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Även här utgör Europakonventionen om mänskliga fri och rät
tigheter en komplicerande faktor. Artikel 10 i konventionen ga
ranterar svenska medborgare yttrandefrihet. Man kan mycket väl 
tänka sig situationer där en person åtalas för brott mot till exem
pel PUL och att domstolen finner honom/henne skyldig till så
dant brott – men ändå friar med hänvisning till att Europakon
ventionens garanti för yttrandefriheten väger tyngre än PUL. Fal
let Ramsbro (se nedan) är ett exempel på en sådan dom.

Överhuvudtaget blir det ofta svårt att säga något bestämt om 
lagligheten när frågan är om grundlagarna eller Europakonven
tionen är tillämplig. Varken lagstiftaren eller domstolarna har 
lyckats vara riktigt konsekventa i sitt agerande. Det finns alltför 
få vägledande domar, och i flera avseenden är rättsläget helt enkelt 
oklart.

Personuppgiftslagen (PUL) – Bakgrund
Eftersom PUL sätter gränserna för vad vi får göra med uppgifter 
om andra människor är det en lag av stor betydelse för yttrande
friheten. Ofta är det dock svårt både att tolka reglerna i PUL och 
att avgöra när de egentligen gäller, eftersom grundlagarnas eller 
Europakonventionens garantier för yttrandefriheten i vissa lägen 
tar över.

Vid sidan av yttrandefrihetsbrotten i grundlagarna och de bestämmelser 
som nämnts ovan – om bedrägeri, barnpornografi, upphovsrätt med mera 
– finns ytterligare ett antal lagregler som inskränker yttrandefriheten. Den 
som sprider information via ett grundlagsskyddat medium behöver inte följa 
dem, men alla andra ska göra det. Här finns:

Personuppgiftslagen, PUL.

Lagen om skydd för företagshemligheter, FHL.

Brottsbalkens regel om dataintrång (BrB 4:9).

Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor.
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Jag tror att regelverket blir lättare att förstå om man har bak
grunden klar för sig. Därför börjar jag med att redogöra för hur 
PUL kommit till. Den som bara söker konkreta upplysningar om 
rättsläget kan direkt gå vidare till nästa avsnitt.

Vad människor får säga och skriva om andra har alltid varit om
diskuterat. Bestämmelsen om förtal lägger ribban för det brotts
liga ganska högt. Om vanliga människor får man berätta mycket 
– så länge det inte leder till att de utsätts för andras ”missakt
ning”. Om offentliga personer och grova brottslingar får man be
rätta ännu mer.

Utanför det grundlagsskyddade området finns dock regelverk 
som placerar ribban betydligt lägre. PUL är ett sådant. 

1973 stiftades en särskild lag om vad som får göras med person
uppgifter i datorminnen: datalagen. Riksdagsbeslutet om lagen 
föregicks av flera års debatter och utredningar om riskerna med 
den då nya datortekniken. Vid denna tid fanns bara stordatorer. 
De var oerhört dyra och svåra att använda och installerades därför 
bara i samhällets maktcentra, det vill säga hos statliga myndighe
ter och storföretag. En bred politisk majoritet ansåg det farligt att 
dessa maktcentra kunde lagra alltmer information om varje indi
vid. Man befarade att Sverige kunde utvecklas till ett ”kontroll
samhälle” där staten och storföretagen till slut skulle veta allt om 
alla.

Med datalagen förbjöds helt enkelt elektronisk lagring av per
sonuppgifter. En särskild myndighet, Datainspektionen, skapades 
med uppgift att övervaka att förbudet efterlevdes, men också med 
möjlighet att medge undantag när goda skäl fanns. Under några 
år fungerade den organisationen ungefär som avsett, men när per
sondatorer utvecklades och småningom spreds till vart och vart
annat hem var hela tanken med datalagen snart överspelad. De 
stränga förbud mot hantering av personuppgifter som var avsedda 
att skydda enskilda mot samhällets mäktigaste institutioner drab
bade plötsligt just dessa enskilda. De fick inte göra något med 
personuppgifter, inte ens registrera makthavare – det vill säga de 
fick inte använda datorn till att värja sig mot de maktcentra som 
datalagen var till för att skydda mot.

Vid början av 1990talet var nästan alla som intresserade sig för 
frågan överens om att datalagen var överspelad. Övertygelsen om 
att namn och andra personuppgifter i elektronisk form var något 
farligt hade dock blivit djupt rotad, och eftersom ingen – varken 
i Sverige eller den övriga västvärlden – hade några realistiska idé
er om hur medborgarna skulle skyddas mot denna fara fick data
lagen vara kvar. Den tillämpades bara sällan, och då tämligen god
tyckligt.

På hösten 1995 antog EU:s ministerråd ett direktiv ”om skydd 



yttrandefriheten på nätet �1

Yttranden som inte skyddas av grundlag

för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om 
det fria flödet av sådana uppgifter” (dir 95/46/EG). Medlemsländerna 
fick tre år på sig att genomföra direktivet, det vill säga stifta na
tionell lag om skydd för personuppgifter som uppfyllde EU:s krav. 
Sverige hade just detta år blivit medlem i unionen, och valde att i 
allt väsentligt översätta direktivet till svenska. Det blev Person
uppgiftslagen, PUL.

EUdirektivet och därmed PUL är, till sin grundkonstruktion, 
lika föråldrat som den gamla datalagen var. Den viktigaste skill
naden är att PUL kan tillämpas på all hantering med personupp
gifter, medan datalagen bara gällde för personuppgifter i elektro
nisk form. Båda regelverken utgår dock från föreställningen att 
”behandling” av personuppgifter är något som sker i maktens cen
trum, där någon ”registrerar” uppgifter om individen X och blir 
därmed ”registeransvarig”. Det ska alltid finnas ett (1) bestämt 
syfte med ”behandlingen”, och huvudregeln är att X ska ha sam
tyckt till den. X har rätt att få uppgifter korrigerade eller radera
de, uppgifterna om X ska förstöras när de inte längre behövs för 
sitt syfte med mera. En grundtanke är att individen ska ha goda 
möjligheter att kontrollera hur uppgifter om honom/henne sprids 
och används. I en värld där mängder av människor använder dato
rer anslutna till Internet fungerar inte denna gamla modell. 
Ofantliga mängder information om människor cirkulerar i cyber
rymden där den typ av kontroll som direktivet och PUL förutsät
ter är utesluten.

PUL sätter likväl snäva gränser för vad medborgarna får göra 
med uppgifter om andra. I själva verket är gränserna så snäva att 
tiotusentals människor varje dag begår brott via Internet genom 
att ”behandla” uppgifter om andra människor – om rockmusiker, 
idrottsmän, kompisar eller andra – utan att ha fått tillstånd. I de 
allra flesta fall skadar denna ”brottslighet” ingen, och brottsling
arna är omedvetna om sin brottslighet. Här finns alltså en märklig 
gråzon. Riksdagen har stiftat en lag som polis och domstolar näs
tan alltid måste bortse från eftersom ”brottslingarna” är alldeles 
för många och försvinnande få av ”brottsoffren” känner sig drab
bade av något.

Observera dock ordet ”nästan”. När misstänkta brott mot PUL 
anmäls till polisen eller Datainspektionen händer det att åtal väcks. 
Om nyhetsmedia uppmärksammar ett sådant fall ökar trycket yt
terligare på rättsväsendet att faktiskt tillämpa lagreglerna.

Samtidigt ska påpekas att riksdagen och Högsta domstolen på 
senare år har gjort vissa ansträngningar att mildra PUL:s negativa 
effekter på yttrandefriheten. När lagen började gälla 1998 fanns i 
den bara en eftergift för yttrandefrihetsintresset. PUL och direkti
vet medgav undantag för ”behandling av personuppgifter som sker ute-

”Den viktigaste 
skillnaden är att 
PUL kan till
lämpas på all 
hantering med 
personuppgifter, 
medan datala
gen bara gällde 
för personupp
gifter i elektro
nisk form.” 
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slutande för journalistiska ändamål eller konstnärligt eller litterärt ska-
pande” (§ 7 PUL, art. 9 direktivet). De första åren tolkade domsto
larna denna regel så att bara journalister, konstnärer och författare 
var undantagna från PUL. Med sin dom i fallet Ramsbro ändrade 
Högsta domstolen denna rättspraxis 2001.

Börje Ramsbro startade och drev under många år ett industri
företag. I början av 1990talet fick det ekonomiska problem och 
till slut tvingades han av de långivande bankerna att sälja företa
get för en krona. Detta var nödvändigt för att företaget skulle re
konstrueras och överleva, hävdade bankerna och den nye huvud
ägaren. Ramsbro däremot ansåg sig bestulen på sitt företag. 1997 
publicerade han på en webbsida (utan grundlagsskydd) sin ver
sion av händelserna, och pekade ut flera personer som klander
värda eller direkt brottsliga. Han polisanmäldes.

För sin ”behandling” av personuppgifter dömdes Ramsbro till 
höga böter i både tingsrätt och hovrätt. Han beviljades dock pröv
ningstillstånd i Högsta domstolen, som gjorde en helt annan tolk
ning av rättsläget. (Domen hittar man i NJA 2001 s 409.) Rams
bro frikändes helt.

HD påpekade att både EU:s och Sveriges regler om skydd för 
personuppgifter måste tolkas mot bakgrund av Europakonventio
nen. Den är en del av EU:s grundfördrag och väger därmed tyngre 
än de direktiv som ministerrådet beslutar om. Dessutom gäller kon
ventionen direkt som svensk lag sedan 1 januari 1995. Dess arti
kel 10 lyder:

”Envar skall äga rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsikts-
frihet samt frihet att mottaga och sprida uppgifter och tankar utan inbland-
ning av offentlig myndighet och oberoende av territoriella gränser.”

EUdirektiv eller nationella lagar om integritetsskydd kan enligt 
HD bara tillämpas för att begränsa spridandet av uppgifter om 
människors privatliv – som skyddas genom en annan artikel i Eu
ropakonventionen (artikel 8). I fallet Ramsbro måste enligt HD 
en intresseavvägning göras mellan intresset av skydd för privatli
vet och intresset av yttrandefrihet. 

”Det får antas att det i personuppgiftslagen föreskrivna, på direktivet 
grundade, undantaget för journalistiska ändamål utgör ett försök att i mer 
generella termer ge uttryck för en sådan intresseavvägning. Att uttrycket 
journalistiska ändamål använts kan under sådana förhållanden inte antas 
vara i avsikt att privilegiera etablerade massmedier eller personer som är 
yrkesverksamma inom sådana medier. Med uttrycket torde snarare få antas 
vara avsett att betona vikten av en fri informationsspridning i frågor av 
betydelse för allmänheten eller för grupper av människor och en fri debatt i 
samhällsfrågor.”
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Svensk lag ska enligt HD tolkas så att alla får ”behandla” person
uppgifter, vilket bland annat innebär att de kan publiceras på nä
tet, om de är ”av betydelse för allmänheten eller för grupper av 
människor” och på något sätt rör ”samhällsfrågor”.

Att HD friade Börje Ramsbro framstod som en seger för ytt
randefriheten. Samtidigt är rättsläget fortfarande oklart i viktiga 
avseenden. Det är inte säkert att Europadomstolen, som är högsta 
instans i tolkningen av Europakonventionen, gör samma bedöm
ning som HD i fall som liknar Ramsbromålet. Det är heller inte 
säkert att Europadomstolen går med på att Sverige – som hittills 
– sätter grundlagarna (TF och YGL) framför Europakonventionen.

Ett faktum som försvårar bedömningen är att det finns två dom
stolar på Europanivå som är högsta instans i uttolkandet av EU
rätten. Europadomstolen i Strasbourg tillämpar alltså Europakon
ventionen om mänskliga rättigheter. Samtidigt ska en annan 
domstol, EGdomstolen, både fungera som högsta instans för öv
riga EUrätt och tillämpa Europakonventionen. När svenska dom
stolar ska döma enligt PUL, som bygger på ett EUdirektiv, är det 
således EGdomstolens praxis som gäller. Det hindrar emellertid 
inte att målet till slut hamnar i Europadomstolen. Fallet Bodil 
Lindqvist illustrerar hur det kan gå till.

Lindqvist arbetade vid en liten kyrkoförsamling i Småland. 1999 
dömdes hon till 40 dagsböter av Eksjö tingsrätt för brott mot PUL. 
Hon hade på en webbsida presenterat, kortfattat och i lättsam ton, 
sina arbetskamrater i församlingen utan att först be dem om lov. 
Det var främst följande formulering som ansågs brottslig:

”Mitt namn är Mariette.
Vilda Mariette?
Nåja så vild är jag kanske inte.
Men nog blev jag vild alltid, när jag föll nerför stegen och skadade  
min fot!
Så nu är jag halvt sjukskriven! Urk!”

Denna uppgift om en skadad fot är enligt PUL och EUdirektivet 
en ”hälsouppgift” och anses därmed särskilt känslig. (Att Mariette 
inte kände sig kränkt ansågs juridiskt ointressant. Hon tillfråga
des aldrig.) Lindqvist överklagade domen till Göta hovrätt, som i 
sin tur vände sig till EGdomstolen för att få veta hur EUdirek
tivet om persondata egentligen skulle tolkas i en situation som 
denna. EGdomstolens svar blev, för att sammanfatta ett långt och 
juridiskt komplicerat yttrande, att det är Göta Hovrätts uppgift 
att göra en avvägning mellan Lindqvists rätt till yttrandefrihet 
och andra medborgares rätt till personlig integritet. Båda värdena 
– yttrandefriheten och integriteten – är ju skyddade genom olika 
EUregler.
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När hovrätten på våren 2004 avkunnade sin dom förklarade den 
att Lindqvist visserligen hade brutit mot bestämmelserna i PUL, 
men att förseelsen var så obetydlig att hon skulle slippa straff. Lind
qvist har dock begärt, med hänvisning till att domen trots allt ut
pekar henne som brottslig, att fallet ska tas upp i Europadomsto
len. I sin inlaga till domstolen hävdar hon att EUdirektivet krän
ker hennes yttrandefrihet. I skrivande stund (vintern 2007/08) har 
ärendet ännu inte prövats i Strasbourg.

PUL idag – var går gränsen för det tillåtna?
Kritiken mot PUL har varit hård ända sedan 1998. Regering och 
riksdag har i olika omgångar försökt mildra och tänja bestämmel
serna för att öka yttrande och informationsfriheten utan att öppet 
bryta mot EUdirektivet. Från och med 2007 gäller att person
uppgifter som ingår i löpande text normalt – men inte alltid – är 
tillåtna även på Internet. Förbjudna är dock fortfarande (enligt 
PUL § 5 a) två saker:

Register eller andra förteckningar över personer som skapats 
för att enkelt hitta uppgifter om dem. Det otillåtna definieras 
som ”en samling av personuppgifter som har strukturerats för att på-
tagligt underlätta sökning efter eller sammanställning av personupp-
gifter”. En sådan regel är förstås svår att tillämpa i en tid när 
så mycken program och systemutveckling sker just i syfte att 
”påtagligt underlätta sökning” av allt möjligt, inklusive person
uppgifter. Juridiska experter är också oense om huruvida det 
egentligen går att göra skillnad på ”strukturerade” personupp
gifter och andra.

Annan ”behandling” av personuppgifter – även i löpande text 
– som ”innebär en kränkning av den registrerades personliga integri-
tet”. Vad menas här med kränkning? Datainspektionen skriver 
på sin webbplats 20071204: 
”Det är inte möjligt att generellt slå fast vad som är en kränkning av 
den personliga integriteten; en bedömning måste göras i varje enskilt 
fall. Vad som är en kränkning ska inte bedömas schablonartat utifrån 
vilka uppgifter som behandlas; man måste också väga in i vilket sam-
manhang uppgifterna förekommer, för vilket syfte de behandlas, vilken 
spridning de har fått eller riskerar att få samt vad behandlingen kan 
leda till. Man bör också beakta att vad som kan vara en kränkning 
för en viss person eller i ett visst sammanhang inte behöver vara det för 
en annan person eller i ett annat sammanhang.” 
Så mycket tydligare blir det inte. Större klarhet kring begrep
pet ”kränkning” kan möjligen skapas om några år i form av 
domstolars rättspraxis. Datainspektionen gör dock vad den 

1.

2.
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kan för att reda ut vad som gäller. Se http://www.datainspek
tionen.se.

För den som via Internet vill sprida information där personupp
gifter ingår blir nu den avgörande frågan om PUL gäller för just 
denna information – eller om Europakonventionens garanti för 
yttrandefriheten tar över. Avgörande är alltså själva informations
innehållet. Med en viss förenkling kan man sammanfatta sådant 
innehåll i tre kategorier.

För det första uppgifter som handlar om privatlivet och saknar 
relevans för samhällsfrågor. Texter, bilder eller ljud som beskriver 
människors intima/personliga förhållanden, information som de 
aldrig själva har försökt sprida eller gått med på att någon annan 
sprider, är normalt förbjudna på Internet. Det kan till exempel gälla 
sådant som sjukdomar, mindre allvarliga brott, alkoholkonsum
tion, sexvanor eller kontroversiella åsikter. Bara att sprida stora 
mängder information om en människa som gäller hans/hennes 
privatliv – även om uppgifterna inte är så känsliga i sig – kan en
ligt PUL anses brottsligt. Eftersom Europakonventionens artikel 
10 om yttrandefrihet väger lätt när det gäller spridande av denna 
sorts uppgifter, och artikel 8 om skydd för privatlivet väger tungt, 
blir det reglerna i PUL som ska tillämpas.

För det andra uppgifter om människor som inte handlar om 
privatlivet och som har något slags samhällsintresse. De är enligt 
praxis, som HD skapade med Ramsbrofallet, tillåtna på Internet. 
Exakt var gränsen går mellan det som är ”privat” och det som har 
”samhällsintresse” är naturligtvis inte självklart, och det blir dom
stolarnas sak att avgöra. 

För det tredje uppgifter som handlar om privatlivet men som 
samtidigt kan ha intresse för andra ur ett samhällsperspektiv. (Man 
kan, hypotetiskt, tänka sig att det gäller uppgifter om en ledande 
politikers missbruksproblem.) Här blir det domstolarnas uppgift 
att avgöra om det är artikel 10 i konventionen eller artikel 8 som 
väger tyngst. När det är artikel 8 ska reglerna i PUL tillämpas.

(En tänkbar fjärde kategori uppgifter vore sådana som inte hand
lar om privatlivet, men heller inte har något samhällsintresse. Om 
sådana uppgifter överhuvudtaget kan tänkas borde rimligen arti
kel 10 men inte artikel 8 i Europakonventionen vara tillämplig. 
Uppgifterna skulle därmed fritt kunna hanteras på Internet – men 
frågan är såvitt bekant aldrig närmare prövad i rättsliga samman
hang.)

Observera avslutningsvis att grövre kränkningar ofta kommer 
att resultera i åtal för förtal snarare än brott mot PUL. 

http://www.datainspektionen.se
http://www.datainspektionen.se
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Exempel 1
När människor har dömts för grova brott – sådana som gett långa 
fängelsestraff – kan de namnges offentligt utan det kallas förtal. 
Det finns ett uppenbart allmänintresse i att beskriva verkligt far
liga människor och deras gärningar. Rimligen bör det finnas en 
gräns för vilka privata eller skandaliserande uppgifter man får 
sprida om grova brottslingar, men såvitt bekant finns inga rätts
fall där den gränsen har ansetts överskriden. 

Så länge det handlar om människor som bara är misstänkta för 
grova brott – de kan vara gripna, häktade eller åtalade men inte 
dömda – är det annorlunda. Det kan i undantagsfall anses juridiskt 
acceptebelt att namnge dem, men bara i undantagsfall.

Ända sedan mitten av 1990–talet, då Internet började få stor 
sprid ning bland vanliga medborgare, har denna situation uppstått 
gång på gång: i journalisternas nyhetsrapportering har personer 
misstänkta för allvarliga brott kallats ”43åringen”, ”Hagaman
nen” eller ”Stureplansprofilen” – men inte namngetts förrän dom
stolen har avkunnat en fällande dom. Samtidigt har namnen spri
dits via nätet av privatpersoner och därmed ändå nått ut till många 
människor. I det läget kan två saker hända. Antingen blir det en 
fällande dom. Då klarar sig automatiskt alla som namngav brotts
lingen i förväg. Eller också frias de av domstolen. Då kan i princip 
alla som namngivit dem åtalas och fällas för förtal.

Ordet ”kan” är naturligtvis viktigt här. 
För det första går det inte att säga med någon säkerhet, innan en 

domstol har prövat saken, att den person som namngett en miss
tänkt som sedan friats kommer att fällas för förtal. 

För det andra finns det ännu inga exempel på att en person som 
i bloggar och chattar har ”hängts ut” som brottslig gett sig på van
liga människor med skadeståndskrav. Skälen är kanske främst prak
tiska. En rättsprocess innebär att de felaktiga påståendena om 
brottslighet upprepas och riskerar att få än större spridning. Att 
driva rättsprocesser är dessutom riskabelt eftersom en förlust kan 
bli dyrbar – man måste betala både sina egna och motpartens ad
vokatkostnader. (Och det är svårt att få statlig rättshjälp i mål om 
förtal.) Därtill kommer att den förtalade, även om han/hon vinner 
målet, kanske inte får ut något större skadestånd därför att förlo
raren saknar pengar. Många brottsoffer kan få sin ekonomiska er
sättning via staten, som sedan i sin tur kräver brottslingen på 
pengarna, men det gäller inte i förtalsmål.

Exempel 2
Att utan den enskilda individens medgivande fotografera eller fil
ma andra människor i ”känsliga” situationer är naturligtvis fel, 
rent moraliskt, och den som också lägger ut sådant material på 

”Så länge det 
handlar om 
människor som 
bara är ’miss
tänkta’ för grova 
brott – de kan 
vara gripna, 
häktade eller 
åtalade men 
inte dömda – är 
det annorlunda. 
Det kan i undan
tagsfall anses 
juridiskt accep
tebelt att namn
ge dem, men 
bara i undan
tagsfall.
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Internet riskerar kännbara straff. I flera fall har personer dömts för 
förtal eller grovt förtal för att ha smygfilmat andra som haft sex 
och sedan spridit filmerna på olika sätt – bland annat via Internet. 
Böterna blir höga.

Lagen om skydd för företagshemligheter,  
FHL, allmänt
Vad får man säga om företaget där man jobbar? En del, men inte 
för mycket. Om man överträder gränserna kan straffet bli hårt. 
FHL kom till 1990 och är i första hand avsedd att tillämpas mot 
företagsspioneri. Lagens förbud mot informationssökning och in
formationsspridning är dock så långtgående att alla företagsan
ställda har anledning att känna till dem.

FHL gäller generellt för all ”näringsverksamhet”, alltså även den 
i statens affärsdrivande verk. Grovt sett förbjuder lagen två saker:

att skaffa sig kunskap om något som ett företag vill hålla hem
ligt av konkurrensskäl, vilket kallas ”företagsspioneri”. Om 
”spionen” verkligen lyckas komma över den information han/
hon söker är mindre viktigt, det är själva försöket att skaffa 
den som är brottsligt. Alla som sedan vidarebefordrar sådan 
kunskap i medvetande om att den bygger på företagsspioneri 
kan dömas för brottet ”olovlig befattning med företagshemlig
het”.

att avslöja eller utnyttja en företagshemlighet som man i för
troende – som anställd eller affärspartner – har fått del av.

Straffen för brott under punkt 1 är hårda. Maximistraffet för grovt 
företagsspioneri är sex års fängelse, för grov olovlig befattning 
med företagshemlighet fyra år. Försök och förberedelse till dessa 
brott är också straffbelagt. Maximistraffen kan utdömas även om 
företaget inte har drabbats av någon skada. Utöver straffen i form 
av böter eller fängelse kan en person som befunnits skyldig dömas 
att betala skadestånd.

Röjande av företagshemlighet som någon fått i förtroende 
(punkt 2) är inte straffbelagt, men leder det till förluster ska den 
skyldige betala skadestånd som (minst) är så stort att det drabbade 
företaget kompenseras för sina förluster. En anställd som läcker ut 
något hemligt riskerar naturligtvis också att bli avskedad.

Vad menas då med en företagshemlighet? Lagens definition av be
greppet är mycket vid. All ”information om affärs eller driftför
hållanden” som företaget vill hålla hemlig räknas dit – om röjan
det av uppgifterna kan medföra skada ”i konkurrenshänseende”. 
Uppgifterna kan alltså handla om praktiskt taget vad som helst 

1.

2.
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– de kan vara av teknisk, kemisk, ekonomisk, strategisk eller an
nan natur. Avgörande är att företaget försöker hindra att de sprids 
utanför en bestämd krets, och att de har betydelse för konkurrens
förmågan.

Lagen säger inte att företagsledningen måste klargöra för an
ställda och affärspartners vilka uppgifter som är hemliga. Det kan 
anses så uppenbart att det inte behöver uttalas. Antingen kan fö
retagets behov av att hålla något hemligt framgå av omständighe
terna, till exempel att vissa handlingar eller föremål hålls inlåsta, 
eller också av själva situationen. Om till exempel en grupp an
ställda under arbetet gör viktiga erfarenheter, kan denna kunskap 
vara en företagshemlighet redan innan företagsledningen fått kän
nedom om den. Här finns utan tvekan en gråzon där det kan dis
kuteras om en viss uppgift är företagshemlighet eller inte.

För att någon ska kunna dömas för brott fordras dock uppsåt. 
Det kan alltså inträffa att en person röjer en hemlighet, men slip
per efterräkningar därför att han/hon: 1. inte har informerats om 
uppgifternas värde för företaget och 2. inte på egen hand borde ha 
förstått det.

Det spelar ingen roll om hemligheterna är dokumenterade på 
något sätt, eller om de bara finns i människors huvuden. Företa
gets rättsliga skydd är lika starkt i båda fallen.

FHL och grundlagen
Hur går FHL ihop med yttrandefriheten, anskaffarrätten och med
delarskyddet? (Se avsnittet ”Vilka fördelar finns det med att ha 
grundlagsskydd?” ovan.) Får man leta efter företagshemligheter 
– och sprida dem – bara därför att man kan publicera dem på en 
grundlagsskyddad webbplats?

Både ja och nej. Rätten att anskaffa eller meddela uppgifter för 
publicering i grundlagsskyddat medium får bara inskränkas ge
nom bestämmelser i TF/YGL. De enda inskränkande regler som 
finns i TF/YGL tar sikte dels på uppgifter av stor betydelse för 
rikets säkerhet (spioneri med mera), dels på sättet att skaffa fram 
uppgifterna. Det senare betyder bara att handlingar som normalt 
är straffbelagda – inbrott, misshandel och liknande – inte plöts
ligt blir tillåtna därför att syftet är att få fram uppgifter för publi
cering.

TF/YGL hindrar därmed att man i vanlig lag förbjuder anskaf
fande av vissa sorters uppgifter, utöver viktiga försvarshemlighe
ter. Det ger inget utrymme för FHL. Det är tillåtet att ”snoka reda 
på” en företagshemlighet när syftet är att få uppgifterna publice
rade i medier skyddade enligt TF/YGL. Både anskaffarrätten och 
meddelarskyddet gäller alltså i den meningen att ”snokaren” inte 
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kan straffas av staten, det vill säga få fängelse eller böter. Däremot 
skyddar TF/YGL inte mot skadeståndsanspråk.

Den vanligaste uppfattningen bland rättsexperter – en uppfatt
ning som har stöd i praxis från Arbetsdomstolen – är att medbor
garna i privata förhållanden kan träffa sådana avtal att de blir ska
deståndsskyldiga när de utnyttjar sin meddelarfrihet. De kan där
emot inte träffa sådana avtal med myndigheter. Kontrakt mellan 
anställd och arbetsgivare, eller mellan affärspartners, kan alltså 
innehålla regler om tystnadsplikt som förbjuder parterna att av
slöja vissa uppgifter också för publicering i grundlagsskyddade 
medier. Det är FHL:s utgångspunkt. Den som bryter mot villko
ren i sådana avtal kan bli skadeståndsskyldig.

Kan då en privatanställd som inte har tystnadsplikt enligt nå
got avtal bli skadeståndsskyldig när han/hon går till pressen med 
känsliga uppgifter? Någon riktig klarhet finns inte i lagtexten el
ler i FHL:s förarbeten, men svaret är sannolikt ”ja”. Anställda anses 
ha en slags lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren, och den som vål
lar företaget skada genom att meddela uppgifter till en journalist 
riskerar därmed att bli ersättningsskyldig.

Samtidigt ska påpekas att här finns ett viktigt undantag, näm
ligen när den hemlighet företaget vill skydda är att brott begås. 
Att företaget i större omfattning till exempel fuskar med skatten 
eller bryter mot miljöregler må vara en hemlighet, men inte en 
som skyddas av lagen. I FHL 2 § heter det:

”Lagen gäller endast obehöriga angrepp på företagshemligheter. Som ett 
obehörigt angrepp anses inte att någon anskaffar, utnyttjar eller röjer en 
företagshemlighet hos en näringsidkare för att offentliggöra eller inför en 
myndighet eller annat behörigt organ avslöja något som skäligen kan miss-
tänkas utgöra brott, på vilket fängelse kan följa, eller som kan anses utgöra 
annat allvarligt missförhållande i näringsidkarens rörelse.”

Den som, till exempel via Internet, avslöjar allvarlig brottslig 
verksamhet i ett företag kan varken dömas för brott mot FHL el
ler bli skadeståndsskyldig. Problemet är förstås att i förväg bedö
ma om det är en brottslighet som är så allvarlig att ”fängelse kan 
följa”. Vad som menas med ”allvarliga missförhållanden” är inte 
heller lätt att veta.

Trots att lagen har funnits i åtskilliga år finns det knappt någon 
rättspraxis – några vägledande domar – som klargör när och hur 
man får sprida uppgifter om företag som beter sig illa. En person 
som funderar på att publicera sådant gör bäst i att först rådgöra 
med en jurist som kan FHL.

”Kontrakt 
 mellan anställd 
och arbets
givare, eller 
mellan affärs
partners, kan 
alltså innehålla 
regler om 
tystnadsplikt 
som förbjuder 
parterna att av
slöja vissa upp
gifter också för 
publicering i 
grundlagsskyd
dade medier. 
Det är FHL:s ut
gångspunkt.”
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Dataintrång
Den regel i brottsbalken som förbjuder dataintrång föreskriver 
betydligt strängare förbud för hantering av information i elektro
nisk form än som någonsin har diskuterats för information lagrad 
på annat sätt. Det finns till exempel inget brott som kallas ”in
trång” i uppgifter lagrade på papper. Varför dessa stränga förbud 
måste gälla i den elektroniska miljön och hur de ska tillämpas sä
ger lagstiftaren dock ytterst lite om vare sig i lagtext eller förar
beten. 

Bestämmelsen är i själva verket gammal. Den formulerades ur
sprungligen i datalagen från 1973, alltså i en tid när alla datorer 
var stordatorer. De stod alltid isolerade – kommunicerade inte 
med varandra – och väl inlåsta. Om någon annan än de anställda 
operatörerna tog sig in till en dator i syfte att komma åt innehållet 
framstod det utan tvekan som en sorts angrepp, oavsett om föröva
ren hade för avsikt att skada lagrad information eller bara titta på 
den.

Trots att de tekniska och samhälleliga förhållandena sedan för
ändrades dramatiskt, först genom att datorn blev var mans egen
dom och sedan med Internet, togs aldrig några initiativ till över
syn av bestämmelsen. Regeln om dataintrång flyttades på 1990
talet utan vidare över till brottsbalken och lyder nu:

”4 kap. 9 c § Den som i annat fall än som sägs i 8 och 9 §§ olovligen 
bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för
automatiserad behandling eller olovligen ändrar, utplånar,
blockerar eller i register för in en sådan uppgift döms för
dataintrång till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma
gäller den som olovligen genom någon annan liknande åtgärd
allvarligt stör eller hindrar användningen av en sådan uppgift.
Lag (2007:213).”

Här förbjuds alltså i samma mening själva tittandet på elektro
niskt lagrad information – vilken som helst – med ren skadegö
relse och kvalificerat sabotage. Precis som med PUL kriminalise
ras även den mest triviala informationsbehandling. Ingen torde ha 
några invändningar mot att angrepp mot informationssystem be
straffas. Det kan ske genom till exempel virusspridning eller DOS
attacker, det vill säga att bombardera en epostlåda tills den är full 
och inte längre kan ta emot post. Att i samma andetag straffbe
lägga själva läsandet av text som med hänvisning till att den är 
lagrad i elektronisk form är dock en helt annan sak.

Hur denna bestämmelse kan tänkas bli tillämpad i olika sam
manhang går nu inte att förutse. Oerhört mycket text, bilder och 
filmer florerar – mer eller mindre lättillgängligt – på Internet 
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utan ägarnas eller upphovsmännens tillstånd, det vill säga olovli
gen. Mer än 99,9 procent av de gärningar som rent teoretiskt 
skulle kunna klassas som dataintrång får nu passera utan åtgärd. 
Precis som med PUL finns dock alltid risken – eftersom lagbrott 
sker – att polis och åklagare faktiskt ingriper.

Folkpartiets så kallade dataintrångsskandal 2006 illustrerar vad 
som kan hända. Det började med att en medlem i socialdemokra
tiska ungdomsförbundet (X) tipsade en kompis (Y) i Liberala ung
domsförbundet om ett lösenord till socialdemokraternas intranät 
”sapnet”. (Det var för övrigt ett löjeväckande enkelt lösenord. En 
person som hette StigOlov använde ”sigge” både som användar
namn och lösenord.) Y tipsade i sin tur en annan liberal ungdoms
förbundare (Z), som åtskilliga gånger tjuvkikade i sapnet i hopp 
om att hitta något som kunde ge folkpartiet pluspoäng i den då 
pågående valrörelsen. Han fann inget viktigt. Småningom tipsade 
Z en journalist på Expressen om lösenordet. Även journalisten log
gade in på sapnet några gånger, men hittade inget att skriva om. 
Händelserna slogs upp som en stor nyhet i tidningen Dagens In
dustri, och därefter i alla andra nyhetsmedier. Polisen tvingades 
utreda saken och småningom dömdes X, Z och journalisten för 
”dataintrång” till dagsböter av olika storlek.

I folkpartifallet var det inloggningsuppgifter som kom i om
lopp, en mycket vanlig företeelse. Observera dock att bestämmel
sen om dataintrång inte talar om ”otillåten inloggning” eller lik
nande – eller om passerandet av tekniska spärrar överhuvudtaget. 
Sådana resonemang finns heller inte i lagens förarbeten. Det är 
själva det olovliga tittandet som är förbjudet.

Att också journalisten dömdes är särskilt anmärkningsvärt. 
Om Z hade skrivit ut hela innehållet i sapnet på papper och lagt 
dessa i knät på journalisten skulle han inte ha kunnat dömas. Han 
hade visserligen fått och läst exakt samma text, men den hade inte 
en form som var ”avsedd för automatiserad behandling”. Enligt dom
stolen skulle grundlagens regler om meddelarfrihet och anskaf
farfrihet således bara gälla om medborgarna meddelar och anskaf
far med gammal teknik, till exempel med hjälp av papper.

Domen i folkpartimålet avkunnades av en tingsrätt och överkla
gades inte. Möjligen hade högre rättsinstanser (hovrätten, Högsta 
Domstolen) tagit hänsyn till grundlagsreglerna och dömt på annat 
sätt. Fallet illustrerar hur svårt det är att klargöra yttrandefrihetens 
gränser när lagstiftaren kriminaliserar mycket mer än som behövs.

”Observera 
dock att be
stämmelsen om 
dataintrång inte 
talar om ’otill
låten inloggning’ 
eller liknande  
– eller om 
 passerandet av 
 tekniska spärrar 
överhuvudtaget. 
Sådana resone
mang finns  
heller inte i 
 lagens förarbe
ten. Det är själva 
det olovliga 
 tittandet som är 
förbjudet.”
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Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor 
(SFS 1998:112)
Debatten om ”elektroniska anslagstavlor” påbörjades redan innan 
Internet hade fått någon större allmän spridning och var en reak
tion på så kallade Bulletin Board Systems med rasistiskt innehåll. 
Lagen kallades därför ofta BBSlagen. Poängen med lagen är att 
personer som erbjuder andra utrymme att yttra sig offentligt har 
ett visst ansvar för dessa yttranden – utan att ha ansvar som utgi
vare enligt grundlagarnas bestämmelser.

Den som sköter en webbplats, till exempel en blogg, där utom
stående kan skriva egna kommentarer är skyldig att hålla en viss 
uppsikt över det andra bidrar med. Lagen kräver att besökarna på 
webbplatsen får information om vem som är ansvarig för den och 
i vilken utsträckning andra användare kan läsa det som en besö
kare bidrar med. Det ska alltså framgå om det är en ”anslagstav
la”.

Skulle någon besökare göra sig skyldig till uppvigling eller hets 
mot folkgrupp, publicera barnpornografi eller bilder/filmer som 
utgör olaga våldsskildring måste den ansvarige för webbplatsen så 
snart som möjligt ta bort det olagliga. Också när det som publi
cerats innebär ”uppenbart” brott mot upphovsrätten måste den 
ansvarige radera materialet. I annat fall blir han/hon medskyldig 
och kan dömas till böter eller, i allvarligare fall, fängelse.

Vad menas med ”så snart som möjligt”? Lagen är inte särskilt 
tydligt på den punkten, men så mycket står klart att den som äger 
eller sköter den elektroniska anslagstavlan måste göra vissa an
strängningar för att hålla den ren från de uppräknade brotten. 
Han/hon måste regelbundet ägna åtminstone någon tid åt att läsa 
och kontrollera vad andra publicerar. Skulle någon tipsa om att 
något brottsligt har dykt upp på webbplatsen är den ansvarige 
skyldig att undersöka saken snabbt.

Hur ser ett ”uppenbart” brott mot upphovsrätten ut? Inte hel
ler här ger lagtext eller förarbeten klara besked, men sunda förnuf
tet ska råda. Alla förväntas känna till att man inte får sprida an
dras texter, bilder eller datorprogram utan upphovsmannens till
stånd, men i situationer där den juridiska bedömningen verkligen 
är svår ska personer som sköter ”anslagstavlor” inte hållas ansva
riga.




