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Sammanfattning 

 

Yttrandefriheten utgör en av grundbultarna i en demokratisk rättsstat. I svensk rätt är den 

grundlagsskyddade yttrandefriheten, reglerad i TF och YGL, starkt förankrad. De inskränkningar 

som får göras i denna bygger på noggranna överväganden. Att utpeka annan fysisk person såsom 

brottslig, klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämna uppgift som är ägnad att utsätta denna för 

andras missaktning utgör förtal. Förtal är såväl ett yttrandefrihetsbrott enligt 7 kap. 4 § p. 14 TF, 

som ett brott mot person enligt 5 kap. 1–2 §§ BrB. Det som den svenska förtalsregleringen syftar till 

att skydda är den objektiva äran: anseendet, det goda namnet och ryktet hos det potentiella offret. 

 

I svensk rätt har intagits en ståndpunkt om att juridiska personer inte är berättigade till ett rättsligt 

skydd vid förtal, eftersom förtalet inte anses angripa någons anseende. Införandet av ett 

straffrättsligt ansvar vid förtal mot juridisk person har föreslagits, men avfärdats med motiveringen 

att det skulle utgöra en omotiverad inskränkning i yttrandefriheten. I vissa utländska rättssystem, 

vilka upprätthåller en stark yttrandefrihet, åtnjuter juridiska personer dock ett rättsligt skydd mot 

förtal genom straffrättslig eller civilrättslig lagstiftning. Juridiska personer åtnjuter därtill flertalet 

grundläggande ekonomiska och personliga fri- och rättigheter inom unions- och konventionsrätten. 

Av nämnda fri- och rättigheter är rätten till effektiva rättsmedel av särskild betydelse. Därtill är 

medlemsstater i Europeiska unionen (EU) skyldiga att tillhandahålla effektiva rättsmedel till 

enskilda för att säkra ett effektivt domstolsskydd. Det har ännu inte prövats huruvida en särskild 

civilrättslig skadeståndsreglering vid förtal mot juridisk person bör införas i svensk rätt, i syfte att 

skapa ett effektivt rättsmedel som är mindre benäget att inskränka yttrandefriheten.  

 

I förevarande framställning konstateras att juridiska personer åtnjuter ett kommersiellt anseende och 

ett rykte som kan bli föremål för kränkningar genom förtal. Skadeverkningarna av förtal är i 

huvudsak ekonomiska. Svensk rätt, avseende bristen på rättsmedel vid förtal mot juridisk person, är 

oförenlig med unions- och konventionsrätten, eftersom den riskerar att direkt kränka juridiska 

personers grundläggande fri- och rättigheter. I svensk rätt existerar en möjlighet att reglera förtal 

mot juridisk person i skadeståndslagen (1972:207). Direkta ingrepp i den grundlagsskyddade 

yttrandefriheten undviks därigenom. Det särskilda civilrättsliga skyddet som i förevarande 

framställning föreslås, bör omfatta ogrundade uppgifter som utgör anklagelser om brott vilka har 

begåtts inom den juridiska personens verksamhet eller i dennas namn, eller eljest ogrundade 

uppgifter om specifik omständighet. Det nämnda skyddet mot förtal bör kunna göras effektivt 

genom införandet av en särskild skadeståndsregel.   
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 
Yttrandefriheten har sin grund i den svenska grundlagen, tryckfrihetsförordningen (1949:105), TF 

och yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469), YGL. Yttrandefrihetens principiella innebörd och syftet 

med lagstiftningen är att säkerställa ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. Det står fritt 

för envar att offentligen uttrycka tankar, åsikter, känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne 

som helst.1 Yttrandefriheten är emellertid inte oinskränkt. Förtal, innebärande att utpeka annan 

såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller annars lämna uppgift som är ägnad att 

utsätta annan för andras missaktning, utgör dels ett yttrandefrihetsbrott enligt 7 kap. 4 § p. 14 TF, 

dels ett brott mot person enligt 5 kap. 1 § BrB. Kärnan i brottet utgör en kränkning av anseendet, det 

goda namnet och ryktet.2 Det rättssubjekt som rättsligt skyddas mot förtal är den fysiska personen.3   

 

I svensk rätt saknar juridiska personer ett rättsligt skydd mot förtal. Förtal riktat mot juridisk person, 

benämnt ekonomiskt förtal, anses inte angripa någons personliga anseende.4 Den ståndpunkt som 

intagits i svensk rätt beträffande sådant förtal gäller sedan ett sekel tillbaka och fastställdes i NJA 

1904 s. 483. Ett införande av ett straffrättsligt ansvar vid förtal riktat mot juridisk person har 

föreslagits, men likväl avfärdats med motiveringen att det skulle medföra en omotiverad 

inskränkning i yttrandefriheten.5 Med yttrandefriheten som stöd är det möjligt att framställa och 

offentligen sprida lögner om företag. Trots att skadeverkningarna med anledning av förtalet kan bli 

betydande saknar företaget möjlighet att angripa det rättsligt.6 Sett till ett internationellt perspektiv 

är bristen på en förtalsreglering till skydd för juridisk person en ovanlig företeelse. Utländska 

rättsordningar, såsom det danska, franska och tyska, vilka upprätthåller en tämligen stark 

konstitutionell yttrandefrihet, tillåter juridiska personer att driva processer vid förtal. Juridiska 

personers rättsliga skydd mot förtal i nämnda stater emanerar från såväl civilrättslig som 

straffrättslig lagstiftning.7  

 

Inom Europarätten har juridiska personers rättighetsskydd utvecklats såtillvida att unionsrättsliga 

och konventionsrättsliga grundläggande fri- och rättigheter till skydd för den fysiska personen har 

                                                   
11 kap. 1 § 1 st. TF; 1 kap. 1 § 1 st. YGL.   
2 SOU 1953:14, s. 77; prop. 1962:10 B, s. 123 ff. Se även Jareborg, Nils, Friberg Sandra, Asp Peter, Ulväng Magnus, 
Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, uppl. 2:1, Iustus förlag, Uppsala 2015, s. 92.  
3 Jmf. prop. 1962:10 B, s. 123.  
4 SOU 1953:14 s. 21 och 214 f.   
5 Prop. 1962:10 B, s. 63; SOU 1972:88, s. 62.  
6 Se avsnitt 6.1.4.  
7 Se kapitel 4.		
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givits vidsträckt tillämpning. Företaget har därigenom bedömts vara bärare av processuella, 

ekonomiska och personliga fri- och rättigheter.8 En processuell rättighet, vilken är betydelsefull i 

sammanhanget, är fysiska och juridiska personers rätt till ett effektivt rättsmedel enligt artikel 47 

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EU:s rättighetsstadga) och artikel 

13 Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

(EKMR). Därutöver har Sverige genom sitt medlemskap i EU en skyldighet att tillhandahålla 

rättsmedel till fysiska och juridiska personer inom de områden som omfattas av unionsrätten, i syfte 

att säkerställa ett effektivt domstolsskydd.9 Med hänsyn till utvecklingen av juridiska personers fri- 

och rättigheter, är en undersökning kring den svenska förtalslagstiftningens förenlighet med 

Europarätten befogad. Därtill är det befogat att utreda huruvida en särskild civilrättslig 

skadeståndsreglering till skydd mot förtal vilket riktas mot juridiska personer utgör en mindre 

inskränkning i yttrandefriheten, än en straffrättslig sådan.  

 

1.2 Problemformulering 
1) Är svensk rätt, avseende bristen på rättsmedel vid förtal riktat mot juridisk person, förenlig 

med Europarättens krav på effektiva rättsmedel?  

2) Utgör ett särskilt civilrättsligt skadeståndsansvar vid förtal riktat mot juridisk person, en ur 

yttrandefrihetsperspektiv fördelaktig lösning i svensk rätt?  

Om ja,  

2.1) Hur skulle det särskilda skadeståndsansvaret kunna utformas?  

 

1.3 Syfte 
Redogörelsen för den rättsliga problematik som presenteras i förevarande framställning kan inte 

utan svårighet ske med utgångspunkt i endast en målsättning. En av målsättningarna med 

framställningen är att utreda huruvida den svenska förtalslagstiftningen är förenlig med de 

grundläggande fri- och rättigheter juridiska personer åtnjuter i Europarätten, i synnerhet vad gäller 

rätten till effektiva rättsmedel. Ytterligare en målsättning i denna framställning är att utreda 

huruvida införandet av ett särskilt civilrättsligt skadeståndsansvar för den som förtalar juridisk 

person, är en i jämförelse med en straffrättslig förtalsreglering lämplig lösning i svensk rätt, 

såtillvida att den är mindre benägen att inskränka yttrandefriheten. Syftet med framställningen är 

emellertid inte att jämställa fysiska och juridiska personer i förtalsavseende. Redogörelse för förtal 

                                                   
8 Se kapitel 6.  
9 Se särskilt avsnitt 6.1.		



 3	

mot fysisk person utgör snarare ett objekt att förhålla sig till. Genom framställningens komparativa 

delar åstadkommes en internationell överblick beträffande det rådande rättsläget i utvalda länder.  

Avslutningsvis riktas framställningen till praktiskt verksamma jurister och juriststudenter, vilka 

intresserar sig för förtalsfrågan sedd ur den juridiska personens perspektiv.  

 

1.4 Metod och material 

1.4.1 Rättsanalytisk metod 

Det ämne som behandlas i förevarande framställning kräver en flexibel metod som möjliggör för 

författaren att studera, identifiera och synliggöra brister i svensk rätt, för att sedermera föreslå 

praktiska lösningar på dessa. Vidare är valet av metod betingat av det material som används, vilket i 

betydande del utgörs av svensk rätt.10 Den rättsanalytiska metoden har därför valts, eftersom den 

bäst tillgodoser uppnåendet av framställningens syfte. Med denna metod möjliggörs diskussion och 

analys ur ett perspektiv de lege ferenda.11 Ett rättsanalytiskt arbete syftar till att fastställa och 

analysera gällande rätt och, därutöver, framföra ett svar på en fråga eller en lösning på ett 

problem.12  

 

I framställningen redogörs för svensk lagstiftning, vilken i huvudsak avser TF och YGL, 5 kap. BrB 

om ärekränkning samt för framställningen relevanta delar av skadeståndslagen (1972:207), SkL. 

Genomgående i framställningen, och i de fall det är lämpligt, jämförs fysisk person med juridisk 

person vad avser rättsligt skydd. Studien av lagstiftning sker ur ett kritiskt men nyanserat 

perspektiv, såtillvida att såväl positiva som negativa aspekter med den uppdagas. I huvudsak sker 

dock studien av lagstiftningen med utgångspunkt i dess ändamålsskäl, för att möjliggöra en 

grundlig analys. Somliga lagförarbeten vilka givits en central betydelse för förtalsfrågan i 

framställningen är äldre sådana, vilket förvisso har utgjort ett metodologiskt problem. På området 

för förtal mot juridisk person saknas emellertid grundligt material vilket är tidsenligt, till skillnad 

från vad som gäller på området för förtal mot fysisk person. Lagförarbetena är dock informativa och 

i viss mån vägledande vid en de lege ferenda-diskussion, samt av principiell betydelse, vilket 

motiverar deras roll i framställningen. Den rättspraxis som finns på området för förtal mot juridisk 

                                                   
10 Jmf. Sandgren Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 3., uppl. Norstedts juridik, Stockholm, 2015, s. 46. [Cit: 
Sandgren].  
11 Sandgren Claes, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, ingår i Tidskrift for Rettsvitenskap, Vol. 118, nr. 4–5, s. 656.  
12 Härvidlag kan nämnas diskussionen beträffande rättsanalytisk och rättsdogmatisk metod. Den traditionella 
rättsdogmatiska metoden syftar till att systematisera och tolka gällande rätt, se till exempel Olsen Lena, 
Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004, s. 110 ff. Metoden har kritiserats för att begränsa möjligheterna till ett de 
lege ferenda-resonemang, såtillvida att den är strikt systemintern, till skillnad från vad som gäller ett rättsanalytiskt 
arbete. Se Sandgren, s. 43 ff., jmf. Olsen, s. 122. Kritik har även framförts mot detta och konsensus saknas beträffande 
synen på den rättsdogmatiska metoden, se till exempel Jareborg Nils, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004, s. 4 och 
s. 8. Jmf. Peczenik Alexander, Juridikens allmänna läror, SvJT 2005, s. 249 f. och s. 254. 
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person är begränsad, vilket även det har utgjort ett metodologiskt problem. Ändock redogörs den för 

med avsikten att visa på den svenska inställningen till förtalsfrågan. 

 

1.4.2 Komparativ metod  

En central del i denna framställning avser utländsk nationell rätt, med vilken förstås sådan rätt som 

har sitt ursprung och sin utveckling i ett främmande rättssystem. I förevarande framställning 

studeras det svenska rättssystemet i förhållande till utländsk nationell rätt, för att utröna likheter och 

skillnader mellan dessa. De rättssystem som valts ut till den komparativa studien utgörs av dansk, 

fransk och tysk nationell rätt. Valet av jämförelseobjekt har varit betingat av huruvida 

jämförelseobjektet förespråkar en stark konstitutionell yttrandefrihet och huruvida en 

förtalsreglering till skydd för juridisk person existerar i nationell rätt. Motivet till valet av länder 

vilka i nationell rätt har en förtalsreglering till skydd för juridisk person, är för att skapa en motvikt 

till svensk nationell rätt som saknar en sådan förtalsreglering. Jämförelseobjekten är vidare samtliga 

medlemsstater i EU, vilket också har varit en omständighet som har påverkat valet. De utvalda 

länderna, tillsammans med Sverige, är skyldiga att respektera samma regelverk.13 Det är därför 

intressant, och framför allt befogat, att undersöka regleringen av ett spörsmål i ett lands nationella 

rätt, när det avviker från regleringen i ett annat lands nationella rätt. Den komparativa metoden 

används när svensk rätt jämförs med rätten i ett annat nordiskt land eller annan medlemsstat i EU.14 

Metoden synes därför bäst lämpad vid uppdragets genomförande.15  

 

Det komparativa avsnittet i framställningen har krävt ett betydande och självständigt 

översättningsarbete. I syfte att åstadkomma en så korrekt och nyanserad översättning som möjligt 

av dansk, fransk och tysk lagstiftning och hithörande förarbeten samt eventuella domar, har 

respektive rättsordnings egna juridiska begrepp använts i framställningen. Översättning av specifika 

och i framställningen centrala juridiska begrepp, såsom ”ärekränkning”, ”förtal” och 

”personlighetsskydd”, framgår därför på respektive lands språk. Viss lagstiftning tillhandahålls via 

internet16 på fler språk än ett, varför de juridiska begrepp som används i framställningen på 

respektive lands språk även bland fotnoterna framgår på engelska, tyska eller franska. Därutöver har 

översättning skett mot bakgrund av Nationalencyklopedins professionella ordbok.17 En jämförelse 

av förtalslagstiftning inom respektive rättssystem har vidare skett mot bakgrund av 2017 års 

                                                   
13 Se avsnitt 1.4.3 och kapitel 6. 
14 Sandgren, s. 54.  
15 Bogdan Michael, Komparativ rättskunskap, Norstedts Juridik, Falköping 1993, s. 18.  
16 Exempelvis www.gesetze-im-internet.de vad beträffar tysk rätt, men även www.retsinformation.dk vad beträffar 
dansk rätt och www.legifrance.gouv.fr avseende fransk rätt.  
17 www.ne.se. Hämtad 17-12-17.   



 5	

rapport18 Defamation and Insult Laws in the OSCE Region: A Comparative Study, utfärdad av 

Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE). 

 

1.4.3 EU-rättslig metod  

De frågor som i framställningen önskas besvaras förutsätter tolkning och analys av omfattande 

material, vilket har utarbetats och utvecklats inom EU. När svenska jurister konfronteras med EU-

rättsliga frågeställningar kan vissa svårigheter beträffande tolkning och tillämpning av EU-rätten 

uppstå. Detta synes vara en naturlig följd av den rättsliga kulturkrock som uppstår när svensk rätt 

möter EU-rätt. När EU-rätten tillämpas är det därför nödgat att den EU-rättsliga metoden används 

om resultatet ska bli riktigt.19 Härvidlag är det fördelaktigt att definiera vad som förstås med EU-

rätt. Den internationellt vedertagna termen Europarätt inbegriper, i vidsträckt mening, dels EU-rätt 

alternativt unionsrätt20, dels konventionsrätt.  

 

Med unionsrätt21 förstås den rättsordning som Sverige sedan 1995 är bundet av genom sitt 

medlemskap i EU, och som har företräde framför nationell rätt.22 Vad avser unionsrättens primärrätt 

och dess betydelse för denna framställning, kan sägas att Fördraget om Europeiska unionen (FEU) 

och EU:s rättighetsstadga är särskilt betydelsefulla. Dokumenten åtnjuter samma rättsliga värde.23 

För tolkningen och innebörden av unionsrätten står Europeiska unionens domstol (EU-

domstolen).24 Den tolkningsmetod som EU-domstolen tillämpar är teologisk.25 Såsom en oskriven 

rättskälla har EU-domstolens praxis inom unionsrätten givits en betydelsefull ställning, detta i 

synnerhet vad gäller domar avgjorda i grand chambre (stor avdelning).26 En omfattande del av 

denna framställning utgörs därför av EU-domstolens praxis, i syfte att påvisa Europarättens 

dynamiska utveckling27 och utvecklingen av den juridiska personens rättighetsskydd.28 Förslag till 

avgörande utgör visserligen inte bindande rättskällor; de uppfyller i stället en för EU-domstolen 

                                                   
18 www.osce.org. Hämtad 17-12-17. 
19 Hettne Jörgen, Eriksson Otken Ida (red.), EU-rättslig metod – Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, uppl. 2, 
Norstedts Juridik, Stockholm 2011., s. 34. [Cit: Hettne] 
20 Termerna har likalydig betydelse och kommer hädanefter att användas växelvis.  
21 Jmf. begreppen ”European law” och ”droit européen” samt ”Europarecht”. 
22 Bernitz Ulf och Kjellgren Anders, Europarättens grunder, uppl. 5, Norstedts Juridik, Stockholm 2015, s. 19. [Cit: 
Kjellgren] Unionsrättens företräde framför nationell rätt bekräftades i bland andra mål 6/64, domstolens dom av den 15 
juli 1964, Flaminio Costa mot E.N.EL.  
23 Se artikel 6(1) FEU, jmf. artikel 51(1) EU:s rättighetsstadga. Kjellgren, s. 47; 143; Horspool Margot, Humphreys 
Matthew, European Union Law, uppl. 8, Oxford University Press, Oxford 2014, s. 15 f. [Cit: Horspool]  
24 Artikel 19(1) FEU. Se vidare Kjellgren, s. 59; Bernitz, s. 26.  
25 Hettne, s. 36.  
26 Kjellgren, s. 183 f. 
27 Kjellgren, s. 60 f.  
28 Se kapitel 6.  
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vägledande funktion.29 I denna framställning redogörs för ett förslag till avgörande, vilket är 

grundläggande för diskussionen om den juridiska personens personlighetsskydd.30 

 

Med konventionsrätt åsyftas den del av Europarätten som avser de grundläggande fri- och 

rättigheterna i EKMR. Genom lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd 

för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna inkorporerades EKMR år 1995 i 

svensk rätt, varför den är direkt tillämplig och gäller såsom svensk lag.31 Även om EKMR 

tillkommit genom en från EU fristående organisation32, är medlemsstaterna i EU unionsrättsligt 

förpliktade att ansluta sig till EKMR.33 Härigenom visas det samband och det samspel som råder 

mellan unions- och konventionsrätten, vilket även det har motiverat valet av metod. På vilket sätt 

juridiska personers fri- och rättigheter förhåller sig till varandra i konventionsrätten, förklaras 

genom den praxis som utarbetats av Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna 

(Europadomstolen). Europadomstolens praxis har i denna framställning givits ett gediget utrymme, 

eftersom den har kommit att sätta standarden för rättighetsskyddet i Europa.34 

 

1.5 Avgränsningar 
En betydande del av TF och YGL lämnas utanför denna framställning, eftersom den saknar relevans 

för målsättningar angivna i framställningen. I framställningen utgås ifrån förtal i massmedier, varför 

den allmänna yttrandefriheten i regeringsformen (1974:152) lämnas utan avseende. Vad avser 

redogörelsen av BrB, är endast förtalsregleringen av intresse. Beträffande SkL är de bestämmelser 

som reglerar ren förmögenhetsskada och ideell skada av intresse för framställningens målsättningar, 

tillsammans med lagens ändamålsskäl. I övrigt behandlas inte lagstiftningen. Härmed önskas att 

förtydligas att diskussionen om ett civilrättsligt skadeståndsansvar såsom ett eventuellt rättsmedel 

vid förtal mot juridisk person, inte tar sikte på det allmännas35 skadeståndsansvar vid överträdelser 

av EKMR. Det allmännas ansvar omnämns förvisso för kännedom i framställningen36, men skildras 

inte djupare. Den del av Europarätten som inte behandlas i framställningen har bedömts sakna 

relevans för förtalsfrågan eller regleringen av effektiva rättsmedel. Vad avser utvald utländsk rätt, 

behandlas i koncentrerad omfattning sådan lagstiftning och domstolspraxis rörande 

                                                   
29 Hettne, s. 40.  
30 Se avsnitt 6.1.3.1.  
31 Danelius, s. 44. Crafoord Clarence, Normprövning och Europakonventionen, SvJT 2007, s. 862. Sverige ratificerade 
dock EKMR redan år 1952.	
32 EKMR har tillkommit genom Europarådets verksamhet, vars medlemskrets är större än EU:s och omfattar totalt 47 
olika stater. Se vidare Kjellgren, s. 147. 
33 Se artikel 6(2) FEU.  
34 Kjellgren, s. 147.  
35 Inbegripet stat och kommun.  
36 Se avsnitt 5.5.2, men även avsnitt 5.3.2.  
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yttrandefrihetsrättsliga- och förtalsrättsliga aspekter. Vidare lämnas misskreditering av 

näringsidkare i jämförande reklam enligt marknadsföringslagen (2008:486) utanför denna 

framställning37, då framställningen utgår ifrån ett bredare perspektiv än förehavanden mellan 

näringsidkare i marknadsföring. 

 

1.6 Tidigare publicerat  
Förtalsfrågan sedd ur den juridiska personens perspektiv har i viss mån diskuterats i ett fåtal 

studentuppsatser. År 2000 publicerade Annie Alsterholm studentuppsatsen Svartlistning av företag 

vid Juridiska fakulteten i Lund. Alsterholm diskuterar företeelsen svartlistning av företag i 

förhållande till den straffrättsliga förtalslagstiftningen och viss skadeståndsrättslig och 

marknadsrättslig lagstiftning. Härutöver finns studentuppsatsen Ett indirekt skydd av ett direkt 

oreglerat ekonomiskt förtal – En kartläggning av möjliga instrument vid ekonomiskt förtal, 

publicerad av Cecilia Dollander år 2008 vid Juridiska fakulteten i Lund. Dollander utreder de 

svenska rättsområden, såsom varumärkes- och marknadsrätt, skadeståndsrätt med flera, vilka kan ha 

relevans för rättsfiguren förtal mot juridisk person. Förevarande framställning skiljer sig från 

Alsterholms och Dollanders framställningar, såtillvida att den utreder förtalsfrågan i förhållande till 

rätten till effektiva nationella rättsmedel enligt Europarätten, samt ur ett skadeståndsrättsligt och 

komparativt perspektiv.  

 

1.7 Disposition 
I kapitel två behandlas den grundlagsskyddade yttrandefriheten. I kapitlet redogörs för 

yttrandefrihetens principiella innebörd, yttrandefrihetsgrundlagarnas formella och materiella 

tillämplighet, samt förtal såsom ett yttrandefrihetsbrott och viss kritikrätt. Övergången till 

förtalregleringen i svensk rätt sker härefter, i det tredje och nästföljande kapitlet. Kapitlet behandlar 

inledningsvis ärekränkningsbrotten mot fysisk person och därefter den svenska ståndpunkten 

beträffande förtal riktat mot juridisk person. Kapitel fyra innehåller den komparativa studien och 

skildrar yttrandefriheten och förtalsregleringen i utvald utländsk rätt. Det civilrättsliga 

skadeståndsansvaret är därefter föremål för behandling i framställningen, i kapitel fem. I det femte 

kapitel redogörs för skadeståndsrättens och straffrättens funktioner, samt förutsättningarna för ren 

förmögenhetsskada och ideell skada. I det sjätte kapitlet behandlas juridiska personers 

grundläggande fri- och rättigheter i Europarätten, med utgångspunkt i rätten till effektiva 

rättsmedel. Kapitlet är genomgående praxisinriktat och behandlar betydelsefulla mål från såväl EU-

domstolen som Europadomstolen. I det sjunde och avslutande kapitlet analyseras det material som 

                                                   
37 Se 18 § p. 5 nämnd lag.		
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presenterats i framställningen, och de frågor vilka ställdes i framställningens inledande kapitel 

besvaras.  
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2. Svensk grundlag: Yttrandefrihet 

2.1 Yttrandefrihetens principiella innebörd 
Tryck- och yttrandefriheten, såsom de beskrivs i TF och YGL, har en stark förankring i svensk 

rätt.38 Med tryckfrihet åsyftas enligt 1 kap. 1 § 1 st. TF varje svensk medborgares rätt39 att utgiva 

skrifter eller i tryckt skrift yttra sina tankar och åsikter, offentliggöra allmänna handlingar samt 

meddela uppgifter och underrättelser i vilket ämne som helst. De tryckfrihetsrättsliga principerna 

har genom en överföring till YGL kommit att omfatta flertalet medieformer.40 Yttrandefriheten i 1 

kap. 1 § 1 st. YGL tillförsäkrar varje svensk medborgare41 en rätt att gentemot det allmänna i radio, 

television, filmer, videogram och ljudupptagningar samt webbplatser på internet,42 offentligen 

uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst. Den 

svenska yttrandefriheten i TF och YGL tar således sikte på massmedier med motiveringen att 

yttrandefrihet som riktar sig mot ett stort antal människor upplevs som särskilt farlig.43 De 

inledande paragraferna i TF och YGL anger friheternas principiella innebörd och det rättsliga skydd 

som uppställs. I egenskap av grundlagar gäller TF och YGL företrädesrätt framför allmän lag.44 

Tryckfriheten är en form av yttrandefrihet45, varför benämningen yttrandefrihet används av 

förenklingsskäl. Benämningen yttrandefrihetsgrundlagarna används härefter när båda lagar åsyftas. 

 

2.2 Formell och materiell tillämplighet  
Yttrandefrihetsgrundlagarnas formella tillämplighet bör särskiljas från deras materiella 

tillämplighet. Den formella tillämpligheten vilar på tanken om innehållsneutralitet46, varför en 

förhandskontroll i syfte att godkänna eller förbjuda publicering är otillåten.47 Det är 

eftersträvansvärt att den enskildes vilja att uttrycka sig respekteras.48 Yttrandefrihetsgrundlagarnas 

ansvarssystem förutsätter därför att en på förhand angiven person – utgivaren49 – kan förutse och ta 

ansvar för det som publiceras, varför endast sådana medieformer som kan ges ett på förhand fixerat 

och i efterhand konstaterbart innehåll omfattas av lagarnas tillämpningsområde. Grundlagsskyddet 

                                                   
38 SOU 2006:96, s. 16.  
39 Beträffande utländska medborgare, se dock 14 kap. 5 § TF.   
40 Lundell Bengt, Strömberg Håkan, Grundlagsskyddad yttrandefrihet, uppl. 15, Studentlitteratur, Lund 2013, s. 20 f. 
41 Beträffande utländska medborgare, se 11 kap. 1 § YGL.  
42 I syfte att undvika den omfattande uppräkning av medieformer som finns i 1 kap. 1 § YGL, har av förenklingsskäl 
den beskrivning av yttrandefriheten som finns tillgänglig på www.ne.se använts. Hämtad 18-03-12.  
43 Lundell och Strömberg, s. 13; SOU 2006:96, del 1, s. 228.  
44 Axberger Hans-Gunnar, tryckfrihetsförordningen (1949:105) kommentar till 1 kap. 1 §, Karnov, 2017-07-01. Jmf. 
Axberger, yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) kommentar till 1 kap. 1 §, Karnov, 2017-07-01. 
45 Lundell och Strömberg, s. 37.  
46 Jmf. uttrycket ”i vilket ämne som helst” i 1 kap. 1 § 1 st. TF och 1 kap. 1 § 1 st. YGL.  
47 Se 1 kap. 2 § TF och 1 kap. 3 § YGL. 
48 Jmf. Axberger Hans-Gunnar, Yttrandefrihetsgrundlagarna, uppl. 3, Norstedts juridik, Stockholm 2017, s. 36 och 74.  
49 Se 8 kap. 1 § TF och 6 kap. 1 § YGL.		
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är således knutet till en särskild framställningsform och gäller uteslutande för yttranden som 

förmedlas och sprids till allmänheten.50 TF gäller följaktligen för tryckta skrifter enligt 1 kap. 5–6 

§§ TF, och YGL för radioprogram och tekniska upptagningar enligt 1 kap. 1 § YGL. Innehåll på 

internet omfattas av yttrandefrihetsgrundlagarna i begränsad utsträckning.51  

 

Den materiella tillämpligheten avser sakliga och innehållsrelaterade frågor och avgörs mot 

bakgrund av yttrandefrihetens innebörd och syfte.52 Av portalparagrafen 1 kap. 1 § 1 st. TF, vilken i 

viss mån har sin reviderade motsvarighet i 1 kap. 1 § 2 st. YGL, kan utläsas att ändamålet med 

yttrandefriheten är att säkerställa ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. I denna 

nyckelfras inbegrips fri nyhetsförmedling, obeskuren politisk debatt, informationsförmedling, 

konsumentupplysning eller vetenskaplig yttrandefrihet.53 Exempelvis bidrar inte en bedragare till 

allmän upplysning och fritt meningsutbyte när denne bedrar, varför bedrägeri inte heller är ett 

yttrandefrihetsbrott.54 Av det sagda följer att yttranden vilka är förenliga med lagarnas ändamål 

omfattas av grundlagsskyddet.55 Angrepp mot sådana yttranden sker mot bakgrund av TF och YGL 

såsom exklusiv straff- och processlag, med hänvisning till 1 kap. 3 § TF och 1 kap. 4 § YGL. 

Reglerna ger uttryck för exklusivitetsprincipen.56 I övrigt kan yttrandefrihetsgrundlagarnas 

tillämplighet sättas åt sidan med stöd av en ändamålstolkning och bedömas enligt vad som följer av 

allmän lag.57  

 

2.3 Förtal och yttrandefrihet 

2.3.1 Förtal som ett yttrandefrihetsbrott  

Yttrandefriheten är inte total. Missbruk av yttrandefriheten bestraffas enligt vad som följer av den 

så kallade brottskatalogen i 7 kap. TF. Genom en hänvisning i 5 kap. 1 § YGL gäller 

brottskatalogen även för de medieformer som stadgas i YGL. Yttrandefrihetsbrotten indelas i 

otillåtna yttranden (7 kap. 4 § TF) och otillåtna offentliggöranden (7 kap. 5 § TF). För att ett 

yttrandefrihetsbrott ska kunna bestraffas, är förutsättningen att det är upptaget i såväl TF som de 

allmänna straffbestämmelserna i BrB. Detta följer av principen om dubbel kriminalisering. 

Konsekvensen blir därför att en begränsning i yttrandefriheten kräver en grundlagsändring.58  

                                                   
50 Axberger, s. 36. Se 1 kap. 6 § TF och 1 kap. 10 § YGL.  
51 Se den så kallade databasregeln i 1 kap. 9 § YGL och den så kallade bilageregeln i 1 kap. 7 § 2 st. TF. Beträffande 
särskilda förutsättningar för grundlagsskyddet, se vidare SOU 2006:96, del 1, s. 54 och 57 f. samt Lundell och 
Strömberg, s. 37 och 40. 
52 Axberger, s. 30.  
53 Axberger, s. 60. Se även 1 kap. 1 § 1 st. TF och 1 kap. 1 § 2 st. YGL.  
54 Axberger, s. 30.  
55 Prop. 1948:230, s. 172. 
56 SOU 2006:96, del 1, s. 41; Axberger, s. 60.  
57 Prop. 1948:230, s. 172; Lundell och Strömberg, s. 13.   
58 Axberger, s. 99.		
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I 7 kap. 4 § p. 14 TF stadgas att förtal, varigenom någon utpekar annan såsom brottslig eller 

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

missaktning, utgör ett yttrandefrihetsbrott. Bestämmelsen inleds enligt följande ”Med beaktande av 

det i 1 kap. angivna syftet med allmän [yttrandefrihet] ska såsom [yttrandefrihetsbrott] anses 

följande gärningar […]”.59 Bestämmelsen har sin motsvarighet i 5 kap. 1 § BrB.60 Beträffande 

utrymmet för yttrandefrihetensintresset i förhållande till förtalsbestämmelsen har i brottsbalkens 

förarbeten anförts att den svenska yttrandefriheten upprätthålles i vidsträckt mening och att den är 

grundvalen för ett demokratiskt samhällsskick. Det måste därför finnas ett utrymme för politisk, 

samhällelig, kulturell och vetenskaplig debatt, även om enskilda personer därigenom angrips. Det 

samhälleliga intresset av fullständig och vederhäftig nyhetsförmedling kan därför ofta komma att 

väga över den enskildes anspråk på skydd mot kränkande uttalanden.61  

 

2.3.2 Förtal mot juridisk person och den allmänna kritikrätten 

I svensk rätt kan nedsättande uppgifter om näringsverksamheter över huvud taget inte angripas 

rättsligt, eftersom 7 kap. 4 § p. 14 TF och 5 kap. 1 § BrB uteslutande tillämpas på fysiska 

personer.62 Detta även om det skulle röra sig om klart felaktiga uppgifter vilka är skadliga för den 

juridiska personen. Det har anförts att företaget normalt har möjlighet att genom egna 

informationsinsatser bemöta negativ publicitet. Det har även anförts att en kriminalisering av förtal 

mot juridisk person riskerar att hämma seriös nyhetsförmedling och granskande journalistik.63 I 

andra länder är man mer benägen att utkräva ansvar vid förtal64, medan man i svensk rätt tenderar 

att beteckna det som utövande av allmän kritikrätt.65  

 

Beträffande gränsdragningen mellan allmän kritikrätt och förtal, samt de konsekvenser en 

förtalsreglering till skydd för juridiska personer kan ha på yttrandefriheten, kan härvidlag ett 

uppmärksammat rättsfall från Storbritannien nämnas: det så kallade McLibel-fallet.66 Två 

miljöaktivister upprättade en kritisk broschyr beträffande snabbmatskedjan McDonald’s 

Corporation (McDonald’s). I broschyren, som sedermera även publicerades, anklagades 

                                                   
59 I 7 kap. 4 § TF används begreppet tryckfrihetsbrott, emellertid gäller bestämmelsen även yttrandefrihetsbrott genom 
hänvisningen i 5 kap. 1 § YGL.   
60 För att förtal ska bedömas utifrån yttrandefrihetsgrundlagarnas särskilda straff– och processordning, krävs emellertid 
att förtalet sker via något utav de framställningsformer som stadgas i 1 kap. 5–6 §§ TF och 1 kap. 1 § 1 st. YGL. I annat 
fall tillämpas uteslutande brottsbalkens bestämmelser och den processordning som råder därmed. 
61 Prop. 1962:10 B, s. 144; SOU 2006:96, del 1, s. 22.  
62 Se kapitel 3. 
63 Axberger, s. 109 f.  
64 Se kapitel 4. 
65 SOU 2006:96, del 2, s. 337. 
66 McDonald’s Corporation v Steel & Morris (1997) EWHC QB 366.		
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McDonald’s för bland annat klandervärda arbetsförhållanden, nedskräpning och djurplågeri. 

Broschyren skapade för bolaget negativ publicitet, varför det stämde de två personerna för förtal.67 

Därefter erbjöds de två personerna en penninggåva av bolaget för att donera till valfritt ändamål, 

såsom en överenskommelse för att kritiken skulle upphöra. Gåvan avböjdes och händelsen 

resulterade i en utdragen rättsprocess, och de två personerna ålades att betala skadestånd till 

bolaget.68 Domstolen fann att vissa uppgifter i broschyren var ogrundade, medan andra bedömdes 

avse fakta.69 De två personerna väckte därefter talan i Europadomstolen, vilken bedömde att en 

kränkning av rätten till en rättvis rättegång och rätten till yttrandefrihet förelåg.70 McLibel-fallet kan 

sägas illustrera så kallad corporate censorship; företaget använder sin makt och sina medel för att 

försöka begränsa yttrandefriheten.71   

 

  

                                                   
67 På engelska ”libel”, därav rättsfallets benämning.  
68 Som kuriosa kan nämnas att rättegången resulterade i den längsta i landets historia.  
69 Klein Naomi, No logo, Fourth Estate Ltd, London 2010, s. 387 ff.  
70 Steel och Morris mot Storbritannien, dom av den 15 februari 2005, no. 68416/01. En kränkning förelåg av artikel 6 
och 10 EKMR.  
71 Klein skriver (s. 388) att ”McLibel was about loss of a voice – it was about corporate censorship”. Även Steel och 
Morris betonar betydelsen av rättsprocessen genom följande uttalande: “[m]aybe for the first time in history, a powerful 
institution […] was subject to lengthy, detailed and critical public scrutiny.” Se vidare Klein, s. 392.		
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3. Förtal  

3.1 Personlighetsskydd 
Definitionen av begreppet personlighetsskydd kan inte utan svårighet finnas i svensk rätt. I somliga 

svenska förarbeten saknas antingen en definition, eller så talas det om personlighetsskydd utan att 

begreppets innebörd förklaras ytterligare.72 Begreppet synes vara mer inarbetat i vissa utländska 

rättsordningar och inom Europarätten.73 Det torde dock kunna sägas att det med personlighetsskydd 

åsyftas varje persons rätt till ett område som är skyddat mot intrång.74 Det kan uppställas som en 

allmän rättslig princip att en enskilds privata förhållanden inte ska komma till utomståendes 

kännedom utan dennes vilja och vetskap, eller få utnyttjas utan dennes samtycke.75 Personlig 

integritet har nära samband med personlighetsskyddet.76 I rättsliga sammanhang åsyftas med 

begreppet personlig integritet skydd för den kroppsliga och fysiska integriteten, men även skyddet 

för ideella värden, såsom skyddet för privatlivet, för personligheten och den privata ekonomin.77 

Bestämmelserna om ärekränkning anses utgöra huvudregler på området för skydd mot obehörigt 

intrång i den privata sfären och den personlig integriteten.78 Den juridiska personen saknar ett 

rättsligt skydd mot förtal, varför det kan sägas att den rådande uppfattningen i svensk rätt är att den 

även saknar ett personlighetsskydd79 – något som synes vara ovanligt ur ett internationellt 

perspektiv.80  

 
3.2 Förtal mot fysisk person 
I 5 kap. BrB regleras ärekränkning. Bestämmelserna om ärekränkning grundar sig på 

Straffrättskommitténs betänkande Förslag till ny brottsbalk (SOU 1953:14).81 De är i stort sett 

oförändrande sedan dess, med undantag för vissa språkliga revideringar genom prop. 2016/17:222 

Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten, vilka trädde i kraft 1 januari 2018.82 

Det brottsbalkens straffbestämmelser om ärekränkning syftar till att skydda är det potentiella 

                                                   
72 Se exempelvis prop. 2016/17:22 Ett straffrättsligt skydd för den personliga integriteten vari en definition saknas. I 
betänkande till propositionen, SOU 2016:7 Integritet och straffskydd, nämns begreppet en gång utan att innebörden 
förklaras. 
73 Se kapitel 4 och 6.  
74 SOU 2016:7, s. 63 f. 
75 Lännergren Bengt, Om integritet, SvJT 1979, s. 161.  
76 SOU 2016:7, s. 63 f.  
77 SOU 1984:54, s. 42; SOU 1992:84, s. 187.  
78 SOU 2016:7, s. 179.; Lännergren, s. 167 f.  
79 Se 5 kap. 1 § BrB.  
80 Se kapitel 4.  
81 SOU 2016:7, s. 400.  
82 Exempelvis förtydligades genom lagändringen att sättet för uppgiftens spridning särskilt ska beaktas vid bedömning 
av grovt förtal. Ändringarna ansågs motiverade med hänsyn till den tekniska utvecklingen och användandet av olika 
forum på internet. En utveckling medför större möjligheter att sprida åsikter, ifrågasätta ståndpunkter och väcka 
opinion, däremot ökar samtidigt risken för kränkningar av integriteten, inte minst med tanke på att information kan 
förmedlas med stor spridning. Se vidare SOU 2016:7, s. 20 f. och prop. 2016/17:222, s. 67 ff. samt avsnitt 3.3.	
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brottsoffrets ära. I svensk rätt skiljer lagstiftaren på subjektiv ära och objektiv ära. Brottet 

förolämpning i 5 kap. 3 § BrB avser kränkningar av den subjektiva äran, eftersom det angriper den 

enskildes egen känsla av att vara aktad och ansedd. Brottet förtal regleras i 5 kap. 1–2 §§ BrB och 

avser kränkningar av den objektiva äran, eftersom det angriper det anseende som en person åtnjuter 

bland sina medmänniskor; sitt goda namn och sitt rykte.83  

 

Bestämmelsen i 5 kap. 1 § 1 st. har följande lydelse: ”Den som utpekar någon såsom brottslig eller 

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

missaktning, dömes för förtal till böter”. Språkligt sett förknippas förtal med lögnaktiga påståenden, 

men även sanna uppgifter kan rubriceras som förtal under förutsättning att de uppfyller kravet på 

missaktning.84 Det intresse som förtalsbestämmelsen ämnar skydda är offrets rykte; det som andra 

anser om brottsoffret utgör alltså regelns kärna. Förtalsbestämmelsen ämnar dock inte skydda 

offrets egna upplevelser eller känslor.85 Ansvaret för förtal förutsätter att nedsättande uppgifter 

lämnas, det vill säga framställs eller eljest fortsprids av någon, till annan än den som uppgifterna 

avser.86 Som utgångspunkt ska de nedsättande uppgifterna kunna knytas till en fysisk person vilken 

kan identifieras. Uppgifterna kan endast utgöra förtal om de är av nedsättande karaktär och 

bedömningen görs kontextuellt, utifrån den sociala värderingen på personens ort, inom dennes 

samhällsgrupp eller personkrets.87 Människan lever på många sätt i en gruppgemenskap, varför en 

nedsättande uppgift kan påverka andras bedömningar, känslor, attityder och beteenden gentemot 

den förtalade. Konsekvenserna kan illustreras i försvårade livsbetingelser, psykiska problem och 

obehag.88 I lagen nämns två exempel på nedsättande uppgifter: att utpeka annan som brottslig eller 

klandervärd i sitt levnadssätt. Uppgifterna ska alltså vara av allvarligare beskaffenhet och avse en 

gärning eller en omständighet. Rena värdeomdömen omfattas inte av lagstiftningen.89  

 

Vid bedömningen av om förtalsbrottet är att anse som grovt, ska enligt 5 kap. 2 § BrB särskilt 

beaktas om gärningen med hänsyn till uppgiftens innehåll, sättet för eller omfattningen av 

spridningen, eller annars var ägnad att medföra allvarlig skada.90 Bedöms brottet vara grovt är 

straffpåföljden böter eller fängelse i två år.91 Det kan dock bli talan om ansvarsfrihet, med 

                                                   
83 SOU 1953:14, s. 177.  
84 Axberger, s. 109 ff. Även förtal mot avliden är förenat med straffansvar, 5 kap. 4 § BrB. 
85 Schultz Mårten, Förtal och integritet, Juridisk Publikation, 2/2012, s. 222. [Cit: Schultz] 
86 Jareborg et al., s. 93 ff. Jmf. dock Schultz, s. 223.  
87 Prop. 1962:10 B, s. 126; Schultz, s. 222 f. 
88 Prop. 1962:10 B, s. 126. 
89 Prop. 1962:10 B, s. 125 och 141. f.; Jareborg et al., s. 92 f. 
90 Lydelsen trädde i kraft 2018-01-01. Fram till dess löd tidigare bestämmelse enligt följande ”[…] uppgiften genom sitt 
innehåll eller den omfattning i vilken den blivit spridd eller eljest var ägnad att medföra allvarlig skada […]”. 
91 5 kap. 2 § 1 st. BrB.		
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hänvisning till 5 kap. 1 § 2 st. BrB, i det fall en skyldighet att uttala sig förelåg, eller om det eljest 

med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken. HD har beträffande 

försvarlighetsprövningen, när det gäller ärekränkningspåståenden i förhållande till 

grundlagsskyddade medier, framhållit att samhällets intresse av granskande journalistik och 

nyhetsförmedling ska vägas mot intresset att skydda den enskilde mot att genom de nedsättande 

uppgifterna utsättas för andras missaktning. Om det är försvarligt att sprida de nedsättande 

uppgifterna krävs därutöver enligt 5 kap. 1 § 2 st. BrB att uppgiftsspridaren visar att uppgifterna är 

sanna eller att det på andra grunder var skäligt att sprida dem.92  

 

3.3 Förtal mot juridisk person: En historisk överblick 

3.3.1 1864 års strafflag  

Förtal som riktar sig mot fysisk eller juridisk person och som medför ekonomiska skadeverkningar 

för den utpekade, men som inte innefattar ett angrepp mot någons personliga anseende eller heder, 

benämns i svensk rätt som ekonomiskt förtal.93 Nedsättande uppgifter om en fysisk persons 

yrkesutövning eller ekonomiska förhållanden kan emellertid i praktiken åtkommas genom den 

”vanliga” förtalsbestämmelsen i 5 kap. 1 § BrB, trots att det inte följer av bestämmelsens 

ordalydelse.94 När det i svensk rätt talas om ekonomiskt förtal, åsyftas därför vanligtvis förtal som 

riktas mot juridisk person.95 Definitionen av ekonomiskt förtal härleds ur 16 kap. 8 § i 1864 års 

strafflag (SL) och beskrivs enligt följande: ”[…] beskyllning om gärning som utan att vara 

nedsättande för den beskylldes medborgerliga anseende […] är menlig för hans yrke, näring eller 

fortkomst”. 96  

 

Förtalsbestämmelsen i SL tillämpades uteslutande på fysiska personer, varför juridiska personer föll 

utanför dess tillämpning. Ståndpunkten följde emellertid inte av bestämmelsens ordalydelse, utan 

konstaterades i NJA 1904 s. 483. I fallet utsattes ett aktiebolag för ärekränkande yttranden, varför 

det väckte talan. Eftersom yttrandena riktades mot en juridisk person, och inte mot en fysisk person, 

ogillades bolagets talan. Förtal kunde endast anses föreligga om en fysisk person inom kollektivet 

eller den juridiska personen utpekades genom de ärekränkande yttrandena.97 Även NJA 1950 s. 250 

(Motorcykel-fallet) är härvid av principiell betydelse. Vid tidpunkten för omständigheterna i fallet 

                                                   
92 HD förde resonemanget i NJA 2003 s. 567, se Schultz s. 225. Sanningsbevisning tillåts endast när det bedömts vara 
försvarligt att sprida de nedsättande uppgifterna, se vidare Baxter Mikaela, Brottsbalk (1962:700) kommentaren till 5 
kap. 1 §, Karnov, 2017-07-01. 
93 SOU 1972:88, s. 62.  
94 SOU 1972:88, s. 62 f. och NJA 1950 s. 250 nedan.  
95 Axberger, s. 109; Schultz, s. 223.  
96 Jmf. SOU 1953:14, s. 180. SL var den lag som gällde före ikraftträdandet av BrB.  
97 SOU 1953:14, s. 213.	 
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reglerade staten importen av motorcyklar. Import av motorcyklar krävde licens som fördelades 

mellan importörer vilka styrkt sig vara generalagenter för motorcykelmärken. En återförsäljare 

sände ut ett cirkulär till ett 60-tal återförsäljare med uppgiften om att en av återförsäljarna – ett 

aktiebolag – uppträtt illojalt, falskeligen och lögnaktigt uppgivit sig såsom importörer av märken. I 

det utpekade aktiebolagets firma ingick dess verkställande direktörs namn. Återförsäljaren som 

sände cirkuläret dömdes för förtal. Anledningen till den fällande domen var det faktum att den 

verkställande direktören, en fysisk person, ansågs ha pekats ut.   

 

3.3.2 Straffrättskommitténs Förslag till ny brottsbalk 1953 

I 1953 års betänkande Förslag till ny brottsbalk (1953:14) föreslog Straffrättskommittén att sådana 

beskyllningar som reglerades i 16 kap. 8 § SL och som avsåg yrke, näring eller fortkomst skulle 

rubriceras som ekonomiskt förtal och placeras i brottsbalkens kapitel om förmögenhetsbrott.98 I 

betänkandet föreslogs en bestämmelse om ekonomiskt förtal med följande lydelse: ”Den som om 

annan lämnar ogrundad uppgift angående gärning eller omständighet som är ägnad att skada denne i 

utövning av yrke eller näring eller eljest i ekonomiskt hänseende, dömes […] för ekonomiskt förtal 

till fängelse i högst två år eller böter. Är brottet ringa, vare straffet böter”.99 Straffrättskommittén 

ansåg att begränsningen av ärekränkningsskyddet till fysiska personer inte kunde anses härröra från 

någon principiell grund. I litteraturen hade visserligen gjorts gällande att ärekränkning avsåg den 

moraliska värderingen av en människa. Däremot var inte straffbuden i SL, eller den beskylldes 

medborgerliga anseende, begränsade till en moralisk värdering. Straffbuden avsåg missaktning i 

allmänhet och ett allsidig bedömande efter sociala värdesynpunkter. Den juridiska personens 

objektiva ära kunde, enligt kommittén, angripas genom påverkan av det allmänna omdömet om den 

juridiska personens verksamhet.100   

 

I sitt betänkande framförde Straffrättskommittén betydelsen av att en kriminalisering av förtal mot 

juridisk person inte obehörigt begränsar friheten att utöva allmän kritik. Kritikrätten är främst 

framträdande i fråga om större politiska och ekonomiska organisationer och företag, och utgör en 

nödvändig betingelse i samhället. Det allmänna intresset av att skydda kollektiva enheter mot falska 

beskyllningar väger emellertid tyngre, varför kriminaliseringens utsträckning bör lösas efter vad 

som krävs enligt för att tillgodose kritikrätten.101 Avgränsningen till de kollektiva enheter som 

skulle omfattas av den föreslagna straffrättsliga regleringen var organiserade sådana, vilka kunde 

                                                   
98 SOU 1953:14, s. 180.  
99 SOU 1953:14, s. 28.  
100 SOU 1953:14, s. 214.  
101 SOU 1953:14, s. 217 ff. 	
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förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter och således vara part i en rättegång.102 I det därefter 

följande lagförslaget103 till brottsbalken valde departementschefen att inte uppta bestämmelsen om 

förtal mot juridisk person. Den av Straffrättskommittén föreslagna bestämmelsen ansågs obehövlig 

och utgjorde en omotiverad inskränkning i yttrandefriheten. Departementschefen menade vidare att 

bestämmelsen främst hade betydelse inom ekonomiska förhållanden och näringsidkarförhållanden, 

och att sådana förhållanden saknar samband med någons personliga anseende. Förslagsvis borde, 

enligt departementschefen, frågan lösas genom lagstiftning mot illojal konkurrens.104  

 

3.3.3 Förslag till ändring i 1970 års lag om otillbörlig marknadsföring  

Efter departementschefens yttrande i samband med BrB:s lagförslag 1953, återupptogs frågan om 

förtal mot juridisk person vid införandet av dåvarande marknadsföringslag. Det diskuterades 

huruvida sådant förtal var lämpligt att införas i samband med reglerna om otillbörlig konkurrens. 

Departementschefen konstaterade även i detta fall att sådana bestämmelser inte är lämpliga att 

införas i en lag om otillbörlig konkurrens eller otillbörlig marknadsföring. Departementschefen 

uttalade att ”[f]rågan om införande av allmänna bestämmelser i ämnet får tas upp i ett annat 

sammanhang”.105 Det kan anses att nyss citerade uttalande av departementschefen åsyftar en 

diskussion kring en skadeståndsrättslig reglering av förtal mot juridisk person.106  

 

3.3.4 2016 års betänkande Integritet och straffskydd 

I 2016 års betänkande Integritet och straffskydd (SOU 2016:7) görs en bred översyn av det 

straffrättsliga skyddet för den enskildas personliga integritet och en analys av huruvida det 

straffrättsliga skyddet är ändamålsenligt.107 I betänkandet nämns att förtal inte kan avse kollektiva 

enheter, såsom juridiska personer. Förtalsbrott kan dock bli aktuellt om en eller flera bestämda 

personer pekas ut, eller om en person i en juridisk persons styrelse eller beslutande organ utpekas. 

Som stöd för att förtal inte kan avse juridisk person, hänvisas i betänkandet till NJA 1950 s. 250.108 

 

 

                                                   
102 SOU 1953:14, s. 219 f.  
103 Prop. 1962:10 B.  
104 Prop. 1962:10 B, s. 53.  
105 Prop. 1970:57, s.71.  
106 Jmf. Persson Gunnar, Ekonomiskt förtal: Om svensk tryckfrihet i det nya Europa, Mediestudier 2005, s. 29.  
107 SOU 2016:7, s. 19.  
108 SOU 2016:7, s. 410.		
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4. En komparativ studie  

4.1 Inledande kommentar 
I framställningens inledande kapitel109 förklarades att de jämförelseobjekt som valts till den 

komparativa studien utgörs av dansk, fransk och tysk rätt. I World Press Freedom Index 2017 – en 

rapport vilken redogör för yttrande- och informationsfriheten i 180 olika länder – rankas Danmark, 

Frankrike och Tyskland förhållandevis högt. Länderna förespråkar således en stark yttrandefrihet. 

Av det totala antalet länder som redogörs för i rapporten rankas den svenska yttrandefriheten på 

andra plats, innebärande att Norge, som rankas på första plats, är det enda land som enligt rapporten 

förespråkar en starkare yttrandefrihet än Sverige.110 I de följande avsnitten redogörs för den 

konstitutionella yttrandefriheten i de länder vilka valts som jämförelseobjekt och, därtill, även för 

respektive lands förtalsreglering till skydd för den juridiska personen. Kapitlet avslutas med 

ytterligare en internationell rapport, vilken redogör för straffrättslig och civilrättslig 

förtalslagstiftning i förhållande till yttrandefrihet.111  

 

4.2 Danmark 

4.2.1 Yttrandefrihet 

I § 77 i den danska konstitutionen, Danmarks riges grundlov (Grl)112, regleras yttrandefriheten. Av 

denna följer att envar är berättigad att i tryck, skrift eller i tal offentliggöra tankar, dock under 

domstols ansvar. Förebyggande åtgärder såsom censur kan inte införas.113 I praktiken har 

bestämmelsens betydelse varit omtvistad; huruvida lagstiftaren enligt bestämmelsen har en 

möjlighet att begränsa yttrandefriheten är oklart, vilket utgör en svaghet i regleringen. Det kan 

uppfattas som att yttrandefriheten antingen är absolut skyddad eller saknar skydd. Klart är däremot 

att grundlagsskyddet omfattar tryck, skrift och tal samt att Danmark är en stark förespråkare av 

yttrandefriheten.114 I Medieansvarsloven regleras särskilt yttrandefriheten i massmedier, såsom 

periodiska skrifter, ljud- och bildprogram samt texter etc., se lagens § 1. Ändamålet med 

lagstiftningen är att säkra yttrande- och informationsfrihet.115 Genom lagen kan straffrättsligt ansvar 

                                                   
109 Se avsnitt 1.1 och 1.4.2. 
110 Rapporten World Press Index 2017 har tillkommit genom den icke-statliga organisationen Reporters without 
borders, med konsultation av bland andra Europarådet. Rapporten finns tillgänglig på www.rsf.org. Hämtad 17-12-18.  
111 Se avsnitt 4.5 nedan.  
112 http://www.grundloven.dk. Hämtad 17-12-17. 
113 Se § 77 2 men. Grl.  
114 Zahle Henrik, Dansk forfatningsret 3 – Menneskerettigheder, uppl. 3, Jurist – og Økonomforbundets Forlag 2003, s. 
76 f. Jmf. SOU 2006:96, del 2, s. 36.  
115 Nr. 1563/2017, Betænkning om freds – og ærekrænkelser, s. 35.	
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utkrävas av exempelvis utgivare (se kap. 3 medieansvarsloven).116 Därtill innehåller lagen 

pressetiska regler.117  

 

4.2.2 Förtal  

Den danska personlighedsretten omfattar rättsregler vilka har till syfte att skydda individens 

integritet och personlighet. Bland annat inbegrips i personlighedsretten rätten till sin ära och sitt 

rykte. Skyddet för privatlivets fred återfinns i den danska strafflagen, Straffloven (STRFL).118 Det är 

primärt den fysiska personen som åtnjuter skydd för sin person, i dansk rätt kallat 

personlighedsretlig beskyttelse. I viss omfattning skyddas även juridiska personer, såsom företag 

och offentliga institutioner. I flertalet domar har bekräftats att juridiska personer har ett intresse i 

spörsmål rörande deras, ære og omdømme, det vill säga ära och rykte.119 Beträffande 

ärekränkningsbestämmelserna, återfinns dessa i STRFL:s 27:e kapitel om Freds- og 

ærekrænkelser.120  

 

Förtal definieras i STRFL § 267 som ”Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller 

handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte 

den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder”. Med 

lagtextens begrepp sigtelser åsyftas föraktsyttringar och beskyllningar.121 Bagvaskelse, en form av 

ärekränkning, innefattar enligt STRFL § 268 oriktiga sakpåståenden av allvarligare grad som 

lämnats för spridning, för vilka straffpåföljden är böter eller upp till två års fängelse. Såväl fysiska 

som juridiska personer skyddas mot förtal av STRFL § 267. I synnerhet har principer till skydd för 

privatlivet utvecklats i domstolspraxis.122 Straffrihet kan åtnjutas om den kränkande uppgiften 

bevisas vara sann, eller om den som sprider den kränkande uppgiften varit förpliktad att uttala sig 

eller har handlat med hänsyn till allmänintresset eller sitt eller andras intresse.123 Juridiska personer, 

till skillnad från fysiska personer, kan emellertid inte bära ett ansvar för förtal. Ansvaret bärs i 

stället av ett företags företrädare.124  

                                                   
116 Jmf. yttrandefrihetsgrundlagarna, avsnitt 2.2.  
117 Se kap. 5 om pressetik i medieansvarsloven. Se i synnerhet 5 kap. 1 § medieansvarsloven om god pressetik. Jmf. 
betænkning nr. 1563, s. 35. 
118 Se STRFL §§ 263–264 a–d (privatlivets fred) och STRFL §§ 267–274 (ärekränkning). 
119 Se bl.a. U 1982.750 H. Jmf. Borberg, s. 310. Se även betænkning nr. 1563, s. 153. 
120  https://www.retsinformation.dk. Hämtad 17-11-15.  
121 Betænkning nr. 1563, s.31. 
122 Schovsbo Jens, Rosenmeier Morten, Riis Thomas och Borberg Vibeke, Læreborg i informationsret, 2016, Jurist – og 
Økonomforbundets Forlag. Se särskilt Borbergs del i kap. 7, s. 303 f., avseende personlighedsretten. 
123 Se STRFL § 269. Se även Betænkning nr. 1563, s. 32.  
124 Waaben Knud och Langsted Lars Bo, Straffrettens specielle del, uppl. 6, Karnov Group, 2014, s. 262. [Cit: Waaben]	
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Straffelovrådet har i ett betänkande från 2017125 föreslagit en modernisering av, bland andra, 

bestämmelserna om ärekränkning.126 I betänkandet anges som motiv till moderniseringen internets 

utveckling och användningen av social kommunikation såsom debattforum, sociala medier etc. 

Risken finns för att ärekränkningar ökar i snabbt tempo och i omfattande utsträckning.127 

Straffelovrådet har ansett att en kriminalisering av ärekränkningar bör ersättas, alternativt 

kompletteras, av ett civilrättsligt skydd som ger den som blivit kränkt effektiva möjligheter att 

ingripa mot kränkningen. Vad gäller förtal anses dock en kriminalisering motiverad i de allra 

grövsta fallen.128 Ur ett yttrandefrihetsperspektiv är detta fördelaktigt. Vissa föreslagna ändringar 

har skett mot bakgrund av bestämmelserna i EKMR och Europadomstolens praxis.129 Højesteret130 

har fastslagit att reglerna om ärekränkning ska tolkas mot bakgrund av Europakonventionen, i 

synnerhet integritetsskyddet i artikel 8 och yttrandefriheten i artikel 10.131 Vad avser den juridiska 

personens skydd mot ärekränkning, anför Straffelovrådet att det är välgrundat att den juridiska 

personen skyddas mot ärekränkning. Det är särskilt välgrundat vid beskyllningar om t.ex. grov 

brottslighet, likväl vid s.k. ”hatstormar” av negativa kommentarer om en viss verksamhet. 

Allvarligare ärekränkningar mot en verksamhet kan få avgörande betydelse för verksamhetens 

existens.132  

 

4.3 Frankrike 

4.3.1 Yttrandefrihet  

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1798 (DDHC)133, innehållande ett flertal 

grundläggande individuella rättigheter, åtnjuter ett värde såsom grundlag. I preambeln till DDHC 

stadgas att ”[…] l’ignorance, l’oubli ou le mémpris des droits de l’Homme sont les seules causes 

des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements […]”: okunnigheter om, glömskan av 

och föraktet för människans rättigheter är de enda orsakerna av såväl till alla allmänna olyckor som 

regeringens maktmissbruk.134 En sådan grundläggande frihet som åsyftas i preambeln är 

yttrandefriheten, reglerad i artikel 11 DDHC. Enligt artikel 11 DDHC utgör ett fritt utbyte av tankar 

och åsikter en av människans värdefullaste rättigheter, varför varje medborgare äger rätt att yttra sig 

                                                   
125 Betænkning nr. 1563, nr. 1563.  
126 Bestämmelserna om ärekränkning återfinns som tidigare nämnts i STRFL §§ 267–274.  
127 Betænkning nr. 1563, s. 143. 
128 Betænkning nr. 1563, s. 144 ff.  
129 Betænkning nr. 1563, s. 15 ff.  
130 Högsta domstolen i Danmark.  
131 Betænkning nr. 1563, s. 16.  
132 Betænkning nr. 1563, s. 142 och 154.  
133 Deklarationen om människans och medborgarens rättigheter.  
134 www.conseil-constitutionnel.fr. Hämtad 17-12-18.		
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i tal, skrift och tryck, men får stå till svars för missbruk av denna frihet i de fall som lagen 

stadgar.135  

 

4.3.2 Förtal 

I fransk rätt skiljer lagstiftaren på injure, förolämpning,136 och diffamation, förtal137. Regleringen 

återfinns i Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (pressfrihetslagen) och dess tredje 

kapitel om brott mot personer.138 Förtal definieras i artikel 29 i pressfrihetslagen som varje 

påstående139 eller beskyllning140 som utgör ett angrepp mot en persons honneur, ära, eller 

considération, aktning. Enligt ordalydelsen i artikel 29 i pressfrihetslagen skyddas den fysiska 

personen mot förtal.141 Den juridiska personens rättigheter beträffande heder och rykte har 

emellertid utvecklats i rättspraxis.142 Cour de Cassation143 avgjorde redan i ett mål144 från 1976 att 

artikel 29 i pressfrihetslagen ska tolkas så att den skyddar personne morale, den juridiska personen, 

mot förtal. För att ett påstående eller en beskyllning ska klassificeras som förtal, förutsätts att 

innehållet i påståendet eller beskyllningen består av en specifik omständighet och inte av rena 

värdeomdömen, vilken offentliggörs och sprids till allmänheten.145 Bedömningar av angrepp mot 

äran sker med utgångspunkt i objektivitet, varför subjektiva uppfattningar inte beaktas. Vidare 

måste förtalet avse ett subjekt som kan identifieras och den som förtalar det ska ha agerat i ond 

tro.146 Straffpåföljden för förtal är böter. Under särskilda omständigheter kan straffpåföljden bli upp 

till ett års fängelse.147 

 

4.4 Tyskland 

4.4.1 Yttrandefrihet 

Den tyska yttrandefriheten regleras i landets konstitution, Grundgesetz für die Bundesrepublik 

Deutschland (GG).148 I konstitutionens första kapitel regleras grundläggande rättigheter.149 I artikel 

                                                   
135 Artikel 11 DDHC.  
136 Artikel 33 i pressfrihetslagen. Jmf. dess artikel 29, st. 2.  
137 Se i synnerhet artikel 29 men även artikel 32 i pressfrihetslagen.  
138 www.legfrance.gouv.fr. Hämtad 17-11-15. Jmf. uttrycket ”Délits contres les personnes”.  
139 ”Allégation” i fransk lagtext.  
140 ”Imputation” i fransk lagtext.  
141 Se artikel 29 i pressfrihetslagen. Förtal av avliden är inte straffbart, med hänvisning till artikel 34 i pressfrihetslagen. 
Jmf. 5 kap. 4 § BrB i svensk rätt.  
142 Dumoulin Lisa, Les droits de la personnalité des personnes morales, Revue des sociétés 2006, Dalloz, issue 1, p. 19. 
143 Högsta domstolen i Frankrike.  
144 Cour de Cassation, Chambre criminelle, 12 oktober 1976, 75-90.239.  
145 Framställningsmetoderna för offentliggörande uppräknas i artikel 23 i den franska pressfrihetslagen, varibland tryck, 
skrift och tal omnämns.  
146 Dupeux Jean-Yves, Massis Thierry, La conduite du procès de presse, Legicom 2002/3, nr. 28, s. 7-8.  
147 Se artikel 32 i pressfrihetslagen.  
148 http://www.gesetze-im-internet.de. Hämtad 17-12-18.  
149 Se GG ”Die Grundrechte”.  
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5(1) GG föreskrivs att varje person åtnjuter rätten att uttrycka och sprida sina åsikter i bland annat 

tal och skrift och att censur är förbjuden. Yttrande- och informationsfriheten skyddas i samma 

stycke, i vilket även pressfriheten betonas särskilt. Vidare föreskrivs i artikeln att en begränsning i 

friheterna får ske enligt allmän lag och i syfte att skydda bland annat Recht der persönlichen Ehre; 

den personliga äran.150 Enligt rättspraxis151 från Bundesverfassungsgericht (BVerfG) omfattar 

grundlagsskyddet inte endast den som författat eller offentliggjort en uppgift, utan även den som 

sprider eller förlägger uppgiften. I konstitutionens artikel 2 GG regleras ”Recht auf […] seiner 

Persönlichkeit”, det vill säga personlighetsskyddet. Personlighetsskyddet är i tysk rätt okränkbart.152 

Den fysiska personen åtnjuter samtliga grundläggande rättigheter i GG, dock tillerkänns den 

juridiska personen rättigheter i den utsträckning som dessa är tillämpliga på den. Detta framgår av 

följande lydelse i artikel 19(3) GG: ”Die Grundrechte gelten auch für inländische juristische 

Personen […]”.  

 

4.4.2 Förtal 

4.4.2.1 Straffrättslig förtalsreglering  

Skyddet mot förtal finns i tysk rätt dels i straffrättslig lagstiftning, dels i civilrättslig lagstiftning. I 

den straffrättsliga regleringen, Strafgesetzbuch (StGB), återfinns reglerna om ärekränkning, 

inbegripet förolämpning153 och förtal, i §§ 185–194. Till förtal hör dels Üble Nachrede154 i § 186 

StGB och dels Verleumdung155 i § 187 StGB.156 Det är den fysiska personen som primärt utgör 

skyddsobjektet mot förtal enligt den straffrättsliga förtalsregleringen, men även juridisk person kan 

skyddas under vissa förutsättningar.157 Bestämmelsen i § 186 StGB avser de fall någon påstår eller 

sprider en falsk uppgift om annan, vilken kan skada eller utsätta denne för andras missaktning. Om 

uppgiften bevisligen inte kan tas för sann, är straffpåföljden för en sådan gärning böter eller 

fängelse upp till ett år och fängelse upp till två år om gärningen begås offentligt eller sprids i skrift. 

Bestämmelsen i § 187 StGB reglerar, i förhållande till § 186 StGB, specialfall. Den som mot sitt 

bättre vetande påstår eller sprider en falsk omständighet, vilken skadar annan eller utsätter denne för 

andras missaktning, samt äventyrar dennes kreditvärdighet158, döms enligt § 187 StGB till två års 

                                                   
150 Se artikel 5(2) GG.  
151 BVerfGE 57, 295 (319 f.), 1981.  
152 Se art. 2 (2) GG. Jmf. det tyska språkets begrepp ”unverletzlich”.  
153 ”Beleidigung” i tysk lagtext.  
154 Jmf. engelskans ”malicious gossip”.  
155 Jmf. engelskans “defamation”. 
156 Eppelbaum, Lev V., Professional Testimonial Privileges – A Law and Economics Perspective, uppl. 1, Gabler 
Verlag, 2009, s. 183.  
157 Witzleb Norman, Geldansprüche bei Perönlichkeitsverletzungen durch Medien, Mohr Siebeck Verlag, 2002, s. 202. 
Förtal mot avliden regleras i § 189 StGB, för vilken straffpåföljden är böter eller fängelse i högst två år.  
158 På tyska ”kredit”. Jmf. engelskans ”creditworthness”.		
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fängelse. Således förutsätts att uppgiftslämnaren är medveten om att den skadliga uppgiften är 

falsk.159 I det fall gärningen begås offentligt eller sprids i skrift, är fängelsestraffet högst fem år.160  

4.4.2.2 Civilrättslig förtalsreglering 

Den civilrättsliga skadeståndslagstiftningen regleras i Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). I § 823 

stadgas det enskilda skadeståndsansvaret. Av bestämmelsen följer att skadeståndsansvar gäller vid 

uppsåtligt eller vårdslöst handlande som orsakar skada på annans liv, kropp, hälsa, frihet, egendom 

eller rättighet i övrigt.161 Således är bestämmelsen tillämplig på fysiska personer, men även på den 

juridiska personen eftersom denna har rätt till grundläggande rättigheter enligt konstitutionen, i den 

utsträckning dessa är tillämpliga.162 Vid förtal mot juridisk person berättigar § 823 BGB 

skadestånd, och bedömningen är från det straffrättsliga ansvaret fristående. Rätt till skadestånd 

föreligger även vid företagskritik enligt § 826 BGB, när utgivare är medveten om, eller borde ha 

varit medveten om, att denne lämnar falska utsagor. För att erhålla skadestånd måste dock företaget 

som anhängiggör talan om förtal visa på att den skadliga uppgiften faktiskt har orsakat företaget 

skada, exempelvis genom förlust av avtal.163  

 

Ett rättsfall164 från BVerfG utgör ett belysande exempel beträffande motstridiga intressen vid förtal: 

En anställd på ett företag författade en kritisk bok om företaget, efter att denne hade avskedats. 

Kritiken grundades i den före detta anställdes egna erfarenheter av anställningen. Företaget stämde 

både författare och förlag och grundade sitt anspråk på § 823 BGB.165 Frågan i BVerfG gällde 

huvudsakligen det skyddsintresse som i det aktuella fallet skulle anses ha företräde; företagets 

behov av skydd för anseendet och dess goodwill eller skyddet av yttrandefriheten? BVerfG 

konstaterade att yttrandefriheten i aktuellt fall hade företräde, dels för att klagandeföretaget inte 

hade lyckats visa på att uppgifterna var oriktiga, dels för att innehållet i boken utgjorde rena 

värdeomdömen.166  

 

                                                   
159 Jmf. § 11 led 3 StGB; Kniffka Hannes, Working in Language and in Law – A German Perspective, uppl. 1, Palgrave 
Macmillan UK, 2007, s. 121 och 124 f.  
160 Se § 187 StGB, jmf. § 11 led 3.  
161 § 823(1) BGB.  
162 Se vad som redogjorts för om artikel 19 (3) GG ovan.  
163 Eppelbaum, s. 183.  
164 BVerfG § BvR 2121/98 (2004). 
165 Se p. 1–2 i domen.  
166 Se p. 4, 7 och 11–12 i domen.		
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4.5 Kritik mot straffrättslig förtalsreglering 
Rapporten Defamation and Insult Laws in the OSCE Region: A comparative study,167 utfärdades i 

mars 2017 av Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE),168 på uppdrag av  

OSCE Representative on Freedom of the Media (OSCE RfoM). Rapporten utgör en komparativ 

studie mellan förtals- och förolämpningslagstiftningen i rättsordningarna tillhörande den breda 

kretsen av medlemsländer i OSCE, i vilken ingår bland andra Sverige, Danmark, Frankrike och 

Tyskland.169 Av rapporten framgår att diverse europeiska och internationella humanitära rättsorgan 

samt domstolar riktar viss kritik mot åläggandet av straffrättsliga sanktioner vid förtal. Det har 

uttalats att: ”[t]his criticism is rooted partly in fears that criminal sanctions, when compared to civil 

remedies, carry a greater potential to generate a chilling effect on the media and on the freedom of 

expression more broadly”.170 Förenta Nationernas människorättskommitté har uttalat att stater borde 

överväga en avkriminalisering av förtal och att straffrättslig lagstiftning bör tillämpas i de grövsta 

fallen av förtal, samt att ett fängelsestraff aldrig är en adekvat påföljd vid förtal.171 Även OSCE 

RFoM har flertalet gånger uttalat att en avkriminalisering av förtal bör ske och, i de fall det är 

nödvändigt, ersättas med lämplig civilrättslig förtalslagstiftning. Det har vidare rapporterats att 

straffrättsligt förtal är ett utav de stora hoten mot yttrandefriheten det kommande decenniet.172   

 

  

                                                   
167 Defamation and Insult Laws in the OSCE Region: A comparative study, www.osce.org. Hämtad 17-12-17.  
168 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).  
169 År 2017 uppgick antalet medlemsländer till 57 stycken. Se Defamation and Insult Laws in the OSCE Region: A 
comparative study, s. 2.  
170 Defamation and Insult Laws in the OSCE Region: A comparative study, s. 7.  
171 International Covenant on Civil and Politic Rights, General comment No. 34, s. 12. http://www.ohchr.org. Hämtad 
17-12-17.  
172 Defamation and Insult Laws in the OSCE Region: A comparative study, s. 7. 
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5. Civilrättsligt skadeståndsansvar 

5.1 Inledande kommentar  
Intresseavvägningen mellan å ena sidan yttrandefriheten och å andra sidan ett tillfredsställande 

skydd mot skadeverkningarna av förtal mot juridisk person är ett svårbedömt spörsmål som med 

fördelaktighet bör bli föremål för en utredning som inte är bunden till särskilda förutsättningar. 

Utredningen bör därför avse frågan om förtal mot juridisk person i ett vidare perspektiv, 

innefattande de skadeståndsrättsliga aspekterna.173 I centrum för den utomobligatoriska 

skadeståndsrätten står SkL.174 Lagen trädde i kraft år 1972 och således efter Straffrättskommitténs 

lagförslag175, varför frågan om förtal mot juridisk person ännu inte har prövats i ett 

skadeståndsrättsligt sammanhang. De allmänna skadeståndsrättsliga principerna möjliggör en 

prövning av en skadegörande handling så länge den riktats mot ett förmögenhetsintresse.176 

Skadeverkningarna av förtal riktat mot ett företag är i huvudsak av ekonomisk natur, såtillvida att 

den ekonomiska verksamheten lamslås eller företagets rykte skadas. Sålunda angriper förtalet 

företagets ekonomiska intressen. I viss mån kan skadeverkningarna även vara av ideell natur.177 I 

det följande redogörs därför för de utomobligatoriska skadeståndsrättsliga aspekterna med 

utgångspunkt i ren förmögenhetsskada, samt därtill även för ideell skada.178 

 
5.2 Skadeståndets funktioner  

5.2.1 Reparation och prevention   

Civilrättens ansvarssystem ger den enskilde tillgång till ett eget maktmedel, eftersom den själv 

förfogar över möjligheten att utkräva ansvar. Många gånger är det civilrättsliga ansvarssystemet 

även den enda realistiska möjligheten till att få upprättelse.179 För den som har lidit en skada 

uppfyller skadeståndet följande funktion: skadan uppskattas i pengar och ersätter den skadelidandes 

förlust. Utgångspunkten är att full ersättning ska utgå.180 Syftet med den ersättande funktionen – 

reparationen – är att försätta den skadelidande i samma ekonomiska ställning som om skadan aldrig 

inträffat.181 Skadeståndet syftar även till att uppnå en preventiv effekt. Medför ett visst handlande 

                                                   
173 Jmf. motion 1975:200, s. 8.  
174 Hellner Jan, Radetzki Marcus, Skadeståndsrätt, uppl. 9, Norstedts Juridik, Stockholm 2014, s. 26. [Cit: Hellner och 
Radetzki]  
175 Se avsnitt 3.3.2 ovan.  
176 Persson, s. 29 f. Jmf. 2 kap. 2–3 §§ SkL.  
177 Se exempelvis klagandebolagets yrkanden i mål C-194/16, avsnitt 6.1.4.1. 
178 Vad gäller inomobligatoriskt skadeståndsansvar, regleras detta i kontraktsparternas avtal eller i exempelvis köplagen 
(1990:931). Det bör dock härvidlag noteras att det föreligger ett betydande gränsområde vad gäller inom – och 
obligatoriskt skadeståndsansvarvid rena förmögenhetsskador. Jmf. Hellner och Radetzki, s. 23 ff. Ren 
förmögenhetsskada behandlas nedan i avsnitt 5.3.  
179 Schultz, s. 219 f.  
180 Dufwa Bill, Kommentar till skadeståndslagen, SvJT, 2002, s. 957.  
181 Hellner och Radetzki, s. 36.		
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skadeståndsansvar, undviks handlandet i allmänhet.182 I vissa fall183 kan det talas om en 

moralbildande prevention, vilken anknyter till att det handlingssätt som lett till skada, ej borde ha 

förekommit.184 I realiteten har skadeståndet även en kostnadsplacerande funktion – i de fall en 

skadehändelse är försäkrad – genom att skadeståndet utgör en förflyttning av förlust från 

skadelidande till skadeståndsskyldig, eller mellan respektives försäkringsbolag. Vid rena 

förmögenhetsskador spelar dock försäkring mindre roll eftersom den, i de fall den finns, endast 

täcker en mindre del av förlusterna.185  

 

5.2.2 Skadestånd och straff 

Historiskt sett har de civilrättsliga skadeståndsreglerna haft ett nära samband med straffrätten, SL 

kan härvidlag nämnas.186 De svenska skadeståndsreglerna står dock alltjämt nära de straffrättsliga. 

Sambandet är givetvis inte absolut, men det är ovanligt ur ett internationellt perspektiv.187 Den 

fundamentala skillnaden mellan skadeståndsrätten och straffrätten såsom två juridiska discipliner är 

emellertid att rättsområdena har skilda rättspolitiska målsättningar. I skadeståndsrätten står offret i 

fokus och målsättningen med skadeståndet är att korrigera den skada som offret lidit. Straffrättens 

funktioner är i stället bestraffande, varför det är gärningsmannen och gärningen som står i fokus.188 

Vidare innebär straffrätten en förhållandevis kännbar maktutövning mot den enskilde, eftersom det 

är när staten vill agera kraftfull mot en samhällsföreteelse som införandet av en straffbestämmelse 

sker. Det är således angeläget att straffrätten används i de fall det är särskilt påkallat. Andra metoder 

kan i stället användas för att komma tillrätta med oönskat beteende.189 Vissa handlingar, även om de 

är lagstridiga, förtjänar nödvändigtvis inte att moraliskt fördömas på samma vis som en straffbar 

handling. De bör i stället angripas med en mildare metod, såsom skadestånd.190  

 

 

 

                                                   
182 Hellner och Radetzki, s. 39; Hellner, s. 695.  
183 Till exempel vad gäller culparegeln i 2 kap. 1 § SkL.  
184 Hellner Jan, Skadeståndets reformering, SvJT, 1968, s. 698.  
185 Hellner och Radetzki, s. 37 ff. och 54; Hellner, s. 697 f.  
186 De civilrättsliga skadeståndsreglerna reglerades i 1864 års strafflag.  
187 Hellner och Radetzki, s. 29.  
188 Schultz Mårten, Kränkning – Studier i skadeståndsrättslig argumentation, Jure AB, Stockholm 2008 s. 25. Se även 
Schultz Mårten, Kritik mot kränkningsbegreppet, SvJT 2008, s. 37 ff. [Cit: Schultz 2008] 
189 Heidenborg Mari, Vad bör straffas?, SvJT 2013, s. 301.  
190 Jmf. Strudler Alan, Mass torts and moral principles, uppl. 4, Kluwer Academic Publishers, 1992, s. 315 ff.		
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5.3 Ren förmögenhetsskada 

5.3.1 Ansvarsförutsättningar 

5.3.1.1 Allmänna utgångspunkter 

Sambandet mellan straffrätten och skadeståndsrätten visas i synnerhet vid skadetypen ren 

förmögenhetsskada.191 En ren förmögenhetsskada är enligt 1 kap. 2 § SkL en sådan ekonomisk 

skada som uppkommer utan att någon lider en person- eller sakskada. En ekonomisk skada i sig är 

en skada vilken på ett naturligt sätt kan uttryckas i ekonomiska termer, såsom kronor och ören.192 

Av huvudregeln i 2 kap. 2 § SkL följer att ”[d]en som vållar en ren förmögenhetsskada genom brott 

skall ersätta skadan”. Med brott avses sådan handling eller underlåtenhet som utgör brott i BrB:s 

mening och för vilken i BrB eller annan författning är föreskrivet straff (1 kap. 1 § BrB).193 En 

gärning är dock endast straffbar vid uppsåt (1 kap. 2 § BrB). Traditionellt har 2 kap. 2 § SkL tolkats 

motsatsvis och betraktats som en ”spärregel”, vars funktion är att begränsa ansvaret för rena 

förmögenhetsskador. Emellertid har regeln i egentlig mening inte utgjort någon spärr.194 I 

propositionen195 till skadeståndslagen uttalade departementschefen att lagstiftningen inte är ”avsedd 

att vare sig medföra någon ändring i gällande rätt eller utgöra hinder för en rättsutveckling genom 

praxis i riktning mot ett vidgat ansvar för ren förmögenhetsskada”.196 2 kap. 2 § SkL ska således 

inte läggas till grund för ett motsatsslut.197 Ytterligare förutsättningar för en ersättningsgill ren 

förmögenhetsskada är att den skadelidandes intresse är ämnat att skyddas av skadeståndsregeln i 

fråga; det så kallade skyddade intresset.198 Ett adekvat orsakssamband ska vidare föreligga mellan 

brott och skada, vilket implicit förutsätts i 2 kap. 2 § SkL.199 Till rena förmögenhetsskador hör 

exempelvis försämrat rörelseresultat för företag och andra näringsidkare genom försämrade 

inkomster av arbete, uppdrag, royalties och ökade utgifter utan motsvarande nytta.200  

5.3.1.2 Argument för inskränkningar i ansvarigheten 

Den svenska rättstillämparen är emellertid förhållandevis restriktiv till att utdöma skadestånd för 

rena förmögenhetsskador. Restriktiviteten kan härledas i angloamerikansk praxis, vilken i 

                                                   
191 Hellner och Radetzki, s. 61.  
192 Schultz Mårten, Skadeståndslag (1972:207), 1 kap. 2 § Lexino, 2013-05-31.  
193 Se Bengtsson Bertil, Skadeståndslag (1972:207), 2 kap. 2 §, Karnov, senast genomgången 2017-04-01.  
194 Schultz Mårten, Skadeståndslag (1972:207), 1 kap. 2 § Lexino, 2013-05-31; Hellner och Radetzki, s. 66; Se bland 
andra Bengtsson Bertil, Skadeståndslag (1972:207), 1 kap. 2 §, Karnov, senast genomgången 2017-04-01.  
195 Prop. 1972:5.  
196 Tidigare 2 kap. 4 § samma lag.  
197 Jmf. prop. 1972:5, s. 568.  
198 Hellner och Radetzki, s. 83.  
199 Schultz Mårten, Skadeståndslag (1972:207), 1 kap. 2 § Lexino, 2013-05-31. 
200 SOU 2010:87, s. 111. Jmf. Hellner och Radetzki, s. 61. 
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rättskultur har kallats för the floodgate argument201. De överväganden som ligger bakom 

argumentet är bland andra skadegörarens och eventuell försäkringsgivares behov av förutsebarhet, 

bristande proportionalitet mellan skadegörande händelsen och ansvarets omfattning, samt 

hanteringsmässiga svårigheter som en mycket stor krets skadelidande för med sig.202 Även det så 

kallade konkurrensskadeargumentet har anförts som ett argument för inskränkning i ansvarigheten 

vad gäller ren förmögenhetsskada. En frekvent företeelse i näringslivet är att företag konkurrerar ut 

varandra. En ren förmögenhetsskada kan visserligen tillfogas då, om än med tillåtna medel.203 

 

5.3.2 Undantag från huvudregeln i 2 kap. 2 § SkL 

5.3.2.1 Inledande kommentar 

Huvudregeln i 2 kap. 2 § SkL, beträffande kopplingen mellan brottslig gärning och ren 

förmögenhetsskada, saknar motsvarighet i andra rättsordningar. Sedan dess tillkomst vilar den på 

rättspolitiskt oklara premisser, varför kopplingen kan upplevas som svårförklarad. Möjligen kan 

regeln förklaras med hänvisning till domstolars ovilja att tillämpa en fristående rättspolitisk 

bedömning i oprövade fall, något som närmast kan beskrivas som lagpositivism.204 2 kap. 2 § SkL 

är försedd med åtskilliga undantag och upprätthållandet av regeln utgör därför snarare en fiktion av 

en huvudregel. Undantag från huvudregeln med stöd i lag förekommer dels i speciallagstiftning, 

såsom miljöbalken och konkurrenslagen (2008:579), dels i skadeståndslagen beträffande stat eller 

kommuns fel eller försummelse vid myndighetsutövning och felaktiga upplysningar (3 kap. 2–3 §§ 

SkL) samt vid kränkningar av den enskildes rättigheter enligt EKMR (3 kap. 4 § SkL).205 Härutöver 

har skadestånd med anledning av ren förmögenhetsskada utdömts av domstol utan stöd i lag. En 

uppluckring beträffande brottsrekvisitet har skett i praxis, såtillvida att särskilda typfall kan 

utkristalliseras.206  

 

 

                                                   
201 Även kallat dammlucksargumentet eller flodvågsargumentet i svensk rätt. 	
202 Se NJA 2014 s. 272, den så kallade BDO-domen, i vilken revisors skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada 
aktualiseras. Se i synnerhet p. 17 i domen.  
203 Hellner och Radetzki, s. 62.  
204 Kleineman, s. 158. 
205 Bestämmelsen i 3 kap. 4 § om stats eller kommuns skadeståndsskyldighet vid överträdelser av EKMR träder i kraft 
2018-04-01. Se avsnitt 5.4.2.  
206 Hellner och Radetzki, s. 89, 411 f. och 428. Mårten Schultz skriver i sin artikel till SvJT 2017 s. 821 ff. – Skadestånd 
för ren förmögenhetsskada utan lagstöd: Två och en halv huvudkategorier – och några små frågetecken – att HD i sin 
domstolspraxis klarlagt att skadestånd för rena förmögenhetsskador, utan att kravet på brottslig handling är uppfyllt, kan 
utgå med hänvisning till allmänna rättsprinciper vid särskilda typfall vilka kan utkristalliseras i praxis. [Cit: Schultz 
2017]	
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5.3.2.2 Principen om den befogade tillitens relevans  

NJA 1987 s. 692 kan sägas vara banbrytande beträffande frånkopplingen av ren förmögenhetsskada 

och brottslig gärning. En kreditgivare beviljade ett lån på grundval av ett felaktigt 

värderingsutlåtande av en fastighet. Värderingsmannen hade underlåtit att upplysa kreditgivaren om 

att fastigheten inte kunde exploateras för bebyggelse, varför värderingsmannen förfarit vårdslöst 

genom att lämna en oriktig och vilseledande uppgift. Kreditgivaren åsamkades därigenom en ren 

förmögenhetsskada. I HD utdömdes skadestånd, utan att en brottslig gärning förelåg, med 

motiveringen att den som med fog satt sin tillit till ett värderingsintyg inte ska bära följderna av en 

skada som beror på att intygsgivaren förfarit vårdslöst. Det kan sägas att HD i NJA 1987 s. 692 

skapade den så kallade principen om den befogade tillitens relevans.207 Principen tillämpades, och 

därmed bekräftades, i NJA 2001 s. 878. Omständigheterna i NJA 2001 s. 878 liknade de i NJA 

1987 s. 692, emellertid kom HD fram till motsatt slutsats i sak. Intygsgivaren hade begränsat sitt 

ansvar genom att ange ett avgränsat ändamål med värderingsutlåtandet, varför det var obefogat att 

kreditgivaren utan vidare litat på värderingsutlåtandet.208  

5.3.2.3 Kvalificerat otillbörligt handlande  

I det särskilda typfallet kvalificerat otillbörligt handlande inbegrips situationer där en kommersiell 

aktör förmår annan att bryta ett avtal med dennes konkurrenter, i syfte att skaffa sig 

konkurrensfördelar.209 I NJA 2005 s. 608 överläts en hyresrätt till ett bolag. Utan överlåtarens 

vetskap och innan det att hyresrätten överläts förvärvades majoriteterna av aktierna i bolaget av 

överlåtarens konkurrent. Överlåtaren som svikligen föranletts att överlåta hyresrätten åsamkades ren 

förmögenhetsskada enär bolaget bedrev verksamhet åt konkurrenten. Skadestånd utdömdes till 

överlåtaren för skadan, utan stöd i lag. Bolagets förfarande bedömdes kvalificerat otillbörligt och ett 

avsteg från vad som krävs av en kommersiell aktör.210 Ytterligare diskuterades principen om 

kvalificerat otillbörligt handlande i underrättsdomen RH 2008:46. Ett skogsföretag dömdes till att 

utge skadestånd för ren förmögenhetsskada utan stöd i lag, genom att ha gjort intrång i ett annat 

skogsföretags avverkningsrätt. I NJA 2015 s. 899 försattes ett aktiebolag i konkurs med anledning 

av en facklig stridsåtgärd. HD utdömde även i detta skadestånd för ren förmögenhetsskada till 

aktiebolaget utan att kravet på brottslig handling uppfylldes. 

 

                                                   
207 Kleineman Jan, Ren förmögenhetsskada – den fortsatta utvecklingen, ingår i Festskrift till Gertrud Lennander, Jure 
Förlag AB, Stockholm 2010, s. 162 f.  
208 Kleineman, s. 163. Hellner och Radetzki, s. 71 f.  
209 Shultz 2017, s. 824 ff.  
210 Hellner och Radetzki, s. 73.	 
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5.3.2.4 Culpa in contrahendo och en ”övrigt-kategori” 

Skadestånd för rena förmögenhetsskador utan stöd i lag har även utdömts i fall beträffande culpa in 

contrahendo, det vill säga i fall där avtalsrättsliga normer inte ger något stöd för skadestånd 

eftersom avtal inte har kommit till stånd. Utöver dessa typfall – principen om den befogade tillitens 

relevans, kvalificerat otillbörligt förhållande och culpa in contrahendo –  har skadestånd för ren 

förmögenhetsskada utgått i situationer vilka inte kan inordnas under en specifik kategori. 

Exempelvis kan nämnas NJA 1996 s. 700. I rättsfallet bedömde HD att konkursförvaltare som sålt 

tredje mans egendom i konkurs kunde åläggas skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada 

utan stöd i lag.211  

 

5.4 Ideell skada 

5.4.1 Skadestånd för kränkning genom ärekränkningsbrott 

Det samband som finns mellan straffansvar och skadeståndsansvar och som visar sig vid 

skadetypen ren förmögenhetsskada, återfinns även vid skadetypen kränkning, för vilken ideellt 

skadestånd utgår.212 Med kränkning åsyftas den handling, eller underlåtenhet att handla, som typiskt 

sett utlöser känslor av rädsla, förnedring, skam eller liknande.213 Med hänvisning till 2 kap. 3 § SkL 

ska den som allvarligt kränker någon annan genom brott av särskilt angivet slag – angrepp mot 

någons person, frihet, frid eller ära – ersätta skadan. Härmed åsyftas således bland andra 

ärekränkningsbrottet, såsom förtal.214 Rätten till ideellt skadestånd med anledning av kränkning 

tillfaller den fysiska personen, då ersättningen syftar till att kompensera känslor som den kränkande 

handlingen har framkallat.215  

 

5.4.2 Juridiska personers rätt till ideellt skadestånd  

Inom svensk skadeståndsrätt anses juridiska personer normalt inte kunna få ersättning för ideell 

skada.216 Justitiekanslern (JK) har dock bifallit juridiska personers anspråk på ideellt skadestånd, i 

de fall dennas rätt till domstolsprövning inom skälig tid har kränkts.217 Därtill har genom prop. 

2017/18:7 Skadestånd och Europakonventionen föreslagits att fysiska och juridiska personer genom 

en särskild skadeståndsregel ska ha rätt till såväl ekonomiskt som ideellt skadestånd vid det 

                                                   
211 Schultz 2017, 826 ff.  
212 Hellner och Radetzki, s. 74. Till skillnad från ekonomisk skada, är ideella skador sådana skador som inte direkt kan 
värderas i pengar, se SOU 2010:87, s. 99. Beträffande kränkningsbegreppet och dess plats i skadeståndssystemet, se 
Schultz 2008, s. 42 ff.  
213 Prop. 2000/01:68, s. 48.  
214 Hellner och Radetzki, 75.  
215 Prop. 2000/01:68, s. 48.  
216 Prop. 2017:18/7, s. 35.  
217 Se exempelvis beslut den 11 oktober 2007 med diarienummer 5416-06-40, och beslut den 13 juli 2010 med 
diarienummer 6917-6919-09-40 m.fl. Jmf. SOU 2010:87, s. 231 ff.   
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allmännas överträdelse av EKMR.218 Detta i syfte att tillgodose de krav som följer av enskildas rätt 

till ett effektivt rättsmedel enligt artikel 13 i EKMR.219 Riksdagen antog regeringens förslag om 

ändring i skadeståndslagen (se 3 kap. 4 § SkL). I praktiken innebär det att stat ansvarar vid 

exempelvis konventionsstridig lagstiftning och rättstillämpning.220 

  

                                                   
218 Vad beträffar den juridiska personen föreslås införandet av en ny skadetyp benämnd – annan ideell skada – såsom en 
grund för ideellt skadestånd. Se vidare prop. 2017:18/7, s. 35. 
219 Prop. 2017:18/7, s. 75; SOU 2010:87, s. 20 f. Beträffande artikel 13 EKMR, se avsnitt 6.2.2.  
220 Prop., s. 75 f. Se därtill SOU 2010:87.		
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6. Europarättens krav på effektiva nationella rättsmedel 

6.1 Unionsrätt 

6.1.1 EU:s rättsskyddsprincip  

Principen om effektiva nationella rättsmedel – effective legal remedies – är en allmän rättsprincip 

vilken är fundamental för Europarättens genomslag i nationell rätt. EU-rätten saknar egna 

sanktions- och processregler, varför utgångspunkten är att medlemsstaterna tillämpar sina egna 

processuella regler för att genomdriva den i nationell rätt.221 Enskildas talerätt och intresse i sak är 

således en nationell angelägenhet. Medlemsstaterna får emellertid sin självständighet till trots inte 

åsidosätta rätten till ett effektivt domstolsskydd, i vilket inbegrips rätten till domstolsprövning och 

effektiva rättsmedel.222 Där det finns en rättighet ska det finnas ett rättsmedel, något som följer av 

det latinska uttrycket ubi jus ibi remedium.223 Den unionsrättsliga rättsskyddsprincipen regleras i 

artikel 19 (1) FEU224 och har följande lydelse: ”Member States shall provide remedies sufficient to 

ensure effective legal protection in the fields covered by Union Law”. Inom de områden som 

omfattas av unionsrätten är medlemsstaterna således skyldiga att tillhandahålla rättsmedel för att 

säkerställa ett effektivt rättsligt skydd till medborgarna i nämnda stater. I den svenska 

översättningen av artikeln används dock i stället för uttrycket sufficient remedies uttrycket 

”möjligheter till överklagande som behövs”. Detta är en uppenbar felöversättning.225 Rättsmedel 

kan, utöver möjligheten till överklagande, avse bland andra rätten till domstolsprövning och rättsligt 

förfarande, rätt till rättshjälp, rättelser av olika slag, interimistiska åtgärder, skadestånd och annan 

gottgörelse samt restitution.226  

EU-domstolen har i sin praxis ställt vissa minimikrav på ett nationellt rättsmedel, vilka i korthet 

innebär att enskilda måste vara garanterade icke-diskriminerande och effektiva möjligheter att ta 

tillvara på de rättigheter som är garanterade i EU-rätten.227 Har enskilda rättigheter enligt EU-rätten, 

måste de nationella förfarandena uppfylla två grundläggande krav: effektivitet och likvärdighet.228 

EU-domstolen erinrande i Unibet mot Justitiekanslern229 om att nationella bestämmelser – eller 

bristen på sådana – inte får göra utövandet av de unionsrättsliga grundläggande rättigheterna 

praktiskt omöjligt eller orimligt svårt (effektivitetsprincipen). Därutöver får inte nationella 

                                                   
221 Kjellgren, s. 134. 
222 Bernitz, s. 28 ff. och 71. Se avsnitt 6.1.3 och 6.2.2.  
223 Bernitz, s. 28 ff. och 71.  
224 Kjellgren, s. 133.  
225 Bernitz, s. 28.  
226 Bernitz, s. 28 ff.; SOU 2010:87, s. 212. 
227 Bernitz, s. 29; Horspool, s. 184. 
228 Bernitz, s. 29.  
229 Mål C-432/05, Unibet (London) Ltd och Unibet (International) Ltd mot Justitiekanslern, dom av den 13 mars 2007. 
Se i synnerhet p. 82 i domen.		



 33	

bestämmelser medföra att en talan som grundas på unionsrätten blir mindre förmånlig än vad som 

gäller för en likvärdig talan eller åtgärd som grundas på nationell rätt (likvärdighetsprincipen). I 

syfte att säkerställa en enhetlig innebörd av EU-rätten och säkra EU-rättens genomslag i nationell 

rätt, har det skapats en möjlighet, och i vissa fall en skyldighet,230 för nationella domstolar att 

begära förhandsavgörande av EU-domstolen. Skulle EU-domstolen finna att nationell rätt står i strid 

med unionsrätten är medlemsstaten skyldig att omgående bringa den i överensstämmelse med 

unionsrätten, med hänvisning till lojalitetsprincipen i artikel 4(3) FEU.231 De begränsningar som 

ställts upp i tillgängliga rättsmedel i nationell rätt måste sättas åt sidan för att säkra EU-rättens 

genomslag.232 I annat fall kan den nationella rättstillämparen göra sig skyldig till fördragsbrott.233   

6.1.2 EU:s rättighetsstadga  

Den EU-rättsliga rättighetskatalogen – EU:s rättighetsstadga – slår fast enskildas rättigheter och 

syftar till att stärka deras rättsliga skydd.234 Med beaktande av subsidiaritetsprincipen, innebärande 

att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt, är EU:s rättighetsstadga tillämplig när 

medlemsstaternas domstolar och myndigheter, samt andra offentliga institutioner, tillämpar 

unionsrätt. Av den anledningen har således stadgan inskränkt tillämplighet.235 I sammanhanget kan 

EU:s rättighetsstadga i sin egenskap av rättskälla kommenteras. EU:s rättighetsstadga ingår i EU:s 

primärrätt, varför den befinner sig på högsta nivån i normhierarkin. Den är därför även av högre 

rang än EKMR, vilken gäller såsom nationell lag i svensk rätt.236 I den mån EU:s rättighetsstadga 

föreskriver samma rättighet som EKMR, ska rättigheterna ha samma innebörd och räckvidd.237 

EU:s rättighetsstadga får dock tolkas så att den föreskriver ett mer långtgående rättighetsskydd än 

EKMR; däremot får den inte tolkas så att den inskränker den skyddsnivå som gäller enligt 

EKMR.238  

 

6.1.3 Effektiva nationella rättsmedel enligt artikel 47 EU:s rättighetsstadga 

I artikel 47(1) EU:s rättighetsstadga föreskrivs att ”[v]ar och en, vars unionsrättsligt garanterade fri- 

och rättigheter har kränkts, har rätt till ett effektivt rättsmedel inför en domstol”. Den vars 

                                                   
230 Se artikel 267(3) Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF).  
231 Bernitz, s. 30; Horspool, s. 183; Kjellgren, s. 136.  
232 Bernitz, s. 23.  
233 Hettne, s. 41 ff.  
234 Bernitz, s. 34 f.  
235 Artikel 51.1 i rättighetsstadgan, samt till exempel mål 5/88, Hubert Wachauf mot Bundesamt für Ernährung und 
Forstwirtschaft, dom av den 13 juli 1989. Se även Kjellgren, s. 143 och Cramér Per, Noteringar rörande 
subsidiaritetsprincipens tillämpning i framtidens EG/EU, SvJT 1993 s. 535 samt Schmauch Magnus, Tillämpningen av 
begränsningssystemet i EU:s stadga om grundläggande rättigheter, SvJT 2016 s. 266. 
236 Bernitz, s. 34.  
237 Bernitz, s. 68.  
238 Se artikel 53 och artikel 52(3) i rättighetsstadgan.	
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rättigheter har kränkts har även rätt till rättshjälp,239 samt att inom skälig tid få sin sak prövad i en 

rättvis och offentlig rättegång och inför en oavhängig och opartisk domstol.240 Artikel 47 har 

bedömts ha direkt effekt241, varför enskilda är berättigade till att åberopa artikeln direkt i nationell 

domstol.242 Vidare har den bedömts ha vidsträckt tillämplighet i sammanhang där unionsrätten 

tillämpas. Artikeln ger uttryck för principen om ett effektivt domstolsskydd, vilken är stadfäst i 

artikel 6 och 13 EKMR.243  

 

EU-domstolen bedömde i dom (stora avdelningen) av den 16 maj 2017, i det skatterättsliga målet 

Berlioz Investment Fund mot Directeur de l’administrations des contributions directes244 (Berlioz), 

att artikel 47 EU:s rättighetsstadga även är tillämplig på juridiska personer. I ifrågavarande mål 

sanktionerades ett aktiebolag med böter av nationell skattemyndighet, enär aktiebolaget vägrat att 

fullfölja ett föreläggande på myndighetens begäran. En prövning av huruvida föreläggande var 

välgrundat hade inte gjorts, varför aktiebolaget gjorde gällande att dess rätt till effektiva nationella 

rättsmedel hade kränkts. EU-domstolen, vilken prövade målet mot bakgrund av artikel 47 EU:s 

rättighetsstadga, ansåg att det faktum att rättssubjektet var en juridisk person inte fråntog denna 

rätten att försvara sin sak inför domstol. Artikeln bedömdes vara tillämplig på omständigheterna i 

målet såtillvida att skattemyndigheten grundade beslutet om föreläggande på nationella 

förfaranderegler, vilka i sin ordning grundades på ett EU-rättsligt direktiv. Sålunda tillämpades 

unionsrätt.245 EU-domstolen uttalade att ”[…]de grundläggande rättigheterna som garanteras i 

unionen är tillämpliga i samtliga fall som regleras av unionsrätten” samt att rätten till effektiva 

rättsmedel följer såsom en allmän unionsrättslig princip.246 

 

6.1.4 Juridiska personers personlighetsskydd 

Ett intressant mål beträffande den unionsrättsliga synen på juridiska personers personlighetsskydd 

är EU-domstolens dom (stora avdelningen) av den 17 oktober 2017, Bolagsupplysningen OÜ och 

Ingrid Ilsjan mot Svensk Handel AB.247 Bolagsupplysningen OÜ (BOÜ), ett bolag bildat enligt 

estnisk rätt men som bedriver sin huvudsakliga verksamhet i Sverige, och Ingrid Ilsjan, en anställd 

                                                   
239 Artikel 47(3) EU:s rättighetsstadga.  
240 Artikel 47(2) EU:s rättighetsstadga.  
241 Beträffande innebörden direkt effekt-doktrinen, se vidare Hettne, s. 172 f. 
242 Bernitz, s. 71.  
243 Beträffande principen om ett effektivt domstolsskydd, se avsnitt 6.2.2 nedan. Se vidare Förklaringar avseende 
stadgan om de grundläggande rättigheterna, 2007/C 303/02; Shelton Dinah, Sources of Article 47 Rights, s. 1200, ingår 
i: Peers Steve m.fl., The EU Charter of Fundamental Rights – A Commentary, uppl. 1, Hart/Beck 2014. 
244 Mål C-682/15, Berlioz Investment Fund mot Directeur de l’administrations des contributions directes, dom (stora 
avdelningen) av den 16 maj 2017.  
245 Mål C-682/15, Berlioz mot Directeur, p. 50.  
246 Författarens kursivering. Se mål C-682/15, Berlioz mot Directeur, p. 48 f. och 52 ff. i domen.	 
247 Mål C-194/16, Bolagsupplysningen OÜ och Ingrid Ilsjan mot Svensk Handel AB, dom (stora avdelningen) av den 
17 oktober 2017.  



 35	

vid bolaget, väckte talan i Estland mot det enligt svensk rätt bildade aktiebolaget Svensk Handel AB 

(Svensk Handel). Talan väcktes med anledning av att Svensk Handel på sin webbplats upptagit 

BOÜ i en varningslista och beskrivit dess verksamhet såsom bedräglig och vilseledande. I 

webbplatsens diskussionsforum fanns omkring 1 000 kommentarer och däribland direkta 

våldsuppmaningar mot såväl BOÜ som mot Ilsjan (klagandena). Klagandena yrkade på ekonomiskt 

och ideellt skadestånd med anledning av att de påstått oriktiga uppgifterna inte tagits bort efter 

bolagets uppmaningar. BOÜ menade att uppgifterna lamslagit bolagets ekonomiska verksamhet i 

Sverige och medförde löpande ekonomisk skada samt att dess rykte och anseende skadats.248 

Underinstanserna avvisade klagandenas talan med motiveringen att skadan inte kunde anses ha 

inträffat i Estland och att behörighet att pröva talan i sak saknades.249  

 

Riigikohus (högsta domstolen) önskade av EU-domstolen att veta vilken domstol som var behörig 

att pröva sådan talan om utomobligatoriskt skadestånd samt ett klargörande beträffande vad som 

utgör den juridiska personens centrum för intressen.250 I EU-domstolens tidigare avgörande 

eDate251 skapades nämligen en särskild behörighetsgrund – centrum för intressen – för den fysiska 

personen beträffande dennes skadeståndstalan vid kränkningar av personlighetsskyddet genom 

ärekränkande publiceringar på internet. Som svar på Riigikohus fråga erinrade EU-domstolen om att 

möjligheten för en skadelidande att väcka talan i medlemsstaten där denne har centrum för sina 

intressen är motiverad med hänsyn till korrekt rättsskipning och inte specifikt för att skydda 

käranden, varför det är oväsentligt om käranden är fysisk eller juridisk person.252 Den juridiska 

personens centrum för intressen är enligt EU-domstolens bedömning den plats där den juridiska 

personens kommersiella anseende är mest etablerat och den plats där den bedriver sin huvudsakliga 

verksamhet. Det är domstolarna i den staten som är bäst lämpade att bedöma skadans omfattning 

eftersom skadan på det kommersiella anseendet är mest märkbar där.253 Med andra ord är svensk 

domstol behörig att pröva talan i sak.  

6.1.4.1 Generaladvokatens förslag till avgörande i målet BOÜ mot Svensk Handel 

Michal Bobek, generaladvokaten i ifrågavarande tvist mellan BOÜ och Svensk Handel, diskuterade 

juridiska personers personlighetsskydd i sitt förslag till avgörande. Bobek menade att det finns två 

olika sätt att närma sig den juridiska personens personlighetsskydd.254 Det ena sättet grundar sig i 

                                                   
248 Mål C-194/16, BOÜ mot Svensk Handel, p. 9 f. och 17 i domen.  
249 Mål C-194/16, BOÜ mot Svensk Handel, p. 11 och 13 i domen.  
250 Mål C-194/16, BOÜ mot Svensk Handel, p. 19–21 i domen. 
251 Se dom i förenade målen C-509/09 och C-161/10, eDate Advertising GmbH mot X (C-509/09) och Olivier Martinez 
och Robert Martinez mot MGN ltd. (C-161/10), domstolens dom (stora avdelningen) den 25 oktober 2011.  
252 Mål C-194/16, BOÜ mot Svensk Handel, p. 38 i domen. 
253 Mål C-194/16, BOÜ mot Svensk Handel, p. 41 f. 	
254 Bobek, p. 47 i förslag till avgörande. 
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att personlighetsskyddet ses som ett eget värde: ett utflöde av mänsklig värdighet. Att vara 

människa är värdefullt och i sig skyddsvärt. Om personlighetsskyddet uppfattas på så vis föreligger 

det svårigheter att tillskriva en juridisk person dessa egenskaper. Det andra sättet grundar sig i att 

personlighetsskyddet ses som ett medel för ett effektivt skydd av andra grundläggande rättigheter. 

Upprätthållandet av den juridiska personens personlighetsskydd utgör det nödvändiga 

förverkligandet av andra rättigheter. En kränkning av ett bolags personlighetsskydd medför en 

bestående skada på dess goda namn och rykte, vilket direkt utgör en kränkning av dess ekonomiska 

rättigheter. Juridiska personer åtnjuter ekonomiska rättigheter255 och för att dessa effektivt ska 

skyddas krävs ett upprätthållande av personlighetsskyddet.256  

 

6.1.5 Kort rättsfallsexposé 

Inom ramen för EU-domstolens rättspraxis har en gradvis utvidgning av den juridiska personens 

rättighetsskydd skett. I Berlington Hungary Tanácsadó és Szolgáltató kft m.fl. mot Magyar Állam257 

gjorde flertalet speldrivande bolag gällande ungersk ändringslags oförenlighet med unionsrätten. 

Klagandebolagen ansåg sig ha lidit skada genom vissa regler i ändringslagen, eftersom dessa bland 

annat medförde att värdet på deras spelautomater minskade.258 EU-domstolen fann att bolagens rätt 

till egendom enligt artikel 17(1) EU:s rättighetsstadga hade kränkts.259 Därutöver har EU-domstolen 

bedömt att juridisk person har rätt till näringsfrihet enligt artikel 16 EU:s rättighetsstadga. Frågan 

upptogs i förhandsavgörandet AGET Iraklis mot Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai 

Koinonikis Allilengyis260, i vilket ett grekiskt bolags ansökan om att utföra kollektiva uppsägningar, 

i syfte att omstrukturera, avslogs.261 Den juridiska personen har också bedömts ha rätt till rättshjälp 

enligt artikel 47(3) EU:s rättighetsstadga. Detta konstaterade EU-domstolen i DEB Deutsche 

Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH mot Förbundsrepubliken Tyskland.262 

 

                                                   
255 Se avsnitt 6.1.5.  
256 Bobek, p. 48–50 i förslag till avgörande. 
257 Mål C-98/14, C-98/14, Berlington Hungary Tanácsadó és Szolgáltató kft m.fl. mot Maygar Állam, dom (första 
avdelningen) av den 11 juni 2015.   
258 Mål C-98/14, Berlington m.fl. mot Maygar, p. 20.  
259 Mål C-98/14, Berlington m.fl. mot Maygar, p. 89–91 i synnerhet.  
260 Mål C-201/15, AGET Iraklis mot Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis, dom (stora 
avdelningen) av den 21 december 2016.  
261 Mål C-201/15, AGET mot Ypourgos Ergasias, p. 16–19. Se dock i synnerhet p. 66.		
262 Mål C-279/09, DEB Deutsche Energiehandels – und Beratungsgesellschaft mbH mot Förbundsrepubliken Tyskland, 
dom (andra avdelningen) av den 22 december 2010, p. 59 i domen.  
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6.2 Konventionsrätt  

6.2.1 EKMR  

Den konventionsrättsliga rättighetskatalogen – EKMR – syftar till att sätta en minimistandard i 

fråga om enskildas grundläggande fri- och rättigheter i de anslutande konventionsstaterna.263 Det 

primära ansvaret för att konventionens grundläggande fri- och rättigheter respekteras åligger, med 

hänvisning till subsidiaritetsprincipen264, de anslutande konventionsstaterna.265 Vid uppfyllandet av 

sina konventionsrättsliga förpliktelser åtnjuter emellertid staten en margin of appreciation enligt 

Europadomstolens doktrin, det vill säga en viss handlingsfrihet.266 Tillämpligheten av EKMR och 

tillhörande protokoll framgår i dess artikel 1. Var och en, oaktat medborgarskap, som befinner sig 

under konventionsstaternas jurisdiktion ska garanteras de konventionsrättsliga fri- och 

rättigheterna.267 Kärnan i det konventionsrättsliga rättighetsskyddet är enskildas möjlighet att direkt 

klaga till Europadomstolen, i det fall en konventionsstat brustit i sin efterlevnad av EKMR, och 

under förutsättning att alla inhemska rättsmedel har uttömts.268 Konventionsstaten är förpliktad att 

rätta sig efter de domar i vilka den är part i.269 EKMR vänder sig således till konventionsstaten och 

har inte givits horisontell direkt effekt270, åtminstone inte i de svenska domstolarna.271 EKMR är 

relevant för det unionsrättsliga rättighetsskyddet såtillvida att artikel 6(2) FEU förpliktar 

medlemsstaterna i EU att ansluta sig till konventionen. EKMR har därför anspråk på företrädesrätt 

framför nationell rätt, i det fall den tillämpas i unionsrättsligt sammanhang såsom uttryck för EU:s 

grundläggande rättigheter.272 

 

6.2.2 Effektiva nationella rättsmedel enligt artikel 13 EKMR 

Artikel 13 EKMR stadgar följande rättighet: ”Var och en, vars i denna konvention angivna fri- och 

rättigheter kränkts, skall ha tillgång till ett effektivt rättsmedel inför en nationell myndighet och 

detta även om kränkningen utförts av någon i offentlig ställning”. Artikelns tillämplighet har 

diskuterats vittgående, eftersom den har vållat vissa tolkningsproblem. Tolkas artikeln enligt dess 

                                                   
263 SOU 2010:87, s. 143. Se avsnitt 6.2.2 och 6.2.3 samt 6.2.4.  
264 Se avsnitt 6.1.2.  
265 Danelius Hans, Mänskliga rättigheter i europeiska praxis – En kommentar till Europakonventionen om de mänskliga 
rättigheterna, uppl. 5, Norstedts Juridik, Stockholm 2015, s. 41. Jmf. avsnitt 6.1.1 ovan.  
266 Se t.ex. Halford mot Storbritannien, dom av den 25 juni 1997, no. 20605/92, para. 64. Jmf. artikel 1 EKMR. 
267 Artikel 1 EKMR. Danelius, s. 42; Bernitz, s. 55 f. 
268 Bernitz Ulf, Europarättens genomslag, uppl. 1, Norstedts Juridik, Stockholm, s. 56. Se artikel 35(1) EKMR.  
269 Se artikel 46(1) EKMR. Se även Bernitz, s. 56.  
270 Härvidlag kan erinras om att med horisontell direkt effekt åsyftas förpliktelser enskilda emellan.  
271 Cameron Iain, Skadestånd och Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna, SvJT 2006, s. 580. [Cit: 
Cameron] Jmf. det så kallade Trygg-Hansa-fallet, NJA 2007 s. 747. En försäkringstagare anmälde en whiplash-skada 
till försäkringsbolaget Trygg-Hansa. I syfte att kontrollera riktigheten i försäkringstagarens uppgifter filmade anställda 
på försäkringsbolaget henne i hennes privata hemmiljö. Försäkringstagaren gjorde gällande en kränkning av 
integritetsbestämmelsen i artikel 8 i EKMR. HD konstaterade att enskild inte kan åläggas att betala skadestånd till 
annan enskild.  
272 Bernitz, s. 72; Kjellgren, s. 170.		
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ordalag verkar en rätt till effektiva rättsmedel endast så också någon annan artikel i EKMR 

överträtts.273 Främst har tolkningsproblem uppstått när artikeln satts i relation till artikel 6(1) 

EKMR. Artikel 6(1) EKMR föreskriver vars och ens rätt till en rättvis och offentlig rättegång inom 

skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol och har i Europadomstolens praxis 

tillämpats såsom lex specialis till artikel 13 EKMR.274 Bokstavstolkningen har dock förkastats av 

Europadomstolen i Klass m.fl. mot Tyskland275 genom följande uttalande: ”This provision, [article 

13], read literally, seems to say that a person is entitled to a national remedy only if a ”violation” 

has occured. However, a person cannot establish a ”violation” before a national authority unless he 

is first able to lodge with such an authority a complaint to that effect”.276 Det innebär således att en 

kränkning av artikel 13 EKMR kan vara för handen, utan att en annan rättighet i EKMR kränkts.277 

Viss ovisshet beträffande artikelns tillämplighet råder dock fortfarande.278 Klart är dock att 

artiklarna tillsammans stadgar principen om ett effektivt domstolsskydd.279 

 

Det kan emellertid tyckas orimligt att konventionsstaterna ska anses vara skyldiga att tillhandahålla 

effektiva rättsmedel i samtliga fall, vilka kan vara uppenbart ogrundade. Europadomstolen har 

därför uttalat att den som på rimliga grunder eller skäl – ”has an arguable claim” – påstår sig ha 

utsatts för ett konventionsbrott ska ha rätt till effektiva rättsmedel enligt artikel 13 EKMR och, om 

det finns skäl därtill, erhålla rättelse eller gottgörelse i någon form.280 Principen om arguable claim 

eller complaint, har fastställts i flertalet avgöranden, exempelvis Leander mot Sverige.281 

Europadomstolen har framhållit att bedömning av enskildas påstående om rimliga skäl för talan 

måste avgöras med hänsyn till omständigheterna i varje särskilt fall och med hänsyn till karaktären 

av den rättsfråga som är aktuell i målet.282  

 

                                                   
273 Jmf. SOU 2010:87, s. 153 ff.  
274 Se exempelvis Sporrong och Lönnroth mot Sverige, no. 7151/175;7152/75. Klagandena i målet åberopade rätten till 
ett effektivt rättsmedel enligt artikel 13. Europadomstolen uttalade i para. 88 att “[…]it is not necessary to examine the 
case under Article 13 (art. 13); this is because its requirements are less strict than, and are here absorbed by, those of 
Article 6 par. 1”. Huruvida en kränkning av artikel 13 förelåg prövades således inte.  
275 Klass m.fl. mot Tyskland, dom av den 6 september 1978, no. 5029/71. En självständig prövning av artikel 13 gjordes 
av Europadomstolen även i Kudla mot Polen, dom av den 26 oktober 2000, no. 30210/96.  
276 Klass m.fl. mot Tyskland, no. 5029/71, para. 64.  
277 Danelius, s. 539.  
278 Jmf. SOU 2010:87, s. 153 f.  
279 Jmf. Danelius Hans, Finns det ett botemedel mot långsam rättsskipning?” SvJT 2001 s. 178. Se vidare mål C-432/05 
Unibet mot Justitiekanslern, p. 1.  
280 Se Klass m.fl. mot Tyskland, no. 5029/71, para. 64 men. 4. Se även Silver m.fl. mot Förenade Kungariket, dom av 
den 25 mars 1983, no. 5947/72;6205/73;7052/75;7061/75;7107/75;7113/75;7136/75, para. 113 ff. och Kudla mot Polen, 
no. 30210/96, para. 157. Se vidare Danelius, s. 538 f.  
281 Leander mot Sverige, dom av den 26 mars 1987, no. 9248/81.  
282 Danelius, s. 539.		
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Även Europadomstolen har inom ramen för sin praxis utkristalliserat särskilda krav för ett effektivt 

rättsmedel enligt artikel 13 EKMR.283 Ett rättsmedel ska medge en tillfredsställande prövning av en 

talan, oavsett om talan leder till framgång för klaganden. Effektiviteten är oavhängig ett för 

klaganden förmånligt resultat. Det prövande organet behöver nödvändigtvis inte vara en domstol. 

Det prövande organets befogenheter och de garantier som gäller med avseende på förfarandet inför 

detta organ är däremot av betydelse för bedömningen av rättsmedlets effektivitet.284 Utgör 

rättsmedlet en rätt till skadestånd, måste rättsmedlet vara tillräckligt vidsträckt för att omfatta de 

föreliggande omständigheterna.285 Härutöver räcker det inte att ett rättsmedel formellt existerar, 

utan det ska ytterligare vara praktiskt möjligt för enskilda att använda det. Rättsmedlets effektivitet 

består i att beslut eller dom fattas inom skälig tid och att beslutet eller domen kan verkställas.286  

 

6.2.3 Juridiska personers personlighetsskydd  

I Europadomstolens praxis har artikel 6(1) EKMR åberopats som stöd vid rätt till domstolsprövning 

med anledning av påstådd ärekränkning. Ligue du Monde Islamique och Organisation Islamique 

Mondiale du Secours Islamique mot Frankrike287 är härvid av särskilt intresse. I målet var 

klagandena två religiösa organisationer med säte i Saudiarabien, vilka riktade talan mot en fransk 

dagstidning med anledning av att tidningen hade publicerat en artikel där organisationerna påstods 

ha anknytning till en terrororganisation.288 Organisationerna hade varken verksamhet i eller 

koppling till Frankrike. De saknade även talerätt vid fransk domstol, eftersom de inte hade ansökt 

om sådan behörighet genom anmälan till fransk myndighet. Organisationerna åberopade att deras 

rätt till domstolsprövning enligt artikel 6(1) i EKMR kränktes.289 Europadomstolen konstaterade att 

lagstiftning såsom den i Frankrike utgjorde en kränkning av artikeln.290  

 

En indirekt bekräftelse på juridiska personers personlighetsskydd återfinnas i domen Fayed mot 

Förenade Kungariket.291 Målet rörde en offentlig utredning om bröderna Fayed och deras förvärv 

av en varuhuskedja. I utredningsrapporten gjorde utredningsmännen uttalanden som kunde 

uppfattas som nedsättande för bröderna. Brittisk lag erbjöd endast begränsade möjligheter att väcka 

                                                   
283 Jmf. avsnitt 6.1.1.  
284 Danelius, s. 539 f.  
285 Se exempelvis Keegan mot Förenade Kungariket, dom av den 18 juli 2006, no. 28867/03, para. 45 ff. Jmf. Danelius, 
s. 540.  
286 Danelius, s. 540 f. Se Kudla mot Polen, no. 30210/96, para. 157(3) i synnerhet.  
287 Ligue du Monde Islamique och Organisation Islamique Mondiale du Secours Islamique mot Frankrike, dom av den 
15 januari 2009, no. 36497/05 och no. 37172/05.  
288 Ligue du Mondiale och Organisation Islamique mot Frankrike, para. 9.  
289 Ligue du Mondiale och Organisation Islamique mot Frankrike, para. 17, jmf. para. 59.  
290 Ligue du Mondiale och Organisation Islamique mot Frankrike, para. 61.  
291 Fayed mot Förenade Kungariket, dom av den 21 september 1990, no. 17101/90. Bobek, förslag till avgörande i C-
194/16, p. 45. 
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talan mot utredningsmännen för ärekränkning. Även om Europadomstolen konstaterade att det inte 

förelåg en kränkning av rätten till domstolsprövning enligt artikel 6(1) EKMR, framhöll domstolen 

att det faktum att en part var ett stort multinationellt bolag inte skulle frånta denne rätten att försvara 

sig mot ärekränkande anklagelser.292 Europadomstolen har vidare funnit att artikel 8 som 

föreskriver rätten till skydd för privat- och familjeliv är tillämplig på juridiska personer. I Société 

Colas Est m.fl. mot Frankrike293 utfördes räder i flertalet bolag på grund av misstankar om illegala 

arbetsmetoder. Räderna utfördes utan tillstånd och på initiativ av den franska regeringen. En 

kränkning av den juridiska personens rätt till sitt hem294 förelåg. Med hem åsyftades i förevarande 

mål bolagens kontor.295 

 

6.2.4 Kort rättsfallsexposé 

Tidigare var den enda bestämmelse som uttryckligen stadgade en rättighet för den juridiska 

personen artikel 1 om egendomsskyddet i det första tilläggsprotokollet till EKMR.296 

Europadomstolen har i sin praxis utsträckt den juridiska personens rättigheter till andra artiklar i 

EKMR. Att den juridiska personen har rätt till domstolsprövning enligt artikel 6(1) EKMR har 

konstaterats i föregående avsnitt och ytterligare praxis bekräftar detta.297 I Comingersoll S.A. mot 

Portugal298 konstaterades att juridiska personer kunde lida ideell skada till följd av oskäligt lång 

process i tvistemål, vilket kränkte bolagets rättigheter enligt artikel 6(1) EKMR.299 

Skadeverkningarna av en oskäligt lång process består enligt Europadomstolen i osäkerheten att 

planera för verksamheten, svårigheter att leda företaget och att bolagets rykte skadas. Även obehag 

och ängslan som uppstår hos bolagets ledning och aktieägare till följd av processen utgör ideella 

skadeverkningar.300 Juridiska personer har utöver det även rätt till yttrandefrihet stadgad i artikel 10 

EKMR, vilket Europadomstolen fastslog i Sunday Times mot Förenade kungariket.301 I målet hade 

den brittiska tidningen publicerat en kritisk artikel beträffande ett förlikningsförslag, varpå 

                                                   
292 Fayed mot Förenade Kungariket, no. 17101/90, para. 75. Se även Markt Intern Verlag GMBH och Klaus Beerman 
mot Tyskland, dom av den 20 november 1989, no. 10572/83, para. 33-38. Jmf. Bobeks förslag till avgörande i mål C-
194/16, p. 45. Se vidare Danelius, s. 188.  
293 Société Colas Est m.fl. mot Frankrike, dom av den 16 april 2002, no. 37971/97.  
294 Jmf. franskans ”domicile”, vilken enligt Europadomstolen har en vidsträckt definition (Société Colas Est m.fl. mot 
Frankrike,  para. 40 i domen).  
295  Société Colas Est m.fl. mot Frankrike, no. 37971/97, para. 40–42 och para. 50. 
296 Tilläggsprotokoll till konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, 
antagen i Paris den 20 mars 1952. I artikel 1 i protokollet stadgas ”Envar fysisk och juridisk persons rätt till sin 
egendom…”. 
297 Se till exempel även Oao Neftyanaya Kompaniya Yukos mot Ryssland, dom av den 20 september 2011, no. 
14902/04, para. 551.  
298 Comingersoll mot Portugal, dom av den 6 april 2000, no. 35382/97.  
299 Jmf. JK:s praxis beträffande juridiska personers rätt till ideellt skadestånd vid kränkningar av rätten till 
domstolsprövning inom skälig tid i avsnitt 5.5.2 ovan. Skadeståndet utdömdes med hänvisning till artikel 41 i EKMR 
och dess rätt till ”just satisfaction”. 
300 Comingersoll mot Portugal, 35382/97, para. 35–36.  
301 Sunday Times mot Förenade Kungariket, dom av den 26 april 1979, no. 6538/74. 	
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tidningen stämdes och, om fler artiklar publicerades om ämnet, kunde tidningen hållas för 

domstolstrots302. Europadomstolen fann att hindrandet av publiceringen utgjorde en kränkning av 

artikel 10 EKMR.303  

  

                                                   
302 Engelskans “contempt of court”. Se Sunday Times mot Förenade Kungariket, para. 11 i domen.   
303 Sunday Times mot Förenade Kungariket, no. 6538/74, para. 69.		
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7. Analys  

7.1 Den svenska förtalsregleringens förenlighet med Europarätten 

7.1.1 Inledande kommentar  

I de härnäst följande avsnitten analyseras den svenska förtalsregleringen i 5 kap. 1–2 §§ BrB, och 

den brist på rättsmedel som råder beträffande förtal mot juridisk person, i förhållande till juridiska 

personers grundläggande fri- och rättigheter inom Europarätten.  

 

7.1.2 Unionsrätt 

Juridiska personers intresse i sak och rätt att föra en talan i domstol vid förtal är en nationell rättslig 

angelägenhet. Angelägenheten omfattas av medlemsstatens självbestämmanderätt. Medlemsstaten 

är dock skyldig att utforma sina nationella bestämmelser och förfaranden såtillvida att enskildas 

grundläggande unionsrättsliga rättigheter garanteras och unionsrättens genomslag i nationell rätt 

säkras. Det kan sägas att det är genom unionsrättens krav på ett effektivt domstolsskydd – rätten till 

domstolsprövning och ett effektivt rättsmedel304 – i nationell rätt som unionsrättens genomslag 

säkras. Skulle unionsrätten kunna tolkas så, att juridiska personer har rätt till ett effektivt 

domstolsskydd i nationell rätt vid förtal?  

 

Den unionsrättsliga rättsskyddsprincipen i 19(1) FEU vänder sig explicit till medlemsstaten och 

ålägger denna att tillhandahålla effektiva rättsmedel till enskilda inom de områden som omfattas av 

unionsrätten. Enligt artikelns ordalydelse effektueras medlemsstatens skyldighet först när ett 

nationellt spörsmål har ett samband med unionsrätten.305 De områden som omfattas av unionsrätten 

är emellertid flertaliga och unionsrätten, som ju utgör nationell rätt sedan år 1995, är vidsträckt. 

Sedd till sin allmänna hållning, och mot bakgrund av medlemsstats skyldighet att bringa nationell 

rätt i överensstämmelse med unionsrätt306, kan artikel 19(1) FEU tolkas så att den ger ett uttryck för 

en generell ståndpunkt inom unionsrätten. Artikeln kan därtill tolkas så att den utgör en anvisning 

om hur nationella bestämmelser och förfaranden ska utformas för att anses vara förenliga med 

unionsrätten, med hänvisning till mål Unibet mot Justitiekanslern.307 En brist på rättsmedel, i 

förevarande fall brist på rättsmedel till skydd för juridiska personer vid förtal, får inte göra 

utövandet av den juridiska personen grundläggande rättigheter praktiskt omöjligt.308 Artikel 19(1) 

                                                   
304 Se avsnitt 6.1.1.  
305 Se avsnitt 6.1.1.  
306 Skyldigheten följer av lojalitetsprincipen i 4(3) FEU. Se avsnitt 6.1.1.  
307 Mål C-432/05, Unibet (London) Ltd och Unibet (International) Ltd mot Justitiekanslern, dom av den 13 mars 2007.  
308 Se avsnitt 6.1.1.		
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FEU bör rimligtvis läsas ihop med artikel 47 EU:s rättighetsstadga, eftersom artiklarna utgör 

varandras motstycke.  

 

Artikel 47 EU:s rättighetsstadga berättigar enskilda till ett ”effektivt rättsmedel inför en domstol”.309 

Artikeln har givits direkt effekt och kan av juridiska personer åberopas inför svensk domstol, med 

hänvisning till mål Berlioz.310 Det problematiska med EU:s rättighetsstadga är emellertid att dess 

tillämplighet förutsätter att nationell domstol tillämpar unionsrätt. I praktiken innebär det dock att 

artikeln kan aktualiseras när nationella bestämmelser eller förfaranden i ett visst spörsmål baseras 

på unionsrätten, eller syftar till att uppnå de krav som unionsrätten uppställer.311 En ytterligare 

invändning mot artikel 47 EU:s rättighetsstadga är på vilket sätt artikeln ska tolkas: bokstavligt eller 

extensivt? En bokstavstolkning av uttrycket ”[…] vars unionsrättsligt garanterade fri-och rättigheter 

har kränkts[…]”312 i artikeln talar för att en kränkning av en ytterligare unionsrättslig rättighet ska 

föreligga, för att rätten till ett effektivt rättsmedel ska kunna åberopas. Generellt sett angriper förtal 

personlighetsskyddet, varför bokstavstolkningen innebär att den kränkning som görs gällande på 

något vis har ett samband med den juridiska personens personlighetsskydd. Det kan dock sägas att 

juridiska personers personlighetsskydd implicit bekräftades i mål BOÜ313, genom att EU-domstolen 

utvidgade en behörighetsgrund som tidigare tillämpats på fysiska personer i mål om 

utomobligatoriskt skadestånd och ärekränkning.314 I förevarande mål bedrev EU-domstolen också 

en diskussion om påtagligheten av skador på det kommersiella anseendet, något som kan sägas 

bekräfta uppfattningen om att juridiska personer har ett kommersiellt anseende vilket kan bli 

föremål för kränkningar genom förtal.  

 

Personlighetsskyddet för juridiska personer diskuterades även i hög grad i generaladvokat Michal 

Bobeks förslag till avgörande i mål BOÜ. Bobek menar att personlighetsskyddet kan ses som ett 

nödvändigt medel för att effektivt förverkliga andra unionsrättsliga rättigheter. En kränkning av 

personlighetsskyddet, genom att företagets namn och goda rykte skadas, utgör en direkt kränkning 

av den juridiska personens ekonomiska rättigheter.315 De grundläggande rättigheter som juridiska 

personer åtnjuter enligt EU:s rättighetsstadga är i huvudsak ekonomiska, såsom rätten till egendom 

                                                   
309 Författarens kursivering. Se artikel 47(1) EU:s rättighetsstadga.  
310 Mål C-682/15, Berlioz Investment Fund mot Directeur de l’administrations des contributions directes, dom (stora 
avdelningen) av den 16 maj 2017. Se avsnitt 6.1.3.  
311 Sådana var omständigheterna i mål Berlioz. Se avsnitt 6.1.3.  
312 Se artikel 47 EU:s rättighetsstadga, avsnitt 6.1.3. 
313 Mål C-194/16, Bolagsupplysningen OÜ och Ingrid Ilsjan mot Svensk Handel AB, dom (stora avdelningen) av den 
17 oktober 2017. 
314 Beträffande mål BOÜ hänvisas till avsnitt 6.1.4.  
315 Se avsnitt 6.1.4.1 ovan.		
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enligt artikel 17(1) och rätten till näringsfrihet enligt artikel 16(1).316 En förvägran att i svensk 

nationell rätt rättsligt skydda juridiska personer, vilka påstår sig ha blivit utsatta för förtal och 

åsamkats ekonomisk skada med anledning av angrepp på det kommersiella anseendet, utgör 

följaktligen en kränkning av deras unionsrättsliga rättigheter. Därmed effektueras tillämpligheten av 

artikel 47 EU:s rättighetsstadga, naturligtvis under förutsättning att domstol tillämpar unionsrätt.317   

 

Det skulle även kunna vara så att artikel 47 EU:s rättighetsstadga tolkas extensivt. En sådan 

tolkning innebär att artikeln kan åberopas självständigt och oaktat en kränkning av en ytterligare 

unionsrättslig fri- och rättighet. Artikeln har förvisso redan bedömts ha vidsträckt tillämplighet.318 

Dessutom talar EU-domstolens praxis i viss mån för en extensiv tolkning. Härvidlag kan återigen 

erinras om mål Berlioz. Den huvudsakliga förutsättningen för bolagets rätt till ett effektivt 

rättsmedel enligt artikel 47 EU:s rättighetsstadga i målet bedömdes vara det faktum att 

ifrågavarande nationell myndighet tillämpade unionsrätt. Ingen ytterligare kränkning, förutom 

kränkningen av rätten till ett effektivt rättsmedel enligt artikel 47 EU:s rättighetsstadga, gjordes 

gällande av bolaget. Det går sålunda inte att utesluta att juridiska personer kan åberopa rätten till 

effektiva rättsmedel enligt artikel 47 EU:s rättighetsstadga i nationell domstol vid förtal, så länge 

nationell domstol bedöms tillämpa unionsrätt.319  

 

Sammanfattningsvis kan följande anföras: Unionsrätten skulle kunna tolkas så, att juridiska 

personer har rätt till ett effektivt domstolsskydd i nationell rätt vid ett spörsmål som förtal. 

Visserligen åtnjuter juridiska personer ännu inga personliga rättigheter enligt artiklar i EU:s 

rättighetsstadga, såsom de gör inom konventionsrätten.320 Det kan ändock konstateras att juridiska 

personers kommersiella anseende, det vill säga deras namn och goda rykte, kan bli föremål för 

kränkning genom angrepp mot personlighetsskyddet.321 Bristen på ett rättsligt skydd vid förtal i 

nationell svensk rätt riskerar att göra utövandet av juridiska personers ekonomiska rättigheter inom 

unionsrätten praktiskt omöjligt. Med hänvisning till subsidiaritetsprincipen är medlemsstaten 

skyldig att respektera enskildas unionsrättsliga grundläggande fri- och rättigheter i såväl EU:s 

rättighetsstadga som i övrig unionsrätt, genom att tillse så att nationell lagstiftning och nationella 

förfaranden är förenliga med unionsrätten.322 Den självbestämmanderätt medlemsstaterna åtnjuter 

gäller därför endast i den utsträckning som unionsrätten tillåter, varför det inte råder någon total 

                                                   
316 En redogörelse för juridiska personers ekonomiska rättigheter görs i rättsfallsexposén i avsnitt 6.1.5.   
317 Se avsnitt 6.1.2.  
318 Se avsnitt 6.1.3.  
319 Beträffande tillämpligheten av EU:s rättighetsstadga hänvisas till avsnitt 6.1.2. Mål Berlioz omtalas i avsnitt 6.1.3.  
320 Se avsnitt 6.1.4 och 6.2.3. Jmf. avsnitt 3.1 och 3.3 beträffande svensk rätt.  
321 Se avsnitt 6.3.2.  
322 Se avsnitt 6.1.1.	 
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processautonomi. Unionsrättens genomslag i nationell rätt kan inte säkras, eller enskildas 

grundläggande rättigheter garanteras, så länge det föreligger tvivel beträffande huruvida nämnda 

rättigheter respekteras i nationell rätt. 

 

Svensk förtalsreglering kan komma att sättas på prov i det fall det estniska bolaget i mål BOÜ 

önskar att anhängiggöra en talan om förtal vid svensk nationell domstol, eftersom den enligt EU-

domstolen är behörig att pröva det estniska bolagets talan.323 I skrivande stund torde rättsläget 

nämligen i Sverige vara sådant att det möjliggör för svenska företag att förtala utländska företag, det 

vill säga företag med säte i ett annat land, utan att kunna hållas rättsligt ansvariga för ekonomiska 

skador med anledning av förtalet. Detsamma gäller svenska företag vilka förtalar varandra. Ett 

konstaterande av den svenska förtalsregleringens oförenlighet med unionsrätten kan dock inte göras 

utan en begäran om ett förhandsavgörande hos EU-domstolen.324 Ett rimligt antagande är dock att 

ett sådant rättsläge, såsom det är i Sverige, inte är hållbart i längden med hänsyn till unionsrättens 

dynamiska utveckling.  

 

7.1.3 Konventionsrätt  

En positiv aspekt med den konventionsrättsliga rättighetskatalogen EKMR är dess tämligen 

vidsträckta tillämplighet. De grundläggande fri- och rättigheter som stadgas i EKMR garanteras 

såväl fysiska som juridiska personer som befinner sig i den jurisdiktion som anslutit sig till 

konventionen (artikel 1 EKMR). I jämförelse med rättighetskatalogen i EU:s rättighetsstadga har 

EKMR härigenom gjorts mer tillgänglig för enskilda, såtillvida att det för tillämpligheten inte 

förutsätts att nationell domstol eller myndighet tillämpar en särskild rätt, eller att enskilda innehar 

ett visst medborgarskap. En invändning mot EKMR är emellertid att konventionen inte har givits 

någon horisontell direkt effekt i svensk nationell rätt.325 Härvidlag erinras dock om att det primära 

ansvaret för nationell lagstiftnings förenlighet med EKMR åvilar den anslutande 

konventionsstaten326, vilken borgar för enskildas möjlighet att i nationell rätt ianspråktaga de fri- 

och rättigheter de är garanterade enligt konventionen. Saknar enskilda rättsmedel i nationell rätt för 

att kunna ianspråktaga sina fri- och rättigheter, härrör tvisten från en relation mellan staten och den 

enskilde och tillämpligheten av EKMR effektueras.327 Frågan är: Skulle konventionsrätten kunna 

tolkas så, att juridiska personer har rätt till ett effektivt rättsmedel i nationell rätt vid förtal?  

 

                                                   
323 Se avsnitt 6.1.4 ovan.  
324 Se artikel 267(3) FEUF. Se även avsnitt 6.1.1. 
325 Se avsnitt 6.2.1.  
326 Se även avsnitt 6.2.1 beträffande subsidiaritetsprincipen.  
327 Jmf. artikel 1 EKMR. 
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Den tolkningsproblematik som redogjordes för ovan328 avseende artikel 47 EU:s rättighetsstadga 

aktualiseras även beträffande artikel 13 EKMR. Genom en bokstavstolkning av artikel 13 EKMR 

tillfaller rätten till effektiva rättsmedel den vars ”[...] i denna konvention angivna fri- och rättigheter 

kränkts [...]. Bokstavstolkningen talar mot en självständig tillämpning av artikeln. För enskilda blir 

konsekvensen att de nödgas att göra gällande en kränkning av ytterligare en fri- och rättighet, utöver 

kränkningen av artikel 13 EKMR.329 Juridiska personer har dock genom Europadomstolens 

vidsträckta tolkning av EKMR ansetts vara bärare av flertalet fri- och rättigheter.330 Av betydelse i 

sammanhanget är de rättigheter som är av processuell karaktär. Rätten till domstolsprövning enligt 

artikel 6(1) EKMR, föreskriver tillsammans med artikel 13 EKMR ett effektivt domstolsskydd. 

Artikel 6(1) EKMR har även av Europadomstolen tillämpats självständigt och såsom lex specialis 

till artikel 13 EKMR. Tillämpning av de båda artiklarna tillsammans – eller en självständig 

tillämpning av artikel 6(1) EKMR – talar för en tämligen vidsträckt möjlighet till att få sin sak 

rättsligt prövad om rimliga skäl anförs. En juridisk persons talan om förtal, vilken anhängiggörs och 

avvisas i svensk nationell domstol med hänvisning till att rättsmedel saknas för att pröva en sådan 

talan, riskerar därför att kränka dennes rätt till ett effektivt domstolsskydd.331 Europadomstolens 

dom i Ligue du Monde Islamique och Organisation Islamique Mondiale du Secours Islamique mot 

Frankrike332 stödjer detta påstående. Det faktum att organisationerna i förevarande mål enligt 

nationella förfaranden nödgades att söka behörighet av fransk myndighet för att ha talerätt vid 

domstol, bedömdes vara oförenligt med konventionsrätten.333   

 

Personlighetsskyddet för juridiska personer synes vara mer utvecklat inom konventionsrätten än 

inom unionsrätten. Inom unionsrätten är juridiska personers rättigheter i huvudsak ekonomiska, 

medan de inom konventionsrätten består av personliga fri- och rättigheter som av Europadomstolen 

bedöms vara skyddsvärda. Tidigare har nämnts att personlighetsskyddet implicit bekräftades i 

ärekränkningsmålet Fayed mot Förenade Kungariket.334 Europadomstolens dom utgör emellertid 

inte enbart en implicit bekräftelse av personlighetsskyddet; den talar om att juridiska personer – 

även om de utgör multinationella bolag – har rätt att inför domstol försvara sina ekonomiska 

intressen. Det kan vidare tyckas något kontroversiellt att juridiska personer enligt Europadomstolen, 

                                                   
328 Se avsnitt 7.1.2.  
329 Se avsnitt 6.2.2.  
330 Se avsnitt 6.2.3 och 6.2.4.  
331 Beträffande tolkningsproblematiken och principen om ett effektivt domstolsskydd hänvisas till avsnitt 6.2.2.  
332 Ligue du Monde Islamique och Organisation Islamique Mondiale du Secours Islamique mot Frankrike, dom av den 
15 januari 2009, no. 36497/05 och no. 37172/05. 
333 Mål Ligue du Monde Islamique och Organisation Islamique Mondiale du Secours Islamique mot Frankrike redogörs 
för i avsnitt 6.2.3 ovan.  
334 Fayed mot Förenade Kungariket, dom av den 21 september 1990, no. 17101/90. Bobek, förslag till avgörandei C-
194/16. Se avsnitt 6.2.3.	 
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med hänvisning till Société Colas Est m.fl. mot Frankrike335, bedöms ha rätt till sitt hem enligt 

artikel 8 EKMR. Artikeln föreskriver en rätt till ett privat- och familjeliv; rättigheter vilka typiskt 

sett förknippas med fysiska personer. Den räd som utfördes i förevarande mål kan inte uteslutande 

understödjas med argument beträffande kränkningar av företagets ekonomiska intressen. 

Europadomstolens dom skulle i stället kunna tolkas så att den juridiska personen även har rätt till 

ideella värden, såsom en privat sfär som är skyddad från obehörigt intrång.336 Frågan beträffande 

juridiska personers rätt till skadestånd med anledning av ideella skador, såsom ett skadat rykte, 

besvarades av Europadomstolen jakande i Comingersoll S.A. mot Portugal.337 Ett resonemang om 

skyddsvärda ideella värden torde kunna appliceras på ett spörsmål som förtal. En extensiv tolkning 

av artikel 8, sedd tillsammans med artikel 13 EKMR, skulle kunna ge stöd för rätten till effektiva 

rättsmedel när företagets rykte skadas, såsom är fallet vid förtal.338  

 

Ovan har förts ett resonemang med utgångspunkt i en bokstavstolkning av artikel 13 EKMR och 

artikelns samverkan med andra, för förtalsfrågan relevanta, artiklar i EKMR. Mot 

bokstavstolkningen kan emellertid Europadomstolens uttalande i Klass m.fl. mot Tyskland 

anföras,339 i vilket en bokstavstolkning avfärdas. Uttalandet skulle kunna tolkas så att rätten till ett 

effektivt rättsmedel inte kan göras gällande, såvida enskilda inte ges en möjlighet att med hjälp av 

ett rättsmedel göra anspråk på en sådan rätt inför en auktoritet, förslagsvis en domstol. Artikel 13 

EKMR skulle därför kunna tolkas på så vis att den stadgar en självständig rätt till ett effektivt 

rättsmedel i en specifik rättsfråga, i förevarande fall förtal. Förutsättningen är dock att talan är så 

pass underbyggd att den utgör en arguable claim, det vill säga att den juridiska personen på rimliga 

grunder anser sig vara berättigad till effektiva rättsmedel enligt artikeln. Eftersom bedömningen av 

arguable claim är avhängig sakförhållandena i det enskilda fallet, går det inte att utesluta en påstådd 

rättighetskränkning av artikel 13 EKMR vid en avvisad talan om förtal, inte kan utgöra en arguable 

claim.340 

 

Sammanfattningsvis kan följande anföras: Konventionsrätten skulle kunna tolkas så, att juridiska 

personer har rätt till ett effektivt rättsmedel i nationell rätt vid ett spörsmål såsom förtal. Svensk rätt, 

avseende bristen på rättsmedel vid förtal till skydd för juridiska personer, strider mot såväl artikel 

13 EKMR som artikel 6(1) EKMR, men rimligtvis även mot artikel 8 EKMR. Sverige som 

                                                   
335 Société Colas Est m.fl. mot Frankrike, dom av den 16 april 2002, no. 37971/97.  
336 Jmf. definitionen av personlighetsskydd i svensk rätt, avsnitt 3.1.  
337 Comingersoll mot Portugal, dom av den 6 april 2000, no. 35382/97. Se avsnitt 6.4.3.  
338 Angående juridiska personers personlighetsskydd, samt målen Fayed mot Förenade Kungariket och Société Colas 
Est m.fl. mot Frankrike hänvisas till avsnitt 6.2.3.  
339 Klass m.fl. mot Tyskland, dom av den 6 september 1978, no. 5029/71. Se avsnitt 6.2.2 beträffande 
Europadomstolens uttalande.  
340 Se avsnitt 6.2.2.  
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konventionsstat riskerar därför att misslyckas med att uppfylla sina förpliktelser enligt 

konventionen, såtillvida att bristen på rättsmedel åsidosätter ett effektivt domstolsskydd och kränker 

juridiska personers personlighetsskydd. I första hand är det konventionsstaten som ansvarar för 

konventionens bristande efterlevnad i nationell rätt, varför svensk rätt i detta avseende bör ses över 

och åtgärdas på nationellt plan. Konventionsstaten åtnjuter emellertid en viss handlingsfrihet vid 

uppfyllandet av sina konventionsrättsliga förpliktelser341, varför enskilda i förevarande fall bör 

utnyttja sin klagorätt till Europadomstolen i syfte att erhålla ett eventuellt konstaterande. Kravet på 

att samtliga svenska rättsmedel ska ha uttömts torde vara uppfyllt, eftersom det saknas inhemska 

rättsmedel. I det fall Europadomstolen de facto skulle bedöma att svensk rätt i förevarande avseende 

strider mot konventionsrätt, är Sverige skyldigt att rätta sig efter domen.342  

 

Avslutningsvis kan förhållandet mellan rättighetsskyddet i de två Europarättsliga systemen 

kommenteras, eftersom de i förevarande hänseende överlappar varandra. Utsikterna för juridiska 

personers möjlighet att åberopa rätten till effektiva nationella rättsmedel inför nationell domstol 

torde vara bäst med utgångspunkt i EKMR. Påståendet grundar sig i två huvudsakliga argument. 

Dels är det konventionsrättsliga skyddet mer tillgängligt för enskilda, dels är juridiska personers 

grundläggande fri- och rättigheter mer utvecklade inom konventionsrätten. Rimligtvis utgör detta 

inte en nackdel för enskilda, eftersom EU:s rättighetsstadga inte får inskränka den skyddsnivå som 

EKMR föreskriver. Därtill är medlemsstaterna i EU som tidigare nämnt skyldiga att ansluta sig till 

konventionen enligt artikel 6(2) FEU, vilket får den effekten att de konventionsrättsliga 

grundläggande fri- och rättigheterna måste respekteras även inom unionsrätten som har företräde 

framför nationell rätt.343  

 

7.2 Ära och yttrandefrihet – hinder mot ett rättsligt skydd i svensk rätt? 

7.2.1 Inledande kommentar  

I svensk rätt kan i huvudsak två argument anföras mot införandet av ett rättsligt skydd vid förtal 

mot juridisk person. Det ena argumentet grundar sig i uppfattningen om att juridiska personers 

anseende och rykte inte kan bli föremål för en sådan kränkning, vilken berättigar ett rättsligt skydd. 

Det andra argumentet består i viljan att upprätthålla en stark yttrandefrihet och svårigheterna med 

att införa inskränkningar i denna. I de följande avsnitten utreds till att börja med huruvida 

ändamålsskälen bakom förtalsgärningen såsom den beskrivs i 5 kap. 1 § BrB är applicerbara på 

                                                   
341 Härmed åsyftas a margin och appreciation, vilken redogörs för i avsnitt 6.2.1.  
342 Se avsnitt 6.2.1.  
343 Beträffande samspelet mellan rättighetsskyddet i de två Europarättsliga systemen, hänvisas till avsnitt 6.1.2 och 6.2.1 
ovan.  
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juridiska personer, samt hur yttrandefrihetslagarnas ändamålsskäl förhåller sig till ogrundade 

uppgifter om näringsverksamheter.  

 

7.2.2 Ärekränkning  

Det kan konstateras att det i svensk rätt råder en uppfattning om att juridiska personer inte anses 

vara berättigade till ett personlighetsskydd, eftersom huvudreglerna på området för 

personlighetsskyddet inte är tillämpliga på sådana rättssubjekt.344 Ytterligare ett faktum som talar 

för konstaterandet är att förtal mot juridisk person betecknas såsom ekonomiskt förtal i svensk rätt, 

det vill säga sådant förtal som inte har med någons goda anseende och rykte att göra. Med hänsyn 

till att den ståndpunkt som intogs i NJA 1904 s. 483 gäller än i dag345, är det motiverat att begrunda 

den svenska inställningen till förtal mot juridisk person genom att ställa följande fråga: Kan 

juridiska personer utsättas för ärekränkning, enligt den uppfattning som råder om ära i svensk rätt? 

 

Svaret på den ovan ställda frågan är att det beror på. Juridiska personer är produkter av människan 

som är oförmögna att känna sig ansedda och aktade, varför sådana rättssubjekt inte heller kan 

utsättas för en kränkning av den subjektiva äran, såsom genom förolämpningar (jmf. 5 kap. 3 § 

BrB). Vad beträffar den objektiva äran är saken emellertid annorlunda. Ett rättsligt skydd mot förtal 

syftar till att skydda den utsattes anseende och rykte. Förtal har ingenting med subjektiva 

känslouppfattningar att göra utan är i stället avhängigt det allmännas omdöme om subjektet (jmf. 5 

kap. 1 § BrB). För den fysiska personen innebär ett angrepp på den objektiva äran att andras – i 

huvudsak de personer som ingår i den fysiska personens samhällsgrupp eller personkretsar – 

bedömningar och beteenden eller dylikt gentemot personen påverkas negativt. Skadeverkningarna 

av förtal riktat mot fysiska person är av ideell karaktär och illustreras i försvårade livsbetingelser, 

psykiska problem eller dylika obehag.346  

 

Det som är grundläggande för förtalsbrottet och som förorsakar skador på den objektiva äran är 

emellertid missaktningen.347 Uttrycket ”uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras 

missaktning” i 5 kap. 1 § 1 st. BrB bekräftar detta. Av ordalydelsen i bestämmelsen 5 kap. 1 § BrB 

följer inte att juridiska personer faller utanför regleringen – ståndpunkten intogs som ovan nämnt i 

praxis –  eller att de inte kan bli föremål för andras missaktning. Juridiska personer har också 

kretsar inom vilka de verkar, även om dessa skiljer sig från den fysiska personens kretsar. I 

kretsarna ingår exempelvis konsumenter, investerare, aktieägare eller delägare och troligtvis 

                                                   
344 Se avsnitt 3.1 ovan.  
345 Se avsnitt 3.3.1 och 3.3.2 ovan.  
346 Se avsnitt 3.2 och 5.5.1 ovan.  
347 Se avsnitt 3.3.2 ovan.		
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flertalet kontraktsparter såsom leverantörer. En ogrundad utsaga som i allvarlig grad är nedsättande 

om verksamheten påverkar rimligen omdömet negativt i nämnda kretsar. Juridiska personer har 

genom sin ekonomiska verksamhet genererat ett kommersiellt anseende och ett gott rykte om nyss 

nämnd verksamhet. Det kommersiella anseendet och det goda ryktet skulle kunna bli föremål för 

missaktning. Det kommersiella anseendet och det goda ryktet är visserligen av ideell karaktär, men 

skadeverkningarna är med anledning av en kränkning i huvudsak ekonomiska348, och kan bland 

annat illustreras i badwill, minskat förtroende hos kunder och investerare samt minskade intäkter 

som följd. Det kan anföras att företaget har de ekonomiska incitamenten för att bemöta sådan 

publicitet.349 Argumentet är dock i viss mån verklighetsfrämmande. Alla företag är benägna att 

utsättas för förtal genom att det kommersiella anseendet och det goda ryktet kränks, däremot har 

inte alla företag de ekonomiska incitamenten för att värja sig för de ekonomiska skadorna. Det är 

emellertid orimligt att möjligheten för ett företag att försvara sig mot kränkningar av det 

kommersiella anseendet och det goda ryktet är avhängigt dess förmögenhet.350  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att den juridiska personen har ett kommersiellt anseende och 

ett gott rykte som kan bli föremål för kränkningar genom förtal. Juridiska personers objektiva ära 

kan angripas genom att ogrundade uppgifter såsom beskyllningar om grov brottslighet ändrar det 

allmänna omdömet i de kretsar där den juridiska personen verkar och utsätter denna för 

missaktning. Kränkningar av det kommersiella anseendet och det goda ryktet medför i huvudsak 

ekonomiska skadeverkningar. Konstaterandet av att det kommersiella anseendet och ett gott rykte 

med fog bör skyddas utgör emellertid ingen nyhet, åtminstone inte sett ur ett internationellt 

perspektiv. I dansk rätt åtnjuter den juridiska personen i viss mån personlighedsretlig beskyttelse 

och ett rättsligt skydd mot förtal. Skyddet för den juridiska personens ära anses särskilt välgrundat 

vid beskyllningar om grov brottslighet.351 I fransk rätt bedöms den juridiska personen tillika ha rätt 

till sin ära och sitt anseende – honneur och considération.352 I tysk rätt har den juridiska personens 

rätt till sin Persönlichkeit sin grund i konstitutionen.353 Erkännandet av den juridiska personens 

behov av ett rättsligt skydd vid förtal samt införandet av ett sådant skydd, är dels förenligt med den 

uppfattning som råder i svensk rätt beträffande objektiv ära, dels utgör det ett framsteg i 

rättsutvecklingen.  

                                                   
348 Se klagandebolagets yrkande i BOÜ mot Svensk Handel i avsnitt 6.1.4. Se vidare avsnitt 5.3 beträffande definitionen 
av ekonomisk skada och därtill den typen av skador som typiskt sett är att hänföra till ren förmögenhetsskada.  
349 Se avsnitt 2.3.2.  
350 Resonemanget fördes av Europadomstolen i mål Fayed mot Kungariket, se avsnitt 6.2.3. Se även EU-domstolens 
resonemang i Berlioz, avsnitt 6.1.3.  
351 Se avsnitt 4.2.2 ovan. 
352 Se avsnitt 4.3.2 ovan.  
353 Se avsnitt 4.4.1 ovan.		
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7.2.3 Yttrandefrihet  

Yttrandefriheten är i svensk rätt starkt förankrad såtillvida att TF och YGL har företräde i 

förhållande till annan lag, eftersom de gäller såsom grundlag och lex specialis. Med avseende på 

struktur, uppbyggnad och tillämplighet är yttrandefrihetsgrundlagarna unika och deras 

karaktäristika medför såväl fördelar som nackdelar. Yttrandefrihetsgrundlagarnas detaljreglering 

beträffande formell och materiell tillämplighet, deras ställning såsom särskild straff- och processlag 

samt deras koppling till de allmänna straffrättsliga bestämmelserna i BrB, sätter ramar för vad som 

omfattas av den grundlagsskyddade yttrandefriheten och hur missbruk av denna kan angripas.354 En 

detaljreglerad lagstiftning, i förhållande till en mer allmänt hållen sådan, torde bidra till ökad 

förutsebarhet för rättstillämpningen och ett minskat utrymme för godtyckliga bedömningar. 

 

Emellertid kan ett strikt upprätthållande av ett alltför systematiskt och detaljerat 

yttrandefrihetsrättsligt grundlagsskydd i praktiken bli ineffektivt. De spörsmål som omfattas av 

yttrandefrihetsgrundlagarnas formella och materiella tillämplighet måste med hänvisning till 

exklusivitetsprincipen355 prövas mot bakgrund av dem. Med inskränkningar i yttrandefriheten 

åsyftas yttrandefrihetsbrotten i brottskatalogen i 7 kap. 5 § TF. I diskussionen om införandet av 

inskränkningar i yttrandefriheten måste således en grundlagsändring tas med i beräkning, vilket 

utgör en praktisk svårighet eftersom processen är utdragen i jämförelse med ändringar som 

åstadkommes i allmän lag. Vad gäller inskränkningar är lagstiftaren i svensk rätt generellt sett 

återhållsam. Den allmänna kritikrätten, seriös nyhetsförmedling och granskande journalistik samt 

allmänintresset används alltjämt som argument mot införandet av inskränkningar i 

yttrandefriheten.356 En stark motvilja att utsätta yttrandefrihetsgrundlagarna för förändring råder i 

synnerhet i diskussionen om förtal mot juridisk person – en diskussion som helst verkar 

undvikas.357 Sammanfattningsvis riskerar såväl de praktiska svårigheterna med att införa 

inskränkningar i yttrandefriheten som motviljan att införa dessa att ha en hämmande effekt på 

rättsutvecklingen – såvida inte en lösning på problematiken kan finnas utanför 

yttrandefrihetsgrundlagarna.  

 

Att yttrandefrihetsgrundlagarna gäller såsom exklusiv straff- och processlag i spörsmål som 

omfattas av lagarnas formella och materiella tillämplighet innebär motsatsvis att en möjlighet finns 

                                                   
354 Beträffande yttrandefrihetsgrundlagarnas formella och materiella tillämplighet, se avsnitt 2.1 och 2.2 ovan. 
Beträffande missbruk av yttrandefriheten, hänvisas till avsnitt 2.3. Se även avsnitt 4.1, beträffande den svenska 
yttrandefriheten ur ett internationellt perspektiv.  
355 Se avsnitt 2.2.  
356 Se avsnitt 2.3 och 3.3.2, 3.3.3 och 3.3.4.  
357 Se exempelvis departementschefens resonemang om en förtalsreglering till skydd för juridisk person, i avsnitten 
3.3.2 och 3.3.3.		
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att reglera sådana spörsmål som faller utanför tillämpligheten i allmän lag.358 Argumentationen bör 

med fördel ske med utgångspunkt i yttrandefrihetsgrundlagarnas materiella tillämplighet, det vill 

säga ändamålsskälen bakom lagstiftningen. Det huvudsakliga ändamålet med yttrandefriheten är 

enligt 1 kap. 1 § 1 st. TF att säkerställa ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. 

Motsvarigheten till denna fras, lätt modifierad, återfinns i 1 kap. 1 § 2 st. YGL. Det är således 

sådana yttranden som bidrar till ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning som motiverar ett 

yttrandefrihetsrättsligt skydd, det vill säga sådana yttranden som innefattar nyhets- och 

informationsförmedling, obeskuren politisk debatt, informationsutbyte eller 

konsumentupplysning.359  

 

Ett kritiskt granskande av politiska eller ekonomiska organisationer och företag hör till den 

allmänna kritikrätten, vilket utgör en nödvändig och samhällelig betingelse. Det är därutöver med 

hänsyn till allmänintresset och till förmån för konsumentskyddet som det är befogat att offentligen 

avslöja företag vilka rent faktiskt bedriver vilseledande eller illegal verksamhet, eller använder sig 

av illegitima arbetsmetoder.360 Offentliggörandet och spridandet av sådana riktiga uppgifter, även 

om dessa är skadliga för företaget, är motiverat utifrån yttrandefrihetsgrundlagarnas ändamålsskäl. 

Däremot är det utifrån yttrandefrihetsgrundlagarnas ändamålsskäl i 1 kap. 1 § TF och 1 kap. 1 § 2 

st. YGL svårt att motivera framställning, offentliggörande och spridning av ogrundade uppgifter 

beträffande juridiska personer och deras verksamheter, vilka är skadliga och kan vara avgörande för 

den verksamhetens fortsatta existens. Exempelvis är det svårt att placera ogrundade beskyllningar 

om brottslighet i den grundlagsskyddade miljön, eftersom de varken innefattar nyhetsförmedling 

eller konsumentupplysning. De bidrar inte heller till ett fritt meningsutbyte eller en allsidig 

upplysning och faller utanför yttrandefrihetsgrundlagarnas materiella tillämplighet. Visserligen 

omfattas förtal mot fysisk person av den materiella tillämpligheten, med hänvisning till 7 kap. 4 § p. 

14 TF och 5 kap. 1 § YGL. Däremot får det inte glömmas bort att förtal mot fysisk person primärt 

torde utgöra ett brott mot person enligt 5 kap. 1 § BrB361, varför det är upptaget som ett 

yttrandefrihetsbrott i TF. Ett rättsligt skydd mot ogrundade uppgifter om brott vilka påstås ha 

begåtts inom den juridiska personens verksamhet eller i dennes namn, eller annan omständighet i 

övrigt som inte kan motiveras utifrån yttrandefrihetens ändamålsskäl, skulle därför kunna skapas 

genom allmän lag, förslagsvis SkL.  

 

                                                   
358 Se avsnitt 2.2. Jmf. avsnitt 3.3.2. 
359 Se avsnitt 2.2 ovan.  
360 Jmf. avsnitt 2.3.2 ovan. 
361 Se avsnitt 3.2 ovan. Jmf. avsnitt 2.3.1.	
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En förtalsreglering bereder visserligen ett rättsligt skydd för juridiska personer, vilka för närvarande 

står utan något skydd. Däremot medför en förtalsreglering konsekvenser, vilka bör noteras. Skyddet 

mot förtal bör vara särskilt påkallat i de fall andra företag, exempelvis konkurrenter eller tidnings- 

och medieföretag som bedriver massmedial verksamhet, sprider allvarligt nedsättande och 

ogrundade uppgifter om ett annat företag. Parterna utgörs härvidlag av juridiska personer vilka 

rimligtvis är ekonomiskt jämnstarka i en rättsprocess, även om så givetvis inte alltid är fallet. Med 

en förtalsreglering riskerar även fysiska personer att ställas till svars inför domstol av ett företag 

som påstår sig ha blivit förtalat. Det torde för den fysiska personen vara avskräckande att medverka 

i en sådan rättsprocess, inte minst om motparten är ett multinationellt bolag. Förtalsregleringen 

riskerar då att få en sådan effekt att ett företag använder den till sin fördel för att tysta kritiker.362 

Yttrandefriheten riskerar att tystas härmed, vilket är en oönskad effekt av en förtalsreglering. För att 

i minsta mån inskränka yttrandefriheten, och för att i största mån upprätthålla den allmänna 

kritikrätten, bör förtalsregleringen utformas så att den, om möjligt, verkar för båda ändamålen.363  

 

7.3 Avslutande de lege ferenda-diskussion 

7.3.1 Inledande kommentar 

I de härnäst följande avsnitten analyseras företeelsen förtal mot juridisk person ur ett perspektiv de 

lege ferenda. Vad beträffar straffrättsligt respektive civilrättsligt ansvar för förtal mot juridisk 

person, diskuteras för- och nackdelar med respektive typ av ansvar. Utgångspunkten för valet av typ 

av ansvar är avhängigt dess potentialitet att dels inskränka den grundlagsskyddade yttrandefriheten, 

dels begränsa den allmänna kritikrätten.364  

 

7.3.2 Ett straffrättsligt eller ett civilrättsligt förtalsansvar?  

Funktionerna med straffrätten är som tidigare nämnts bestraffande. Begreppet bestraffning anknyter 

till en sträng laga påföljd och har en avskräckande effekt. Fördelen med införandet av ett 

straffrättsligt förtalsansvar är därför att enskilda torde bli mer återhållsamma till att framställa och 

sprida uppgifter om näringsverksamheter vilka riskerar att rubriceras som förtal.365 Ytterligare en 

fördel är att regelverket blir lättare att överblicka; förtal mot juridisk person bör då regleras 

tillsammans med befintlig förtalsreglering i BrB och yttrandefrihetsgrundlagarna enligt principen 

om dubbel kriminalisering. Likaledes utgör nyss nämnda fördel även en nackdel med regleringen. 

Den straffrättsliga regleringen skulle kräva en grundlagsändring och föranleder därigenom ett direkt 

                                                   
362 Se avsnitt 2.3.2, beträffande McLibel-fallet och så kallad corporate censorship.  
363 Jmf. betydelsen av en allmän kritikrätt som Straffrättskommittén betonade i sitt betänkande, i avsnitt 3.3.2. Se även 
avsnitt 2.3.2.  
364 Se avsnitt 7.2.3. Jmf. avsnitt 2.3.  
365 Se avsnitt 5.2.2.  
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ingrepp i den grundlagsskyddade yttrandefriheten.366 Även den avskräckande effekten med en 

straffrättslig förtalsreglering bidrar till att såväl yttrandefriheten som den allmänna kritikrätten 

begränsas. Dessutom har det rapporterats att straffrättsliga sanktioner utgör det största hotet mot 

yttrandefriheten, varför en avkriminalisering förespråkas internationellt.367 Vidare införs 

straffrättsliga bestämmelser i det fall de anses särskilt påkallade. Juridiska personers behov av ett 

rättsligt skydd mot förtal är förvisso påkallat; däremot torde ett straffrättsligt ansvar vid sådant 

förtal utgöra en oproportionerlig åtgärd i förhållande till gärningen. Ytterligare en invändning mot 

det straffrättsliga ansvaret är att fokus hamnar på fel subjekt. Straffbestämmelser syftar primärt till 

att bestraffa gärningsmannen och gärningen, inte till att ersätta den juridiska personen för 

skadeverkningarna med anledning av förtalet.368  

 

Det civilrättsliga skadeståndsansvaret har som huvudsakligt syfte att reparera den skada som den 

skadelidande åsamkats. Det är inom skadeståndsrätten eftersträvansvärt att skadelidande åtnjuter 

fullgod monetär ersättning för den totala skadan. Fördelen med ett skadeståndsrättsligt ansvar för 

förtal är därför att fokus hamnar på rätt subjekt, det vill säga på den skadelidande och dennes 

möjlighet att få sin skada ersatt. Risken för att kunna hållas skadeståndsrättsligt ansvarig för 

uppgifter om näringsverksamheter vilka riskerar att rubriceras som förtal är förvisso avskräckande; 

skadeståndsrätten har som tidigare nämnt en preventiv funktion.369 Den rättsliga påföljden – 

skadeståndsskyldighet – torde ändock vara proportionerlig i förhållande till handlingen. Med 

avseende på yttrandefriheten och den allmänna kritikrätten, är civilrättsliga medel vid förtal 

generellt sett vara mindre benägna till att inskränka dessa. Dels utgör skadeståndsrätten en mildare 

metod för att rättsligt angripa oönskat beteende, dels undviks ingrepp i den grundlagsskyddade 

yttrandefriheten såtillvida att förtal mot juridisk person inte upptas såsom ett yttrandefrihetsbrott, 

vilken även är praktiskt fördelaktigt.370 Internationellt förespråkas att civilrättsliga påföljder vid 

förtal är att föredra framför straffrättsliga sanktioner, vilket stödjer ståndpunkten.371 En invändning 

mot det civilrättsliga skadeståndsansvaret är dock att regelverket blir svårt att överblicka, enär 

samma typ av handling skulle komma att regleras i olika rättsområden och vila på rättspolitiskt 

olika premisser.372 Vid en samlad bedömning utgör en civilrättslig förtalsreglering till skydd för 

juridiska personer den lämpligaste lösningen i svensk rätt, såtillvida att den är mindre benägen att 

inskränka yttrandefriheten och den allmänna kritikrätten.  

                                                   
366 Se avsnitt 2.3.1.  
367 Se avsnitt 4.5.  
368 Se avsnitt 5.2.2.  
369 Se avsnitt 5.2.  
370 Se avsnitt 2.3.1 och 5.2.2. 
371 Se avsnitt 4.5.  
372 Se avsnitt 5.2.		
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7.3.3 Ogrundade uppgifter om gärning eller omständighet 

Det föreslagna civilrättsliga skadeståndsansvaret skulle syfta till att skydda juridiska personers 

kommersiella anseende och rykte.373 Skadeståndsansvaret bör utformas så att det uteslutande 

omfattar ogrundade uppgifter, vilka framställs och sprids samt ägnar att utsätta den juridiska 

personen för andras missaktning. Något annat vore med hänsyn till allmänintresset och 

konsumentskyddet opassande, även om uppgifterna skulle vara skadliga för den ekonomiska 

verksamheten.374 Även Straffrättskommittén intog denna ståndpunkt i sitt förslag. I syfte att 

underlätta en konsekvent framtida bedömning, bör förslagsvis de ogrundade uppgifterna, med 

ledning av Straffrättskommitténs förslag, avse ogrundade uppgifter om gärning eller 

omständighet.375 I första hand – och i synnerhet – bör det särskilda skadeståndsansvaret bereda 

skydd mot ogrundade uppgifter som utgör anklagelser om brott vilka har begåtts inom den juridiska 

personens verksamhet eller i dennes namn. Graden av allvarlighet i sådana uppgifter motiverar 

detta.376 I andra hand – och i begränsad utsträckning – bör skadeståndsansvaret avse ogrundade 

uppgifter angående specifik omständighet. Härmed åsyftas sådana uppgifter som till sin karaktär är 

så allvarligt nedsättande att den skada företaget åsamkas därigenom motiverar 

skadeståndsskyldighet. Vidare bör det krävas att en juridisk person kan utpekas och identifieras 

genom de nedsättande uppgifterna. Identifieringen är i allmänhet en grundförutsättning vid förtal, 

annars kan uppgifterna inte anknytas till ett subjekt.377 Varken i svensk rätt (jmf. 5 kap. 1 § BrB) 

eller i tysk eller fransk rätt utgör rena värdeomdömen förtal, varför uppgifter som utgör 

värdeomdömen inte bör omfattas av skadeståndsansvaret.378 Vad avser så kallade ”hatstormar” om 

företag, är dessa rimligtvis att hänföra till rena värdeomdömen.379  

 

7.3.4 Särskild skadeståndsregel eller utveckling i praxis?  

Det har i denna framställning konstaterats att det i svensk rätt föreligger ett utrymme för att genom 

skadeståndsrättslig väg angripa förtal riktat mot juridisk person.380 Förslagsvis skulle detta kunna 

ske på grundval av SkL, eftersom lagstiftningen tillsammans med allmänna skadeståndsrättsliga 

principer möjliggör en prövning av en skadegörande handling som riktats mot ett 

förmögenhetsintresse. Den svenska skadeståndsrättens flexibilitet består i utförbarheten att bereda 

                                                   
373 Jmf. avsnitt 3.2. beträffande kärnan i förtalsregleringen.  
374 Se avsnitt 2.3.1 och 2.3.2 ovan. Jmf. även avsnitt 3.2 beträffande missaktning.  
375 Se avsnitt 3.3.2.  
376 Jmf. Straffelovrådets motivering i beænkning nr. 1563, vilken omtalas i avsnitt 4.2.2.    
377 Se bland andra avsnitt 4.3.2. Vad gäller identifiering vid förtal i svensk rätt, hänvisas till avsnitt 3.2.  
378 Beträffande rena värdeomdömen i svensk och utvald utländsk rätt hänvisas till avsnitt 3.2 samt 4.3.2 och 4.4.2.2.  
379 Jmf. dock Straffelovrådets syn på ”hatstormar” i beænkning nr. 1563, avsnitt 4.2.2 ovan. Straffelovrådet menar att 
det befogat att juridiska personer skyddas mot ”hatstormar” på internet.  
380 Se avsnitt 7.2.3.		
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fysiska och juridiska personer realistiska möjligheter att erhålla upprättelse genom skadestånd.381 

Den bör därför kunna göras anpassningsbar till en dynamisk rättsutveckling, såsom den europeiska 

rättsutvecklingen.  

 

Skadeverkningarna av förtal åsamkar den juridiska personen en ren förmögenhetsskada, eftersom de 

i huvudsak är av ekonomisk karaktär och saknar koppling till sak- eller personskada (jmf. 1 kap. 2 § 

SkL).382 Emellertid ställer Europarätten krav på att skadeståndet, såsom ett effektivt rättsmedel, ska 

täcka de föreliggande omständigheterna i fallet. En rätt till ideellt skadestånd bör därför också 

finnas.383 I det fall ett särskilt skadeståndsansvar vid förtal mot juridisk person skulle införas i 

svensk rätt, torde inte brottsrekvisitet i 2 kap. 2 § SkL utgöra ett hinder för utdömandet av 

skadestånd, eftersom regeln inte får tolkas e contrario. Syftet med bestämmelsen är snarare, med 

hänvisning till lagens förarbeten, att främja rättsutvecklingen.384 Ett tillvägagångssätt beträffande 

införandet av regleringen skulle kunna vara en särskild skadeståndsregel i SkL som reglerar 

spörsmålet. I exempelvis tysk rätt följer juridiska personers rätt till skadestånd av en bestämmelse i 

allmän skadeståndslag.385 En regel utgör något som är tydligt att förhålla sig till och är lättillgänglig 

för enskilda. En invändning mot en särskild skadeståndsregel vore emellertid att den är opassande i 

skadeståndslagens systematik. Skadeståndslagens reglering är generellt utformad och utgår ifrån de 

olika skadetyperna, medan förtal avser en särskild handling. 

 

Utvidgningen av skadeståndsansvaret vid rena förmögenhetsskador har skett med stöd av 

skadeståndsrättsliga principer i praxis, vilka har skapats av rättstillämparen och skräddarsytts till de 

föreliggande omständigheterna i det enskilda fallet.386 Ett annat tillvägagångssätt skulle därför 

kunna vara att låta det särskilda skadeståndsansvaret regleras genom en utveckling i praxis. 

Tillvägagångssättet tillämpas exempelvis i fransk rätt.387 I praxis går att urskilja ett fåtal kategorier, 

i vilka skadestånd för ren förmögenhetsskada utan stöd i lag har utdömts. De rättsfall vilka är 

hänförliga till sina respektive kategorier, består av vitt skilda omständigheter, vilket talar för 

möjligheten. Åtgärden torde inte heller vara alltför drastisk, vilket är en fördel. En invändning mot 

tillvägagångssättet är emellertid oklarheten beträffande den kategori till vilken förtal kan hänföras. 

Möjligtvis skulle principen om ett kvalificerat otillbörligt handlande, genom en extensiv tolkning, 

kunna appliceras på förtal i det fall aktörerna är kommersiella. Förutsättningen är emellertid att de 

                                                   
381 Se avsnitt 5.1.  
382 Se avsnitt 5.3.1.1.  
383 Se avsnitt 6.2.2. Jmf. dock avsnitt 5.5.2.  
384 Se avsnitt 5.3.1.1.  
385 Se avsnitt 4.4.2.1.  
386 Se avsnitt 5.3.2. 
387 Se avsnitt 4.3.2.		
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ogrundade uppgifterna om annan aktör framställs och sprids i syfte att skaffa sig 

konkurrensfördelar.388 Liknande omständigheter förelåg i Motorcykel-fallet.389 Ytterligare en 

invändning är att det för enskilda torde vara lättare att förhålla sig till lagstiftning, än att undersöka 

hur ett spörsmål regleras i rättspraxis.   

 

Det som bör vara vägledande vid valet av tillvägagångssätt beträffande det särskilda 

skadeståndsansvaret är Europarättens krav på effektivitet. Oaktat val av tillvägagångssätt, kommer 

det prövande organet i förtalsfrågan att utgöras av en domstol. För att rättsmedlet – i ifrågavarande 

fall möjligheten att erhålla skadestånd av den ansvarige för förtal – ska uppfylla kravet på 

effektivitet, krävs bland annat att det leder till rimliga utsikter för framgång för skadelidande och 

dom inom skälig tid. Såväl en särskild skadeståndsregel som en särskild reglering i praxis har 

potential att uppfylla nämnda krav.390 Vid en sammanfattande bedömning är dock en särskild 

skadeståndsregel mest fördelaktig. Visserligen skulle regeln till sin karaktär skilja sig från övriga 

skadeståndsregler i SkL. Möjligheten att införa ett effektivt rättsligt skydd väger däremot tyngre vid 

en intresseavvägning. I syfte att upprätthålla viss restriktivitet vid utdömandet av skadestånd, bör 

förslagsvis kravet på adekvat kausalitet särskilt beaktas vid bedömningen.391 Ogrundade uppgifter 

om gärning eller omständighet måste bevisligen ha orsakat ett företag skada, exempelvis genom 

förlust av avtal eller minskade intäkter, för att berättiga till skadestånd.392 Kausalitetsbedömningen 

sorterar bort de fall i vilka skadestånd inte är befogat. Beträffande the floodgate argument kan 

följande anföras: Att uppskatta den ekonomiska skada som ett företag vilket har utsatts för förtal 

bör i praktiken inte föranleda större svårigheter än vad som gäller i allmänhet. Det bör inte heller 

uppstå hantermässiga svårigheter, eftersom skadelidande utgörs av det förtalade företaget i 

egenskap av juridisk person. Vad beträffar konkurrensskadeargumentet, utgör det inte ett 

motargument för en utvidgning av skadeståndsansvaret i förevarande fall. Ett företag skulle inte 

konkurrera ut ett annat företag med tillåtna medel, eftersom förtal skulle medföra ett särskilt 

skadeståndsansvar.393 

 

 

 

                                                   
388 Se avsnitt 5.3.2.3.  
389 Se NJA 1950 s. 250, vilket refereras i avsnitt 3.3.1.  
390 Beträffande Europarättens krav på ett nationellt rättsmedel, se avsnitt 6.1.1 och 6.2.2. 
391 Se avsnitt 5.3.1.1.  
392 Jmf. tysk rätt, avsnitt 4.4.2.  
393 Se avsnitt 5.3.1.  
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