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Inledning

En betydande del av Hans-Gunnar Axbergers vetenskapliga gärning 
behandlar yttrandefriheten, och då särskilt de delar av yttrandefri-
heten som regleras i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrande-
frihetsgrundlagen (YGL), härefter gemensamt benämnda yttrande-
frihetsgrundlagarna. Hans-Gunnars betydelse på detta område kan 
knappast överdrivas. Hans avhandling från 1984, Tryckfrihetens 
gränser, utgör alltjämt den helt dominerande rättsvetenskapliga 
framställningen när det gäller uttolkningen av TF. Det säger också 
en hel del att Högsta domstolens (HD) förhållandevis djärva tolk-
ning av YGL:s tillämpningsområde i det s.k. Facebookmålet (NJA 
2018 s. 562), helt och hållet grundades på uttalanden i Hans-Gun-
nars lärobok Yttrandefrihetsgrundlagarna. Det känns därför natur-
ligt att behandla just yttrandefriheten i ett bidrag till Hans-Gunnars 
festskrift.

Närmare bestämt kommer detta bidrag att beröra relationen 
mellan den yttrandefrihet som regleras i yttrandefrihetsgrundla-
garna och den rätt till yttrandefrihet som följer av regeringsformens 
(RF) bestämmelser. Yttrandefrihetsgrundlagarna är tillämpliga på 
yttranden som sprids till allmänheten genom vissa medieformer. I 
huvudsak tillämpas TF på tryckta skrifter och YGL på yttranden 

* Doktorand i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet och föredragande hos Jus-
titiekanslern.
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som sprids med hjälp av tekniska upptagningar och sändningar av 
radio- och tv-program. Utanför yttrandefrihetsgrundlagarnas till-
lämpningsområde faller därmed exempelvis yttranden i demonstra-
tioner och teaterföreställningar, liksom stora delar av det som yttras 
på internet. Något förenklat kan sägas att en nättidning som saknar 
utgivningsbevis, och som inte har en tryckt systerprodukt, faller 
utanför yttrandefrihetsgrundlagarnas tillämpningsområde; även om 
nättidningen är en i övrigt traditionell journalistisk produkt. Sådana 
framställningar skyddas huvudsakligen av den rätt till yttrandefrihet 
som stadgas i RF 2 kap. 1 § 1.

Det framhålls ofta att det skydd för yttrandefriheten som yttran-
defrihetsgrundlagarna ger är starkare och mer förutsägbart än det 
skydd som kan påräknas med stöd av RF.1 Yttrandefrihetsgrund-
lagarnas skydd bygger på en detaljerad reglering av vissa grundläg-
gande principer (eller grundbultar): censurförbud, etableringsfrihet, 
ensamansvar, meddelarskydd (innefattande anonymitetsskydd och 
meddelarfrihet), särskild brottskatalog och särskild rättegångsord-
ning.2 Om, och i så fall i vilken mån, även RF:s skydd för yttrande-
friheten omhuldar dessa principer är en förhållandevis outforskad 
fråga.3 Det är den frågeställningen som tentativt analyseras i detta 
bidrag.

Utgångspunkten för den fortsatta framställningen är det genom-
slag som yttrandefrihetsgrundlagarnas repressalieförbud har fått 
utanför dessa grundlagars tillämpningsområde. Inledningsvis kom-
mer jag att undersöka hur repressalieförbudet har fått fotfäste inom 
RF:s skydd för yttrandefriheten. Därefter kommer jag att analysera i 
vilken utsträckning även andra principer från yttrandefrihetsgrund-
lagarna kan ges genomslag med stöd av RF:s rätt till yttrandefrihet. 
Framställningen kommer att fokusera på principerna om censurför-
bud, etableringsfrihet och meddelarskydd. Principerna om ensam-
ansvar, dubbel kriminalisering och särskild rättegångsordning (som 
är betydligt svårare att överföra till RF) berörs inte.

1 Se t.ex. Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna (tredje upplagan, 2017), s. 31–32.
2 Se t.ex. SOU 2012:55 s. 157. Ibland anges principerna enligt en något annorlunda 

systematik, se Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 29.
3 Se dock SOU 2006:96 Del I, särskilt s. 245 ff., där denna frågeställning delvis 

berörs.
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Repressalieförbudets konstitutionella räckvidd

Repressalieförbudet i yttrandefrihetsgrundlagarna

För att någon ska kunna hållas straffrättsligt eller skadeståndsrätts-
ligt ansvarig för missbruk av den tryck- och yttrandefrihet som föl-
jer av yttrandefrihetsgrundlagarna, måste det finnas stöd för sådana 
åtgärder i grundlagarna. Rättsliga ingripanden mot den som med-
verkar till en publicering i grundlagsskyddade medier måste alltså 
ske i den ordning som följer av yttrandefrihetsgrundlagarna. Detta 
är innebörden av den exklusivitetsprincip som framgår av TF 1 kap. 
9 § och YGL 1 kap. 14 §.

Även om lagtexten endast nämner rättsliga ingripanden har exklu-
sivitetsprincipen sedan länge ansetts medföra att myndigheter inte 
heller får vidta andra repressalier mot den som använder sig av sin 
tryck- eller yttrandefrihet. Yttrandefrihetsgrundlagarna innefattar 
alltså ett repressalieförbud, som i princip innebär att varje myndig-
hetsingripande mot den som gjort bruk av sin yttrandefrihet är otill-
låten.4 Yttrandefrihetsgrundlagarnas repressalieförbud fick år 2011 
uttryckligt stöd i lagtexten (se TF 3 kap. 6 § och YGL 2 kap. 6 §).5 
Detta skedde i samband med att ett särskilt straffansvar infördes för 
allvarliga överträdelser av repressalieförbudet – främst arbetsrättsliga 
åtgärder som avskedande, uppsägning och disciplinpåföljd (se TF 
3 kap. 7 § och YGL 2 kap. 7 §). Det straffrättsliga förbudet mot 
repressalier ställs sällan på sin spets.6 Repressalier som inte når upp 
till straffbar nivå är dock alltjämt förbjudna och sådana myndighets-
åtgärder kan bli föremål för granskning av Riksdagens ombudsmän 
(JO) och Justitiekanslern (JK), inom ramen för dessa organs tillsyns-
verksamhet. I praktiken är det genom JO:s och JK:s granskningsbe-
slut som repressalieförbudet har fått störst genomslag.7

4 Se Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 164 f., med hänvisningar. Se även 
Axberger, Tryckfrihetens gränser (1984), s. 317.

5 Se SOU 2009:14 och prop. 2009/10:81.
6 Något åtal för brott mot repressalieförbuden i yttrandefrihetsgrundlagarna (dvs. TF 

3 kap. 7 § och YGL 2 kap. 7 §) har såvitt jag kunnat finna aldrig ägt rum. Däremot 
finns äldre exempel på att åtal har väckts för tjänstefel (BrB 20 kap. 1 §) vid brott 
mot repressalieförbudet (se t.ex. Borås tingsrätts dom 2005-10-04 i mål nr B 930-
05).

7 Angående JO:s och JK:s behandling av repressalieförbudet, se främst Bull, Offent-
liganställdas yttrandefrihet och repressalieförbudets räckvidd, i JO – lagarnas väk-
tare (2009), s. 51–70.
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Ett repressalieförbud med stöd av regeringsformen

Som framgått av det föregående avsnittet kan yttrandefrihetsgrund-
lagarnas repressalieförbud härledas från den exklusivitetsprincip 
som slås fast i dessa grundlagar. Ändå har ett motsvarande förbud 
mot repressalier ansetts följa av RF:s rätt till yttrandefrihet (se RF 
2 kap. 1 § 1). Det finns ett antal JO-avgöranden från 1990-talet och 
2000-talets inledande decennium, i vilka JO har kritiserat myndig-
hetsföreträdare för att ha vidtagit repressalier mot offentliganställda 
som luftat åsikter om myndigheters verksamhet; trots att yttrandena 
inte fällts i grundlagsskyddade medier.8 JO har i dessa beslut fram-
hållit att regeringsformens skydd för yttrandefriheten innebär att en 
myndighet inte får ingripa mot en offentliganställd som har använt 
sig av sin rätt att ge uttryck för sin uppfattning och att myndig-
heten inte heller får motarbeta att den anställde använder sig av sin 
yttrandefrihet genom att kritisera dennes bruk av yttrandefriheten.9

Den närmare relationen mellan yttrandefrihetsgrundlagarnas 
repressalieförbud och det skydd mot repressalier som regerings-
formens rätt till yttrandefrihet ger offentliganställda var emellertid 
inte helt tydligt uttryckt i dessa tidiga beslut. Det var först genom 
JO 2010/11 s. 605 som det klargjordes att det repressalieförbud 
som följer av yttrandefrihetsgrundlagarna sträcker sig utanför dessa 
grundlagars formella tillämpningsområde och utgör en allmän ytt-
randefrihetsrättslig princip, även när en offentliganställd har använt 
sig av den yttrandefrihet som skyddas av RF 2 kap. 1 § 1. JO Axber-
ger kritiserade i beslutet Migrationsverket för att en anställd hade 
förflyttats till en lägre befattning, på grund av att han i sin blogg 
bl.a. hade tagit ställning för ena sidan i konflikten mellan Israel och 
Palestina. Avseende repressalieförbudets konstitutionella räckvidd 
anförde JO Axberger följande i sitt beslut.

Den som brukar sin yttrandefrihet i någon av de former som är 
särskilt reglerade i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefri-
hetsgrundlagen (YGL) får inte utsättas för andra sanktioner från det 
allmännas sida än sådana som är uttryckligt angivna i dessa grundla-
gar. Detta s.k. repressalieförbud, som har lång hävd, har kommit till 
uttryck i domstolspraxis och i en rad beslut från JO och JK. Brott 
mot TF:s och YGL:s repressalieförbud kan bestraffas som tjänstefel.

8 Se t.ex. JO 1995/96 s. 447, JO 1999/2000 s. 133 och JO 2001/02 s. 455.
9 Se t.ex. JO 2001/02 s. 455.
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Bestämmelsen i 2 kap. 1 § 1 regeringsformen innebär att mot-
svarande grundsyn måste anläggas då den enskilde gjort bruk av sin 
yttrandefrihet i andra former än de som upptas i TF eller YGL. Det 
finns alltså inom regeringsformens ram ett skydd mot repressalie-
åtgärder även när TF eller YGL inte kan tillämpas.10

Även JK har, med hänvisning det ovan citerade beslutet, anslutit sig 
till JO Axbergers syn på regeringsformens förbud mot repressalier.11 
Det kan vidare konstateras att såväl JO som JK numera regelmässigt 
hänvisar till just JO 2010/11 s. 605 i de beslut som behandlar repres-
salier utanför yttrandefrihetsgrundlagarnas tillämpningsområde.12 
Den syn som anläggs i JO 2010/11 s. 605 har alltså vunnit stor 
uppslutning i JO:s och JK:s tillsynsverksamhet. Utvecklingen har 
även uppmärksammats i den rättsvetenskapliga doktrinen. Bull och 
Sterzel anför t.ex. i sin kommentar till regeringsformen – med hän-
visning till repressalieförbudet – att ”[s]åsom JO kommit att tolka 
skyddet i RF innefattas således moment som kan sägas ha hämtats 
från TF och YGL”.13

Sammantaget är det rättvisande att beskriva repressalieförbudets 
nuvarande konstitutionella status på följande sätt. Sedan länge finns 
ett repressalieförbud inom det område som omfattas av yttrande-
frihetsgrundlagarna. Detta innebär ett förbud för myndigheter att 
vidta varje åtgärd som medför negativa konsekvenser för den offent-
liganställde, och som grundar sig på dennes medverkan i grund-
lagsskyddade medier. Det senaste årtiondet – med utgångspunkt i 
JO 2010/11 s. 605 – har JO och JK i ett flertal beslut slagit fast att 
repressalieförbudet dessutom gäller utanför yttrandefrihetsgrund-
lagarnas formella tillämpningsområde. Den rättsliga grunden för 
denna utvidgade tillämpning är det skydd för yttrandefriheten som 
enskilda åtnjuter enligt RF 2 kap. 1 § 1. Som Bull och Sterzel så träf-

10 Se JO 2010/11 s. 605 (hänvisningar uteslutna).
11 Se JK:s beslut 2011-09-20 (dnr 5394-10-31).
12 Se t.ex. JO:s beslut 2017-09-11 (dnr 172-2016, JO:s beslut 2018-11-16 (dnr 410-

2017), JO 2018/19 s. 288 och JO:s beslut 2019-05-20 (dnr 6852-2018). Se även 
JK:s beslut 2016-12-27 (dnr 7507-15-21), JK:s beslut 2017-07-21 (dnr 3249-16-
21) och JK:s beslut 2017-07-21 (dnr 5350-16-21).

13 Se Bull och Sterzel, Regeringsformen – en kommentar (tredje upplagan, 2015), 
s. 62.
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fande uttrycker saken, har repressalieförbudet ”hämtats från TF och 
YGL” och inlemmats i regeringsformens rättighetsskydd.14

Närmare om regeringsformens repressalieförbud

Den rättsliga grunden för regeringsformens repressalieförbud

Det brukar framhållas, vilket nämnts ovan, att yttrandefrihetsgrund-
lagarnas repressalieförbud kan härledas ur exklusivitetsprincipen.15 
Men om detta stämmer, hur kan då ett motsvarande förbud mot 
repressalier följa av regeringsformen? Exklusivitetsprincipen är ju en 
princip som är särskiljande för yttrandefrihetsgrundlagarna, i likhet 
med de andra s.k. grundbultarna: censurförbud, etableringsfrihet, 
ensamansvar, meddelarskydd, särskild brottskatalog och särskild 
rätte gångsordning.16

Av exklusivitetsprincipen följer att inga andra begränsningar av 
tryck- och yttrandefriheten får göras än de som framgår av grund-
lagarna (se TF 1 kap. 3 § 3 st. och YGL 1 kap. 1 § 2 st.) och att 
endast sådana åtgärder som har stöd i yttrandefrihetsgrundlagarna 
får riktas mot den som missbrukat sin tryck- eller yttrandefrihet (se 
TF 1 kap. 9 § och YGL 1 kap. 14 §).17 I princip innebär detta att 
varje ingripande som det allmänna gör mot någon som har medver-
kat till en grundlagsskyddad publicering måste finna stöd i yttrande-
frihetsgrundlagarna. Eftersom yttrandefrihetsgrundlagarna inte ger 
det allmänna någon rätt att vidta repressalier mot en offentligan-
ställd som t.ex. har meddelat uppgifter för publicering, är sådana 
åtgärder således förbjudna.18 I detta avseende är det rättvisande att 
tala om repressalieförbudet som en följd av exklusivitetsprincipen.

Samtidigt är den vidare innebörden av exklusivitetsprincipen att 
de rättigheter som yttrandefrihetsgrundlagarna ger enskilda endast 
får begränsas genom de regler som finns i grundlagarna (se TF 1 kap. 
1 § och YGL 1 kap. 1 §). Exklusiviteten ger i detta avseende uttryck 

14 Se Bull och Sterzel, s. 62.
15 Se främst prop. 2009/10:81 s. 37 och SOU 2009:14 s. 221.
16 Se t.ex. SOU 2012:55 s. 157.
17 Exklusivitetsprincipen har även betydelse för att avgränsa yttrandefrihetsgrund-

lagarnas materiella tillämpningsområde. Den gränsdragningen berörs inte närmare 
här.

18 Här bortses från de undantagsfall där det är tillåtet att straffa meddelare (se främst 
TF 7 kap. 22 § och YGL 5 kap. 4 §).
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för den allmänna principen att tryck- och yttrandefriheten endast 
kan begränsas genom föreskrifter som meddelats på ett särskilt sätt, 
nämligen genom att föras in i yttrandefrihetsgrundlagarna.

Exklusivitetsprincipen har därmed stora likheter med rätten till 
yttrandefrihet enligt regeringsformen. Den rätt till yttrandefrihet 
som stadgas i RF 2 kap. 1 § 1 kan även den begränsas endast genom 
föreskrifter som meddelas på ett särskilt sätt, nämligen genom lag 
som beslutas av riksdagen.19 Det skulle därför kunna hävdas att 
det repressalieförbud som följer av regeringsformen inte i egentlig 
mening ”hämtas från TF och YGL”, utan följer av det allmänna 
stadgandet om rätten till yttrandefrihet samt det faktum att den rät-
tigheten endast kan begränsas genom lag. Om det inte finns någon 
lag som ger myndigheter rätt att vidta repressalieåtgärder mot en 
offentliganställd som använt sin yttrandefrihet, är sådana åtgärder 
därmed förbjudna.20 Redan den omständigheten att yttrandefrihe-
ten innebär en frihet för enskilda att yttra sig och en skyldighet för 
staten att inte ingripa mot sådana yttranden – i vidare mån än vad 
som följer de begränsningar som meddelats i lag – kan därför sägas 
vara grunden för regeringsformens förbud mot repressalier.

Omfattningen av regeringsformens repressalieförbud

Som framhållits ovan innebär yttrandefrihetsgrundlagarnas repres-
salieförbud att i princip varje åtgärd som medför negativa konse-
kvenser för en offentliganställd, och som grundar sig på dennes 
medverkan till en publicering i grundlagsskyddade medier, är otill-
låten. I vissa fall ger emellertid yttrandefrihetsgrundlagarna möjlig-
het att ingripa mot en offentliganställd som lämnat uppgifter för 
publicering; repressalier tillåts om den enskilde gjort sig skyldig till 
något av de meddelarbrott som anges i TF 7 kap. 22 § och YGL 
5 kap. 4 §.21 Yttrandefrihetsgrundlagarnas regler om meddelarfri-
het innebär att den offentliganställde utan risk för repressalier i viss 
omfattning kan meddela även sekretessbelagda uppgifter för publi-
cering i grundlagsskyddade medier. Vidare innebär yttrandefrihets-

19 Se RF 2 kap. 20–23 §§. Jag bortser här från möjligheten att efter bemyndigande i 
lag införa vissa begränsningar av yttrandefriheten (se RF 2 kap. 20 § 2 st.).

20 Jfr RF 8 kap. 18 § och 11 kap. 14 §.
21 Meddelarbrotten innefattar vissa allvarliga brott mot rikets säkerhet, utlämnande 

av allmän handling som innehåller sekretessbelagda uppgifter samt brytande av 
tystnadsplikt för vilken det råder s.k. kvalificerad sekretess.
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grundlagarnas regler om ensamansvar att en offentliganställd i stor 
utsträckning kan lämna brottsliga publiceringsmeddelanden (t.ex. 
uppgifter som utgör förtal) utan att kunna straffas för detta; det blir 
istället den ensamansvarige som bär hela det straffrättsliga ansvaret. 
Här framträder en skillnad gentemot det repressalieförbud som föl-
jer av regeringsformen.

På samma sätt som gränserna för yttrandefrihetsgrundlagarnas 
repressalieförbud dras genom att undersöka vilka ingripanden som 
grundlagarna tillåter mot offentliganställda som använt sin tryck- 
och yttrandefrihet, dras gränserna för regeringsformens förbud mot 
repressalier genom att undersöka vilka begränsningar som i lag före-
skrivs för yttrandefriheten enligt RF 2 kap. 1 § 1. Vid en sådan 
undersökning är det tydligt att regeringsformens repressalieförbud 
är mindre omfattande än yttrandefrihetsgrundlagarnas. Det finns 
för det första ingen lagreglerad möjlighet för offentliganställda att 
med stöd av regeringsformen undgå repressalier vid brytande av tyst-
nadsplikt. För det andra finns det inget hinder mot att ingripa mot 
en offentliganställd vars yttranden är brottsliga, t.ex. såsom förtal. 
Dessa gränser för regeringsformens repressalieförbud framgår även 
av de beslut där JO har behandlat frågan, se t.ex. JO 2004/05 s. 73 
där följande anfördes.

Enligt 2 kap. 1 § 1 regeringsformen (RF) är varje medborgare gent-
emot det allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet, varmed avses frihet 
att i tal, skrift, bild eller på annat sätt, meddela upplysningar samt 
uttrycka tankar, åsikter och känslor. Denna frihet tillkommer också 
offentliganställda.

Av 2 kap. 12 § RF framgår att yttrandefriheten får begränsas 
genom lag eller, såvitt gäller förbud att röja sådant som någon erfarit 
i allmän tjänst eller under utövande av tjänsteplikt, genom annan 
författning. Någon annan form för begränsning av den grundlags-
skyddade yttrandefriheten finns inte.

En befattningshavare vid en myndighet har således i princip rätt 
att fritt ge uttryck för sin uppfattning om den egna myndighetens 
verksamhet. I sekretesslagen (1980:100) finns regler som i olika hän-
seenden begränsar de offentliganställdas rätt att yttra sig om vad de 
har fått veta i samband med sin anställning. Ingen av dessa regler 
innefattar emellertid en begränsning av möjligheterna att framföra 
sådana synpunkter på den egna myndighetens verksamhet som det 
här är fråga om.
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Regeringsformens skydd för yttrandefriheten innebär att en 
myndighet inte får ingripa vare sig formellt eller informellt mot en 
anställd hos myndigheten med anledning av att denne utanför det 
område som omfattas av sekretess har lämnat uppgifter om den egna 
myndigheten eller gett uttryck för sin uppfattning om dennas verk-
samhet i olika hänseenden.

Ett sätt att beskriva skillnaden mellan yttrandefrihetsgrundlagarnas 
respektive regeringsformens repressalieförbud är att det senare för-
bjuder repressalier mot den som ”brukat” sin yttrandefrihet, medan 
det förra därutöver innefattar ett visst skydd även för den som ”miss-
brukat” sin yttrandefrihet.

Sammantaget står det klart att regeringsformens skydd för ytt-
randefriheten innefattar ett förbud mot repressalieåtgärder. Skyddet 
liknar i stora delar det repressalieförbud som följer av yttrandefri-
hetsgrundlagarna, men det är inte lika omfattande. För en enskild 
som vill delge allmänheten information om verksamheten på en 
myndighet, blir därför skillnaden mellan vad som gäller inom det 
grundlagsskyddade området respektive regeringsformens tillämp-
ningsområde inte så dramatisk. Detta borde i grunden vara något 
positivt. Inte minst eftersom yttrandefrihetsgrundlagarnas formella 
tillämpningsområde har blivit allt svårare att på ett entydigt sätt 
nagla fast. Det är exempelvis inte helt enkelt för en enskild – med 
eller utan juristexamen – att förstå vilka delar av internet som omfat-
tas av yttrandefrihetsgrundlagarna.22

Vägen mot en yttrandefrihet?

Finns det då anledning att ytterligare korsbefrukta yttrandefrihets-
grundlagarnas och RF:s skydd för yttrandefriheten; går det t.ex. att 
grunda ett censurförbud, ett efterforskningsförbud eller ett anony-
mitetsskydd på bestämmelsen i RF 2 kap. 1 § 1? Och vad är i så fall 
poängen med det? Vi börjar med den sist ställda frågan.

Det finns egentligen inte några bärande principiella skäl som talar 
för att dela upp, eller skikta, yttrandefriheten. Att yttrandefrihets-
grundlagarnas skydd begränsas till vissa medieformer (t.ex. tryckta 

22 Jfr t.ex. Ruotsi, Webbsändningar, hemsidor och oönskat grundlagsskydd, SvJT 
2017 s. 673.
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skrifter och tekniska upptagningar) motiveras inte utifrån något 
syfte hänförligt till yttrandefriheten, utan har praktiska bevekelse-
grunder. Det ansvarssystem som grundlagarna bygger på förutsätter 
en på förhand utsedd ansvarig, som i förväg känner till och kan ta 
ställning till det som kommer att publiceras.23 Denna ordning har 
ansetts passa mindre väl in på ”levande medier”, som teaterföreställ-
ningar, utställningar och demonstrationer. Av juridisk-tekniska skäl 
har därför ”kungstanken”, att yttrandefriheten ska grundlagsskyddas 
oavsett framställningsform, fått stryka på foten i de reformsträvan-
den som ledde fram till att TF kompletterades med YGL.24 Inte hel-
ler senare tids utredningar har lyckats med uppgiften att – likt en 
äggula i aiolin – få den skiktade yttrandefriheten att gå ihop igen.25

En bärande tanke bakom många av de utredningar om den 
grundlagsskyddande yttrandefriheten som genomförts de senaste 
decennierna, har varit att utsträcka TF:s skydd – vilket ursprung-
ligen endast omfattade tryckta skrifter – till andra framställnings-
former.26 En grundförutsättning för mycket av det arbete som lagts 
ned har varit att yttrandefrihetsgrundlagarna ska omfatta så många 
framställningssätt som möjligt, men utan att ge avkall på eller för-
ändra de grundbultar som regleringen bygger på. Just det senare, 
att centrala tryckfrihetsrättsliga moment inte får rubbas, har gjort 
utredningarnas uppgift svårlöst för att inte säga omöjlig.27

Det som tentativt utforskas i det kommande avsnittet är därför 
inte om yttrandefrihetsgrundlagarna kan fyllas med nya framställ-
ningsformer, utan om regeringsformens allmänna skydd för yttran-
defriheten kan fyllas med centrala tryck- och yttrandefrihetsrätts-
liga moment. Ett sådant angreppssätt kan om det är fruktbart dels 
minska de – ibland svårmotiverbara – skillnader som finns mellan 
yttrandefrihetsgrundlagarnas och regeringsformens tillämpnings-
område, och dels ge nya perspektiv på vad regeringsformens rät-
tighetsskydd skulle kunna innebära. Detta är angeläget inte minst 
eftersom det numera finns aktörer som bedriver journalistisk eller 

23 Jfr SOU 2010:68 s. 61 f.
24 Se om detta, Axberger, Yttrandefrihetens reglering, i Våra rättigheter V (2007), 

s. 191 f.
25 Se bl.a. SOU 2012:55 och prop. 2013/14:47.
26 Se bl.a. SOU 1975:49, SOU 1979:49, SOU 1983:70, SOU 1997:49, SOU 

2006:96, SOU 2010:68 och SOU 2012:55.
27 Se Westman, Nya utmaningar för medierätten, i Liber Amicorum Jan Rosén 

(2016), särskilt s. 868.
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opinionsbildande verksamhet på nätet, men som inte omfattas av 
yttrandefrihetsgrundlagarnas formella tillämpningsområde. Dessa 
aktörers yttrandefrihet skyddas därmed med stöd av RF, och inte av 
TF eller YGL.

Möjliga utvecklingslinjer

Tanken att regeringsformens skydd för yttrandefriheten kan fyllas 
med centrala moment som hämtas från yttrandefrihetsgrundlagarna 
är inte ny. Dels har ju JO och JK utsträckt repressalieförbudets räck-
vidd på det sätt som behandlats ovan. Dels har frågan berörts av 
Tryck- och yttrandefrihetsberedningen i debattbetänkandet SOU 
2006:96 Del I. I betänkandet lämnade beredningen tre olika förslag 
till hur ett nytt skydd för tryck- och yttrandefriheten skulle kunna 
utformas; ett minimialternativ, ett mellanting och ett maximialter-
nativ.28 Minimialternativet innebar att TF och YGL skulle upphävas 
och att yttrandefriheten skulle skyddas enbart genom artikel 10 i 
Europakonventionen och RF:s skydd för yttrandefriheten, vilket 
skulle kompletteras med en särskild bestämmelse i RF som skulle 
innehålla en ”påminnelse” om de viktigaste tryck- och yttrandefri-
hetsrättsliga principerna.29 Beredningen anförde att minimialterna-
tivet skulle innebära att skyddet för yttrandefriheten blev mer oklart 
på grund av den minskade detaljregleringen, samt att skyddets när-
mare innehåll i större utsträckning skulle komma att överlämnas till 
riksdagen och domstolarna – åtminstone till dess att konstitutionell 
praxis etablerats genom riksdagens och domstolarnas tillämpning.30 
I fråga om hur väl de centrala tryck- och yttrandefrihetsrättsliga 
principerna skulle kunna upprätthållas med stöd av RF och artikel 
10 i Europakonventionen, anförde beredningen bl.a. följande.

Den yttrandefrihetsrättsliga principen om förbud mot censur och 
hindrande åtgärder kan anses skyddad av bestämmelserna i RF och 
Europakonventionen. Statlig censur är ju i princip oförenlig med 
artikel 10. Även principen om etableringsfrihet kan anses skyddad 
genom RF (se särskilt 2 kap. 20 §) och Europakonventionen. […]

28 Inget av förslagen genomfördes. Istället gjordes vissa förändringar i TF och YGL 
(den s.k. status quo-lösningen).

29 Se SOU 2006:96 Del I, s. 245 ff.
30 Se SOU 2006:96 Del I, s. 248.
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När det gäller principen om meddelarfrihet och ensamansvar kan 
konstateras att någon särskild regel om detta inte finns i RF. Pressfri-
heten utgör emellertid en viktig del av den yttrandefrihet som skyd-
das av artikel 10. Europadomstolen framhöll i fallet Goodwin mot 
Förenade Konungariket att skyddet för journalisters källor är en av 
de viktigaste förutsättningarna för pressens frihet. Bolagets intresse i 
det fallet av att identifiera en illojal medarbetare kunde enligt dom-
stolen inte väga tyngre än det grundläggande allmänna intresset av 
att skydda pressens källor. Europakonventionen ger alltså ett visst 
meddelarskydd men det är inte klart var gränserna går.31

I de följande delavsnitten görs en något rapsodisk inventering av 
hur centrala principer i yttrandefrihetsgrundlagarna kan ges skydd 
utanför dessa grundlagars tillämpningsområde, med stöd av det all-
männa skydd för yttrandefriheten som följer av RF 2 kap. 1 §. Ana-
lysen är inspirerad av det förhållningssätt som framträder i den ovan 
citerade passagen; dvs. utgångspunkten är RF:s rättighetsskydd, 
men ytterligare ledning hämtas från Europadomstolens praxis i 
förekommande fall. Genomgången av de centrala yttrandefrihets-
rättsliga principerna är disponerad på samma sätt som i den ledande 
läroboken på tryck- och yttrandefrihetsrättens område.32

Censurförbud och etableringsfrihet

Censurförbudet och förbudet mot hindrande åtgärder innebär att det 
allmänna inte får granska grundlagsskyddade framställningar innan 
de sprids till allmänheten och inte heller får vidta andra åtgärder 
som hindrar framställningarnas spridning (se främst TF 1 kap. 8 § 
och YGL 1 kap. 11 §).33 I det ovan citerade betänkandet framhölls 
att censurförbudet skyddas av RF eftersom statlig censur är ofören-
lig med artikel 10 i Europakonventionen.34 I sak är detta inte helt 
korrekt. Europakonventionens skydd för yttrandefriheten innehål-
ler inte något uttryckligt censurförbud. Av Europadomstolens praxis 
framgår emellertid att begränsningar av yttrandefriheten som inne-
fattar censur eller hindrande åtgärder (prior restraints) granskas sär-

31 SOU 2006:96 Del I, s. 249 [hänvisningar uteslutna].
32 Se Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna, kap. 4, 8 och 9.
33 Notera dock att YGL 1 kap. 12 § ger utrymme för biografcensur.
34 Se ovan not 30.
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skilt strikt av domstolen.35 Något slarvigt kan det sägas föreligga en 
presumtion för att sådana åtgärder inte är förenliga med artikel 10 i 
konventionen. Inte heller RF 2 kap. 1 § 1 innehåller något explicit 
förbud mot censur eller hindrande åtgärder. Under förutsättning att 
rätten till yttrandefrihet enligt RF ska tolkas i överensstämmelse med 
Europakonventionen (fördragskonformt), ger RF i princip motsva-
rande skydd mot censur som konventionen. Det finns avgöranden 
som talar för att rättigheterna i RF 2 kap. ska tolkas på detta sätt; 
dvs. med ledning av Europakonventionen.36 Det är därför fullt möj-
ligt att tolka RF 2 kap. 1 § 1 såsom innefattande en stark presumtion 
för att sådana begränsningar av yttrandefriheten som innebär censur 
eller hindrande åtgärder inte är tillåtna.

Yttrandefrihetsgrundlagarnas etableringsfrihet ger var och en rätt 
att verka på ”den yttrandefrihetsrättsliga marknaden” (se främst TF 
4 kap. 1 § och YGL 3 kap. 1 §). Denna frihet kan ges visst skydd 
med stöd av den rätt till näringsfrihet som återfinns i RF 2 kap. 
17 §.37 Även rätten till yttrandefrihet kan emellertid anses skydda 
etableringsfriheten. Europadomstolens praxis visar att artikel 10 i 
konventionen sätter gränser för hur staten kan reglera vilka aktörer 
som ges tillstånd att sända i t.ex. radio och tv.38 Det bör i sam-
manhanget uppmärksammas att etableringsfriheten enligt TF är 
i princip absolut, medan YGL medger omfattande begränsningar 
av etableringsfriheten för sändningar i radio och tv (se främst YGL 
3 kap. 2–5 §§).39 Även om RF:s skydd för etableringsfriheten inte 
kan tolkas på det kategoriska sätt som följer av TF, ligger ett skydd 
som i princip motsvarar det som gäller enligt YGL inom det möjligas 
ramar.

De två ovan nämnda principerna om censurförbud och etable-
ringsfrihet har ett tydligt samband. Censurförbudets syfte är att sta-
ten inte ska kunna hindra att yttranden med visst innehåll sprids 

35 Se bl.a. Observer och Guardian mot Förenade kungariket (dom [Plenum] 1991-
11-26, no. 13585/88), Wingrove mot Förenade kungadömet (dom 1996-11-25, 
no. 17419/90), Association Ekin mot Frankrike (dom 2001-07-17, no. 39288/98) 
och RTBF mot Belgien (dom 2011-03-29, no. 50084/06).

36 Se NJA 1981 s. 1205 och NJA 1989 s. 131.
37 Jfr ovan not 30.
38 Se bl.a. Informationsverein Lentia m.fl. mot Österrike (dom 1993-11-24, no. 13914/88 

m.fl.) och Centro Europa 7 SRL och Di Stefano mot Italien (dom [GC] 2012-06-07, 
no. 38433/09).

39 Se även Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 82 f.
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till allmänheten, medan etableringsfriheten ska motverka att staten 
hindrar vissa aktörer från att sprida uppgifter till allmänheten.40 
Dessa principer ger delvis uttryck för den grundläggande tanke om 
innehållsneutralitet som ofta framhålls som bärande för de svenska 
yttrandefrihetsgrundlagarna. Att överföra detta tankegods till RF:s 
rättighetsskydd borde inte vara förknippat med några principiella 
svårigheter. Att principerna inte är absoluta framgår av att yttran-
defriheten enligt RF kan begränsas under de förutsättningar som 
anges i RF 2 kap. 20–23 §§. Vilken vikt som principerna om cen-
surförbud och etableringsfrihet tillmäts blir därmed en fråga som 
riksdagen måste ta ställning till när lagstiftning som begränsar prin-
ciperna övervägs. Även när sådan lagstiftning tillämpas i ett enskilt 
fall finns det emellertid utrymme för domstol att bedöma om t.ex. 
en hindrande åtgärd utgör en proportionerlig begränsning av den 
enskildes yttrandefrihet.41

Meddelarfrihet och anskaffarfrihet

Meddelarfriheten beskrivs i yttrandefrihetsgrundlagarna som en rätt 
för var och en att lämna uppgifter och underrättelser i vilket ämne 
som helst, för publicering i en grundlagsskyddad framställning (se 
främst TF 1 kap. 7 § 1 st. och YGL 1 kap. 10 § 1 st.). Att meddelar-
frihet råder innebär som huvudregel att meddelaren inte bär något 
rättsligt ansvar för sin medverkan. En viktig komponent i medde-
larfriheten är den möjlighet som offentliganställda har att genom 
publiceringsmeddelanden röja uppgifter som omfattas av tystnads-
plikt. Undantagen från meddelarfriheten, de så kallade meddelar-
brotten, framgår av TF 7 kap. 22 § och YGL 5 kap. 4 §. Enligt dessa 
bestämmelser kan en meddelare som begår vissa allvarliga brott mot 
rikets säkerhet, lämnar ut sekretessbelagda handlingar samt bryter 
mot kvalificerade tystnadsplikter straffas för sin medverkan till en 
grundlagsskyddad framställning. Att meddelare endast kan straf-
fas för sådana handlingar som uttryckligen anges i yttrandefrihets-
grundlagarna följer av exklusivitetsprincipen (se TF 1 kap. 9 § och 
YGL 1 kap. 14 §).

I snarlika ordalag framgår av RF 2 kap. 1 § 1 att var och en 
har rätt att ”meddela upplysningar”. Även RF ger därför, enligt sin 

40 Se Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 79.
41 Jfr t.ex. NJA 2018 s. 753 (Parkfastigheten).
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ordalydelse, enskilda rätt att fritt meddela uppgifter. Skillnaden 
jämfört med meddelarfriheten enligt yttrandefrihetsgrundlagarna 
består i – vilket berörts ovan i samband med repressalieförbudet – att 
gränserna för RF:s meddelarfrihet sätts genom de begränsningar av 
yttrandefriheten som meddelats genom lag. Det verkar därför inte 
finnas någon möjlighet att, utanför yttrandefrihetsgrundlagarnas 
tillämpningsområde, straffritt sprida uppgifter som t.ex. omfattas av 
tystnadsplikt. Meddelarfriheten enligt RF skulle med detta synsätt 
endast vara en princip som lagstiftaren har att beakta vid utform-
ningen av nya sekretessbestämmelser; sekretessen får t.ex. inte bli så 
omfattande att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen (jfr 
RF 2 kap. 21 §). Meddelarfriheten skulle i denna bemärkelse kunna 
ses som en abstrakt konstitutionell princip.42

Det är emellertid möjligt att argumentera för att meddelarfri-
heten enligt RF i vissa fall bör kunna få en mer konkret innebörd; 
dvs. principen bör i enskilda fall kunna åberopas som ett skäl för att 
tillåta en annars straffbelagd handling. Det sagda gäller kanske fram-
förallt i de fall då en offentliganställd slår larm om allvarliga missför-
hållanden och i samband därmed röjer sekretessbelagd information. 
Att en sådan visselblåsare, under vissa förhållanden, inte får straffas 
för sitt agerande vinner stöd i Europadomstolens praxis. Domstolen 
har bl.a. funnit att rätten till yttrandefrihet åsidosatts när en anställd 
hos åklagarmyndigheten i Moldavien avskedades för att hen över-
lämnat sekretessbelagda handlingar till en tidning.43 Handlingarna 
innehöll uppgifter som tydde på att det förekom korruption inom 
myndigheten. Europadomstolen konstaterade att ingreppet i den 
anställdes yttrandefrihet hade stöd i lag och syftade att tillgodose ett 
legitimt ändamål, men fann att den anställdes rätt att ge offentlig-
het åt myndighetsmissbruk var så tungt vägande att avskedandet 
var oproportionerligt. De sekretessbestämmelser som binder svenska 
tjänstemän innehåller inte någon uttrycklig möjlighet att åsidosätta 
sekretessen i de fall där ett offentliggörande framstår som angeläget 
för att kunna lägga missförhållanden i dagen. Men med utgångs-
punkt i Europadomstolens praxis går det att argumentera för att 
ett enskilt offentliggörande bör kunna underställas en proportio-
nalitetsprövning, där intresset av sekretess vägs mot allmänhetens 
intresse av att information om korruption eller annat myndighets-

42 Jfr Axberger, Tryckfrihetens gränser, s. 306.
43 Se Guja mot Moldavien (dom [GC] 2008-02-12, no. 14277/04).
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missbruk offentliggörs. Även praxis från HD talar för att en sådan 
proportionalitetsprövning bör vara möjlig, trots att bestämmelserna 
i offentlighets- och sekretesslagen inte uttryckligen medger en sådan 
intresseavvägning.44

Den närmare innebörden av yttrandefrihetsgrundlagarnas anskaf-
farfrihet är inte helt enkel att på ett rättvisande sätt sammanfatta. Av 
lagtexten framgår att var och en har rätt att anskaffa information för 
publicering i ett grundlagsskyddat medium, men att anskaffarfrihe-
ten inte omfattar brottsliga metoder (se TF 1 kap. 7 § 2 st. och 12 § 
6 samt YGL 1 kap. 10 § 2 st. och 18 §). Detta innebär att den som 
t.ex. genom inbrott eftersöker publiceringsuppgifter inte kan förlita 
sig på anskaffarfriheten för att undgå straff. Ett visst utrymme att 
straffritt anskaffa information, genom handlande som annars är för-
bjudet, har dock skapats genom praxis från HD.45 Vidare undantas 
från anskaffarfriheten sådana brott mot rikets säkerhet m.m. som 
anges i TF 7 kap. 22 § och YGL 5 kap. 4 §. Den mest centrala inne-
börden av anskaffarfriheten får anses vara att grundlagsskydd gäller 
för hela den journalistiska processen och att inskränkningar i rät-
tigheter inte får inriktas specifikt mot anskaffande av uppgifter som 
sker i publiceringssyfte.46 Exempelvis får inte journalister förbjudas 
tillgång till platser dit allmänheten i stort har tillträde.47

Att även RF innefattar en rätt att anskaffa uppgifter framgår av 
stadgandet om informationsfrihet. Där anges att var och en har rätt 
att ”inhämta och ta emot upplysningar” (se RF 2 kap. 1 § 2). Av för-
arbetena framgår att denna rätt innefattar frihet att aktivt inhämta 
information, men att friheten inte omfattar metoder som i andra 
sammanhang är förbjudna, t.ex. inbrott.48 Omfattningen av RF:s 
anskaffarfrihet verkar alltså i princip överensstämma med yttran-
defrihetsgrundlagarnas. Huvudregeln blir därmed att gränserna för 

44 Jfr NJA 2018 s. 753 (Parkfastigheten). HD ansåg att RF:s bestämmelser om egen-
domsskydd krävde att det gjordes en fristående proportionalitetsprövning i det 
enskilda fallet, trots att någon sådan prövning inte gick att tolka in i fastighetsbild-
ningslagens bestämmelser.

45 Se NJA 2015 s. 298 (Ubåtsjaktmålet) där anskaffarfriheten hindrade att en jour-
nalist dömdes för att ha överträtt förbud mot att fotografera inom militärt skydds-
område. Se även Ruotsi, Anskaffarfrihetens gränser – brottsliga metoder eller inne-
hållsneutralitet?, Juridisk Publikation 2/2018, s. 331.

46 Se Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 170.
47 Se t.ex. JO 2011/12 s. 594.
48 Se prop. 1975/76:209 s. 143.
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RF:s anskaffarfrihet framträder genom sådana allmänna förbud och 
kriminaliseringar som har meddelats genom lag. Samtidigt har HD 
i sin praxis klarlagt att anskaffarfriheten även kan tillmätas betydelse 
i enskilda fall. I avgörandet NJA 2015 s. 45 prövade domstolen om 
en journalists vapenköp, vilket skedde i syfte att genom en tidnings-
artikel påvisa hur lätt det var att få tillgång till vapen, skulle bestraf-
fas som vapenbrott eller om det publicistiska intresset kunde med-
föra ansvarsfrihet. HD kom fram till att journalisten skulle dömas i 
det aktuella fallet men uttalade sig även generellt i principfrågan.49 
Enligt HD kan det tänkas förekomma fall där brott i journalistiskt 
efterforskningsarbete inte ska medföra ansvar, även utanför yttran-
defrihetsgrundlagarnas tillämpningsområde. Om en domstol gör 
bedömningen att det skulle stå i strid med RF 2 kap. 1 § 2 att fälla 
en tilltalad till ansvar, får domstolen inte tillämpa straffbestämmel-
sen (se RF 11 kap. 14 §). Vid den prövningen måste domstolen göra 
en proportionalitetsbedömning, där det publicistiska intresset vägs 
mot det samhälleliga intresse som ligger till grund för den aktuella 
straffbestämmelsen.

Anonymitetsskydd och efterforskningsförbud

När det gäller anonymitetsskyddet, är detta enligt yttrandefrihets-
grundlagarna utformat som en straffsanktionerad tystnadsplikt 
för journalister och andra medieföreträdare, att inte röja den som 
anonymt lämnat uppgifter i publiceringssyfte (se främst TF 3 kap. 
3 § och 7 § samt YGL 2 kap. 3 § och 7 §). Att tolkningsvis införa 
motsvarande tystnadsplikt utanför det grundlagsskyddade området 
i TF och YGL är inte möjligt. RF kan inte användas för att skapa 
den typen av förpliktelser för enskilda – sådant kräver uttryckligt 
stöd i lag. Vad som däremot går att åstadkomma med stöd av RF:s 
rättighetsskydd, är att begränsa vilka typer av åtgärder som det all-
männa kan rikta mot den som tagit emot uppgifter av en anonym 
källa. I detta avseende finns det inspiration att hämta från Europa-
domstolens praxis. Domstolen har i ett flertal avgöranden bekräftat 
att artikel 10 i Europakonventionen innefattar en rätt för journa-
lister att skydda sina källor.50 Europadomstolen har bl.a. funnit att 

49 Se NJA 2015 s. 45 p. 14–17.
50 Se bl.a. Goodwin mot Förenade kungariket (dom [GC] 1996-03-27, no. 17488/90), 

Voskuil mot Nederländerna (dom 2007-11-22, no. 64752/01), Financial Times mot 
Förenade kungariket (dom 2009-12-15, no. 821/03), Sanoma Uitgevers mot Neder-
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en husrannsakan hos en journalist, i syfte att identifiera en källa 
som läckt hemlig information, utgjorde en kränkning av journalis-
tens rättigheter enligt artikel 10.51 Vidare har domstolen konstaterat 
att en journalists rätt till yttrandefrihet åsidosatts, när journalisten 
förelagts att vittna om sina kontakter med en källa i ett brottmål 
där källan stått under åtal.52 Det bör betonas att de ingrepp som 
skedde i de nämnda avgörandena både hade stöd i lag och syftade 
att tillgodose legitima ändamål. Det avgörande för Europadomsto-
len var alltså att åtgärderna i de enskilda fallen inte uppfyllde kravet 
på proportionalitet (”nödvändig i ett demokratiskt samhälle”). På 
liknande sätt skulle svenska domstolar kunna resonera i situationer 
då exempelvis straffprocessuella tvångsmedel riktas mot aktörer som 
bedriver journalistisk verksamhet, men inte omfattas av yttrande-
frihetsgrundlagarna. En husrannsakan hos en nättidning som inte 
har utgivningsbevis (och därmed inte omfattas av YGL) skulle alltså 
kunna vägras med hänvisning till det källskydd som följer av rätten 
till yttrandefrihet enligt RF 2 kap. 1 § 1. En berättigad fråga i detta 
sammanhang är vem som ska räknas som journalist och därmed 
komma i åtnjutande av RF:s källskydd. Hittillsvarande praxis från 
Europadomstolen ger inte någon ledning vid den bedömningen, 
eftersom samtliga avgöranden där källskyddet enligt konventionen 
har prövats har avsett aktörer som tveklöst faller under kategorin tra-
ditionella journalister. En hållning som vinner stöd i icke bindande 
uttalanden från Europarådet och FN:s MR-kommitté (Human 
Rights Committee) är att anta ett funktionsinriktat synsätt, där det 
väsentliga blir om den som åberopar rätten att skydda sina källor 
ägnar sig åt att sprida information av allmänt intresse till en bred 
publik.53

länderna (dom [GC] 2010-09-14, no. 38224/03), Telegraaf Media Nederland m.fl. 
mot Nederländerna (dom 2012-11-22, no. 39315/06) och Becker mot Norge (dom 
2017-10-05, no. 21272/12).

51 Se Nagla mot Lettland (dom 2013-07-16, no. 73469/10).
52 Se Becker mot Norge (dom 2017-10-05, no. 21272/12).
53 Se Europarådets ministerkommitté, COM Rec No. R (2000)7 on the right of 

journalists not to disclose their sources of information, Definitions, a och FN:s 
MR-kommitté, General Comment no 34, p. 44. Jämför även Europadomstolens 
och FN:s MR-kommittés jämställande av journalister och NGO:er när det gäller 
informationsfriheten, se bl.a. Toktakunov mot Kirgizistan (HRC no. 1470/2006) 
och Magyar Helsinki Bizottság mot Ungern (dom [GC] 2016-11-08, no. 18030/11).
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Efterforskningsförbudet innefattar ett straffsanktionerat förbud för 
det allmänna att försöka ta reda på vem som lämnat uppgifter för 
publicering i en grundlagsskyddad framställning (se TF 3 kap. 5 § 
och 7 § samt YGL 2 kap. 5 § och 7 §). Förbudet mot efterforskning 
hänger nära samman med repressalieförbudet och kan beskrivas som 
en sorts förberedelse till att vidta bestraffningsåtgärder.54 Om RF:s 
skydd för yttrandefriheten omfattar ett repressalieförbud är det där-
för inte alltför långsökt att argumentera för att det även innefat-
tar ett efterforskningsförbud – i de fall den som lämnat uppgifter 
inte framträtt öppet. Ett sådant efterforskningsförbud med stöd i 
RF måste emellertid ha ett snävare omfång än motsvarande förbud 
enligt yttrandefrihetsgrundlagarna. Yttrandefrihetsgrundlagarna 
tillåter endast efterforskning av sådana meddelare som har gjort sig 
skyldiga till meddelarbrott enligt TF 7 kap. 22 § och YGL 5 kap. 
4 §.55 Ett efterforskningsförbud enligt RF måste, i likhet med RF:s 
repressalieförbud, medge efterforskning även av meddelare som bru-
tit mot icke kvalificerade tystnadsplikter samt lämnat uppgifter som 
utgör förtal etc. Däremot bör det inte vara tillåtet för det allmänna 
att efterforska anonyma källor som luftat åsikter om en myndig-
hets verksamhet – utan att för den skull ha läckt hemliga uppgifter. 
Anledningen till att sådan efterforskning är förbjuden är helt enkelt 
att den saknar det lagstöd som krävs för begränsningar av yttrande-
friheten. Det sagda överensstämmer med det som anförts ovan angå-
ende räckvidden av RF:s repressalieförbud. Den praktiska betydel-
sen av ett sådant förbud kan kanske ifrågasättas, eftersom det endast 
skyddar meddelare som lämnar ”tillåtna” uppgifter. Av de fällande 
domar som finns avseende brott mot yttrandefrihetsgrundlagarnas 
efterforskningsförbud framgår emellertid att det inte alls är ovanligt 
att otillåten efterforskning sker även av källor som haft synpunkter 
på en myndighets verksamhet, men inte läckt sekretessbelagda eller 
annars brottsliga uppgifter.56

54 Se Axberger, Tryckfrihetens gränser, s. 317.
55 Jfr ovan not 20.
56 Se t.ex. Hovrättens över Skåne och Blekinge dom 2014-01-14 i mål nr B 776-13, 

Svea hovrätts dom 2015-06-20 i mål nr B 10634-14 och Hovrättens över Skåne och 
Blekinge dom 2016-10-24 i mål nr B 412-16.
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Sammanfattning och slutord

Det är närmast en truism att yttrandefrihetsgrundlagarnas skydd 
för yttrandefriheten är unikt stark i ett internationellt perspektiv. 
Vad som under alla omständigheter är unikt med grundlagarna är 
deras detaljrikedom och svårtillgänglighet. Därmed inte sagt att reg-
leringen saknar förtjänster. Tack vare yttrandefrihetsgrundlagarna 
har svensk tryck- och yttrandefrihetsrätt konkretiserat innebörden 
i viktiga principer till skydd för det fria ordet: censurförbud, eta-
bleringsfrihet, meddelar- och anskaffarfrihet, anonymitetsskydd och 
efterforskningsförbud. Vad detta bidrag har försökt sätta fingret på 
är att dessa principer kan ges genomslag även utan den detaljregle-
ring som principerna getts i yttrandefrihetsgrundlagarna.

Redogörelsen ovan visar att repressalieförbudet har fått betydelse 
utanför yttrandefrihetsgrundlagarnas tillämpningsområde. Analysen 
av de övriga tryck- och yttrandefrihetsrättsliga principerna visar att 
även dessa skulle kunna få, och till viss del redan har getts, genom-
slag med stöd av den rätt till yttrandefrihet som följer av RF (och 
Europakonventionen). Det skyddet blir nödvändigtvis något mer 
flytande i sina konturer eftersom det i större utsträckning ankom-
mer på domstolarna att genom proportionalitetsbedömningar göra 
de intresseavvägningar som bestämmer skyddets omfattning. Detta 
är emellertid inte något som är unikt för yttrandefriheten. Även 
andra rättigheter i RF:s 2 kap. ges sin närmare innebörd på detta 
sätt. Tvärtom, har domstolarna inom yttrandefrihetens område en 
väl etablerad begreppsbildning att förhålla sig till vid dessa bedöm-
ningar – vilket borde göra arbetet mer förutsägbart.

Som nämnts ovan finns det inte heller några starka principiella 
skäl som talar för att yttrandefriheten ska betyda olika saker inom 
respektive utanför yttrandefrihetsgrundlagarnas tillämpningsom-
råde. I takt med att yttrandefrihetsgrundlagarnas tillämpningsom-
råde har blivit allt svårare att avgränsa på ett ändamålsenligt och 
förutsägbart sätt, är det snarare rimligt att samma grundläggande 
principer tillämpas även där yttrandefriheten skyddas av RF.

Slutligen kan nämnas att lagstiftaren på senare tid har visat en, 
i mitt tycke, oroande tendens att genom vanlig lagstiftning ytter-
ligare skikta yttrandefriheten; dvs. skillnaderna mellan yttrandefri-
hetsgrundlagarnas och RF:s yttrandefrihet byggs ut på ett sätt som 
inte framstår som genomtänkt. Aktuella exempel på detta skiktande 
är det nya brottet olaga integritetsintrång (se BrB 4 kap. 6 c §) samt 
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förslaget att kriminalisera spridandet av bilder från rättegångar (se 
Ds 2019:10). Dessa brott saknar motsvarighet i yttrandefrihets-
grundlagarnas brottskatalog. Under förutsättning att kriminalise-
ringarna syftar till att åstadkomma ett angeläget skydd för enskildas 
integritet, är det svårt att förstå varför gärningarna ska vara straffria 
om de begås av traditionella medieaktörer eller av en enskild som 
har skaffat utgivningsbevis för sin hemsida. Om de principer som 
regleras i yttrandefrihetsgrundlagarna ges genomslag även vid tolk-
ningen av RF:s yttrandefrihet, borde det finnas större möjligheter 
att undvika att dessa nya straffbud tillämpas på ett sätt som framstår 
som formalistiskt eller godtyckligt.




