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INTEGRITETSSKYDD I MASSMEDIA

Av professor S T I G S T R Ö M H O L M , Sverige

1. INLEDNING

Den uppmaning till lakonism som styrelserna för de nordiska juristmöte-
na riktat till det tjuguåttonde mötets referenter är i fråga om det ämne
jag åtagit mig att belysa förhållandevis lätt att hörsamma. Det är inte
mer än tolv år sedan frågan om integritetsskyddet och massmedia dryf-
tades vid ett juristmöte; vid detta tillfälle förelåg ett i fråga om material-
redovisning fylligt och i fråga om problemdiskussion klargörande referat
av professor Kurt Grönfors1). Framställningen gav även anledning till
en omfattende diskussion, som vittnade om det starka intresse dessa
spörsmål rönte bland de nordiska juristerna2).

Det är naturligt, och dikterat av omsorgen om god arbetsekonomi, att
vid detta tillfälle, då frågan om integritetsskyddet i massmedia upptages
till förnyad diskussion, välja sin utgångspunkt i det som sades vid det
tjugufjärde nordiska juristmötet. Mot bakgrund av detta material (som
resumeras under 2. nedan) är det sedan anledning att gå vidare för att
granska i huvudsak två spörsmål: för det första vad som faktiskt har skett
på det ifrågavarande området sedan 1966 (3. och 4. nedan); för det
andra huruvida de åtgärder som vidtagits på olika håll kan bedömas vara
framgångsrika eller tillräckliga (5. nedan). På grundval av den bedöm-
ningen skall sedan några teser framställas för diskussion.

I främsta rummet kommer jag att uppehålla mig vid svensk rätt och
svenska förhållanden. Vissa utblickar över såväl nordisk som annan

1) K. Grönfors, Personlighetsskyddet och massmedia. Förhandlingarna vid det
tjugufjärde nordiska juristmötet i Stockholm 1966, bil. 10, 24 s.

2) Förhandlingarna vid det tjugufjärde nordiska juristmötet, s. 264-293.
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europeisk rätt kommer emellertid att ges; de blir med nödvändighet
svepande3).

2. DISKUSSIONEN VID 1966 ÅRS JURISTMÖTE

Det har ofta sagts, att juristerna sällan visar förutseende nog att till
diskussion upptaga nya samhällsproblem; det blir politikerna som går i
spetsen, och juristerna börjar intressera sig för frågorna först när dessa
fått åtminstone preliminära lösningar i form av lagstiftning. Den kritiken
förefaller obefogad när det gäller integritetsspörsmålen. När dessa upp-
togs till diskussion vid 1966 års juristmöte, hade de visserligen några år
varit föremål för ganska betydande uppmärksamhet i den offentliga de-
batten, och på sina håll - främst i USA och Västtyskland liksom i vissa
internationella organisationer - fanns redan ett icke obetydligt material i
form av rättsfall och även lagstiftning och lagförslag. I Norden rörde
man sig emellertid ännu i huvudsak på ett bland jurister föga bekant
och i ringa omfattning behandlat område. Det var först efter det grön-
forska referatets färdigställande, vid plenardiskussionen den 2 sept. 1966,
som referenten kunde hänvisa till ett svenskt lagstiftningsinitiativ: den
13 maj samma år hade justitieministern givit direktiv till den alltjämt
verksamma integritetsskyddskommittén, vars uppgift var att undersöka
möjligheterna för ett förstärkt skydd av privatlivet i olika hänseenden.
Några enstaka uttalanden i den nordiska doktrinen — bland vilka
Knoph's diskussion av personlighetsrättens problem i »Åndsretten«
(1936) främst bör nämnas - en handfull spridda rättsfall, som likaledes
gav Norge platsen som pionjärland med det berömda fallet »Länsmans-
mördarna« (NRt 1951, s. 1217), och några enstaka lagregler med för-
bud mot offentliggörande av annans privata förhållanden (främst den
norska strafflagen av år 1902, § 390, och den danska strafflagen, § 263,
första st. nr. 3 och 4) var allt som fanns att peka på vid sidan av tradi-
tionella regler om fysiska integritetskränkningar och ärekränkning. För
pressen och radion fanns liksom nu vissa interna yrkesetiska regler; i Sve-
rige fanns som övervakande organ radionämnden. Själva integritetsbe-
greppet var i huvudsak en nyhet. Samtidigt hade emellertid ett rikt illu-

3) En - åtminstone försåvitt gäller massmedieområdet - alltjämt i huvudsak ak-
tuell något mer ingående redogörelse för utländsk (främst fransk och tysk)
rätt ges i Strömholm, Integritetsskyddet. Ett försök till internationell lägesbe-
stämning, SvJT 1971, s. 695 ff.
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strationsmaterial i form av olika integritetskränkningar i massmedierna
börjat hopa sig.

För diskussion framlade referenten år 1966 sju teser, som innebär ställ-
ningstaganden till de rättspolitiska spörsmål, rättstekniska konstruktions-
problem och sanktionsfrågor som integritetsskyddet i massmedia syntes
ställa, och det var kring dessa teser diskussionen i huvudsak kom att röra
sig. Samtidigt som referenten fastslog, att då existerande rättsregler om
ärekränkning o.d. ej gav tillräckligt personlighetsskydd (tes nr. 1) och
föreslog att lagstiftningsingripanden på enstaka punkter övervägdes (tes
nr. 7), tog han avstånd från sådana rättstekniska konstruktioner som en
skadeståndsskyddad »allmän personlighetsrätt« (tes nr. 3) och förordade
väsentligen en lösning i form av utomrättsliga normer (teserna nr. 2 och
4); han tryckte därvid särskilt på institutet »beriktigande« (tes nr. 5)
och föreslog inrättande av en radions och televisionens fristående heders-
domstol (tes nr. 6).

Det skulle föra alltför långt att här söka i enskildheter redogöra för
den debatt som ägde rum vid 1966 års juristmöte. Bland inläggen synes
man kunna urskilja tre huvudriktningar i de frågor referenten framlagt.
Den första, representerad främst av den norske korreferenten, höyeste-
rettsadvokat Knut Tvedt, kan sägas ha inneburit skarp skepsis mot nya
bestämmelser, som skulle binda yttrandefriheten i massmedia. På en
punkt, nämligen i fråga om avlyssning med tekniska hjälpmedel, fjärr-
fotografering och dold bandinspelning, var Tvedt beredd att förorda
lagstiftning, men i övrigt ville han i huvudsak överlämna problemet åt
massmedias egen takt. Den andra huvudriktningen omfatter de talare
som väsentligen gav referenten medhåll: åtgärder behövdes, men de
borde lämpligen ta formen av utomrättsliga, yrkesetiska normer. En
tredje riktning, slutligen, höll före att utomrättsliga regler och massme-
dias »självsanering« inte var nog; det var lagstiftarens sak att träda in,
och det var domstolarnas, inte privata organs, sak att ge medborgarna
det integritetsskydd de behövde.

Så stod saken när de nordiska juristerna åtskildes år 1966. Vad hände
sen?

3. DEN FORTSATTA UTVECKLINGEN

3.1. Integritetsproblemen fortsatte att intressera juristerna. En rad ini-
tiativ togs i Norden och annorstädes. Året efter det tjuguf järde nordiska



6 Stig Strömholm

juristmötet anordnade International Commission of Jurists i Stockholm
»The Nordic Conference on privacy«, vars »Conclusions« kom att få
internationell betydelse främst för avgränsningen och definitionen av
integritetsskyddsfrågorna4). Såväl inom FN som i Europarådet företogs
omfattande studier och antogs resolutioner (bl.a. Europarådets rådgi-
vande församlings resolution nr. 428 och rekommendation 582, båda
från 1970). Lagstiftning vidtogs i flera länder; mer härom i det följande.
Praxis i de västliga länderna växte snabbt, och detsamma gäller den
rättsvetenskapliga litteraturen6). Nordiska rådet antog två rekommen-
dationer i frågan; den första (nr. 21/1971) uppmanade regeringerna
att vidtaga åtgärder för effektivt skydd av privatlivets fred, den andra
(nr. 13/1972) betonade vikten av nordisk enhet i fråga om reglerna be-
träffande privata personregister. Trots denna till volymen imponerande
utveckling kan det redan här inledningsvis fastslås att läget försåvitt
gäller massmedia i själva verket inte förändrats radikalt under de tolv
år som gått.

Innan jag ger mig in på en koncis inventering över vad lagstiftarna
och massmedias egna företrädare åstadkommit på integritetsskyddsom-
rådet kan det vara lämpligt att söka kort karakterisera den nordiska och
internationella utvecklingen i stort.

Ganska snart - redan före 1970 — kom integritetsdebatten på de fle-
sta håll att delas upp i tre huvudlinjer, som sällan hölls samman i ett en-
hetligt perspektiv. Den första problemgruppen gällde skydd mot avlyss-
ning, bandupptagning och fjärrfotografering — kort sagt ingrepp i privat-
sfären med olika slag av modern teknisk utrustning. Att sådana ingrepp
förekom och förekommer, och att de kan ge upphov til berättigad oro,
skall inte förnekas. Emellertid måste det nog också sägas, att hittillsva-
rande erfarenhet tyder på att det bortsett från ganska speciella områden
och miljöer knappast visat sig finnas fog för apokalyptiska skräckvisio-
ner på detta fält. Världen har inte blivit full av avlyssningsmikrofoner.

4) Se Strömholm, Right of Privacy and Rights of the Personality (Sthlm 1967),
vilken utgjorde underlag för Stockholmskonferensen. »Conclusions« återges* s.
235 ff. På s. 226 ff. återges det västtyska lagförslag från 1959 som alltjämt
torde få anses vara det mest ambitiösa försöket till totalreglering av integritets-
problemen inom en civilrättslig ram. Förslaget har som bekant ej lett till lag-
stiftning.

5) Redan 1966 ger Lögdberg i Festskrift till Håkan Nial (Sthlm 1966), s. 358 ff.,
en fyllig översikt över diskussionen i nordisk rätt.
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Här har lagstiftaren emellertid ingripit på de allra flesta håll. Uppgiften
var inte särskilt krävande. Inga respektabla intressen kan åberopas till
stöd för avlyssning, tjuvtittande och dold inregistrering (med undantag
för vissa speciella intressekonflikter, t.ex. i rättegång och vid övervakning
av offentliga platser, som här blott kan antydas).

Det andra stora problemrådet, som tidvis i den offentliga debatten
helt undanträngt de övriga, var datateknikens risker från integritetssyn-
punkt. En veritabel dataskräck växte fram under åren efter 1970. Här
var de rättspolitiska avvägningarna svårare. Datatekniken är i och för
sig respektabel; dess intressen företrädes med kraft och med starka eko-
nomiska och andra argument av såväl myndigheter som näringsliv. Icke
desto mindre blev opinionstrycket så starkt att lagstiftaren satte sig i rö-
relse. Sverige kom att bli ett av föregångsländerna; på andra håll har
man inte tillgripit lika radikala lösningar6).

Det tredje stora diskussionsfältet var det som sysselsätter oss här: mass-
media. Här har i själva verket mycket litet hänt. Det kan rentav påstås,
att integritetsskyddssträvandena här har seglat i stark motvind. Det blir
anledning återkomma till rättspolitiska överväganden i slutet av refera-
tet. I detta sammanhang räcker det att kort och gott fastslå att integri-
tetsskyddsivrarna på detta område stött på ett vida starkare motstånd,
med tunga motargument, än på något av de båda andra gebieten.

3.2. Svensk lagstiftning
Här skall först lämnas en med nödvändighet starkt sammanträngd redo-
görelse för den svenska lagstiftningsverksamheten sedan 1966 på integri-
tetsskyddets område. För överblickens skull omnämnes också sådan lag-
stiftning som endast indirekt berör massmedia.

3.2.1. Genomförd lagstiftning
3.2.1.1 Den mest genomgripande förändringen i det författningsmässiga
underlaget för svensk massmedierätt under den avsedda perioden är
otvivelaktigt 1966 års radiolag och radioansvarighetslag7). Medan den

6) Om Norge, se Ragnar Dag Blekeli och Knut S. Selmer, Data og personvern,
Oslo 1977, särskilt s. 43 ff.

7) SFS 1966 nr 755 och 756; radioansvarighetslagens förarbeten: prop. 1966:156
och sammansatt konstitutions- och första lagutskotts utlåtande 1966:1. En kort
översikt över lagstiftningen i Strömholm, Radiorätt och radioansvarighetsrätt,
SvJT 1968, s. 1-34.



8 Stig Strömholm

förra av dessa lagar uppdrager gränser kring rätten att anordna radio-
sändingar m.m., innehåller radioansvarighetslagen bestämmelser om det
straff- och processrättsliga ansvaret för sådana rättskränkninger som be-
gås genom innehållet i radio- och televisionsprogram. Sistnämnda frå-
gpr hade före lagstiftningens införande kännetecknats av betydande
osäkerhet. Tre punkter i radioansvarighetslagstiftningen förtjänar här
att särskilt nämnas. För det första valde lagstiftaren att på radiorättens
område genomföra den typ av exklusivt ansvar för en i lagen utpekad
person — den ansvarige pro gr amut givaren, utan vars vilja intet får med-
tagas i program - som är karakteristisk för den svenska tryckfrihetsrät-
ten. Med ett sakligt relativt obetydligt undantag svarar denne ensam för
programinnehållet. För det andra har man i radioansvarighetslagstiftnin-
gen övertagit tryckfrihetsrättens bestämning av vad som utgör yttrande-
frihetsbrott i radio och television; radiorättens brottskatalog består helt
enkelt av en hänvisning till tryckfrihetsförordningen: yttrandefrihets-
brott är framställning eller offentliggörande som jämlikt denna förord-
ning skulle ha varit att anse som tryckfrihetsbrott, om gärningen begåtts
genom tryckt skrift. För det tredje, slutligen, har i radioansvarighets-
rätten upptagits de tryckfrihetsrättsliga regler som skyddar meddelare av
uppgifter för radiosänding och som förbjuder efterforskningar efter den
som författat eller framställt program, framträtt i sådant eller lämnat
meddelande för sändning; det är vidare förbjudet för programutgivare,
tjänsteman hos radioföretaget eller annan som har att ta befattning med
radioprogram eller nyhetsmeddelande för sådant program att avslöja
författare, producent, medverkande eller meddelare. I fråga om rätte-
gången i radioansvarighetsmål har i huvudsak de tryckfrihetsrättsliga
specialreglerna övertagits på radiorättens område.

Vi kan redan nu notera, att radioansvarighetslagstiftningen icke inne-
bar någon utvidgning av ansvaret för integritetskränkningar utöver de
traditionella (ärekränkning, förolämpning). Något yttrandefrihetsbrott
bestående i avslöjanden ur privatlivet e.d. upptog inte den tryckfrihets-
rättsliga brottskatalog till vilken hänvisning äger rum i den nya lagstift-
ningen; det kan tilläggas, att situationen härvidlag förblivit oförändrad.

Som ett svårlöst problem från integritetsskyddssynpunkt framstår up-
penbarligen det radiorättsliga (och tryckfrihetsrättsliga) meddelare- och
anonymitetsskyddet i förening med ansvarets strikta exklusivitet, både i
den bemärkelsen att endast programutgivaren är ansvarig och i den me-
ningen att det endast (med undantag som här saknar intresse) är själva
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yttrandefrihetsbrottet som kan beivras, medan sådana handlingar som
har karaktären av förberedelser — t.ex. avlyssning, dold fotografering
o.s.v. - inte blott faller utanför den rättsliga berömningen utan över-
huvudtaget ej får utredas (jfr dock under 3.2.1.2. nedan). Tydligen
föreligger här en reell intressekonflikt mellan integritetsskyddsintressena
å ena sidan, å andra sidan strävan att skydda radions och televisionens
informationskällor. Lagstiftaren har, kort och gott, i allt väsentligt valt
att tillgodose den senare strävan.

Lagstiftningen utgör nu inte det enda regelsystem som kringgärdar
radioverksamheten. I kraft av radiolagen har statsmakterna överlåtit den
exklusiva sändningsrätten på Sveriges Radio AB; i avtal den 1. jan.
1967 mellan svenska staten och radioföretaget (avtalet, som ursprungli-
gen gällde t.o.m. 30. juni 1977, har förlängts på ett år i avvaktan på att
1974 års radioutredning skall slutföra sitt arbete) ålägges det senare
att i sin verksamhet iaktta opartiskhet ock saklighet. Det uttalas vidare i
det s.k. radioavtalet (8 § tredje st.): »Den enskildes privatliv skall respek-
teras om inte ett oavvisligt allmänt intresse kräver annat.« Slutligen
innehåller radioavtalet (8 § femte st.) regeln, att felaktiga sakuppgifter
skall beriktigas, när det är påkallat och att den som har befogat anspråk
på att bemöta ett påstående skall beredas tilfälle till genmäle. För över-
vakning av bolagets fullgörande av sina avtalsenliga förpliktelser finns
(7 § radiolagen samt särskild instruktion, SFS 1967:449) radionämn-
den. Till dennas verksamhet, liksom till radions utomrättsliga normer,
återkommer vi i det följande (under 4.2.).

Sammanfattningsvis torde det vara berättigat att fastslå, att 1966 års
svenska radiolagstiftning, försåvitt gäller författningsreglerna, inte inne-
bar någon utvidgning av integritetsskyddet i förhållande till det rättsläge
som dryftades vid det tjugufjärde nordiska juristmötet.

3.2.1.2 Som redan nämnts påbörjade år 1966 den s.k. integritetsskydds-
kommittén sitt arbete i Sverige. De hittillsvarande konkreta resultaten
av detta arbete utgöres i allt väsentligt av två nya, år 1975 införda be-
stämmelser - 4 kap. 9 a och 9 b §§ i brottsbalken; dessa paragrafer
straffbelägger olovlig avlyssning med tekniskt hjälpmedel samt anbrin-
gande av sådant hjälpmedel för avlyssning (och brytande av telehemlig-
het). Genom ändring samma år i 1 kap. 3 § skadeståndslagen utvidga-
des skadeståndsansvaret för personskada till att omfatta även lidande
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som tillfogats någon genom brottet olovlig avlyssning8). Smärre följd-
ändringar förbigås här.

Som framhållits ovan i fråga om radioansvarighetens - och tryckfri-
hetsrättens - exklusivitetsprinciper är förbudet mot olovlig avlyssning
åtminstone av oviss betydelse i fråga om sådana integritetskränkningar
som äger rum genom offentliggörande i massmedia. I fråga om hand-
lande, som avbryts innan resultaten av en olovlig avlyssning kommit
pressen eller radion tillhanda, är de nya bestämmelsernas effekt i varje
fall ej klar (jfr dock föredragande departementschef i prop. 1975/76:
204, s. 131. Det ligger emellertid i sakens natur att intrång, som begås
med dold apparatur, sällan blir upptäckta förrän produkten i någon
form offentliggöres.

Integritetsskyddskommitténs fortsatta arbete beröres i det följande
(3.2.2.1.).

3.2.1.3 Om integritetsspörsmålen sålunda ännu ej kommit att spela
någon framträdande roll i svensk yttrandefrihetsrättslig och straffrättslig
lagstiftning, har de i gengäld varit i hög grad bestämmande för lagstif-
tarens agerande på dataområdet. Här är att anteckna ej mindre än tre
lagar: datalagen den 11 maj 1973 (SFS 1973:289), kreditupplysnings-
lagen den 14 dec. samma år (SFS 1973:1173) och inkassolagen den 26
april 1974 (SFS 1974:182)9). Sammanfattningsvis innebär denna lag-
stiftning som bekant dels inrättandet av en central myndighet, datain-
spektionen, med vittgående kontrollbefogenheter över databaserade per-
sonregister liksom över kreditupplysnings- och inkassoverksamhet, dels
införandet av tillståndstvång för alla dessa verksamheter10). Försåvitt
gäller integritetsskyddet i eller gentemot massmedia är främst de tre
lagarnas sekretessbestämmelser av intresse. Jämlikt 13 § datalagen är
»registeransvarig« liksom varje annan, som tagit befattning med person-
register, underkastad tystnadsplikt i vad avser enskilds personliga för-
hållanden; en liknande regel gäller jämlikt lagens 19 § för datainspek-
tionens personal. Motsvarande bestämmelser för dessa båda kategorier

8) Ändringar i brottsbalken införda genom SFS 1975:239. Förarbeten: SOU 1970:
47, Skydd mot avlyssning; prop. 1975:19, justitieutskottets betänkande 1975:12.

9) Datalagens viktigaste förarbeten: SOU 1972:47, Data och integritet, prop.
1973:33.

10) Se bl.a. J. Freese, C. Gavatin och N. Rydén, Privatlivets helgd, Stockholm
1975.
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återfinnes i 14 och 18 §§ kreditupplysningslagen samt 11 och 16 §§ in-
kassolagen.

Den lagstadgade tystnadsplikten icke blott för offentliga tjänstemän
utan även för privatanställda, som har att ta befattning med personupp-
gifter i den verksamhet som avses med de tre nu nämnda lagarna är f .n.
av ringa praktisk betydelse för integritetsskyddet i massmedia, eftersom
brott mot tystnadsplikten (liksom utlämnande av sekretessbelagd hand-
ling) jämlikt tryckfrihetsreglerna är straffbart i vanlig ordning endast
därest föreskrift om sådan plikt givits i »särskild lag«; någon sådan finnes
icke för privatanställda. (7 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen i dess lydel-
se av den 18 nov. 1976, SFS 1976:995). Den enligt de speciella tryck-
frihetsrättsliga reglerna ansvarige kan straffas för otillåtet offentliggöran-
de, dock endast om publiceringen innefattar att han uppsåtligen åsido-
sätter tystnadsplikt enligt vad därom särskilt stadgas; sistnämnda fall
torde vara av förhållandevis underordnat praktiskt intresse.

3.2.1.4 För fullständighetens skull skall här slutligen, bland genomförda
lagändringar på integritetsskyddsområdet i svensk rätt, omnämnas lagen
den 13. jan. 1977 (SFS 1977:20) om TV-övervakning11); lagen inför
tillståndstvång för anbringande av TV-kamera för personövervakning
på sådant sätt att den kan riktas mot plats som är upplåten för eller
eljest nyttjas av allmänheten. Vid tillståndsprövningen skall den behöriga
myndigheten (länsstyrelsen) taga hänsyn dels till sökandens intresse av
övervakning dels till enskildas eventuella intresse av att dylik övervak-
ning ej kommer till stånd (6 § första st.). Endast om kameran är erfor-
derlig för det uppgivna ändamålet och anledning saknas att antaga, att
otillbörligt intrång i enskilds personliga integritet skall uppkomma, får
tillstånd meddelas. Av intresse i förvarande sammanhang är också regeln
i 7 § andra st. att länsstyrelsen i samband med tillståndsgivningen skall
ge de föreskrifter bl.a. om förvaring och användning av upptaget mate-
rial som kan anses erforderliga med hänsyn till enskilds personliga inte-
gritet. Om emellertid enskild, som förfogar över en TV-upptagning med
bilder som (utan att vara ärekränkande) innefattar för de avbildade
enskilda pinsamma eller avslöjande moment, lämnar dessa till utgivare av
periodisk skrift i tryckfrihetslagstiftningens mening eller till radio- eller
televisionspersonal och bilderna sedan offentliggöres i massmedia synes

11) Förarbeten: prop. 1975/76:194; justitieutskottets utlåtande 1976/77:14.
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en tillämpning av det tryckfrihetsrättsliga regelsystemet kunna få till
följd att någon påföljd ej kan ifrågakomma.

3.2.2 Pågående lagstiftningsarbete
Lagstiftningsförberedelser pågår i Sverige på en rad områden, som åt-
minstone indirekt han ha betydelse för integritetsskyddet. Här kan emel-
lertid endast två sådana lagstiftningskomplex beröras något.
3.2.2.1 Den år 1966 tillsatta integritetsskyddskommittén, vars förslag om
avlyssning ledde till de ovan angivna tilläggen i brottsbalken, fortsätter
alltjämt sitt arbete. År 1974 avgavs betänkandet SOU 1974:85, Foto-
grafering och integritet och två år senare Reklam och integritet, SOU
1976:48. Kommittén avser i sitt slutbetänkande att utreda frågor som
rör ickekommersiellt utnyttjande av uppgifter om enskilds privatliv och
därvid bl.a. upptaga spörsmålet om olovligt åtkommet materials an-
vändning såsom bevis i rättegång12). I 1974 års betänkande föreslogs
regler med förbud mot obehörig fotografering av personer, som befinner
sig på enskild eller eljest för insyn skyddad plats (avsedda att intagas så-
som 4 kap. 6 b och 6 c §§ brottsbalken). I betänkandet av år 1976 till-
fogas nu ytterligare en paragraf, 6 d § till samma brottsbalkskapitel. Den
föreslagna bestämmelsen innebär, att den som i reklam olovligen använ-
der bild eller namn som uppenbarligen avser viss person skall dömas till
böter för olovlig reklam. Följdändringar föreslås införas i skadeståndsla-
gen och 1960 års lag om rätt till fotografisk bild.

De båda förslagen är f.n. föremål för behandling i justitiedepartemen-
tet. När detta skrives (nov. 1977) kan den framtida handläggningen
inte med full säkerhet bedömas.

3.2.2.2 Den rättsliga regleringen av tryckfriheten, främst i massmedia,
och av allmänna handlinger och tystnadsplikt är i Sverige sedan länge
föremål för utredning. Partiella reformer har vidtagits på båda dessa
områden; år 1976 infördes lagändringar, som avsågs förstärka medde-
lare- och anonymitetsskyddet i tryckfrihetsrätten (lag den 18. nov. 1976,
SFS nr. 955 )13) och samtidigt antogs nya regler om allmänna hand-
lingar (lag 18. nov. 1976, SFS nr. 954)14). Arbetet går emellertid vida-

12) SOU 1976:48, s. 9.
13) Förarbeten: SOU 1975:49, Massmediegrundlag; prop. 1975/76:204, konstitu-

tionsutskottets betänkande 1975/76:54 och 1976/77:1.
14) Förarbeten: SOU 1975:22, Lag om allmänna handlingar; prop. 1975/76:160,

konstitutionsutskottets betänkande 1975/76:48, 1976/77:1.
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re; strävan är att sammanföra hela yttrandefrihetsrätten i en grundlag.
Med denna uppgift arbetar nu 1977 års yttrandefrihetsutredning.

Utan att ingå i detaljer kan man fastslå, att det pågående lagstift-
ningsarbetet på yttrandefrihetsrättens område präglas väsentligt mer av
omsorgen om en omfattande och i möjligaste mån likformigt gällande
yttrandefrihet än av intresse för integritetsskyddsfrågorna. Det förtjänar
nämnas att massmedieutredningen i sitt förslag till massmediegrundlag
icke föreslår några tillägg till den befintliga brottskatalogen, som är av
intresse i förevarande sammanhang; förutom att man i huvudsak bibe-
håller gällande regler om otillåtet offentliggörande (d.v.s. publicering
av hemlig handling) och brott mot tystnadsplikt är ärekränkning — förtal
och förolämpning - de enda brott som föreslås bli straffbara yttrande-
frihetsbrott15). Utredningen diskuterar heller ej integritetsproblemen.

3.3. Nordisk lagstiftning
Det svenska panoramat har belysts förhållandevis detaljrikt. I de övriga
nordiska länderna, beträffande vilka vi endast upptar de centrala inte-
gritetskränkningarna, har utvecklingen i riktning mot ett förstärkt inte-
gritetsskydd gått både snabbare och längre på vissa områden. Inlednings-
vis framhölls, att Norge i flera hänseendan kunde betraktas som före-
gångslandet på detta gebiet. Där fanns redan 1966 i praxis och även i
lagstiftningen förhållandevis välutvecklade regler. I Finland infördes
genom lag den 11 juli 1972 (nr. 543) i strafflagens 27 kap. bestäm-
melser med förbud mot olovlig avlyssning, olovlig observation och för-
beredelse till dessa handlingar. Det är emellertid i detta sammanhang
särskild anledning att peka på den danska lagstiftning som tillkommit på
grundval av Straffelovrådets betænkning nr. 601/1971 (lag 1972 nr.
89). Här infördes nya eller skärpta regler mot avlyssning med teknisk
apparatur, mot fotografering och utnyttjande av kikare och liknande
apparatur på icke fritt tillgängligt ställe, mot offentligt anställdas ut-
nyttjande av kunskap om enskildas privatliv, mot »häleri«, alltså sekun-
därt nyttjande exempelvis genom publicering, med fridskränkande ma-
terial samt slutligen mot meddelanden om annans privata förhållanden
(§§ 263.3, 264 a-d Straffeloven; regeln om meddelande om annans
privatliv fanns redan tidigare). Det mest märkliga med 1972 års danska

15) SOU 1975:49, s. 22.
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lagstiftning, som till skillnad från motsvarande, betydligt mindre omfat-
tande svenska regler och förslag får direkt genomslag även i fråga om
offentliggörande i massmedia, är emellertid den ändring som genom-
fördes i § 15 strafflagens ikrafttrædelseslov: i fråga om de här avsedda
fredskränkningarna uppger den danska rätten den liksom i svensk rätt
av ålder gällande principen att ekonomisk ersättning för icke-ekonomisk
skada förutsätter brottslig gärning. Man tillskapade m.a.o. vid sidan av
och utöver de nya straffrättsliga reglerna ett skadeståndsansvar för kränk-
ningar av privatlivets fred. Vissa ansatser till skydd fanns - som påpekas
i professor Grönfors' referat från 1966 - redan tidigare i dansk civilrätt,
men onekligen har den danske lagstiftaren med 1972 års ändringar tagit
ett mycket stort steg i riktning mot den ordning som karakteriserar den
kontinentala rätten på området. Enligt min uppfattning utgör den
danska lagstiftningen härutinnan det mest betydelsesfulla som finns att
inrapportera från den nordiska utvecklingen 1966-1978.

3.4. Utvecklingen i andra länder
Jag avser här att nöja mig med en karakteristik av de tendenser och
principiella lösningar som synes ha kommit att dominera i främst kon-
tinental rätt under perioden efter 1966. För enskildheter vill jag hänvisa
till de vid det här laget ganska talrika skrifter som finns på området16).

Som framgår av professor Grönfors5 referat från det tjugufjärde nor-
diska juristmötet har frågan om ett effektivt integritetsskydd av juristerna
diskuterats i högst varierande termer. I tysk rätt har idén om en omfat-
tande s.k. personlighetsrätt spelat en stor roll, och detta begrepp har
även, låt vara i mindre utsträckning, spelat en roll i den franska debat-
ten. På anglo-amerikanskt håll har utgångspunkten regelmässigt varit
att en »invasion of privaty« främst är att betrakta som en »tort«, en
skadegörande handling. När man skall söka -göra sig en realistisk före-
st aiming om diskussionens innebörd, är det i fråga om tysk rätt anled-
ning framhålla, att begreppet »personlighetsrätt« skjutits fram med så-
dan energi av två i huvudsak praktiska skäl (»praktiska« åtminstone i
den meningen att det gällt att inom en av begreppsjurisprudensen präg-
lad lagstiftning finna plats för rättspolitiskt acceptabla lösningar). För
det första har man ansett sig finna »laga stöd« för integritetsskyddet

16) Se bl.a. Å. Lögdberg, Personlighetsrätt, Sthlm 1972; Strömholm, ovan i not 3
och 4 a.a.
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genom att knyta an till en regel i 1949 års Bonn-grundlag om »freie Ent-
faltung der Persönlichkeit« såsom en grundläggande mänsklig och med-
borgerlig rättighet; för det andra har man ansett sig tvungen att konstru-
era en »verklig« subjektiv rätt, med ett eget objekt (till vilket »person-
ligheten« har utnämnts), för att kunna använda skadeståndsregeln i §
823 BGB i integritetsskyddets tjänst.

Söker man i görligaste mån bortse från differenser i fråga om ter-
minologi och begreppsbildning, kan man sedan lagstiftning på integri-
tetsskyddets område genomförts i en rad kontinentala länder, bl.a. Frank-
rike och Västtyskland, konstatera ett förhållandevis enhetligt mönster
för de rättsliga lösningarna. Det är av vikt att fastslå, att detta mönster
omfattar hela fältet av konflikter; även om det finns omfattande special-
regler för massmedia, är ansvaret för rättskränkningar principiellt det-
samma för dessa som för andra rättssubjekt. Den för svensk yttrande-
frihetsrätt karakteristiska anordningen att hålla en särskild brottskatalog
för press och radio saknar i huvudsak motsvarighet i de kontinentala
rättssystemen.

Det enhetliga mönstret kan beskrivas sålunda. Man har utvalt ett an-
tal handlingar, som bedömts vara å ena sidan särskilt kränkande och å
andra sidan möjliga att avgränsa med någorlunda stor precision; det
rör sig, med vissa variationer i rekvisiten (t.ex. i fråga om skyddade plat-
ser m.m.) om olovlig avlyssning och ljudupptagning och olovlig fotogra-
fering (observation med tekniska hjälpmedel) samt utnyttjande av lag-
stridigt åtkommet material, som hänför sig till andras privatliv. Dessa
gärningar har gjorts till föremål för straffrättsliga sanktioner. Det bör
därvid observeras, att denna kriminalisering regelmässigt också direkt
drabbar massmedia; ehuru dessa i flertalet berörda länder åtnjuter vissa
privilegier i olika hänseenden, tillämpas det svenska systemet med en för
press och radio speciell brottskatalog, som till sitt innehåll avviker från
den allmänna kriminallagstiftningen, såvitt jag har mig bekant icke i
dessa länder. Det förekommer också på flera håll, att den omfattande
spridning som ett offentliggörande i massmedia innebär anges såsom en
aggraverande omständighet vid bedömningen av integritetskränkningar.
I fråga, om rekvisiten för straff rättsligt ansvar förtjänar en i fransk rätt
förekommande regel att särskilt noteras. Enligt artikel 370 Code pénal
(i dess lydelse enligt lag 17. juli 1970) är s.k. montage, d.v.s. arrangera-
de sammanställningar av bilder eller ljud, som ger en falsk bild av det

36
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ursprungligen uttalade eller avbildade, föremål för kriminalisering17).
Runt detta straffbelagda »kärnområde«, som givetvis kompletteras

med civila sanktioner, är integritetsskyddet uppbyggt i form av ett civil-
rättsligt skydd, som antingen vuxit fram i praxis (som fallet är i Väst-
tyskland, där lagstiftningsförsöken i huvudsak misslyckats) eller har sitt
stöd i mycket allmänt hållna regler (t.ex. Frankrike, där emellertid den
år 1970 införda art. 9 Code civil egentligen blott konfirmerar en gammal
och omfattande praxis)18). Detta civilrättsliga skydd, vilket sålunda kan
tas i anspråk gentemot sådana kränkningar som uppfattas som »rätts-
stridiga« utan att falla under de straffrättsliga gärningsbeskrivningarna,
omfattar i huvudsak möjlighet till förbudstalan och till skadestånd. Även
i fråga om dessa sanktioner är massmedia i allt väsentligt underkastade
normala regler. I fransk rätt spelar i fråga om press och film erfarenhets-
mässigt det mycket snabbt verkande beslagsinstitutet (saisie) en fram-
trädande roll; beslut om beslag av integritetskränkande publikationer
ges av ensamdomare och kan bokstavligt talat utverkas och bringas i
verkställighet inom mindre än ett dygn. Kontinental pressrätt omfattar
även instituten beriktigande och genmäle.

Slutligen förekommer administrativa regler innefattande förbud mot
tillverkning, import och försäljning av integritetsfarlig apparatur eller
licenstvång för förvärv och innehav av dylik apparatur; sådana regler
finns som bekant även i Norden men kan inte närmare beröras här.

Genom 1972 års lagstiftning kan den danska rätten sägas ha tagit ett
betydande steg i riktning mot det kontinentala systemet.

4. UTOMRÄTTSLIGA NORMER. DEN SVENSKA
UTVECKLINGEN

4.1 Pressen
Som framgick av diskussionen vid 1966 års juristmöte har Sverige en
särskilt lång och omfattande tradition i fråga om »självsanerande« verk-
samhet på pressens område19). Redan 1916 tillkom pressens opinions-

17) Se R. Lindon, Les droits de la personnalité, Paris 1974, s. 95 ff. (komparativt
material avseende norsk, tysk och schweizisk rätt, s. 102 f.).

18) Lindon, a.a., s. 66 ff.
19) En instruktiv översikt såväl över regelsystemet som över ett stort antal om-

diskuterade fall finner man i Lennart Groll och Curt A. Berg, Ett fall för
PO. Pressetik i regler och praxis. Sthlm 1976 (TU:s Förlags AB).
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nämnd, som under de senaste trettio åren haft som uteslutande uppgift
att tjänstgöra som »hedersdomstol« i pressetiska frågor; år 1923 utfärda-
de publicistklubben för första gången pressetiska regler, som sedan gen-
omgått talrika omarbetningar och år 1974 utfärdades i ny form, nu
gemensamma för press, radio och TV samt antagna av publicistklubben,
svenska journalistförbundet och tidningsutgivareföreningen; år 1969
slutligen inrättades befattningen som allmänhetens pressombudsman
(PO). Denne kan - på eget initiativ eller efter anmälen - upptaga fall
av brott mot de etiska reglerna. I enklare fall kan han själv göra utta-
landen, eljest hänskjuts ärendet för prövning till opinionsnämnden,
vilken även har ställningen som överinstans i förhållande till PO. Om
nämnden klandrar en tidning, har denna att publicera nämnduttalandet
i oavkortat skick och på väl synlig plats; uttalandena distribueras också
av tidningarnas telegrambyrå (TT). Härutöver skall tidning, som blivit
föremål för »fällande« uttalande av nämnden, erlägga en s.k. expedi-
tionsavgift. Maximibeloppet för denna var år 1976 dock endast 3.200
kronor. En tidigare gällande regel av innebörd att den som vände sig
till opinionsnämnden skulle förbinda sig att avstå från talan inför dom-
stolarna har numera upphävts20).

Bland de etiska reglerna förtjänar att här nämnas reglerna nr. 6-9,
som går under rubriken »Respektera den personliga integriteten«. Där
stadgas, bl.a., att publicitet som kan kränka privatlivets helgd, ej skall
förekomma, »om inte ett oavvisligt allmänintresse kräver offentlig be-
lysning«. Vidare betonas vikten av hänsyn vid självmord och självmords-
försök samt gentemot offren för brott och olyckor. Motsvarande manin-
gar ges i fråga om bildmaterialet i pressen. Ett särskilt avsnitt inskärper
vikten av försiktighet med namn i samband med brotts- och rättegångs-
referat.

Den ovan (not 19) nämnda översikten över fall, som kommit under
PO:s och opinionsnämndens prövning under senare år upptar inte något
betydande antal fall av offentliggöranden, i vilka kränkning av privat-
livets helgd utgör huvudmomentet. Jämfört med de internationella skan-
dalreportage som väckt uppseende under motsvarande tid framstår de
också som åtminstone förhållandevis lindriga, även om det givetvis är
omöjligt för en utomstående att med full skärpa göra sig en föreställning
om vilka skadeverkninger som kan ha vållats de berörda i deras egen

20) Jfr professor Grönfors' referat i 1966 års förhandlingar, s. 17, not 27.
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krets. Skall man våga sig på ett omdöme på grundval av detta material
jämte egna intryck förefaller ett par iakttagelser att kunna framföras
som någorlunda säkra. För det första synes svensk press åtminstone som
regel visa ganska stor avhållsamhet när det gäller att exponera personer,
som misstänks för brott, och även brotts- och olycksoffer. En annan sak
är att människors förvirring eller uppgivenhet i krävande situationer nog
utnyttjas ganska hårdhänt för att utverka samtycke till en publicering,
som vederbörande vid mogen eftertanke sannolikt skulle ha avböjt. För
det andra blommar visserligen den s.k. kändisjournalistiken ohämmat,
men i de allra flesta fall torde reportage och bilder i denna genre tillkom-
ma med åtminstone någon medverkan av de berörda. Systematiskt sno-
kande i exempelvis politikers privatliv synes knappast förekomma. Å
andra sidan vågar man nog tala om en »sensationsvall«: när en nyhet
är s.a.s. »stor nog«, sprängs vallen, och de hämningar som eljest re-
spekteras spolas bort. Självfallet kan detta ses som utgången av en in-
tressekonflikt: nyheter av en viss dignitet anses beröra allmänheten i så
hög grad att andra hänsyn får ge vika. Det kan dock inte bortses ifrån
att sensationsjakt, brist på andra säljbara nyheter och konkurrens om
lösnummerköparna påverkar bedömningen av en nyhets värde starkare
än en mer objektiv skattning av dess reella och sakliga allmänintresse.

Frågan huruvida pressen i tillbörlig omfattning respekterar privat-
livets helgd kan uppenbarligen inte besvaras utan ett personligt ställ-
ningstagande, och detta torde i ett spörsmål av denna typ bli i särskilt
hög grad färgat av den enskilde bedömarens egen livsstil, sensibilitet och
allmänna värderinger. Det är naturligtvis långt ifrån säkert att en sådan
bedömare kommer till ett resultat, som skulle stå sig vid en rundfråga
till allmänheten. Men denna reservation anser jag mig skyldig att redo-
visa en egen ståndpunkt, och denna är att privatlivets helgd icke i till-
räcklig omfattning respekteras i svensk press. Det vore lätt att uppräkna
exempel på reportage, där exempelvis helt oförvitliga medborgares -
även barns - ekonomiska förhållanden blottlägges på ett sätt som kan
medföra inte blott psykiskt obehag utan även rentav mer konkreta faror
för de berörda. Man kan peka på redogörelser för avlyssnade privat-
samtal, fotografier av privatbostäder och liknande. Utrymmet medger
inte någon detaljerat konkret exemplifiering men som ett färskt exempel
kan nämnas ett utslag av pressens opinionsnämnd (återgivet i Dagens
Nyheter den 10 nov, 1977), där en aftontidning klandras för att ha låtit
publicera detaljer ur drottning Silvias sjukjournal i samband med ned-
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komsten i juli 1977; tydligen hade en fotograf från tidningen lyckats ta
en bild av journalen, då den ansvarige läkaren öppnade en mapp, i
vilken denna förvarades.

Det sagda innebär, som exemplet antyder, inte något påstående om att
de för pressetikens vidmakthållande ansvariga organen skulle tillämpa
en alltför låg standard. Frågan är i stället om de sanktioner de förfogar
över är effektiva nog; det är denna fråga jag är benägen att besvara
nekande.

4.2. Radio och television
Som redan framhållits gäller numera (sedan 1974) samma etiska regler
för publiceringsverksamheten i radio och televion som för pressen. Här-
utöver gäller emellertid också radioavtalet (och radioansvarighetslagen).
I förhållande till avtalet är de etiska reglerna mer detaljrika. Slutligen
finns för Sveriges radio ab interna programregler, som i detta samman-
hang icke synes kräva några kommentarer.

Radio- och TV-programmens förenlighet med gällande författnings-
regler samt radioavtalet övervakas av en självständig nämnd, radio-
nämnden. Denna är i princip inte behörig att tillämpa de pressetiska
reglerna, i den mån dessa saknar täckning i radioavtalet och lagstiftnin-
gen. På integritetsskyddets område är emellertid risken för bristande
överensstämmelse mellan de etiska reglerna och radioavtalet sannolikt
praktiskt ringa, även om man icke kan bortse från att fall kan förekom-
ma, där ett program visserligen inte kan anses stå i strid med radioav-
talets förpliktelser men väl med någon av de mer detaljerade normerna
bland de etiska reglerna. Det något egendomliga förhållandet är med
andra ord för handen, att dessa etiska regler, vilkas efterlevnad i fråga
om pressen övervakas av PO och opinionsnämnden, på radions och tele-
visionens område saknar någon egentlig »målsman«.

Radionämndens praxis har blivit föremål för två redogörelser i bok-
form21). De båda böckerna tyder på att frågan om privatlivets helgd
spelat en mycket underordnad roll bland de talrika klagomål som an-
förts mot Sveriges radio. Under perioden 1971-76 förekommer endast

21) Staffan Vangby, Opartiskhet och saklighet, Stockholm 1971, som täcker pe-
rioden 1 juli 1967 - 31 dec. 1970, och Lars Bergman, Radionämnden an-
ser . . . , Stockholm 1977; sistnämnda arbete avser besluten från 1 jan. 1971
till och med 30 juni 1976 jämte två senare avgöranden.
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tre fällande utslag. I samtliga fall rörde det intervjuer med enskilda i
samband med debatt av samhällsföreteelser, som i och för sig förtjänade
uppmärksamhet.

Med hänsyn till den omfattande kritiska uppmärksamhet som radion
och televisionen är föremål för synes det rimligt att fastslå, att integri-
tetskränkningar såsom sådana icke f.n. utgör något omfattande problem
i sändningsverksamheten

5. SAMMANFATTNING OCH BEDÖMNING

Det föregående har i allt väsentligt haft karaktären av.redogörelse för
gällande rättsliga och utomrättsliga normers förändring sedan 1966 och
nuvarande innehåll. Det återstår att söka resumera och kritiskt granska
resultaten av denna genomgång.

Någon samlad nordisk bild av utvecklingen på integritetsskyddets om-
råde är uppenbarligen inte möjlig att ge. Norge framstod redan 1966
som ett föregångsland i viktiga hänseenden. Dansk rätt har på sätt ovan
visats varit beredd att ta avgörande steg i riktning mot ett förstärkt inte-
gritetsskydd i massmedia och eljest; även i Finland har man vidtagit
betydelsesfulla lagändringar i denna riktning.

Det kan inte undvikas, att den svenska utvecklingen vid jämförelse
med såväl grannländerna som den kontinentala rättsutvecklingen fram-
står som påtagligt dröjande och försiktig. Bland integritetsproblemen
har den svenska lagstiftaren energiskt och förhållandevis radikalt an-
gripit dem som hänför sig till datatekniken. I fråga om olovlig avlyss-
ning har lagstiftning genomförts, men spörsmålen om skydd mot foto-
grafering och missbruk av en persons bild är olösta, och när det gäller
användningen av material som åtkommits genom, eller i sig utgör, inte-
gritetskränkningar - och det är regelmässigt på användningsstadiet som
massmedia träder in - har de förändringar som genomförts tvivelaktigt
värde; ingenting tyder på att nya förändringar, som skulle påverka mass-
medias verksamhet, skulle vara att förvänta. Man har övelåtit saken åt
den utomrättsliga normbildningen.

I det föregående har jag ansett mig våga hävda, att det utomrättsliga
normsystemet på pressens område, hur samvetsgrant och omdömesgillt
det än må hanteras av de organ som är satta att tillämpa det, inte erbju-
der tillräckligt effektiva garantier för den personliga integriteten. Ett
ogillande uttalande av pressens opinionsnämnd och en expeditionsav-
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gift om några tusen kronor är inte något som en hänsynslös aftontidning
i kamp med konkurrenterna om lösnummerköparna eller i färd med att
bedriva hatpropaganda och agitation mot misshagliga grupper och
enskilda torde ha anledning att bekymra sig mycket om.

För egen del har jag mycket svårt att tro, att dansk, fransk, norsk
eller västtysk press på grund av reglerna om skydd för privatlivet skulle
vara förhindrad att fullgöra legitima upplysande och samhällskritiska
uppgifter. Den naturliga slutsatsen vore att svensk tryckfrihetsrätt, om
man ville följa närstående demokratiska kulturländers exempel, skulle
dels ge plats åt en eller flera regler om privatlivets skydd såväl i brotts-
balken som i den yttrandefrihetsrättsliga brottskatalogen, dels - eller
åtminstone - genomföra sådana ändringar i den skadeståndsrättsliga
lagsstiftningen, som möjliggör för domstolarna att utdöma skadestånd
även för rättsstridiga integritetskränkningar, såväl i som utanför mass^
media, även om dessa kränkningar inte faller inom det med nödvändig-
het av rättssäkerhetsskäl snävt begränsade och strikt definierade område
där straffsanktioner kan ifrågakomma. Jag är för min del övertygad om
att denna slutsats är berättigad och att det svenska rättssystemet inte
skulle förlora något på saken; tvärtom skulle sådana ändringar inne-
bära ett framsteg.

I ett sammanhang sådant som detta kunde det kanske vara nog att
redovisa en rättspolitisk ståndpunkt. I det speciella fall som här förelig-
ger vore det emellertid en rent quichotisk naivitet att inte tillägga, att
det framstår som ytterligt osannolikt att den svenska lagstiftaren kom-
mar att föreslå de angivna förändringarna eller ens någon av dem. En
utbyggnad av integritetsskyddet i yttrandefrihetsrätten skulle säkerligen
inte innebära några beaktansvärda frihetsinskränkningar för massmedia,
men det är - som bl.a. det västtyska exemplet från 1959 visar - över-
vägande troligt att varje åtgärd som innebär en utökning av yttrande-
frihetens brottskatalog, för att nu inte tala om inskränkningar i medde-
lare- och anonymitetsskyddet, skulle ge upphov till så våldsamma opi-
nionsyttringar, i god eller ond tro, från massmedias sida att det framstår
som närmast uteslutet att man skulle våga sig på saken. Varje samhälle
har sina heliga kor, som det för det mesta är både klokt och dygdigt att
respektera. Den svenska tryckfrihetsrätten är en sådan helig ko. Det är
oftast både kortsynt och övermodigt av en enskild att häckla dessa kult-
föremål; yttrandefriheten, som i Sverige är mycket gammal, är en dyrt
tillkämpad frihet, och det finns anledning att tåla åtskilligt för att den
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skall bevaras i helgd. Att förändringar i syfte att reducera massmedias
möjligheter att i huvudsak ostraffat tillfoga människor svåra lidanden
och kanske rentav ödelägga deras existens mycket väl låter sig förenas
med orubbad respekt för yttrandefrihetens principer är kanske en be-
dömning, som ter sig alltför subtil för att den heliga kons överstepräster
inte skall vädra kätteri och onda anslag. Kulten av heliga djur är svår
att förena med nyanserad kritik. Det blir gärna »för eller mot«.

Mot denna nedslående bakgrund framställer jag följande.

6. TESER

(1) Dansk och norsk rätt har under perioden efter 1966 — i den mån
så icke var fallet redan tidigare - i huvudsak uppnått ett så effektivt
integritetsskydd som lämpligen kan uppnås på rättslig väg inom detta
område, där försiktighet, takt, relativism och nyanskänsla manar till
återhållsamhet i den rent juridiska regleringen och där frivilligt an-
ammande av dessa dygder, utöver vad strikta rättsregler kräver, under
alla förhållanden är ett nödvändigt komplement (min okunnighet om
enskildheter i den finska och den isländska rätten förbjuder mig att göra
några motsvarande uttalanden om dessa rättsordningar).

(2) Intern utomrättslig normbildning inom massmedia erbjuder vid
rådande förhållanden inte något skydd för integriteten av tillräcklig ef-
fektivitet.

(3) Det vore — alla s.k. politiska omöjligheter till trots — ett framsteg
om svensk rätt kunde uppnå ett integritetsskydd av samma omfattning
som det dansk och norsk rätt erbjuder. Framstår det som helt omöjligt
att uppnå rättslikhet på det straffrättsliga planet, vore det åtminstone
ett framsteg om man möjliggjorde skadestånd för integritetskränkningar
utan sammankoppling med brottslig gärning och om denna möjlighet in-
fördes också i tryckfrihets- och radiorätten22).

22) Det bör understrykas, att detta referat skrevs innan »Geijer-affären« och »Fäll-
din-affaren« givit ämnet särskild aktualitet (tillägg vid korrekturläsning, maj 1978).


