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Hot och kränkningar på internet

Helena Jäderblom, Sveriges domare i Europadomstolen, f d justitieråd i Högsta 

förvaltningsdomstolen, Sverige

1. Inledning

Alltsedan genombrottet för internet i slutet av förra seklet står det klart att hot och andra verbala 

kränkningar av den personliga integriteten som uttalas i den offentliga sfären har blivit svårare att 

komma tillrätta med och att lagföra. Det beror på uttalandenas spridning, möjligheten att uttala sig 

anonymt och processuella problem av bland annat gränsöverskridande slag. Samtidigt som stater 

genom lagstiftning och andra åtgärder försöker lösa problemen på nationell och internationell nivå 

har viss praxis utvecklats i de europeiska domstolarna kring å ena sidan skyddet för den personliga 

integriteten och å den andra yttrandefriheten samt balansen dem emellan.

I det följande redogör jag för utvecklingen denna praxis, främst från Europadomstolen1, när det 

gäller skyddet för privatlivet vid av integritetskränkningar som har eller kan ha bäring på sådana 

företeelser på internet.

2. Otillåtna kränkningar

Kränkningar på internet kan vara av olika karaktär och ta sig olika uttryck. Det kan vara fråga om 

allt från hot, förtal och förolämpningar till mobbning och andra trakasserier. Så kallat hate speech är 

en särskilt allvarlig form av uttalanden riktad mot grupper av personer. Begreppet näthat är brett 

och används bland annat för att beskriva hatkampanjer som ofta har en köns- eller etnisk aspekt. 

”Cyberbullying” innefattar, förutom kränkande uttalanden, ”kapning” av andra personers Facebook-

konton eller andra konton på sociala nätverk. I många fall är det uppenbart att ett uttalande eller en 

handling (t ex en bild- eller filmpublicering) innefattar en kränkning av den personliga integriteten 

som är av sådant slag att det motstående intresset av att skydda yttrandefriheten måste stå tillbaka.

                                                
1 Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter.
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Enligt artikel 8 i Europakonventionen2 har var och en rätt till skydd för privat- och familjeliv. 

Offentliga myndigheter får bara ingripa i denna rättighet om det sker med lagstöd och om det i ett 

demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till den nationella säkerheten, den allmänna 

säkerheten eller landets ekonomiska välstånd, till förebyggandet av oordning eller brott, till skydd 

för hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter. Artikel 8 innebär dels en 

negativ skyldighet för staten att inte ingripa i enskildas privatliv, dels en positiv skyldighet att 

skydda enskilda från andras kränkningar eller att åtminstone se till att den som kränks av andra 

erbjuds någon form av upprättelse. 

Enligt artikel 10 i Europakonventionen har var och en yttrandefrihet, vilken innefattar åsiktsfrihet 

samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och 

oberoende av territoriella gränser. Yttrandefriheten är inte utan begränsningar: Eftersom utövandet 

av friheterna i artikel 10 medför ansvar och skyldigheter, får det underkastats sådana 

formföreskrifter, villkor, inskränkningar eller straffpåföljder som är föreskrivna i lag och som i ett 

demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den nationella säkerheten, den territoriella 

integriteten eller den allmänna säkerheten, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för 

hälsa eller moral, till skydd för annans goda namn och rykte eller rättigheter, för att förhindra att 

förtroliga underrättelser sprids eller för att upprätthålla domstolarnas auktoritet och opartiskhet.

Enligt artikel 17 får ingenting i Europakonventionen tolkas så att det medför en rätt för någon stat, 

grupp eller person att bedriva verksamhet eller utföra en handling som syftar till att utplåna någon 

av de fri- och rättigheter som angetts i konventionen eller till att inskränka dem i större utsträckning 

än vad som där medgetts. Artikel 17 har tillämpats i fall då det varit fråga om hate speech riktat mot 

etniska eller religiösa grupper, bland annat i ett fall då klaganden - ägare av och redaktör för en 

tidning - inte ansågs åtnjuta skydd av artikel 10 efter att ha dömts för ”public incitement to ethnic, 

racial and religious hatred” genom att publicera uppenbart antisemitiska texter.3

Europadomstolen har genom sin rättspraxis ställt upp ett antal allmänna principer när det gäller 

skyddet för privatlivet enligt artikel 8 och yttrandefriheten enligt artikel 10, liksom när det gäller 

staternas bedömningsmarginal (”margin of appreciation”) och avvägningen av olika rättigheter mot 

                                                
2 Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
3 Pavel Ivanov mot Ryssland (nr 35222/04), beslut 20.2.2007.
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varandra.4 Begreppet privatliv omfattar olika aspekter av personlig identitet, t ex en persons namn, 

fotografi och fysisk och psykisk integritet, samt rätten att få leva ifred utan ofrivillig 

uppmärksamhet. En persons rykte faller under privatlivsbegreppet.5 När det gäller publicering av 

fotografier har domstolen erkänt envars rätt till skydd för sin framtoning i bild (”image”). 

Yttrandefrihet är en av grundvalarna för ett demokratiskt samhälle och en av de grundläggande 

förutsättningarna för dess utveckling och för den enskildes personliga självförverkligande. Med 

förbehåll för artikel 10 andra stycket, gäller yttrandefriheten inte bara i förhållande till ”uppgifter” 

eller ”tankar” som tas emot välvilligt eller som betraktas som oförargliga eller betydelselösa, utan 

också till sådana som väcker anstöt, chockerar eller upprör. Detta är vad pluralism, tolerans och 

vidsynthet kräver, utan vilka det inte finns något demokratiskt samhälle. De möjliga restriktioner 

som finns i artikel 10 andra stycket måste tolkas snävt och behovet av restriktioner måste slås fast 

på ett övertygande sätt.6 Även om pressen inte får överskrida vissa gränser, särskilt när det gäller 

skyddet för andras rättigheter och rykte, är dess uppgift att sprida – på ett sätt som är förenligt med 

dess skyldigheter och ansvar – uppgifter och idéer i alla ämnen som är av allmänintresse. Trots att 

publiceringen av nyheter om offentliga personers privatliv i allmänhet sker i underhållnings- snarare 

än upplysningssyfte, bidrar den till informationsmångfalden och skyddas tveklöst av artikel 10. 

Detta skydd kan emellertid få stå tillbaka på grund av privatlivskyddet enligt artikel 8 när 

uppgifterna är av privat och intim natur och det inte finns något allmänintresse av deras spridning.7

Ett intrång i endera privatlivsskyddet eller yttrandefriheten bedöms nödvändigt endast om det svarar 

mot ett ”mycket angeläget socialt behov” (”a pressing social need”) och om det står i rimlig 

proportion till det syfte som ska uppnås. Här ges staterna en viss bedömningsmarginal.8 När det 

gäller privatlivsskyddet i förhållanden mellan enskilda innebär denna bedömningsmarginal att 

konventionsstaterna i princip själva kan välja på vilket sätt de vill utforma detta skydd. Likaså ges 

konventionsstaterna under artikel 10 en viss bedömningsmarginal att slå fast huruvida och i vilken 

utsträckning en inskränkning av yttrandefriheten är nödvändig. Denna bedömningsmarginal går 

emellertid hand-i-hand med europeisk övervakning, omfattande såväl lagstiftningen som de beslut 

                                                
4 Se t ex Couderc and Hachette Filipacchi Associés mot Frankrike (nr 40454/07), § 83 ff, dom i Grand Chamber 
10.11.2015.
5 Pfeifer mot Österrike (nr 12556/03), § 35, dom 15.11.2007.
6 Delfi AS mot Estland (nr 64569/09), § 131, dom i Grand Chamber 16.6.2015.
7 Couderc and Hachette Filipachi Associés, § 89.
8 Carl Henrik Ehrenkrona, Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna. En kommentar, s. 110 f. och 139.
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den tillämpats i, även sådana som fattats av en oberoende domstol. Europadomstolens uppgift är 

inte att ta de nationella domstolarnas plats utan att granska om de nationella besluten är förenliga 

med Europakonventionen. I mål hos Europadomstolen i vilka en avvägning ska göras mellan 

skyddet för privatlivet och yttrandefriheten ska utgången teoretiskt sett inte vara beroende av om 

klagomålet lämnades in med åberopande av artikel 8 eller 10. När en avvägning mellan de båda 

rättigheterna har gjorts av de nationella myndigheterna i enlighet med de kriterier som har slagits 

fast i Europadomstolens praxis krävs det starka skäl för att Europadomstolen ska frångå deras 

bedömning.9

Avvägningen mellan privatlivsskyddet och yttrandefriheten ska ske med hänsyn till vissa kriterier 

enligt följande.10

- Uppgiftsspridningens bidrag till en debatt av allmänintresse, t ex i fråga om uppgifter som 

rör politiska ämnen, brottslighet, sport eller underhållning

- Hur välkänd den berörda personen är och ämnet som diskuteras

Det görs åtskillnad mellan offentliga personer – t ex politiker och andra som uppträder i det 

offentliga - och privatpersoner. Privatpersoner kan kräva att det tas större hänsyn till deras 

personliga integritet än offentliga personer. En grundläggande skillnad måste göras mellan 

att sprida uppgifter som kan bidra till en debatt i ett demokratiskt samhälle, exempelvis då 

uppgifterna hänför sig till en politikers utövande av sitt uppdrag, och att sprida uppgifter 

som rör delar av en privatpersons privatliv.

- Den berörda personens uppträdande

Faktorer som också ska tas med i bedömningen är den berörda personens agerande före 

uppgiftsspridningen, t ex när det gäller sin beredvillighet att framträda i media, samt hur 

allmänt spridda uppgifterna redan är. 

- Metoderna för inhämtande av uppgifter och deras sanningshalt

När det t ex gäller fotografier av en person är det av betydelse om den avbildade poserat 

frivilligt, huruvida fotografiet tagits i ett privat eller offentligt sammanhang och om denne 

kan antas ha samtyckt till dess spridning.11 Det måste göras en åtskillnad mellan 

                                                
9 Couderc and Hachette Filipachi Associés, §§ 90-92.
10 Axel Springer AG mot Tyskland (nr 39954/08), §§ 90-95, dom i Grand Chamber 7.2.2012.
11 Couderc and Hachette Filipachi Associés, §§ 135-136.
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faktapåståenden och värdeomdömen. Påståenden om fakta medför ett ansvar för deras 

sanningshalt. 

- Former och konsekvenser av spridningen av uppgifter

Medlen för att komma tillrätta med kränkningar av privatlivet varierar mellan olika länder. I 

Sverige är förtal på internet, liksom via andra medier, ett kriminaliserat och den som påstår sig vara 

kränkt kan begära skadestånd inom ramen för en brottmålsprocess. I Europadomstolens praxis har 

de vuxit fram en restriktiv syn på bestraffning av överträdelser av yttrandefriheten. Att fälla någon 

till straffrättsligt ansvar är en av de allvarligaste inskränkningarna av yttrandefriheten jämfört med 

andra former av gottgörelse, särskilt genom civilrättsliga rättsmedel.12

3. Kränkningar på internet

Europadomstolen har i ett antal mål under den senaste tioårsperioden uttalat sig om kränkningar av 

privatlivet och yttrandefrihet på internet. Målen har rört bland annat klagomål från enskilda som 

anser att de kränkts men inte fått upprättelse och från mediaföretag som anser att deras 

yttrandefrihet kränkts genom åtgärder som vidtagits mot dem för påstådda kränkningar.

Målet K.U. mot Finland 13 rörde en tolvårig pojke i vars namn en anonym person hade placerat en 

annons på en dejtingsida på internet. I annonsen angavs pojkens namn och födelseår, gavs en 

ingående beskrivning av hans utseende samt länkades till pojkens hemsida, där det bland annat 

fanns ett foto av honom. I annonsen stod att pojken sökte ett intimt förhållande med en jämnårig 

eller äldre pojke. Pojken blev varse annonsen genom ett e-postmeddelande från en man som ville ha 

kontakt. När pojkens pappa försökte få ut information från tillhandahållaren av internettjänsten om 

vem som fanns bakom IP-adressen från vilken annonsen satts in nekades han det med åberopande 

av tystnadsplikten för uppgifter om telekommunikation. De finländska domstolarna prövade 

därefter polisens möjlighet att få ut uppgifterna inom ramen för den brottsutredning som inletts, 

men fann att brottet ifråga (”malicious misrepresentation”) inte var av den allvarlighetsgrad som 

krävdes enligt lag. Europadomstolen fann att pojkens rätt till skydd för privatlivet hade kränkts. 

Domstolen ansåg att när det gällde den här typen av kränkningar riktade mot ett barn kräver det 

praktiska och effektiva skyddet av pojken ifråga att effektiva åtgärder vidtas att identifiera och åtala 

                                                
12 Perinçek mot Schweiz (nr 27510/08), dom i Grand Chamber 15.10.2015.
13 K.U. mot Finland (nr 2872/02), dom 2.12.2008.
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den som hade begått gärningen. Hänsynen till yttrandefriheten och sekretessen för uppgifter om 

kommunikationer måste därför ge vika.

I målet Times Newspapers Ltd mot Förenade Kungariket14 hävdade klaganden att inhemska 

lagbestämmelser, enligt vilka en ny grund för stämning uppstod för förtal vid varje tillfälle av 

åtkomst till ärekränkande material på internet (”the Internet publication rule”), stred mot artikel 10. 

Bakgrunden till målet var följande. The Times publicerade två artiklar i sin tryckta tidningsversion i 

vilka en person utpekades som bland annat misstänkt maffiaboss och involverad i utredningar om 

penningtvätt. Artiklarna publicerades också på The Times webbplats. Den utpekade personen 

stämde i en civilprocess klaganden för förtal i de tryckta tidningarna. Under tiden låg artiklarna kvar 

på webbplatsen där de var åtkomliga för internetanvändare som en del av tidningsföretagets arkiv 

av ”past issues”. Den utpekade personen stämde företaget på nytt, denna gång för den fortgående 

internetpubliceringen av artiklarna. I den senare processen hävdade Times att den enda publicering 

på internet som var möjlig att angripa i en process var den ursprungliga. Talan skulle därför avvisas 

som för sent inkommen. De hävdade i sak att om ”the Internet publication rule” accepterades 

innebar den att tidningar som hade arkiv på internet skulle vara exponerade för ett ändlöst ansvar 

för återpublicering av ärekränkande material. Times förlorade målet i de nationella domstolarna och 

den utpekade personen skulle erhålla skadestånd. Europadomstolen uttalade i huvudsak följande i 

sin dom enligt vilken den inte fann att Times yttrandefrihet hade kränkts: Internetarkiv med nyheter 

och information är en viktig källa för utbildning och historisk forskning. Medan pressens roll i en 

demokrati främst är att agera som ”public watchdog” har den en värdefull roll i att bevara och 

tillgängliggöra nyhetsarkiv. Emellertid torde konventionsstaternas bedömningsmarginal vara vidare 

när det gäller arkiv över äldre nyhetshändelser än sådana som avser färska dito. Times hade inte 

hävdat att företaget var förhindrat att åberopa tidsaspekten i de nationella domstolarna som en 

omständighet som skulle kunna leda till ändlöst ansvar för förtal. Europadomstolen underströk att 

förtalsprocesser mot en tidning efter en ansenlig tid skulle kunna innebära en oproportionerlig 

inskränkning av pressfriheten enligt artikel 10.

Ett annat klagomål som rör ”dubbelpublicering” av en artikel i en tidning och på internet, men 

under artikel 8, avgjordes i målet Węgrzynowski och Smolczewski mot Polen.15 Klagandena hade 

vunnit en civilprocess om förtal mot en polsk dagstidning och den polska appelationsdomstolen 

                                                
14 Times Newspapers Ltd (nr 1 och 2) mot Förenade Kungariket (nr 3002/03 och 23676/03), dom 10.3.2009.
15 Węgrzynowski och Smolczewski mot Polen (nr 33846/07), dom 16.7.2013.
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hade uttryckt att det var önskvärt att tidningen publicerade en kommentar i anslutning till artikeln 

på webbplatsen där allmänheten informerades om utgången i förtalsmålet. Därefter avslogs deras 

talan om att artikeln skulle tas bort från tidningens webbplats. Detta innebar enlig klagandena en 

kränkning av deras skydd för privatlivet. Europadomstolen fann ingen överträdelse av artikel 8 och 

noterade att de nationella domstolarna var medvetna om betydelsen för det effektiva skyddet av 

klagandenas rättigheter och rykte av att det på webbplatsen fanns information om de nationella 

domstolarnas beslut med anledning av artikeln. Europadomstolen uttalade bland annat följande om 

internetpublicering: Internet är ett informations- och kommunikationshjälpmedel som skiljer sig 

från tryckta medier, särskilt när det gäller möjligheten att lagra och sprida information. Det 

elektroniska nätverket, med miljarder användare över hela världen, kan inte och kommer troligen 

aldrig att kunna underkastats samma regelverk och kontroll som tryckta medier. Den risk för skada 

som innehållet och kommunikationerna på internet innebär för utövandet och åtnjutandet av 

mänskliga rättigheter och friheter, särskilt rätten till respekt för privatlivet, är med säkerhet större än 

den som pressen innebär. Därför kan de principer som styr reproduktion av material från tryckta 

medier och internet skilja sig åt. Principerna som styr internet måste anpassas efter teknikens 

särdrag i syfte att säkerställa skyddet för och främjandet av berörda rättigheter och friheter.

Klaganden i målet Annen mot Tyskland16 drev en kampanj mot abort inom ramen för vilken han 

delade ut flygblad utanför en läkarmottagning. Flygbladen namngav läkare som arbetade på 

mottagningen och angav att de ”utförde olagliga aborter, som emellertid är tillåtna av den tyska 

lagstiftaren och inte straffbara”. Vidare gjordes anspelningar på ”mord av oskyldiga människor” 

och referenser till hur nazisterna tillät mord på oskyldiga och att det inte ansågs straffbart av staten 

under nazitiden. Flygbladet hänvisade till klagandens webbsida ”www.babycaust.de” där 

mottagningen och läkarna där namngavs. På begäran av läkarna utfärdade en domstol ett 

civilrättsligt föreläggande för klaganden att dels sluta sprida flygblad i närheten av 

läkarmottagningen med läkarnas namn samt med uppgiften att de utförde olagliga aborter där, dels 

upphöra med att ange läkarnas namn och adress på webbsidan. I Europadomstolen hävdade 

klaganden att hans yttrandefrihet hade kränkts genom föreläggandet. Domstolens majoritet ansåg att 

de nationella domstolarna hade brustit i sin bedömning, bland annat genom att inte undersöka de 

särskilda elementen som rörde webbsidan, och fann därför en överträdelse av artikel 10. 

Undertecknad och ytterligare en domare var skiljaktiga. 

                                                
16 Annen mot Tyskland (nr 3690/10), dom 26.11.2015.
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Europadomstolen har i ett vägledande avgörande 2015 i målet Delfi AS mot Estland17 uttalat sig om 

ansvaret för andras yttranden på en webbsida som innehades av en nyhetsportal och där 

nyhetsportalen ansågs ansvarig för förtal av en person som kränkts på olika sätt i ett 

kommentatorsfält på webbsidan. Klaganden (Delfi) ägde en av de största nyhetsportalerna på 

internet i Estland. På dess webbplats kunde läsarna anonymt och utan någon föregående registrering 

kommentera nyhetsartiklar som publicerades på webbplatsen. Delfi kunde inte redigera 

kommentarerna innan de publicerades. Det fanns dock en möjlighet för Delfi att ta bort 

kommentarer, antingen genom ett automatiskt filtreringssystem kopplat till vissa obscena ord eller 

efter påpekanden från läsare enligt ett system med s.k. ”notice and take down”. I vissa fall tog även 

bolagets administratörer bort olämpliga kommentarer på eget initiativ. På webbplatsen hade det 

publicerats en kritisk artikel, som hade lett till en mängd kommentarer på webbplatsen. 

Kommentarerna hade innehållit hot och de gav uttryck för aggressivitet riktat mot en person som 

hade förekommit i artikeln. Sex veckor efter det att kommentarerna hade laddats upp på webbsidan 

hade de tagits bort efter påpekande från den person som angripits genom kommentarerna. Delfi 

hade förpliktats av domstol i Estland att betala skadestånd för förtal till den person som hade 

angripits genom kommentarerna. Delfi gjorde gällande inför Europadomstolen att dess 

yttrandefrihet enligt artikel 10 hade kränkts genom att bolaget hade ålagts skadestånd för andras 

uttalanden. Europadomstolen fann att det inte skett någon överträdelse av artikel 10. Domstolen 

konstaterade att användargenererade forum på internet tillhandahåller möjligheter till yttrandefrihet 

utan tidigare motstycke. Vid sidan av dessa fördelar kan det även innebära faror. Olagliga 

yttranden, såväl nedsättande som ”hate speech” och sådana som anstiftar till våld, kan spridas 

globalt och därefter vara fortsatt tillgängliga. Domstolen pekade på att rättigheterna enligt artiklarna 

8 och 10 därför måste balanseras mot varandra. Mot bakgrund av internets natur, fann domstolen att 

de skyldigheter och det ansvar som kan åläggas en nyhetsportal på internet kan skilja sig från 

motsvarande för en traditionell publicist, när det gäller innehåll som härrör från tredje man.

Domstolen konstaterade att detta fall gällde en yrkesmässigt driven nyhetsportal som utifrån 

affärsmässiga syften hade tillhandahållit en plattform för användargenererade kommentarer. Vidare

konstaterade domstolen att de aktuella kommentarerna huvudsakligen hade bestått av ”hate speech”

samt yttranden som hade förespråkat våld och att de därför uppenbarligen hade varit olagliga till sin 

natur. Yttrandena hade enligt domstolen varit av sådan art att de i sig inte kunde anses åtnjuta något 

                                                
17 Delfi AS mot Estland (nr 64569/09), dom i Grand Chamber 16.6.2015. Sammanfattningen av domen är hämtad från 
betänkandet Integritet och straffskydd (SOU 2016:7), s. 101-104.
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skydd enligt artikel 10. Frågan var om den nationella domstolens beslut att hålla Delfi ansvarigt för 

uttalandena hade stått i strid med bolagets frihet att vidarebefordra information såsom den 

garanteras enligt artikel 10. Domstolen fann att Delfi hade utövat en betydande kontroll över de 

postade kommentarerna och inte bara utgjort en passiv och endast teknisk tillhandahållare av 

kommentarerna. Domstolen konstaterade att den som utsätts för anonyma kommentarerna har

osäkra möjligheter att rikta några krav mot dess upphovsmän, något som talade för att den 

nationella domstolens utslag var välgrundat. Med beaktande av den kontroll som Delfi hade utövat

över hemsidan, fann domstolen att det i princip inte hade utgjort något oproportionerligt ingrepp i 

bolagets yttrandefrihet att bolaget hade varit skyldigt att redan i samband med publicering utan 

dröjsmål ta bort de aktuella kommentarerna. Domstolen anförde att det inte kunde likställas med 

”privat censur” att genom moderering förhindra ”hate speech” eller uppmaningar till våld.

Domstolen anförde i det avseendet (p. 157): 

“Having regard to the fact that there are ample possibilities for anyone to make his or her 

voice heard on the Internet, the Court considers that a large news portal’s obligation to take 

effective measures to limit the dissemination of hate speech and speech inciting violence –

the issue in the present case – can by no means be equated to “private censorship”. While 

acknowledging the “important role” played by the Internet “in enhancing the public’s 

access to news and facilitating the dissemination of information in general” ----, the Court 

reiterates that it is also mindful of the risk of harm posed by content and communications on 

the Internet ---.”

Delfi anförde att det borde beaktas att bolaget hade infört ett ”notice and take down”-system. Om 

det förenas med effektiva procedurer för att skyndsamt ta bort meddelanden, kan ett sådant system 

enligt domstolen i många fall vara ett tillräckligt verktyg och utgöra en lämplig balans mellan de 

olika intressena. När det gällde kommentarer av det slag som nu var aktuellt, fann domstolen dock 

att det inte hade stått i strid med artikel 10 att hålla tillhandahållaren ansvarig för underlåtenhet att 

skyndsamt ta bort kommentarer, även då detta inte hade påtalats av den utsatte eller tredje man. Det 

skadestånd som bolaget hade ålagts att betala var enligt domstolen på intet sätt oproportionerligt. 

Vidare konstaterades att Delfi inte på grund av domen hade blivit tvunget att ändra sina

affärsrutiner och att bolaget fortfarande är en av de största internetportalerna i Estland och den 

populäraste beträffande att posta kommentarer. Sammanfattningsvis anförde domstolen att det inte

hade skett någon överträdelse av artikel 10.
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Efter Delfi har Europadomstolen avgjort ytterligare ett par mål som avser ansvaret för 

tredjemanskommentarer på webbsidor. Det första målet är Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete 

och Index.hu Zrt mot Ungern.18 Klagandena var ett självregleringsorgan för ungerska leverantörer 

av nätinnehåll respektive innehavaren av en av de största ungerska nyhetsportalerna på internet. 

Båda klagandena tillät användare att kommentera innehåll som de publicerade på internet. 

Kommentarerna kunde laddas upp efter registrering och varken förhandsgranskades eller 

förhandsmodererades. Klagandena friskrev sig från ansvar för innehållet i kommentarer och 

upplyste sina läsare att kommentarerna inte återspeglade portalernas åsikter och att författarna av 

kommentarerna var ansvariga för deras innehåll samt att kommentarer som kränkte andra inte fick 

laddas upp. Klagandena använde sig av ett ”notice and take down”-system. Den ena klaganden 

modererade delvis kommentarer och tog bort dem om nödvändigt. Klagandena publicerade 

uppgifter om ett fastighetsföretag enligt vilka företaget handlade oetiskt i samband med 

marknadsföring på internet. Uppgifterna alstrade nedsättande kommentarer om företaget från läsare. 

Företaget stämde klagandena i en civilrättsprocess och anförde att klagandenas uppgifter om 

företaget var falska och stötande och att kommentarerna från tredje man hade skadat dess rykte. De 

nationella domstolarna ansåg inte att de av klagandena publicerade uppgifterna överskred gränsen 

för acceptabel kritik. När det gällde tredjemanskommentarerna blev utgången en annan: De 

oredigerade kommentarerna återspeglade enbart kommentatorernas åsikter. Trots det var ägaren av 

webbplatsen ansvarig för dem. Den lag som införlivade EU:s direktiv om elektronisk handel var 

inte tillämplig. Med tillämpning av de civilrättsliga bestämmelserna om personlighetsrättigheter 

(”personality rights”) ansågs klagandena objektivt ansvariga för publiceringen av kommentarerna 

genom att de möjliggjort för läsarna att göra dem och eftersom de skadade företaget, trots att 

klagandena hade tagit bort kommentarerna när de fått reda på att de stämts. I Europadomstolen 

anförde klagandena att det objektiva ansvaret för webbsidesinnehavare för innehållet i 

användarkommentarer innebar en kränkning av yttrandefriheten.

Europadomstolen gav klagandena rätt och fann att deras yttrandefrihet enligt artikel 10 hade 

kränkts. Domstolen erinrade om att nyhetsportaler på internet har ansvar och skyldigheter men att 

de ungerska domstolarna i sin bedömning av ansvaret i klagandenas fall inte hade gjort en korrekt 

avvägning mellan de konkurrerande rättigheterna, nämligen klagandenas yttrandefrihet och 

fastighetsföretagets rätt till respekt för sitt kommersiella rykte (rätten till skydd för vilket 

                                                
18 Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete och Index.hu Zrt mot Ungern (nr 22947/13), dom 2.2.2016.
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Europadomstolen i och sig ifrågasatte; artikel 8 skyddar fysiska personers privatliv och rykte, se

domen §§ 65-67). Målet skilde sig i vissa avseende från Delfi: Även om kommentarerna i det 

ungerska fallet var stötande och vulgära utgjorde de inte ”clearly unlawful speech” eller 

uppmaningar till våld. Vidare, medan den ena klaganden var ett stort mediaföretag med 

kommersiella intressen, var den andra en icke-vinstdrivande organisation.

Europadomstolen har nyligen avgjort ett mål mot Sverige, Pihl19, i vilket klagande gjorde gällande 

att artikel 8 hade kränkts genom att en blogginnehavare inte ansetts rättsligt ansvarig av svenska 

domstolar eller Justitiekanslern för en nedsättande tredjemanskommentar på bloggen enligt vilken 

klaganden utpekades som ”en rejäler haschpundare”. Kommentaren hade gjorts efter ett 

blogginlägg (på vilket yttrandefrihetsgrundlagen var tillämplig). De svenska myndigheterna ansåg 

att kommentaren i och för sig var att betrakta som förtal och Europadomstolen accepterade att 

artikel 8 var tillämplig. Europadomstolen noterade att även om kommentaren var stötande utgjorde 

den inte ”hate speech” eller uppmaning till våld. Med hänvisning till Delfi och Magyar

Tartalomszolgáltatók Egyesülete och Index.hu Zrt räknade domstolen upp de särskilda aspekter på 

yttrandefrihet när det gäller aktörer som uppträder som mellanhänder på internet och som är 

relevanta för den konkreta bedömningen av om en inskränkning av yttrandefriheten har ägt rum: 

kontexten i vilken kommentaren har gjorts, de åtgärder blogginnehavaren företagit i syfte att 

förhindra eller ta bort den ärekränkande kommentaren, ansvaret för kommentarsförfattaren som ett 

alternativ till mellanhandens ansvar samt konsekvenserna för blogginnehavaren av de nationella 

processerna. Europadomstolen noterade att kommentaren i detta fall inte hade något att göra med 

innehållet i det blogginlägg som hade alstrat den och att blogginnehavaren därför knappast kunde ha 

förutsett den. Domstolen fäste vikt vid att blogginnehavaren var en liten icke-vinstdrivande 

förening, okänd för en större allmänhet, och att det därför inte var troligt att den skulle dra till sig ett 

större antal kommentarer eller att kommentaren om klaganden skulle läsas i någon större 

utsträckning. Att förvänta sig att föreningen skulle utgå från att några ofiltrerade kommentarer 

kunde strida mot lagen skulle innebära en överdrivet och opraktiskt förutseende som skulle kunna 

undergräva rätten att förmedla information via internet. När det gällde föreningens åtgärder för att 

förebygga eller ta bort ärekränkande kommentarer noterade domstolen att bloggen hade en funktion 

genom vilken föreningen meddelades när kommentarer lades upp. Det framgick klart på bloggen att 

föreningen inte kontrollerade kommentarer på förhand innan de publicerades och att 

                                                
19 Pihl mot Sverige (nr 74742/14), beslut 7.2.2017.
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kommentatorerna var ansvariga för sona egna inlägg. Kommentatorer uppmanades också till gott 

uppförande och att respektera lagen. Föreningen tog bort det aktuella blogginlägget och 

kommentaren dagen efter det att klaganden hade meddelat att blogginlägget innehöll ett felaktigt 

påstående om honom och att han ville att kommentaren skulle tas bort. Föreningen publicerade ett 

nytt inlägg där de förklarade misstaget med det tidigare inlägget och bad om ursäkt. Kommentaren 

fanns upplagd på bloggen i nio dagar, jämfört med Delfi där de uppenbart olagliga kommentarerna 

togs bort efter cirka sex veckor. Domstolen noterade med hänvisning till EU-domstolens dom i 

målet Google Spain20 (se vidare nedan) att, när det gällde möjligheten att fortsatt hitta kommentaren 

via sökmotorer, kan klaganden begära att dessa tar bort spåren efter den. När det gällde ansvaret för

kommentarförfattaren noterade domstolen att klaganden hade erhållit IP-adressen till den dator som 

hade använts, men han hade inte uppgett huruvida han hade vidtagit några ytterligare åtgärder för 

att identifiera författaren. Eftersom klagandens yrkanden hade avslagits av de nationella 

domstolarna hade de processerna inte lett till några konsekvenser för blogginnehavaren i detta fall. 

Domstolen erinrade om att ansvar för tredjemanskommentarer kan få negativa följder för den 

kommentatorsrelaterade omgivningen på en internetportal och därmed verka avskräckande på 

yttrandefriheten på internet. En sådan effekt kan vara särskilt skadlig för en icke-kommersiell 

webbsida. Domstolen noterade slutligen att klagandens fall hade bedömts i sak i två 

domstolsinstanser innan Högsta domstolen vägrade prövningstillstånd. Vidare hade Justitiekanslern 

prövat klagandens klagomål med tillämpning av artikel 8 med hänvisning till Europadomstolens 

praxis och inte funnit någon kränkning. Europadomstolens slutsats var att de nationella domstolarna 

handlade inom ramen för sin bedömningsmarginal och hade funnit en lämplig balans mellan 

klagandens rättigheter enligt artikel 8 och blogginnehavarens yttrandefrihet. Klagomålet ansågs 

därför uppenbart ogrundat och avvisades.

4. Gränsöverskridande kränkningar

De mål som jag hittills redogjort för avser yttranden och handlande i medier som inte har 

komplicerats av internationella förhållanden. Delfi rörde helt och hållet estniska aktörer; såväl 

webbsidesinnehavare som den som blev föremål för smutskastning, liksom – förmodligen -

kommentatorerna var estniska. Även de ungerska och svenska målen berörde inhemska aktörerer. 

                                                
20 EU-domstolens dom 13.5.2014, Google Spain SL och Google Inc. mot Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD) et Mario Costeja González., nr C-131/12, EU:C:2014:317.
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Hur gränsöverskridande kränkningar på internet ska motverkas är en fråga som inte kan lösas enbart 

med nationella regelverk utan det krävs internationell samverkan.

Utöver Europakonventionen har det inom Europarådet utarbetats vissa principer för att motarbeta 

kränkningar på internet. Således finns en allmän icke-bindande policy framtagen år 2000 av ECRI 

(European Commission against Racism and Intolerance) ”on combatting the dissemination of racist, 

xenophobic and antisemitic material via the internet”. 

Det första internationella bindande instrumentet som syftar till att komma tillrätta med internet- och 

databrottslighet genom lagharmonisering är Europarådets konvention om cyberbrott21 som trädde i 

kraft 2004 och som har ratificerats av de allra flesta av Europarådets 47 medlemsstater, utom 

Sverige, Ryssland, San Marino, Irland, Monaco och Italien. USA och Japan samt åtta andra stater 

över hela världen har hittills också tillträtt konventionen. Konventionen fokuserar på 

immaterialrättsinskränkningar, datorbedrägerier, barnpornografibrott, hatbrott och nätverkssäkerhet. 

Den syftar främst till att harmonisera nationell straffrätt på cyberbrottsområdet och att nationella 

straffprocessuella regler antas som är nödvändiga för utredning och lagföring av sådana brott samt 

att det inrättas ett snabbt och effektivt system för internationellt samarbete på området.

I Europarådets ministerråds rekommendation ”on a new notion on media”22 från 2011 ges exempel 

på innehåll på internet som är skadligt och som bör motverkas genom olika åtgärder.

Inom EU gäller förordningen om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av 

domar på privaträttens område, den s.k. Bryssel I-förordningen23, som enligt artikel 5.3 föreskriver 

att talan mot den som har hemvist i en medlemsstat kan väckas i en annan medlemsstat om talan 

avser skadestånd utanför avtalsförhållanden, vid domstolen i den ort där skadan inträffade eller kan 

inträffa. I en dom den 25 oktober 2011 med anledning av en begäran om förhandsavgörande24

uttalade EU-domstolen följande om tolkningen av artikel 5.3 i Bryssel I-förordningen när det gällde 

innehållet på webbplatser: ” … vid en påstådd kränkning av personlighetsskyddet genom innehållet 

på en webbplats, så kan den person som anser sig ha blivit kränkt väcka talan om ersättning för hela 

skadan antingen vid domstolarna i den medlemsstat där avsändaren av innehållet är etablerad, eller 

                                                
21 Convention on Cybercrime, ETS 185.
22 Recommendation CM/Rec(2001)17.
23 Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 (EGT L 12, 2001, s. 1).
24 Förenade målen eDate Advertising GmbH mot X (C-509/09) och Oliver Martinez och Robert Martinez mot MGN 
Limited (C-161/10).
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vid domstolarna i den medlemsstat där käranden har sitt centrum för sina intressen. I stället för talan 

om ersättning för hela skadan, kan denne även väcka talan vid domstolarna i varje medlemsstat på 

vars territorium det på internet publicerade innehållet är eller har varit tillgängligt. Dessa domstolar 

är endast behöriga avseende de skador som orsakats i den medlemsstat där den domstol vid vilken 

talan väckts är belägen.”25 EU-rätten ger således den som påstår sig kränkt av ett uttalande eller 

handling på internet vissa valmöjligheter när det gäller forum för skadeståndstalan, något som kan 

ha ekonomisk betydelse såväl när det gäller rättegångskostnader som storleken på ett eventuellt 

skadestånd. 

Frågan om jurisdiktion är av central betydelse i fall av gränsöverskridande kränkningar. I ett mål 

mot Sverige, Arlewin26, som visserligen avsåg yttranden i en tv-sändning och inte på internet, där 

klaganden fått sin förtalstalan mot ett tv-bolag avvisad av de svenska domstolarna på grund av att 

det aktuella tv-programmet, som sändes i Sverige, inte omfattades av de svenska bestämmelserna i 

yttrandefrihetsgrundlagen eftersom sändningen utgick från England samt då det var möjligt för 

klaganden att vända sig till brittisk domstol, uttalade Europadomstolen med tillämpning av artikel 6 

i Europakonventionen (rätten till tillgång till domstol) bland annat följande: Även om brittiska 

domstolar hade jurisdiktion noterade domstolen att såväl tv-programmets innehåll, produktion och 

sändning som dess följder hade mycket starka band till Sverige. Programmet hade producerats där 

av svenska personer för svenska tv-bolag. Liksom klaganden var programledaren (personen som 

begick det påstådda förtalet) svensk och bodde i Sverige. Programmet presenterades på svenska för 

en uteslutande svensk publik, som kunde ta del av det vi satellitmottagare eller kabel. Programmet 

kunde ses av ett fåtal personer, om ens det, i Storbritannien. Det var fråga om direktsändning och 

regeringen hade inte förklarat hur någon redigering eller annan kontroll av programmet hade skett 

utanför Sverige. Dessutom var programmet sponsrat av företag på den svenska marknaden. Det 

påstådda förtalet gällde anklagelser att klaganden var inblandad i brottslig verksamhet i Sverige. 

Den påstådda skadan på klagandens rykte och privatliv skedde följaktligen där. 

Sammanfattningsvis, förutom den tekniska detaljen att sändningen skedde via Storbritannien, var 

programmet och sändningen i alla avseenden svenskt till sin natur. Under de omständigheterna hade 

Sverige en skyldighet att se till att klaganden hade effektiv tillgång till domstol. Sverige kunde inte 

undgå ansvar genom att hänvisa klaganden till att vända sig till brittiska domstolar; det kunde inte 

                                                
25 § 52.
26 Arlewin mot Sverige (nr 22302/10), dom 1.3.2016.
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betraktas som ett rimligt eller praktiskt alternativ. Europadomstolen ansåg att artikel 6 hade 

överträtts.

Domen i Arlewin visar att en stat inte kan undgå jurisdiktion i fall av överträdelser av artikel 8 som 

drabbar en person i det landet om vissa förutsättningar är uppfyllda. Såväl EU-rätten som 

Europakonventionen har alltså visat sig ha betydelse för frågan om var en person har rätt att väcka 

talan i vissa fall av gränsöverskridande påstådda kränkningar.

4.1.1. En annan aspekt är ”rätten att bli glömd”, i bemärkelsen att stoppa spridningen av 

kränkande uppgifter på internet, och vem som har ansvar för att uppgifterna tas bort därifrån. I 

Google Spain-domen uttalade sig EU-domstolen med anledning av en begäran av förhandsbesked 

om tolkningen av EU:s dataskyddsdirektiv27 och av artikel 8 i EU:s stadga om de grundläggande 

rättigheterna (skydd av personuppgifter). EU-domstolen ansåg att en sökmotors verksamhet – som 

består i att lokalisera information som har publicerats eller lagts ut på internet av tredje män, 

indexera den på automatisk väg, lagra den tillfälligt och slutligen ställa den tillförfogande för 

internetanvändare enligt en viss prioritetsordning – ska anses utgöra behandling av personuppgifter 

i dataskyddsdirektivets mening när informationen innehåller personuppgifter. Vidare är 

sökmotorleverantören registeransvarig för denna behandling. Google Spain betraktades som 

etableringsställe i direktivets mening och behandlingen av personuppgifter utfördes som ett led i 

detta etableringsställes verksamhet i Spanien. En sökmotorleverantör har ett ansvar, som innebär att 

den under vissa förutsättningar är skyldig att från förteckningen över sökresultat som visas till följd 

av en sökning på en persons namn, avlägsna länkar till webbsidor som publicerats av tredje män 

och som innehåller information om denna person. Ett avlägsnande av länkar skulle kunna påverka 

det legitima intresset hos internetanvändare att ta del av informationen. Detta intresse ska vägas mot 

det grundläggande intresse en berörd person har av skydd för respekten för sitt privatliv och skyddet 

för personuppgifter. Även en behandling av riktiga uppgifter som inledningsvis är laglig kan med 

tiden bli oförenlig med direktivet när uppgifterna inte är adekvata, relevanta eller för omfattande 

med hänsyn till de ändamål för vilka de behandlats och den tid som gått.

Om den som har utfört en handling eller gjort ett yttrande på t ex internet som är brottsligt och 

vederbörande har varit anonym har det tidigare inom EU varit möjligt att med stöd av nationella 

                                                
27 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, s. 31).
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bestämmelser som införlivade EU:s datalagringsdirektiv28 få ta del av uppgifter från leverantörer av 

elektroniska kommunikationstjänster om identiteten på den som stod för en viss IP-adress. 

Direktivet föreskrev bland annat att sådana uppgifter skulle lagras i 6–24 månader. EU-domstolen 

förklarade emellertid att direktivet var ogiltigt i domen Digital Rights Ireland från 201429, med 

motiveringen att skyldigheten att generellt lagra trafikuppgifter och lokaliseringsuppgifter innebar 

ett ingrepp i den grundläggande rätten till skydd för privatlivet och för personuppgifter som inte var 

begränsat till vad som var absolut nödvändigt. EU-domstolen har i ett senare mål där 

förhandsbesked begärdes av bland annat en svensk domstol, som hade att avgöra om den svenska 

lagstiftningen som påbjöd fortsatt lagring av trafikuppgifter stod i strid med EU-rätten, uttalat att 

unionsrätten utgör hinder för en nationell lagstiftning som föreskriver en generell och 

odifferentierad lagring av uppgifter.30

Även om dessa EU-domstolsavgöranden får anses utgöra ett avbräck i beivrande av brottslighet på 

internet har de inte någon större inverkan i fall av möjligheten att bemöta eller beivra icke-brottslig 

spridning av anonyma uppgifter på internet. I de fallen får den som anser sig kränkt i allmänhet nöja 

sig med att försöka få bort uppgifterna via sökmotorleverantörer och andra IT-företag. 

När det gäller EU kan avslutningsvis nämnas att Kommissionen i maj 2016 lät meddela att den 

tillsammans med ett antal IT-företag (Facebook, Twitter, YouTube och Microsoft) hade utfärdat en 

uppförandekod som innehåller ett antal åtaganden för att motverka spridningen av ”illegal hate 

speech” på internet. Enligt denna åtar sig företagen bland annat inrätta procedurer för att pröva 

anmälningar om ”illegal hate speech” på deras tjänster så att de snabbt kan ta bort eller omöjliggöra 

tillgång till sådant innehåll.

5. Avslutande synpunkter

Det finns inte någon europeisk, eller än mindre global, konsensus när det gäller det gränserna för 

vad som är tillåtet att säga eller skildra på internet eller i andra medier, även om de flesta stater är 

                                                
28 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter som genererats 
eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller 
allmänna kommunikationsnät och om ändring av direktiv 2002/58/EG (EUT L 105, s.54).
29 EU-domstolens dom 8.4.2014 i förenade målen Digital Rights Ireland och Seitlinger m.fl. (C-293/12 och C-594/12).
30 EU-domstolens dom 21.12.2016 i förenade målen Tele2 SverigeAB/Post-och telestyrelsen och Secretary of State for 
the Home Department/Tom Watson m.fl. (C-203/15 och C-698/15).
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överens om att verkligt allvarliga verbala eller andra övergrepp mot enskilda individer måste vara 

möjliga att beivra. Formerna för beivrande skiljer sig mellan stater (bestraffning, skadestånd 

och/eller förelägganden av olika slag) och vem som ska hållas ansvarig för kränkningarna och deras 

spridning. Eftersom internet skiljer sig från traditionella medier när det gäller möjligheterna till 

global spridning av uppgifter och eftersom aktörerna som medverkar till spridningen kan finnas i 

flera länder, måste det till internationell samverkan för att lösa problemen med kränkningar där.

En fråga är i vilken utsträckning det är möjligt för de enskilda staterna att fortsättningsvis hålla fast 

vid sina inhemska principer. I Sverige har det sedan yttrandefrihetsgrundlagens tillkomst på 1990-

talet diskuterats om systemet för ansvarsutkrävande i den lagen och i tryckfrihetsförordningen kan 

anpassas till förhållanden på internet. Diskussionen om anpassning av regelverk för traditionella 

medier till internet är inte unik för Sverige. 

Frågan om ansvar för innehåll på internet har naturligtvis också ett ekonomiskt perspektiv, inte bara 

när det gäller storleken på eventuella skadestånd till kränkta individer, utan också ifråga om 

åtgärder som krävs av de företag som betraktas som ansvariga för innehållet på internet (se t ex 

domen i Delfi) och sådana som driver sökmotortjänster (se domen i Google Spain).




