. 8 
Europakonventionen, och gällande ansvarsfrågan mellan enskilda ansåg HD att övervägande 
skäl talade emot en horisontell skadeståndsförpliktelse42 med hänsyn till förutsebarheten i det 
aktuella fallet. Konventionen innehåller nämligen inga regler som uttryckligen möjliggör 
skadestånd mellan enskilda, och HD kan i linje med förutsebarhetsprincipen inte ålägga 
enskilda skadeståndsskyldighet med enbart konventionen som stöd, även om denna utgör 
svensk lag.  
 
När rättspraxis är vital för förståelsen av art. 8 Europakonventionen blir bristen på djupgående 
men framför allt betydande avgöranden inom ramen för skyddet för personlig integritet på 

                                                
38 I NJA 1994 s. 637, det s.k. Hustler-fallet, tolkade HD förtalsbestämmelsen som att syftet med den missaktning 
som låg bakom yttranden utgjorde ett rättsstridigt agerande i samma grad som yttrandets innehåll. Detta har 
kritiserats av b.la. Hans-Gunnar Axberger i Ära och integritet, JT 1994-1995, s, s. 716, på  s. 724 f, som menar 
att domstolens tolkning av ”uppgift ägnad att utsätta annan för missaktning” skett för fritt och därmed gjort 
”uppgiftsrekvisitet” diffust.  
39 SOU 2008:3 s. 74 f. 
40 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 308. 
41 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 301 f.  
42 Med horisontell skadeståndsförpliktelse avses skadestånd mellan enskilda. Ett skadestånd med vertikal effekt 
avser förhållandet mellan enskilda och det allmänna.  
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internet framträdande, även om vissa huvudregler kan urskiljas utifrån mängden av de 
avgöranden som behandlat proportionalitetsbedömningen mellan art. 8 och art. 10 EKMR.43 

3.4 Introduktion till rättighetsstadgan  
I och med unionsrättens påverkan på svensk rättsutveckling bör även rättighetsstadgan som 
trädde i kraft 2009 uppmärksammas. Rättighetsstadgan är inom den unionsrättsliga hierarkin 
på samma nivå som fördragen och utgör således en del av primärrätten. När stadgans artiklar 
ska tolkas återfinns det i förarbetena till stadgan förklaringar angående de grundläggande 
rättigheter som anses skyddsvärda.44 Stadgan utgör ett EU-rättsligt komplement till EKMR 
med utökat skydd för den enskilde, och den stora skillnaden ligger i att unionsrätten 
traditionellt sett har en starkare roll än konventionen, vilket i framtiden kan grunda ett större 
inflytande för rättighetsstadgan i medlemsstaternas lagstiftning.45  
 
I skrivande stund är rättighetsstadgan fortfarande att anse som ung och bristen på 
framträdande avgöranden gör den svår att analysera. I och med Europakonventions och 
rättighetsstadgans snarlika utformning kan det dock antas att en studie av EKMR även bör 
framhäva stadgans framtida roll, i den mån EU-domstolen och Europadomstolen tolkar 
texterna enhetligt.  

3.5 Introduktion till den personliga integritetens praktiska skydd på internet 
Regleringen av ansvarsregler på internet har hanterats genom lagstiftning med fokus på 
elektrisk kommunikation, och rättsväsendet har mestadels förlitat sig på tidigare etablerad 
lagstiftning om hur en privatlivskränkning ska hanteras. Såsom nämnts i inledningen har 
internets framfart resulterat i dels en masspridning av information som tidigare inte var 
möjlig, dels möjligheten att anonymt sprida kränkande information om enskilda. I återstoden 
av kapitlet redovisas en kort framställning av svensk rätt i praktiken och förhållandet till 
konventionsrätten.  

3.6 Rättspraxis angående Internet  
Ett av de första rättsfallen där Högsta domstolen (HD) behandlade svensk rätt i förhållande till 
europarätten var i NJA 2001 s. 409. Saken berörde en självutnämnd journalistisk hemsida i 
vilken det tydligt återfanns kränkande uppgifter vilka stred mot rätten till privatliv i PuL. HD 
förklarade att PuL härstammade från direktivet, och sakfrågan berörde således konflikten 
mellan art. 8 EKMR och art. 10 EKMR. Med en betoning på undantaget för journalistiska 
ändamål i 7 § 2 st PuL förklarade HD att man som rättsinstans inte ska befästa ett 
kvalitetskriterium rörande vad som är att anse som journalistik eller inte. Vissa riktlinjer fanns 
att tillgå i förarbeten och statliga betänkanden, men genom en proportionalitetsbedömning 
fick den personliga integriteten stå tillbaka till förmån för yttrandefriheten.46  
 
Ett annat avgörande som haft stort prejudikatvärde för förtal på internet och sociala medier är 
NJA 1992 s. 594, där en kvinna genom HD:s dom ansågs kränkt genom spridningen av en 
film innehållandes sexuella inslag där kvinnan medverkat. Westman ansåg att HD genom 

                                                
43 Jfr Söderman v. Sweden, Judgment of 12 November 2013, Application no. 5786/08; Airey v. Irland, Judgment 
of 9 October 1979, Application no. 6289/73, och K.U. v. Finland, Judgment of 2 December 2008, Application 
no. 2872/02. 
44 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, EUT 2007/C 303/01. 
45 Ulf Bernitz Midander-Lönnföreläsning om EU-stadgan, publicerad 2011-12-08, Centrum för rättvisa, 
http://centrumforrattvisa.se/blog/2011/12/08/se-ulf-bernitz-midander-lonnforelasning-om-eu-stadgan/, (hämtad 
2015-04-16). 
46 SOU 1997:39 s. 264; och prop. 1997/98:44 s. 52. 
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avgörandet skapade ett indirekt skydd för spridningen av uppgifter om privatlivet i linje med 
de krav som ställs av Europakonventionen.47 Han tillade dock att domstolen genom sitt 
avgörande undvek den mest uppenbara kränkningen, dvs visningen av filmen utan kvinnans 
samtycke. Spridningen i sig saknar på så sätt ett reellt prejudikatvärde då spridning även 
förutsätter stärkt skydd för kränkningsgrunder. 

3.7 Rättspraxis angående bloggar 
Många bloggare använder sig av tjänster såsom Wordpress eller Blogger, där en webbplats 
skapas som sedermera fylls med bloggarens innehåll. Ansvaret för bloggen ligger hos 
moderatorn, och således följer inget ansvar för tjänsteleverantören. Innehavaren av bloggen 
kan därmed stärka sitt yttrandefrihetsskydd hos Myndigheten för radio och tv genom att 
ansöka om utgivningsbevis enligt reglerna i YGL.  
 
På senare år är två avgöranden rörande bloggar i lägre instans värda att lyfta fram, i bristen på 
avgöranden från högre instans. I Västmanlands tingsrätt avgjordes år 2012 ett mål där en ung 
man publicerat sexuella kränkande uppgifter i sin blogg om de tre personer. Tingsrätten fann 
att uppgifterna varit ägnade – utifrån missaktningsrekvisitet – att kränka målsäganden och 
uppgifterna innehöll utöver det inget sakinnehåll. Tingsrätten konstaterade även att det rörde 
sig om en uppgift som förmedlade mer än enbart ett värdeomdöme, vilket är en förutsättning 
för straffbarhet för förtal i svensk rätt. Det ska dock tilläggas att ett värdeomdöme som 
anspelar på en preciserad verklig uppgift fortfarande utgör lämnande av uppgift, vilket är 
straffbart. Utfallet blev således att den tilltalade dömdes till grovt förtal, och utifrån reglerna i 
PuL gjorde tingsrätten en avgränsning mellan den tilltalades rätt att yttra sig baserat på det 
allmänna värde uppgifterna innehöll, i förhållande till målsägandes rätt att inte bli kränkt av 
detta.48 
 
Ett annat fall där en man spridit uppgifter om hans och målsägande sexuella förbindelser på 
sin blogg avgjordes år 2011 i Kalmar tingsrätt. Enligt tingsrätten var syftet med inlägget att 
utsätta målsäganden för andras missaktning, och den tilltalade dömdes således för grovt 
förtal.49 Nämnvärt är att uppgifterna inte kunde förkastas som falsarier, och det fanns således 
ett visst värdeomdöme i uppgifterna trots bristen på bevis. Domstolen kom således fram till 
att uppgifternas giltighet saknade betydelse, då uppgifternas spridning var ägnade att kränka 
målsäganden.  

3.8 Rättspraxis angående kommentarsfält 
En aktuell och rättsproblematisk fråga är när ansvarsfrågan ska avgöras baserat på yttranden i 
de kommentarsfält som finns på bloggar. I Norrköpings tingsrätt50 stipulerade domstolen att 
en kommentar på en blogg utgjorde förtalsbrott; domstolen framhöll även att moderatorn bär 
ansvar trots att andra personer ägde möjligheten att godkänna inlägget, och moderatorns 
yrkande om att ett tekniskt fel låg bakom godkännandet lämnas utan avseende då det ansågs 
osannolikt. Ansvarsfrågan aktualiserades även i Lunds tingsrätt51, där två sambor gemensamt 
modererade en blogg. Trots att den ena sambon yrkade på ansvarsfrihet då hen inte godkänt 
det blogginlägg som resulterade i förtal, konstaterade Lunds tingsrätt att det vore ohållbart om 
ansvarsfrihet delgavs personer som startat, drivit och underhållit en blogg gemensamt, 

                                                
47 Westman, Daniel, Spridning av rent privata uppgifter – bör ett nytt (yttrandefrihets)brott införas?, Karnov 
nyheter, februari 2012. 
48 Västmanlands tingsrätt, dom 2012-07-10, mål nr. B 6369-11. 
49 Kalmar tingsrätt, dom 2011-03-23, mål nr. B 4005-10. 
50 Norrköpings tingsrätt, dom 2010-06-11, mål nr. FT 3783-09. 
51 Lund tingsrätt, dom 2010-10-12, mål nr. FT 2603-10. 
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eftersom ansvarsfrågan syftar till att skydda enskilda mot angrepp. Det vore helt enkelt 
orimligt om två personer kunde driva en blogg gemensamt och utifrån det undgå ansvar vid 
kränkningar av andra enskilda.  
 
Det framgår av domskälen från lägre instans, exempelvis Norrköpings tingsrätt, att rättsläget 
ter sig rätt klart gällande modererade bloggar. I sammanhanget bör det dock tilläggas att 
rättsläget kring omodererade bloggar, d.v.s. bloggar där den ansvariga för sidan inte 
förhandsgranskar och godkänner inläggen är mer oklart. Svårigheten ligger inte i det faktum 
att vem som helst kan publicera utan att någon hålls ansvarig. En rättsordning där en 
moderator eller tjänsteleverantör per automatik hålls ansvarig p.g.a. existensen av ett 
kommentarsfält skulle hindra informationsutbytet alltför mycket. Problematiken rör sig 
snarare kring de situationer där en moderator får vetskapen om att en rättsstridig kommentar 
publicerats utan att vidta åtgärd mot detta. Dessa situationer förutsätter att moderatorn kan 
fällas för underlåtenhet att handla, och i ljuset av EKMR är inte den bedömningen orimlig.52 
Enligt Europakonventionen ska nämligen svensk rätt tillhandahålla de nödvändiga åtgärder 
som garanterar ett skydd för privatlivet.53 Med det sagt måste inte ett straffrättsligt ansvar 
lagstiftas fram, utan ett civilrättsligt rättsmedel såsom skadestånd kan utgöra tillräcklig 
upprättelse för den kränkte. Problematiken idag är att skadestånd enligt skadeståndslagen 
förutsätter just brottslig handling enligt 2 kap 3 § skadeståndslagen (SkL). Individens 
möjlighet att utkräva kompensation vid internetbaserade kränkningar ska dock behandlas mer 
utförligt i kapitlet nedan. 

3.9 Individens möjlighet att kräva ansvar vid integritetsbrott samt artikel 13 EKMR 
När en enskild blir kränkt av en annan enskild finns det teoretiskt sätt ett skydd för detta i 
EKMR. Skyddets reella rättsverkan är dock diffus och integritetsskyddsreglerna 
disharmoniska. En konflikt mellan två enskilda avgörs generellt sett inom privaträtten med 
utgångspunkt i den systematiska fördelning som rättsordningen tillämpar. Det finns dock fler 
tillvägagångssätt och rättsväsendet tillämpar straffrättsligt ansvar genom exempelvis förtal för 
att sörja för enskildas rättigheter. Det förfarandet har sin utgångspunkt i ett agerande som av 
statsmakten anses brottsligt, och när individen vill ta tillvara sina egna rättigheter blir 
förfarandet mer problematiskt, framför allt när yttranden faller innanför skyddet i YGL eller 
TF. Till skillnad från straffrättens sanktionshotande karaktär är civilrättens ändamål snarare 
reaktivt då individen söker rättfärdigande efter att en skada inträffat. Det finns 
undantagsregler gällande enskildas processvägar, men det är till synes mer realistiskt för den 
kränkte att få upprättelse genom det civilrättsliga ansvarssystemet.54 Fokus ligger då på det 
egna maktmedlet, d.v.s. ett återställande av den skada den kränkte fått genomlida.  Det 
intressanta i sammanhanget är att Europakonventionen kräver fungerande och effektiva 
rättsmedel som garanterar den enskildes rätt att tillvarata sina rättigheter.55  
 
Av art. 41 EKMR framgår det att individen har rätt till ersättning vid kränkningar av de 
utskrivna rättigheterna i konventionen, och att medlemsstaterna enligt art. 46 EKMR 
förbundit sig att följa Europadomstolens domslut, t.ex. om ersättning utgår på basis av art. 41 
EKMR. Sambandet mellan art. 41 och art. 46 EKMR är införlivat i svensk rätt, vilket framgår 

                                                
52 Schultz, Mårten, Förtal och integritet, Juridisk publikation 2012, s. 207, på s. 230. 
53Av artikel 13 EKMR framgår följande: "Everyone whose rights and freedoms as set forth in this Convention 
are violated shall have an effective remedy before a national authority notwithstanding that the violation has 
been committed by persons acting in an official capacity." 
54 Schultz, Mårten, Förtal och integritet, Juridisk publikation 2012, s. 207, på s. 220. 
55 Artikel. 13 EKMR. 
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av bland annat NJA 2005 s. 46256, där staten ålades skadeståndsskyldighet för en ideell skada 
utanför skadeståndslagens regler men med stöd av EKMR, trots att det i svensk rätt krävs 
särskilt lagstöd för skadestånd baserat på ideell skada. Den för uppsatsen aktuella frågan 
gäller dock huruvida ett skadeståndsanspråk enligt EKMR äger horisontell verkan mellan 
enskilda. Den traditionella synen är att endast medlemsstater kan bli skadeståndsskyldiga; 
men i Sverige har skadeståndsskyldigheten även utvidgats till förgreningar av 
myndighetsutövningen, vilket baseras på de riktlinjer som följer av Europadomstolens 
avgöranden.57 Detta fastslogs i NJA 2009 s. 463 där en kommun inskränkte en enskilds 
rättigheter enligt art. 5 EKMR. Högsta domstolen besvarade frågan om kommuners 
skadeståndsförpliktelser i förhållande till EKMR jakande, och menade att det förelåg en 
skadeståndsskyldighet även om det inte framgick av specifikt lagstöd. Det viktiga att plocka 
ut, även gällande förhållandet mellan enskilda, är HD:s resonemang angående 
skadeståndsskyldigheten trots avsaknaden av specifikt lagstöd.  
 
Om en enskild i svensk rätt ska utkräva ansvar vid kränkning på internet är rättssystemet 
relativt svåröverskådligt. Inom ramen för kränkningar på webben finns PuL som förvisso 
innehåller civilrättsliga sanktionsmedel. Den enskilde kan även använda sig av skadestånd för 
kränkning vid brottslig gärning i enlighet med 2 kap 3 § SkL. Om yttranden görs på en 
grundlagsskyddad webbplats är dock, som tidigare nämnts, JK ensam åklagare, dessutom ska 
kränkningen vara allvarlig och kopplad till brottskatalogen. Här kan ett indirekt civilrättsligt 
skydd tillkomma om exempelvis ett fysiskt agerande resulterar i en kränkning; t.ex. om en 
enskild blir fotograferad på ett ofredande sätt kan skadeståndsskyldighet utgå för den fysiska 
kränkningen.58  
 
Några särskilda rättsmedel som bör lyftas fram är när privat information används för 
kommersiella ändamål. I dessa fall är skyddet för den enskilda starkare. Det finns exempelvis 
specifikt lagstöd i Lag (1978:800) om namn och bild i reklam som kan ge rätt till ersättning 
om en identifierbar person används i reklamsammanhang. Här har det inom den Europeiska 
debatten även diskuterats ifall integritetsskyddet kan stärkas i den kommersiella 
skadeståndsrätten genom betoningen av ett ekonomiskt värde på personlig information.59 
Oavsett dessa specialregleringar lämnas dock individens rätt till privatliv relativt oreglerad, 
och reglerna om ärekränkning såsom förtal axlar rollen som en form av generalklausul. 
 
I kontrast till Lundgren-domen meddelade HD i NJA 2007 s. 747 att Europakonventionen inte 
fick grunda ansvar med horisontell verkan mellan enskilda. Det är däremot något som i 
framtiden kan förändras i och med ett ökat antal avgöranden från Europeiska unionens 
domstolar som baseras på horisontell effekt.60 Sammanfattat är NJA 2007 s. 747 inget 
framgent motargument till att den svenska skadeståndsrätten kan komma att förändras i och 
med ett i framtiden ökat antal konventionskonforma tolkningar.61 Skadeståndsskyldighet hos 
enskilda kan då utgå på samma sätt som för kommuner sedan avgörandet i NJA 2009 s. 463, 
och när svenska rättsprinciper inte längre anses absoluta öppnas möjligheter att balansera 
värdena i yttrandefriheten, integritetsskyddet och legalitetsprincipen.  
                                                
56 Den s.k Lundgren-domen. 
57 Exempelvis fastslog Europadomstolen i avvisningsbeslut, Danderyds kommun v. Sweden, Judgment of 7 June 
2001, Application no. 52559/99, att även decentraliserade myndigheter som faller utanför statens centrala organ, 
men som utövar offentliga funktioner ansvarar enligt de effektivitetskrav som krävs av artikel 13 EKMR.  
58 Schultz, Mårten, Förtal och integritet, Juridisk publikation 2012, s. 207, på s. 221. 
59 Privacy, Property and Personality. 
60 Principen om direkt effekt med horisontel verkan uppstod ur avgörandet i C-149/77, Defrenne v Sabena, 
ECLI:EU:C:1978:130. 
61 NJA 2007 s. 295; se även: Europarättens grunder, s. 143. 
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Det går att utläsa ständiga resonemang rörande avvägningen mellan rätten till yttrandefrihet 
och rätten till privatliv i de avgöranden som behandlat förtal i kapitlet. När det kommer till 
individens möjlighet att kräva ansvar vid kränkningar tillkommer dock även individens rätt att 
förutse konsekvensen av sina rättsliga handlanden som ytterligare en faktor. När 
konventionens betydelse till stor del utformas av Europadomstolens praxis blir regelverket 
svåröverskådligt även för den lärde.62 Ännu mer problematiskt blir det då om den enskilde 
åläggs att betala skadestånd med EKMR som stöd, ifall det inte samtidigt framgår tydligt av 
svensk rätt att denna möjlighet finns.63  

 

4. Unions- och konventionsrättens påverkan på svensk 
rättsutveckling inom yttrandefrihetsområdet 

4.1 Unionsrättens förhållande till svensk rätt  
Som nämnts i metoddelen går det inte att lämna EU-rätten helt åt sidan till förmån för en 
djupare analys av EKMR. Det stora utrymmet som ägnas just EU-rätten i statliga utredningar 
redovisas därför som kortast, vilket främst motiveras av rättighetsstadgans inträde i EU-rätten 
och den korrelation som råder mellan EU-domstolen och Europadomstolen. Vid Sveriges 
inträde i EU förkunnades en ensidig förklaring gällande YGL och TF som löd enligt följande:  
 
”offentlighetsprincipen, särskilt rätten att ta del av allmänna handlingar, och grundlagsskyddet 
för meddelarfriheten, är och förblir grundläggande principer som utgör en del av Sveriges 
konstitutionella, politiska och kulturella arv”.64  
 
Den ensidiga förklaringen illustrerar Sveriges historiska relation till TF och YGL, samt hur 
ovilligt Sverige vid inträdet i EU var att ge upp svenska yttrandefrihetslagstiftningen till 
förmån för en unionsrättslig reglering på området. Vilka befogenheter EU faktiskt var ämnad 
att tilldelas framgick särskilt tydligt av konstitutionsutskottets (KU) betänkande där de 
aktuella principerna framhävdes som icke-överlåtbara.65 KU:s utlåtande följde av att TF och 
YGL bär grundläggande principer inom den svenska konstitutionella rätten, och enligt 
överlåtelsevillkoren i 10 kap 6 § RF får ingen EU-rättslig lagstiftning utformas mer vidsträckt 
än unionens tilldelade kompetens.66 I kontrast därtill menade den svenska regeringen år 2007 
att medlemskapets biverkningar var svåra att förutse och att det fanns utrymme för vissa 
förändringar i och med Lissabonfördragets inträde. Om en EU-rättslig reglering i framtiden 
skulle stå i strid med grundläggande konstitutionell rätt existerar istället den s.k. 
nödbromsen67 som garant för riksdagens ställning som det främsta svenska statsorganet. 
Nödbromsen är då tillgänglig i den mån Sverige skulle undvika att bli bundet av en 
rättsordning i strid med den ovannämnda ensidiga förklaringen.68  
 
                                                
62 SOU 2012:55 s. 259. 
63 NJA 2007 s. 747. 
64 Europaparlamentets beslut i lagstiftningsfråga av den 4 maj 1994 om Konungariket Sveriges ansökan om 
medlemskap i Europeiska unionen (Översättning), EGT 94/C 241/07, s. 397, Förklaring nr 47 p. 1 st 3: 
Förklaring av Sverige om offentlighetsprincipen. 
65 Bet. 1993/94:KU21 s. 27 f. 
66 Bet. 2008/09:KU3y s. 4. 
67 Nödbromsen återfinns i Lissabonfördraget och innebär att medlemsstaterna, under vissa förutsättningar, kan 
förhindra beslut som fattas med kvalificerad majoritet. Om så sker avbryts det lagstiftande förfarandet och ett 
utkast till direktivet överlämnas till Europeiska rådet för ställningstagande. 
68 Prop. 2007/08:168 s. 66 f. 
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Efter inträdet har ett flertal rapporter utformats inom ramen för statlig förvaltning, en i 
doktrinen ofta citerad sådan är Tryck- och yttrandefrihetsberedningens betänkande (TYB) 
”Ett nytt grundlagsskydd för tryck och yttrandefriheten?”. I den framhöll TYB att det i 
framtiden var sannolikt med ett ökat antal situationer där TF och YGL skulle stå i strid med 
EU-rätten; en lösningsmodell på det vore enligt TYB ett mindre detaljerat grundlagsskydd 
gällande tryck- och yttrandefriheten. Effekten av lösningsmodellen vore dock situationer där 
skyddet föll bort eller försvagades, och dessutom skulle det förefalla mindre förutsebart när 
yttrandefrihetsskyddet utformas av domstolar som tolkar EU-rätt istället för att applicera 
svensk lagstiftning. Kontrasten mellan den ensidiga förklaringen vid EU-inträdet och TYB:s 
resonemang kring lösningsmodellen visar således två olika synsätt på vad som kommer först: 
EU-medlemskapet eller svensk yttrande- och tryckfrihet.69  
 
I en senare rapport, ”Ny yttrandefrihetsgrundlag? – Yttrandefrihetskommittén presenterar tre 
modeller” så lyftes problemet med den svenska tryck- och yttrandefriheten relation till 
skyddet för personlig integritet fram mer specifikt.70 Kommittén menade att det förelåg en 
viss osäkerhet i hur långtgående skyddet för privatlivet verkligen är, och om den svenska 
lagstiftaren har överdrivit motsättningarna inom rättsområdet. Det konstaterades även i SOU 
2012:55 att frågor rörande yttrandefriheten kan hanteras inom ramen för ett överstatligt 
samarbete, framför allt då EU infört en primärkälla på fri- och rättighetsområdet.71 Det kan 
dock innebära att kommissionen, genom företrädesprincipen72, i framtiden väcker talan mot 
Sverige inför EU-domstolen p.g.a. bristande eller felaktig implementering av 
rättighetsstadgan. Avgörandet i EU-domstolen kan då grunda sig i en av Sverige alltför 
extensiv tolkning av rättighetsstadgan alternativt bristande reglering i PuL. Gällande 
förbehållet om det svenska statsskicket i 10 kap 6 § RF framhöll kommittén att det blir mer 
och mer otydligt vad som ursprungligen ansågs skyddsvärt. Den menade även att förbehållet 
nödvändigtvis inte sträcker sig till YGL och TF-områdena, och att det idag står klart att TF 
och YGL inte är helt fredade från EU-rättens inflytande.73 

4.2 EKMR:s förhållande till svensk rätt  
Europakonventionens utformning bygger på idén om att alla individer bär vissa absoluta fri- 
och rättigheter. Syftet med konventionen är att alla fördragsslutna stater garanterar 
rättigheterna för sina medborgare, och ett misslyckande resulterar i en rättslig förlust för 
staten. Vägen till rättvisa i Europadomstolen utgörs av två huvuddelar: Europadomstolens 
jurisdiktion där de prövar staternas lagstiftning i relation till vad som krävs av EKMR, samt 
den enskilda klagorätten, d.v.s. individens möjlighet att föra talan inför domstolen.  
 
När Sverige ratificerade EKMR antogs det att konsekvenserna skulle te sig milda för ett land 
med en väl fungerande demokrati. När fallet Sporrong och Lönnroth avgjordes uppstod dock 
en situation där Sverige inte levde upp till de krav som ställdes av Europakonventionen,74 

                                                
69 SOU 2006:96 s. 199 f. 
70 SOU 2010:68. 
71 SOU 2012:55 s. 283. 
72 En av EU-rättens viktigaste principer är dess företräde framför nationell lagstiftning, så även före 
medlemsstaternas grundlagar. Detta framgår av exempelvis C-6/64, Flaminio Costa v ENEL, 
ECLI:EU:C:1964:66 och C-11/70, Internationale Handelsgesellschaft, ECLI:EU:C:1970:114. 
Företrädesprincipen har inte varit helt okontroversiell och värt att uppmärksamma är den debatt som Tyskland 
fört gällande nationellt skydd som motsvarar de krav som ställs upp av unionsrätten och rättighetsstadgan; för 
mer information läs exempelvis SOU 2012:55 s. 236.  
73 SOU 2012:55 s. 284. 
74 Sporrong and Lönnroth v. Sweden, Judgment of 23 September 1982, Application no. 7151/75. 
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vilket väckte gehör hos enskilda som ville få sina rättigheter prövade.75 Fallet Sporrong och 
Lönnroth behandlade nämligen rätten till rättvis rättegång i art. 6 EKMR, och EMRD 
bedömde att denna rättighet var inskränkt i svensk rätt då fastighetsägare i Stockholm saknade 
möjligheten att få tvister prövade gentemot Stockholm stad. Ett nuvarande problem är att 
Europadomstolen har tung arbetsbelastning, och i linje med subsidiaritetsprincipen ska varje 
enskild konventionsstat i första hand se till sina egna positivrättsliga åtaganden och så även 
hänvisa minsta möjliga antal fall till Europadomstolen för avgörande. Sverige löste detta 
genom att införa SFS 1994:1219 där EKMR skrevs in som svensk lag, och ingen lag eller 
föreskrift får meddelas i strid med konventionstexten enligt 2 kap 23 § RF. Införlivandet av 
konventionen i svensk lag ger domstolar och myndigheter en möjlighet att åsidosätta 
lagstiftning som strider mot konventionen, vilket är relativt nytt i svensk rätt.76 Det ska 
emellertid förtydligas att domstolarna traditionellt sett ogärna underkänt en intern svensk 
rättsregel.77 Denna inställning hos domstolarna är dock något som gradvis förändras, och en 
relevant fråga för svensk domstol ställdes i NJA 2013 s. 502 där HD tog ställning till hur EU-
stadgan ska tolkas när det rättsliga förhållandet inte omfattas av unionsrätten. HD kom fram 
till att kravet på klarhet som förutsättning för att underkänna en lag stod i strid med EKMR, 
och att EKMR och rättighetsstadgan ska tillgodose samma grundläggande 
rättsäkerhetsintresse. HD tillämpande således EU-domstolens tolkning av stadgan rörande 
skatter och avgifter som omfattas av unionsrätten, när rättsfrågan i det aktuella fallet rörde 
skatter och avgifter som inte omfattas.78 Utöver det togs även det s.k uppenbarhetsrekvisitet 
bort redan den 1 januari 2011, vilket betyder att svenska domstolar (eller annat offentligt 
organ) inte längre behöver bedöma en bestämmelse som uppenbart felaktig i sitt förhållande 
till EKMR för att åsidosätta denna.79 
 
Det kvarstående problemet angående EKMR:s uppställda rättigheter är att Sverige fortfarande 
saknar de medel som är nödvändiga för att upprätthålla det skydd för rättigheterna som krävs 
av konventionen.80 Genom att införliva rättigheterna i speciallagstiftning såsom PuL har 
arbetet för domstolarna förenklats utifrån svenska lagstiftnings förenlighet med EU-rätten och 
så även konventionsrätten; samtidigt föreligger det en absolut förpliktelse för 
konventionsstaterna att upprätthålla ett negativt såväl som positivt skydd utifrån de rättigheter 
som ställs upp av konventionen. Om den negativa skyldigheten förefaller mer självskriven är 
ändock även den positiva värd att behandla, då rättigheten blir en aktiv skyldighet för staten 
som ska upprätthållas genom exempelvis lagstiftning, såsom införlivningen av PuL i svensk 
rätt. I fallet X och Y mot Nederländerna81 blev en förståndshandikappad kvinna utsatt för 
sexuella övergrepp. Enligt nederländsk rätt kunde inte åtal väckas då det fanns krav om 
åtalsangivelse vilket förhindrades av just kvinnans handikapp. I det fallet ansåg 
Europadomstolen att Nederländerna brustit i sina skyldigheter att sörja för enskildas 
rättigheter genom underlåtenhet, och bristen på tillfredsställande lagstiftning utgjorde således 
ett brott mot konventionen. Mellan 2010 och 2014 avkunnade Europadomstolen dom i 51 
avgöranden där svensk rätt prövades i förhållande till skyldigheterna gentemot 

                                                
75 Victor, Dag, Svenska domstolars hantering av Europakonventionen, SvJT 2013, s. 343, på s. 349. 
76 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 36. 
77 Domarrollen; Rättsregler, yrkeskultur och ideal, s. 142. Jfr även ex. NJA 2000 s. 622. 
78 Se exempelvis: Magnus Gulliksson, Klart till halvklart — om ne bis in idem och skattetilläggen, SvJT 2013 s. 
645, på s. 650 och Carl Josefsson, Domstolarna och demokratin – Något om syftet med grundläggande 
rättigheter, europeiseringens konsekvenser och aktivismens baksida, SvJT 2015 s. 40, på s. 66 f; Förtydligas 
även genom EU-domstolens dom i C-617/10, Åklagaren v Åkerberg Fransson, ECLI:EU:C:2013:105. 
79 Prop. 2009/10:80 (s. 145) ligger till grund för omstruktureringen av Regeringsformen 2011. Bestämmelsen om 
lagprövning i 11:14 RF togs då bort och ersattes av nya formuleringar i 11:14 och 12:10 RF.  
80 Schultz, Mårten, Förtal och integritet, Juridisk publikation 2012, s. 207, på s. 207. 
81 X and Y v. Netherlands, Judgment of 26 Mars 1985, Application no. 8978/80. 
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konventionen.82 Om Sverige ska förhindra fler rättegångar inför domstolen i framtiden krävs 
ett omfattande lagstiftningsarbete från Sveriges sida så att de positiva och negativa 
skyldigheterna uppfylls. 
 

4.3 Hur EKMR påverkar svensk lagstiftning enligt svensk rättsutredning  
För att besvara frågeställningen förutsätts ett större fokus på rättsutvecklingen de senaste åren, 
och en redovisning gällande de förslag som lagts fram om hur lagstiftningen rörande 
personlig integritet ska möta konventionens krav i framtiden. 
 
I kommittédirektivet 2014:71 konstaterade Justitiedepartementet att internet haft en positiv 
påverkan på yttrandefriheten. I kontrast till det framhöll man att förutsättningarna för att begå 
vissa typer av brott förändrats vilket ställer nya krav på svenska rättssamhället. Utifrån 
inledningen i kommittédirektivet – som ska redovisas senast 31 januari 2016 – går det att 
utläsa vilka internetbaserade problem som anses mest aktuella. Det rör sig framför allt om 
unga kvinnor som bloggar, vilka får ta emot hot och kränkningar via e-post och i andra fora 
på webbplatser, kränkande bilder vilka snabbt blir virala, trakasserier mot kända personer och 
hämndåtgärder mot offentliga personer. Det konstaterades att detta utgör en stor psykisk 
påfrestning för den utsatta, och internetmobbning utgör ett problem vilket samhället måste 
markera som lika allvarligt som brott i övrigt.  
 
Den svenska staten har vidtagit åtgärder i linje med dess positiva förpliktelser utöver ny 
lagstiftning. Dessa utgörs bland annat av införandet av en ny myndighet för ungdoms- och 
civilsamhällsfrågor med uppdraget att förebygga kränkningar, trakasserier och hot som riktas 
mot ungdomar via internet.83 Utöver det har Brottsförebyggande rådet (BRÅ) fått i uppdrag 
att kartlägga polisanmälningar om hot och förtal på webbplatser84, dessutom har en 
parlamentariskt sammansatt kommitté fått i uppdrag att följa upp effekterna av 
grundlagsskyddet som genomfördes 201185, och utifrån det lägga fram förslag om potentiella 
ändringar i lagtexten såsom att kravet om särskilda skäl för att väckta allmänt åtal för förtal 
tas bort, vilket markant skulle öka JK:s möjlighet att bistå enskilda som utsatts för 
kränkningar på internet.86  
 
Ovannämnda slutsatser har utgjort aktuella rättsfrågor inom svensk rätt sedan slutet av 1900-
talet. Redan år 1977 tillsattes Yttrandefrihetsutredningen vars uppgift utgick från relationen 
mellan yttrandefriheten och tryckfrihetsförordningen. Slutbetänkandet redovisades i SOU 
1983:70, och år 1992 fick dåvarande justitieråd Per Jermsten i uppdrag att utreda privatlivet 
utifrån ett internationellt perspektiv. Effekterna av tidigare utredningar har landat i svensk 
rätt, och fokus läggs därmed på den mer moderna integritetsskyddskommitté som tillsattes år 
2004.87 Syftet med utredningen var att analysera och kartlägga rådande lagstiftning och hur 
denna står sig utifrån den tekniska utvecklingen med ett fokus på kraven om personlig 
integritet i Europakonventionen. I ett delbetänkande88 riktades kritik mot det utvidgade 

                                                
82 Se regeringens webbplats om mänskliga rättigheter, Europadomstolens domar i mål mot Sverige, 
http://www.manskligarattigheter.se/sv/manskliga-rattigheter-i-sverige/enskilda-klagomal-mot-
sverige/europadomstolens-domar-och-beslut-i-mal-mot-sverige/europadomstolens-domar-i-mal-mot-sverige, 
(hämtad 2-05-2015). 
83 U2013/4492/UC. 
84 Ju 2013/7101/KRIM.  
85 Dir. 2014:65. 
86 Prop. 2013/14:47 s. 23 f. 
87 Ju 2004:05. 
88 SOU 2007:22 s. 36. 
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grundlagsskydd som införts, där enskilda givits rätten att söka frivilligt grundlagsskydd. 
Kommittén menade att enskilda som utsatts för kränkning på internet, genom införandet av 
utgivningsbeviset, fått en svårare väg till upprättelse för brott, framför allt då reglerna 
gällande personuppgifter i PuL står sig subsidiära i förhållande till YGL.89  
 
I SOU 2008:3, slutbetänkandet i den utredning som tog fart 2004, konstaterade 
Integritetsskyddskommittén att svensk rätt inom vissa områden inte levde upp till de krav på 
personlig integritet som ställs av EKMR. Ett problem för kommittén var att den saknade 
mandat och förutsättningar att utforma lagstiftningsförslag inom varje område där 
integritetsskyddet behöver utvecklas. Uppdraget var hursomhelst enligt direktiven tvåfaldigt, 
vilket betyder att kommittén skulle överväga möjligheten att komplettera RF:s kapitel om 
skyddsregler för den personliga integriteten. Dessutom skulle kommittén undersöka 
möjligheterna att komplettera skyddet i vanlig lagstiftning.90 Uppdraget resulterade i två 
lagförslag. I RF föreslog kommittén en utvidgning av 2 kap 6 § RF som tog sikte på ett utökat 
skydd för individen gentemot det allmänna. Anledningen till det var att svensk grundlag till 
stor del bör innehålla samma riktlinjer som EKMR.91  
 
Det andra området där Integritetsskyddskommittén ansåg att svensk rätt brast i sitt förhållande 
till konventionen var i skyddet mot olovlig fotografering, speciellt smygfotografering.92 I 
vanlig lag föreslog således kommittén införandet av en brottsbestämmelse gällande olovlig 
fotografering, vilket infördes i 4 kap 6 a § BrB. Den stora skillnaden här var att den senare 
lagstiftningen tog sikte på förhållandet mellan enskilda, samtidigt lyfte kommittén fram det 
faktum att bristen på vägar till upprättelse för den kränkte i sådana situationer riskerade att 
hamna i konflikt med EKMR.93 I ett vidare led uppmärksammade kommittén vikten av en 
straffbestämmelse angående spridning av integritetskränkande foton. Förtalsbestämmelserna 
är i det fallet snäva på så sätt att många former av integritetskränkningar faller utanför, men 
en alltför långgående kriminalisering av spridning och otillbörlig användning av materialet 
kan hamna i konflikt med principer inom yttrandefriheten, exempelvis meddelarfriheten. 
Några mer djupgående direktiv rörande detta lades inte fram då kommittén varken ansåg sig 
inneha mandat eller tillräckliga kvalifikationer rörande reglerna om detta i TF och YGL.94 Det 
bör även tilläggas att kommittén lyfte fram det faktum att 
Europadomstolen i sin rättspraxis tar en stor hänsyn till staternas margin of appreciation, och 
en viss frångående av konventionen kan ske i linje med Europadomstolens 
tolkningsprinciper.95  
 
Sveriges skydd för integritetskränkning vid olovlig fotografering prövades i Europadomstolen 
samtidigt som lagstiftningsarbetet med brottet kränkande fotografering fortfarande pågick. I 
målet Söderman v. Sweden96, där den tilltalade hade riggat upp en kamera i sitt badrum med 
syfte att smygfilma sin styvdotter, ansåg dock Europadomstolen att den specifika handlingen 
inte behövde kriminaliseras. Däremot erfordrades andra åtgärder eller adekvat lagstiftningen 
om Sverige skulle uppfylla de positiva förpliktelser som krävs av art. 8 EKMR. 
Europadomstolen menade på att styvdottern kränkts genom styvpappans handlande, men att 
handlingens art var av det slag att ett fullgott skydd kunde uppnås genom civilrättsliga 
                                                
89 SOU 2007:22, s. 442.  
90 SOU 2008:3 s. 243. 
91 SOU 2007:22, s. 257 f. 
92 SOU 2008:3 s. 216 f. 
93 SOU 2008:3, s. 252. 
94 SOU 2008:3 s. 21. 
95 SOU 2008:3 s. 212. 
96 Söderman v. Sweden, Judgment of 12 November 2013,  Application no. 5786/08. 
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bestämmelser. I målet kom hurusom domstolen fram till att Sverige brustit i sina förpliktelser, 
och konventionsstaterna måste som bekant vidta tillräckliga åtgärder för att skydda enskildas 
integritet utifrån kraven i artikel 8 EKMR. Av målet framgår även att konventionsstaternas 
margin of appreciation utgår från vikten av det intresse som ska skyddas.97 Det betyder att 
Europadomstolen bedömer en konventionsstats förmåga att leva upp till sina positiva 
förpliktelser utifrån ett s.k. uppenbarhetstest, och brister i förhållande till EKMR måste 
således vara uppenbara. Om domstolen däremot prövar en stats lagstiftning i förhållande till 
sina skyldigheter tillämpas inget uppenbarhetstest, istället görs en bedömning huruvida 
rättigheten skyddas av lagstiftningen eller inte.  
 
Yttrandefrihetskommittén, vars bakgrund togs upp i avsnitt 2.4, la fram ett högaktuellt 
slutbetänkande 2012. Betänkandet fokuserade på den tekniska utvecklingens betydelse för 
yttrandefriheten, samt hur EKMR påverkar ny lagstiftning rörande yttrandefrihet och 
personlig integritet som ska införlivas i svensk rätt. Kommittén lyfte fram att en 
straffbestämmelse i YGL eller TF vore överflödig på så sätt att de flesta 
integritetskränkningar sker utanför yttrandefrihetens område, men menade samtidigt att 
regeringen bör överväga införandet av en liknande straffbestämmelse inom 
grundlagsstiftningen.98 Sammantaget ansåg kommittén att det saknades tillräckligt starka 
grunder för att inskränka yttrandefriheten utifrån de krav EKMR ställde i skrivande stund, 
vilket främst motiverades av att Europadomstolen fortfarande inte testat något påstående om 
privatlivskränkning där svensk yttrandefrihet har ställts på sin spets, varför det vore vanskligt 
att lägga fram förslag innan kommittén blivit införstådd med vilka krav konventionen faktiskt 
ställer på Sverige. Däremot la kommittén fram förslag till nya förtalsbestämmelser rörande 
spridning av uppgifter i BrB.99 I den proposition som följde från regeringen lämnades dock de 
nya förtalsbestämmelserna gällande spridning av uppgifter åt sidan, och istället infördes en ny 
åtalprövningsregel.100 Vad som framfördes i SOU 2012:55 rörande de nya 
förtalsbestämmelserna har dock fått medvind från annat håll, och till exempel Svea Hovrätt, 
Domstolsverket och JO har pekat 
på vikten av detta i linje med den enskildas rättigheter och Sveriges åtaganden enligt 
konventionen.101  

4.4 Uppfyller Sverige de krav som ställs upp av Europakonventionen?  
Det skydd för personlig integritet som ställs upp i RF har betraktas som ett relativt vagt skydd 
vid reella kränkningar.102 Det har förts en diskussion rörande att enskilda ska äga rätten att 
utkräva skadestånd när deras rättigheter kränks. I skrivande stund äger ett flertal processer 
rum och det finns ett visst stöd för att skadestånd ska medges.103 Det som i sådana fall 

                                                
97 Söderman v. Sweden, Judgment of 12 November 2013,  Application no. 5786/08, § 79. 
98 Däremot la kommittén fram ett förslag rörande en ny teknikoberoende yttrandefrihetsgrundlag inom ramen för 
massmedia. Se kap. 8.7, SOU 2012:55. Anskaffandet av utgivningsbevis blir, om lagen träder i kraft, detsamma 
för privatpersoner.  
99 SOU 2012:55 s. 436 ff. 
100 Prop. 2013/14:47 s. 22. 
101 Se: Dnr 570/12. Yttrande över Yttrandefrihetskommitténs betänkande En översyn av tryck- och 
yttrandefriheten (SOU 2012:55); Svea Hovrätt, 2012-12-18. Dnr R 90-2012. Yttrande över 
Yttrandefrihetskommitténs slutbetänkande (SOU 2012 55); Justitieombudsmannen, 2013-01-10. Dnr 1744-2012; 
Remissyttrande över betänkandet En översyn av tryck- och yttrandefriheten (SOU 2012:55). Domstolsverket, 
2012-12-20. 
102 Schultz, Mårten, Förtal och integritet, Juridisk publikation 2012, s. 207, på s. 207. 
103 Crafoord, Clarence, Regeringsformens fri- och rättighetsskydd och skadestånd, SvJT 2009, s. 1062, på s. 
1063 f. 
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aktualiseras är att RF med vertikal och horisontell verkan kan berättiga till ersättning på 
samma sätt som EKMR används idag.  
 
Genom den nedan nämnda Caroline-domen kan det konstateras att Sverige inte uppfyller 
kraven från Europadomstolens nuvarande rättspraxis. I och med statens folkrättsliga 
förpliktelser får den inte agera passivt i förhållande till medborgarnas utställda mänskliga 
rättigheter, och en inväntan på ytterligare praxis från Europadomstolen kan utgöra ett 
folkrättsbrott, framför allt om domstolar och myndigheter tillämpar EKMR på ett 
konventionsstridigt sätt. I svensk rätt antar lagstiftaren lagar, och det åligger sedan domstolen 
att testa lagens förenlighet med konventionens uppställda krav. Enligt svensk rättstradition 
bör detta undvikas, och när det gäller förtal återfinns numera en brottsbestämmelse i 
yttrandefrihetsgrundlagens brottskatalog. Det betyder att domstolen befinner sig i en position 
där den kan göra en avvägning – proportionalitetsbedömning angående den straffrättsliga 
bedömningen – i det specifika fallet med utgångspunkt i grundlag.  Om saken däremot faller 
inom ramen för PuL eller exempelvis ofredande saknar domstolen för närvarande den 
möjligheten. Utifrån det kan en påstå att TF:s och YGL:s formella tillämpningsområde inte 
orsakar problem när domstolen ska tolka huruvida svensk rätt uppfyller kraven i EKMR. Det 
är snarare en fråga huruvida integritetsskyddet inom grundlagarnas tillämpningsområden går i 
linje med konventionens krav enligt art. 8 EKMR. Det går således att diskutera huruvida 
domstolen ska få utökade möjligheter att göra proportionalitetsbedömningar genom ett stärkt 
skydd i TF och YGL i det enskilda fallet.104 Ett dynamiskt domstolsförfarande skulle således 
följa Europadomstolens rättspraxis successivt genom intresseavvägningar tagna på plats, i 
kontrast till det statiska förfarandet som råder idag, vilket ställer krav på extrem förutsebarhet 
hos lagstiftaren.  

4.5 Caroline-domen 
Innan kapitel 5 inleds bör Caroline-domen uppmärksammas i en separat del p.g.a. dess 
sannolika betydelse i framtida avgöranden från Europadomstolen och därmed svenska 
rättsutredningar.  
 
Skyddet i artikel 8 EKMR uppmärksammades medialt första gången i den s.k. Caroline-
domen.105 Domen berörde prinsessan Carolines av Monaco rätt till privatliv, på så sätt att hon 
av paparazzi-fotografer blivit fotograferad på allmän plats men i privata situationer. Vid tysk 
domstol krävde prinsessan att bilderna skulle förhindras fortsatt publicering, vilket godkändes 
till viss del på basis av att hennes barn närvarat vid några av fotona, men gällande fotona i 
övrigt vägde medias yttrandefrihet tyngre än prinsessans rätt till privatliv enligt tysk 
förvaltningsdomstol. Europadomstolen kom dock fram till en annan bedömning, och menade 
att gränsdragningen mellan yttrandefriheten och personlig integritet ska dras vid det 
allmänintresse som bilderna i det här fallet kan anses besitta. Då prinsessan är en offentlig 
person kan hon, enligt Europadomstolen, behöva utstå mer medial uppmärksamhet än gemene 
man. De för målet aktuella bilderna var dock tagna av prinsessan i vardagliga situationer, och 
syftade snarare till att tillfredsställa läsarnas nyfikenhet än att bidra till debatt i allmänna 
frågor.106 Med det sagt fick tidningarnas rätt till yttrandefrihet och kommersiella intressen stå 
tillbaka för den personliga integriteten i linje med art. 8 EKMR.  
 

                                                
104 Ju 2003:04 s. 23. 
105 von Hannover v. Germany, Judgment of 24 June 2004, Application no. 59320/00. 
106 ”… cannot be deemed to contribute to any debate of general interest to society despite the applicant being 
known to the public.”  
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Ur svensk rättssäkerhetssynvinkel är det värt att lyfta fram var Tysklands avgörande angående 
rätten till personlig integritet brast i förhållande till Europadomstolens tolkning av 
konventionen. Tysk domstol förbjöd nämligen en fortsatt publicering av de bilder i vilka 
prinsessans barn medverkade. Ett liknande utfall i svensk domstol hade med största 
sannolikhet stridit mot censurförbudet i YGL och TF, och även om Sverige formellt sett inte 
är bundet av avgöranden riktade mot andra stater, föreligger det en folkrättslig förpliktelse att 
uppfylla de i konventionen uppställda rättigheterna. Sammantaget går det att urskilja en 
aktuell brist i svensk rätt i förhållande till Europadomstolens praxis.  

 
5. Kortfattat om kritiken mot yttrandefrihetskommittén 
 
TF och YGL:s detaljrika bestämmelser utmynnar i en positiv effekt ur ett dömande perspektiv 
då tolkningsutrymmet för domstolarna minskar, vilket förhindrar en situation då lagen inte är 
lika för alla. Samtidigt kan lagarnas tillämpningsutrymme bli för snävt och den stadgade 
rättigheten förhindrar därmed den brottsprevention som anses önskvärd i en rättsstat. 
Doktrinen har genomgående presenteras under tidigare kapitel. Innan det avslutande kapitlet 
bör dock den kritik som framförts i SvJT kortfattat presenteras för att belysa de problem som 
föreligger i yttrandefrihetskommitténs utredning. Det ska här tilläggas att Lambertz var 
skiljaktig i kommitténs slutbetänkande SOU 2012:55, varför hans åsikter som presenteras här 
visar på en annan problematik än vad som framgår i de statliga utredningar som tidigare 
presenterats i kapitel 4.107  
 
Sammantaget går åsikterna angående den svenska regleringens förenlighet med unions- och 
konventionsrätten isär. I Lambertz artikel, En modern yttrandefrihetsgrundlag?, framför han 
att de mest svårlösta konflikterna mellan svensk rätt och unions- och konventionsrätt kan 
uppstå i relation till det s.k. dataskyddsdirektivet (direktiv 95/46/EG om skydd för enskilda 
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana 
uppgifter) som ligger till grund för PuL.108 Han bedömer till skillnad från kommittén att det 
föreligger en reell risk för svensk yttrandefrihet att hamna i konflikt med EU-rätten, och att 
kommittén undvikit att lösa problemet genom att undvika kärnfrågorna.109 Vidare framförde 
Lambertz att det vore oklokt att införa de av kommittén presenterade modellerna110 när dessa i 
praktiken inte löser förhållandet mellan svensk yttrandefrihet och kraven från unions- och 
konventionsrätten.111  
 
I en senare artikel, Om behovet av en ny tryck- och yttrandefrihetsrättslig regleringsmodell, 
författad av Jermsten och Abrahamsson diskuteras förhållandet mellan svensk yttrandefrihet 
och unions- och konventionsrätten på nytt. Till skillnad från Lambertz menar författarna på att 
problemet måste bemötas på ett mer generellt plan. De flyttar därför fokus från 
dataskyddsdirektivet och menar på att TF:s och YGL:s påfallande detaljrikedom förhindrar en 
korrelation mellan regelverken.112 Specifikt fokus läggs på de processuella regler som utgör 
en stor del av grundlagarna, och författarna diskuterar för att dessa inte kan bestå om ett 

                                                
107 Lambertz, Göran, Grundbultarna kan behållas, SvJT 2014, s. 440, på s.441. 
108 Lambertz, Göran, En modern yttrandefrihetsgrundlag?, SvJT 2011, s. 57, på s. 67. 
109 Lambertz, Göran, En modern yttrandefrihetsgrundlag?, SvJT 2011, s. 57, på s. 70. 
110 Kommittén presenterade tre alternativa lösningar: Ansvarsmodellen, ändamålsmodellen och 
verksamhetsmodellen.  
111 Lambertz, Göran, En modern yttrandefrihetsgrundlag?, SvJT 2011, s. 57, på s. 69. 
112 Abrahamsson, Olle & Jermsten, Henrik, Om behovet av en ny tryck- och yttrandefrihetsrättslig 
regleringsmodell, SvJT 2014, s. 201, på s. 201. 
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samspel mellan svensk yttrandefrihet och unions- och konventionsrätten ska föreligga. 
Jermsten och Abrahamsson menar på att kommittén förbisett detta i både SOU 2010:86 och 
SOU 2012:55, och att de av kommittén presenterade modellerna inte är förkastliga ur ett 
rättsligt perspektiv, men att de i framtiden kommer försätta Sverige i ett läge där 
detaljrikedomen medför att svenska politiker ständigt måste vara på vakt från EU-rättsliga 
övertramp mot svensk grundlag.113 Jermsten och Abrahamsson kommer med det fram till att 
kommitténs modeller inte är önskvärda ur ett längre perspektiv, och tar därtill resonemanget 
så långt att Sveriges trovärdighet som rättsstat riskerar att urholkas om den svenska 
regeringen följer kommitténs linje gällande att svensk yttrandefrihet kan anses förenlig med 
unions- och konventionsrätten.114  
 
6. Slutsats 
 
Yttrandefriheten är en vital stomme för en fungerande demokrati. Friheten är således en 
nödvändighet för samhället i stort, och dessutom för individen på en personlig nivå. 
Summerat genomsyrar rättigheten både individens aktiva och passiva roll i samhället, och på 
så sätt är det inte orimligt att yttrandefriheten får tåla en del inskränkningar, däremot får inte 
dessa förhindra yttranden mer än vad som är absolut nödvändigt. Inom dagens regelverk 
föreligger en del brister som enligt mig främst grundar sig i yttrandefrihetsgrundlagens 
detaljrika och teknikbundna utformning. Med det sagt har inte Lambertz fel angående 
dataskyddsdirektivet bristande implementering i svensk rätt, problemet är snarare större än 
vad Lambertz framhäver det. En mer modern och teknikneutral lagstiftning vore positiv 
eftersom att dagens detaljerade regelverk försvårar förutsebarheten hos en demokratiskt viktig 
lagstiftning över tid, däremot råder likväl en konflikt eftersom att den detaljrika ordningen 
även utmynnar i positiva inslag. Samtidigt som en teknikneutral lagstiftning är svaret inför 
framtiden ökar den nuvarande regleringen rättssäkerheten idag, då domstolar är bundna till att 
bemöta alla frågor som ställs på ett likartat sätt; lagens tillämpningsområde blir dock snävare 
och många kränkningar på nätet går inte beivra. Frågan är då om Sverige har ett förutsebart 
rättssystem men med orättvisa för den enskilda som följd.  
 
Det kan i anslutning till detta konstateras att yttrandefrihetskommittén hade fel gällande 
förhållandet mellan svenska yttrandefrihetsgrundlagen relation till unions- och 
konventionsrätten, som stöd för det påståendet hänvisar jag till Caroline-domen, Söderman-
domen, kapitel 4.4 och kapitel 5. Till en början hävdades det hurusom att Sveriges 
medlemskap i EU knappast skulle inskränka lagstiftningen, och i SOU 2012:55 påstods det att 
Sverige klarar kraven från EU utan några större förändringar i den nuvarande tryck- och 
yttrandefrihetsrättsliga regleringsmodellen. Att inställningen till EU:s befogenheter förändrats 
över tid kan te sig naturligt, även om det till viss del utgör ett demokratiskt problem. Här kan 
det tyckas att svenska utredningar måste blicka längre än den s.k nödbromsen som de facto 
inte kan förhindra ett EU-rättsligt beslut utan som mest fördröja det, men framför allt 
acceptera att Sverige numera befinner sig i en situation där yttrandefrihetslagstiftningen är 
föråldrad.  
 
Vad är då de lege ferende? Personligen tror jag att synen på unions- och konventionsrätten 
präglas av ett alltför stort ”konfliktperspektiv” när lagarnas betydelse för rättstillämpning ska 
prövas. Om jag ska presentera en tes så bör unions- och konventionsrättens bestämmelser 
                                                
113 Abrahamsson, Olle & Jermsten, Henrik, Om behovet av en ny tryck- och yttrandefrihetsrättslig 
regleringsmodell, SvJT 2014, s. 201, på s. 203 ff. 
114 Abrahamsson, Olle & Jermsten, Henrik, Om behovet av en ny tryck- och yttrandefrihetsrättslig 
regleringsmodell, SvJT 2014, s 201, på s. 212 ff. 
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snarare betraktas som system med flertalet olika förbindelser; och regelverken ska därför inte 
förminskas till antingen ”i linje med” eller ”i strid med”, som exempelvis regeringsformens 
nya bestämmelser om lagprövning inbjuder till. En ny utformad lagstiftning måste fokusera 
på förhållandet mellan enskilda i en digital tidsålder, och möta alla krav som ställs av EKMR. 
Följden får dock inte bli att enskildas rätt att yttra sig som en demokratisk del av samhället 
inskränks, och jag gillar på så sätt förslag såsom att Justitiekanslern får ökade befogenheter att 
bedriva allmänt åtal när förtal på internet ägt rum, då det endast fokuserar på att bistå enskilda 
som utsatts för kränkningar på internet.  
 
I och med svenska statens folkrättsliga förpliktelser får den som tidigare nämnt inte agera 
passivt i förhållande till medborgarnas utställda mänskliga rättigheter, och en inväntan på 
ytterligare praxis från Europadomstolen kan utgöra ett folkrättsbrott, framför allt om 
domstolar och myndigheter tillämpar konvention på ett konventionsstridigt sätt. Eftersom att 
relationen mellan yttrandefriheten och rätten till personlig integritet ständigt balanseras mot 
varandra måste Sverige implementera en dynamisk rättsordning som egenhändigt kan göra 
den bedömningen. I Caroline-domen kom Europadomstolen fram till prinsessan Carolines av 
Monaco rätt till personlig integritet vägde tyngre än det allmänintresse bilderna ansågs besitta. 
Rättsfrågan avgjordes således genom avvägning mellan rätten till personlig integritet och ett 
konkurrerande intresse. I svensk domstol kan en liknande bedömning inte äga rum utan 
istället skulle rättstillämparen konstatera att det saknas tillämpligt lagrum för den aktuella 
situationen.  
 
När det gäller förtal återfinns numera en brottsbestämmelse i yttrandefrihetsgrundlagens 
brottskatalog. Det betyder att domstolen befinner sig i en position där den faktiskt kan göra en 
avvägning – proportionalitetsbedömning angående den straffrättsliga bedömningen – i det 
specifika fallet med utgångspunkt i grundlag. Om saken däremot faller inom ramen för PuL 
eller exempelvis ofredande saknar domstolen för närvarande den möjligheten och där brister 
den svenska rättsordningen i förhållande till kraven i konventionen. Utifrån det kan en påstå 
att TF:s och YGL:s formella tillämpningsområde inte orsakar problem när domstolen ska 
tolka huruvida svensk rätt uppfyller kraven i EKMR. Det är snarare en fråga huruvida 
integritetsskyddet inom grundlagarnas tillämpningsområden går i linje med konventionens 
krav enligt art. 8 EKMR. 
 
Problemet för svensk lagstiftning är avsaknaden av en reglering som medger rätten till 
personlig integritet i alla situationer, men som även tillåter en individuell bedömning i det 
enskilda fallet. Det kan här anses beklagligt att lagstiftaren inte fokuserat mer på att lösa 
problemet med en skadeståndsrättslig reglering på området när dessa avvägningar bör äga 
rum, då det inte ställs samma krav på exempelvis legalitetsprincipen inom civilrätten som 
inom straffrätten. Den enskilde kan med en sådan reglering få kompensation för kränkningen 
som ägt rum, samtidigt som skadeståndsrätten utformats just för att behandla de 
intresseavvägningar som krävs av EKMR. Det framgick av Söderman-domen att de positiva 
förpliktelser som Sverige brast i kunde lösas med civilrättsliga bestämmelser och 
Europadomstolen menade på att den otillåtna handlingen inte behövde kriminaliseras. Det är 
något som den svenska lagstiftaren borde ta i beaktning nu när det tydligt framgått att 
civilrättsligt skadestånd är ett fullgott skydd vid kränkningar av den personliga integriteten 
och således en lösning i linje med konventionsrätten.  
 
För att inte bara konstatera vad som bör göras vill jag även ta upp hur en intresseavvägning 
kan utformas i lagtext. Ett effektivt integritetsskydd som resulterar i rättssäkra domar oavsett 
situation förutsätter att lagstiftaren tilldelar rättstillämparen ett relativt stort 
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avvägningsutrymme om hänsyn ska tas till omständigheterna i det aktuella fallet. Risken är 
dock att stora bedömningsmarginaler minskar förutsebarheten och dessutom ökar det risken 
för missbruk på så sätt att de tilldelade bedömningsutrymmet kan användas i andra syften än 
att endast tillgodose enskildas rätt till personliga integritet. Sanningen är hurusom att 
generella integritetsskyddsbestämmelser redan förekommer i och med domstolarnas ökade 
utrymme i rättsutvecklingen, då domstolarna ibland tänjer på lagtexter i syfte att skapa ett 
fullgott integritetsskydd. Det kan därför vara problematiskt att utläsa gränserna för det 
straffbara området vid exempelvis förtal då HD tillämpat en extensiv tolkning av lagtexten i 
rättspraxis.115  
 
Om domstolarna tilldelas större utrymme för avvägningsbedömningar i det enskilda fallet är 
frågan ifall detta faktiskt innebär en större risk för yttrandefriheten i jämförelse med det 
förhållandet som råder idag. Svaret ligger i hur en ny lagstiftning formuleras, till exempel kan 
ett nytt straffstadgande om ”spridning av uppgifter om privata angelägenheter” i kontrast till 
förtalbestämmelserna minska en hos domstolarna extensiv tolkning av just 
förtalsbestämmelserna. Samtidigt som domstolarna tilldelas ett ökat lagstadgat 
tolkningsutrymme minskas detta inom ramen för vad lagstiftaren anser acceptabelt. Därmed 
skulle ett utvidgat skydd för den personliga integriteten till viss del snarare öka 
förutsebarheten och i samband med det minska riskerna för yttrandefriheten, då lagen över tid 
kan korrelera med både den tekniska utvecklingen och de europeiska domstolarnas 
rättspraxis.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
115 se bl.a. NJA 1992 s. 594, som i ett vidare led uttänjts ännu mer av underrätterna. 
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