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Purpose/Aim: The purpose with the dissertation is to see if there has been a limitation in
Swedish freedom of speech since parts of the European union laws is superiour to the
Swedish constitution as freedom of the press regulations and freedom of speech constitution.
A more narrow purpose is to find out how the specific Swedish rights such as individual’s
legal right to publish information are influenced by the European union laws and are superior
to the freedom of the press regulations and freedom of speech constitution
The survey will also try to find out the effectiveness with the Lisbon Strategy ‘s emergency
brake and its purpose to protect the Swedish freedom of the press regulations and freedom of
speech constitution. How big is the difference between the different member states
concerning the protection of the freedom of speech?

Material/Method: The data collected for this thesis is retrieved through personal interviews
with representives from experts with in the field as Uppsala University and the Swedish
Governent.

Main results: It is obvious that Sweden has the strongest protection of freedom of speech
comparing to the other EU member states. No other EU country has as detailed constitution as
the Swedish constitution TF and YGL. Comparing the Swedish meddelarfrihet to the
European the Swedish is the most protective concerning meddelarfrihet. This may be of
importance for the individual standing outside of the professional market. It is most important
to the informant since they because of the  ensamansvaret in the Swedish rules otherwise
would be left with no answers (with some exeptions). There was criticism to the brake
Nödbromsen, considered being not efficient enough and that it was only politics since only
top level could decide whether to accept an issue or not in different countries. Because of that
the brake should be a rather bad protection for the Swedish freedom of speech.
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Sammanfattning

Författare: Gabriella Boode
Handledare: Göran Svensson

Titel: Svensk yttrandefrihet i ett EU-perspektiv
- Hur svenska medborgare kan komma att få ett svagare meddelarskydd och ensamansvar i
och med EG-rättens konflikt med svensk grundlag vid grundlagsregleringen 2010

Bakgrund och problemformulering: Den1 januari 1995 blev Sverige medlem av
Europeiska Unionen. Medlemskapet medförde att Europakonventionen införlivades med
svensk rätt. Konventionen innebar ett stort antal nya rättsliga principer, direktiv, föreskrifter
etc. och avgöranden från EG-domstolen och Europadomstolen kom att bli gällande i Sverige.
Efter Sveriges inträde i EU är EG-rätten överordnad svensk grundlag.
Detta innebär att om EG-rätten kommer i konflikt med svensk grundlag som
Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen så har EG-rätten företräde framför
svensk grundlag.
Svensk yttrandefrihet har en rikt detaljerad yttrandefrihet vilket ger ett starkt skydd av
yttrandefriheten. Däremot så har medlemsstaterna inom EU bara ett par allmänna
grundlagsbestämmelser om skydd för tryck- och yttrandefrihet vilket ger ett svagare skydd för
yttrandefrihet än vad det svenska skyddet ger. På så sätt har Sveriges medlemskap i EU
kommit att påverka tillämpningen av svensk tryck- och yttrandefrihet.
Men hur mycket skiljer sig de olika medlemsstaterna sig åt i sina yttrandefrihetsskydd? Och
inom vilka områden skiljer sig svensk yttrandefrihet mot de andra europeiska medlemsstaters
yttrandefrihetsskydd?
Kan det till och med vara så att svenska medborgare har ett starkare yttrandefrihetsskydd och
därmed kan yttra sig mer än t.ex. en tysk medborgare?
Syftet med denna uppsats är att undersöka om svensk yttrandefrihet har inskränkts då viss del
av EG-rätten står i konflikt med TF och YGL. Ett snävare syfte är att ta reda på hur de
specifikt svenska rättigheterna som meddelarfrihet och ensamansvar påverkas av att EG-rätten
står över TF och YGL. Jag ämnar även att undersöka hur effektiv nödbromsen anses vara vars
syfte är att värna om svensk yttrandefrihet.

Metod: För att kunna svara på uppsatsens syfte och problemformulering har en kvalitativ
studie genomförts. Personliga intervjuer genomfördes med experter inom svensk
yttrandefrihet samt europeisk yttrandefrihet.

Resultat och slutsatser: Man kan konstatera att Sverige har det starkaste
yttrandefrihetsskyddet jämfört med de övriga EU-länderna. Inga av de andra EU-länderna har
samma detaljerade grundlagstiftning som svensk grundlag som TF och YGL. Jämför man hur
stark svensk meddelarfrihet är med den europeiska meddelarfriheten har Sverige det mest
långtgående skyddet av meddelarfrihet.
 I Tyskland har man överhuvudtaget inte något meddelarskydd
De andra EU-länderna har inte heller någon slags motsvarighet till det svenska systemets
ensamansvar. Detta kan ha betydelse för den enskilda medborgaren som står utanför den
professionella marknaden. Speciellt viktigt är det för meddelare som i och med
ensamansvaret i de svenska reglerna annars går fria från ansvar (utom i vissa fall).
Nödbromsen kritiserades och ansågs inte vara effektiv då den mest bara ansågs vara en
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politisk markering då en fråga måste upp till högsta nivå innan man kan ”köra över” ett land.
Därför skulle nödbromsen vara ett rätt så dåligt skydd för den svenska yttrandefriheten.
I skrivande stund pågår en utredning om hur grundlagen antagligen kommer att skrivas om
inför valet 2010. Denna kommer tidigast att presenteras i december 2009. Det man vet än så
länge är att mini-, mellan- och maxialternativet inte gav stöd för att ge beredningen fortsatt
uppdrag att arbeta med någon av de presenterade modellerna för grundlagsreglering av tryck-
och yttrandefriheten.
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”Jag delar inte din åsikt, men jag är beredd att dö för din rätt att yttra den”.

Voltaire
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1. Inledning

Sveriges grundlag består utav fyra grundlagar, var av två av dessa är
Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen vilka förkortas som TF och YGL.
TF och YGL är viktiga då de är förutsättningen för att alla människor i Sverige ska ha rätt till
kommunikation och information.
Som svensk tar nog många för givet att man kan yttra sig i princip om vad som helst och hur
som helst. Antagligen beror det på att vi i Sverige har en lång tradition av att våra yttranden
har varit skyddade i grundlagen. 1766 var Sverige, vid sidan av England ett av de första
länderna i världen att avskaffa censuren och som första land i världen gav Sverige
tryckfriheten skydd i grundlagen.
Inom Europeiska Unionen betraktas den svenska tryck- och yttrandefriheten som det starkaste
skyddet för yttrandefrihet. Svenska medborgares rättigheter att fritt få yttra sig anses som
starkast skyddade jämfört med andra europeiska medlemsländers medborgare. Men när
Sverige gick med i EU innebar det EG-rätten kom att gälla framför svensk grundlag. Därmed
uppstod en konflikt mellan den svenska grundlagen (Tryckfrihetsförordningen och
Yttrandefrihetsgrundlagen) med EG-rätten.
Den 20 november 2008 godkände riksdagen Lissabonfördraget.

Som det ser ut idag måste alla länder vara överens när EU:s ministerråd beslutar om
regler inom straffrätt och polissamarbete, detta slags beslutsfattande kallas för enhetligt
beslut.
Skillnaden med om det nya Lissabonfördraget godkänns av alla medlemsländerna och börjar
gälla är att det bl.a. räcker med att en majoritet säger ja till ett förslag inom straffrätt och
polissamarbete.
Skulle däremot ett medlemsland tycka att beslutet påverkar det nationella rättssystemet för
mycket kan minst nio medlemsländer gå vidare och anta åtgärder på området även om andra
länder står utanför, detta kallas för nödbromsen1..
Men hur effektiv är denna nödbroms då EG-rätten står över svensk grundlag som
Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsförordningen?
Hur har Sveriges medlemskap i EU kommit att påverka svensk yttrandefrihet?

1.1 Syfte

Syftet med denna uppsats är att undersöka om svensk yttrandefrihet har inskränkts då
viss del av EG-rätten står i konflikt med TF och YGL. Ett snävare syfte är att ta reda på hur
de specifikt svenska rättigheterna som meddelarfrihet och ensamansvar påverkas av att EG-
rätten står över TF och YGL. Jag ämnar även att undersöka hur effektiv nödbromsen anses
vara vars syfte är att värna om svensk yttrandefrihet.

                                                  
1 http://www.eu-upplysningen.se/Aktuellt/Lissabonfordraget/
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1.2 Problemformulering

Den1 januari 1995 blev Sverige medlem av Europeiska Unionen. Medlemskapet
medförde att Europakonventionen införlivades med svensk rätt. Konventionen innebar ett
stort antal nya rättsliga principer, direktiv, föreskrifter etc. och avgöranden från EG-
domstolen och Europadomstolen kom att bli gällande i Sverige2. Efter Sveriges inträde i EU
är EG-rätten överordnad svensk grundlag.
Detta innebär att om EG-rätten kommer i konflikt med svensk grundlag som
Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen så har EG-rätten företräde framför
svensk grundlag.
Svensk yttrandefrihet har en rikt detaljerad yttrandefrihet vilket ger ett starkt skydd av
yttrandefriheten. Däremot så har medlemsstaterna inom EU bara ett par allmänna
grundlagsbestämmelser om skydd för tryck- och yttrandefrihet vilket ger ett svagare skydd för
yttrandefrihet än vad det svenska skyddet ger3.
På så sätt har Sveriges medlemskap i EU kommit att påverka tillämpningen av svensk tryck-
och yttrandefrihet.

Men hur mycket skiljer sig de olika medlemsstaterna åt i sina yttrandefrihetsskydd? Och
inom vilka områden skiljer sig svensk yttrandefrihet från de andra europeiska medlemsstaters
yttrandefrihetsskydd?
Kan det till och med vara så att svenska medborgare har ett starkare yttrandefrihetsskydd och
därmed kan yttra sig mer, än t.ex. en tysk medborgare?
Förutom att varje land inom EU har sin egen lagstiftning om tryck- och yttrandefrihet så har
organisationen EU ett eget rättighetsskydd för yttrandefriheten vilket garanteras av
Europakonventionen.
Europakonventionen är i nuläget inte bindande men den kommer att bli det om
Lissabonfördraget träder i kraft.

Den 20 november 2008 godkände Sverige Lissabonfördraget och godtog då samtidigt
”nödbromsen”. Nödbromsen innebär att en medlemsstat på det straffrättsliga området under
vissa förutsättningar kan begära att ett utkast till direktiv överlämnas till Europeiska rådet för
ställningstagande. Skulle ingen enighet uppnås i Europeiska rådet kan ett fördjupat samarbete
upprättas i den aktuella frågan av minst nio medlemsstater. Men hur ska man då kunna värna
om Sveriges yttrandefrihetsskydd som anses vara starkare än Europakonventionens
yttrandefrihetsskydd om EG-rätten står över svensk grundlag?
Genom denna s.k. nödbroms bedömde regeringen att det fortfarande skulle finnas skydd för
straffrättsliga inslag på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området och att man på så sätt
kunde fortsätta att värna om svensk yttrandefrihet.
Men hur effektiv är egentligen denna ”nödbroms”? Hur har den svenska medborgarens
yttrandefrihet påverkats av att EG-rätten står över svensk grundlag som
Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen?

                                                  
2 Warnling-Nerep, Wiweka, En orientering i yttrandefrihet & tryckfrihet. Stockholm: Jure Förlag AB, 2006,
s.150.
3 Ibid s.161-162
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1.3 Bakgrund

Som nämndes i problemformuleringen hamnar EG-rätten ibland i konflikt med TF och
YGL. Sedan den 30 april 2003 har Tryck- och yttrandefrihetsberedningen arbetat med bl.a.
dessa problem och lämna förslag på lösningar på detta område.  Beredningen lämnade två
delbetänkanden: ”Vissa tryck- och yttrandefrihetsrättsliga frågor. Internationellt rättsligt
bistånd, brottskatalogen, målhandläggningsfrågor m.m, SOU 2004:114 och ”Ett nytt
grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten? Tryck- och yttrandefrihetsberedningen
inbjuder till debatt”, SOU 2006:96.
Förutom de två rapporterna finns det bara vad jag har kunnat finna, två böcker (En orientering
i tryck- och yttrandefrihet” och ”Till tryckfrihetens försvar”) som behandlar europeisk
yttrandefrihet och hur denna kan komma att påverka svensk yttrandefrihet. Dessa böcker
bygger även på de SOU rapporter som nämndes ovan (SOU 2004:114 och SOU 2006:96)
samt på ett tilläggsdirektiv från Tryck- och yttrandefrihetskommittén den 17 april 2008, Dir
2008:42.

Den 16 maj 2008 ombildades beredningen som tidigare hade bestått av experter till en
parlamentariskt sammansatt kommitté och antog då namnet Yttrandefrihetskommittén. Den
14 januari 2009 redovisades delbetänkandet ”Grundlagsskydd för digitalbio och andra
yttrandefrihetsrättsliga frågor” av Yttrandefrihetskommittén. Då ingen, vad jag har kunnat
finna, litteratur har skrivit om denna rapport så bestämde jag mig för att göra det. Eftersom
jag inte har kunnat finna någon annan litteratur än den som nämndes ovan anser jag att det
inte finns så mycket forskning inom detta område. I SOU 2006:96 presenterades tre alternativ
av en ny grundlag för TF och YGL.  Men beredningen gavs inte stöd för ett fortsatt
uppdrag att arbeta med någon av de presenterade modellerna för grundlagsreglering av tryck-
och yttrandefriheten4. I den senaste SOU 2009:96 har man ännu inte hunnit komma med några
nya förslag till grundlagsregleringen av tryck- och yttrandefriheten.
Då det i uppsatsen finns kommentarer från Thomas Bull som själv sitter med i
Yttrandefrihetsutredningen som arbetar med hur Sveriges yttrandefrihetsskydd påverkas idag
och kan komma att påverkas i framtiden av att EG-rätten står i konflikt med TF och YGL,
anser jag att uppsatsen har bidragit till mer vetskap om problemet.

                                                  
4 2008:42: Tillägsdirektiv till Tryck- och yttrandefrihetsberedningen. Stockholm 2008. Edita Sverige AB, s.145-
146
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2. Metod

2.1. Urval samt val av respondenter

Den 30 april 2003 tillsattes Tryck- och yttrandefrihetsberedningen. Beredningen bestod
då av en ordförande, en sekreterare och ett antal experter. Även en samrådsgrupp med
representanter för riksdagspartierna var knutna till beredningen. Beredningens uppdrag var att
följa utvecklingen på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området samt att utreda och att
lämna förslag till lösningar av olika problem på detta område. Detta ledde till två
delbetänkanden: ”Vissa tryck- och yttrandefrihetsrättsliga frågor. Internationellt rättsligt
bistånd, brottskatalogen, målhandläggningsfrågor mm.”, SOU 2004:114 och ”Ett nytt
grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten? Tryck- och yttrandefrihetsberedningen
inbjuder till debatt”, SOU 2006:96. Fem år senare, den 16 maj 2008, ombildades beredningen
till en parlamentariskt sammansatt kommitté som antog namnet Yttrandefrihetskommittén.
Kommitténs uppgift är att slutföra dels de uppgifter som kvarstår enligt Tryck- och
yttrandefrihetsberedningens tidigare direktiv, dir 2003:58 och dir. 2007:76 och dels de
uppgifter som anges i ett nytt direktiv, dir. 2008:42. Detta arbete är uppdelat i två etapper där
etapp 1 omfattar förslag till grundlagsändringar inför valet 2010. Det arbetet redovisas i
delbetänkandet ”Grundlagsskydd för digitalbio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor,
2009:14”. I skrivande stund fortsätter kommittén med sitt arbete med bl.a. övervägandet om
frågan om att man i längden bör behålla en teknikberoende grundlagsreglering av tryck- och
yttrandefriheten. Det uppdraget kommer senast att redovisas den 20 december 2011.

Som metod har jag använt mig av litteraturstudier där jag har studerat de böcker som
nämns i litteraturlistan. Jag har också läst Tryck- och yttrandefrihetsberedningens ”Ett nytt
grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten? Tryck- och yttrandefrihetsberedningen
inbjuder till debatt”, SOU 2006:96 och dir. 2008:42 samt Yttrandefrihetsberedningens
”Grundlagsskydd för digitalbio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor SOU 2009:14.
För att få mer kompletterande information inom området som fanns i litteraturen som
studerades har jag också använt mig av informantundersökningar.
Dessa intervjuer som genomfördes då har också gett möjlighet till att ställa följdfrågor till den
senaste ”Ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten? Tryck- och
yttrandefrihetsberedningen inbjuder till debatt”,  SOU 2009:14.

De respondenter som ingår i informantundersökningen är följande:
Thomas Bull - Thomas Bull är professor i konstitutionell rätt och har författat SOU 2006:96
del 2, tjänstgjort som expert i SOU 2009:14 samt idag fortfarande arbetar med Tryck- och
yttrandefrihetsberedningens arbete som skall läggas fram tidigast den 20 december 2010.

Feryal Mentes - Feryal Mentes är ämnessakkunnig på Grundlagsenheten,
Justitiedepartementet.

Sverker Gustavsson - Sverker Gustavsson är professor i statskunskap vid Uppsala universitet
med särskilt intresse för svensk och europeisk författningspolitik och även medförfattare till
boken Till tryckfrihetens försvar – en ögnasten i ett fritt rike.

Marina Lähteenmaa - Marina Lähteenmaa är pressekreterare på Europaparlamentets
informationskontor i Sverige. Under intervjun visade det sig att Marina Lähteenmaa inte
kunde besvara frågorna från intervjuformuläret. Hon hänvisade då istället till EG-rätts juristen
Carl-Fredrik Bergström på Sieps. Han kunde svara på vissa frågor men det skulle ta längre tid
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att få fram svar på de huvudsakliga frågorna, vilket det inte fanns tid för. Därför finns vare sig
frågorna eller svaren till Marina Lähteenmaa och Carl-Fredrik Bergström eftersom de är för
knapphändiga.

Då det inte finns något egenvärde i att ställa samma frågor till samtliga svarspersoner
utformades första delen av intervjuguiden med samma grundläggande frågor och den andra
delen av frågor anpassat till experternas område.
Intervjuguiden bifogas längst bak i uppsatsen. Valet av respondenterna ansågs vara en lämplig
avgränsning för undersökningen baserad på den begränsade tidsramen. Likaså de personliga
intervjuerna med representanterna från de olika områdena bedömdes vara den mest lämpliga
metoden av insamling av data.
I min uppsats har jag använt informationen från intervjuerna med experterna Thomas Bull,
Sverker Gustavsson och Feryal Mentes i min analys tillsammans med mina egna reflektioner.

2.2 Insamling av primärdata

Primärdata för uppsatsen är hämtad från kvalitativa intervjuer genomförda av
representanter från Justitiedepartementet, Uppsala universitet och Tryck- och
yttrandefrihetsberedningen. Motivet till att intervjuerna från dessa representanter har fungerat
som primärdata är av den anledningen att dessa själva har medverkat i Tryck- och
yttrandefrihetsberedningens arbete. Intervjuerna genomfördes på respondenternas kontor, dvs.
på Uppsala universitet och Justitiedepartementet 8/12-10/12 2008. Inför varje intervju
förbereds en intervjuguide (se bilaga) som skickades ut till respondenterna ca 4 dagar innan
intervjutillfället. Ett problem med alla intervjuer förutom intervjun på Justitiedepartementet
var det begränsade tidsutrymmet som var ca 20 minuter per intervju. Eftersom syftet med
uppvärmningsfrågor och inledningsfrågor är att skapa en god stämning med respondenten och
detta uppstod redan vid kontaktsökandet utformades intervjuguiden med direkta och konkreta
frågor från början. Då det behövdes mer tid för följdfrågor så genomfördes dessa senare
genom e-post.  Av respondenterna svarade Feryal Mentes på Grundlagsenheten
Justitiedepartementet och Thomas Bull vid Uppsala Universitet.

För att uppsatsen skall bli valid har jag valt att göra både informantundersökning och
respondentundersökning. Svaren från informantundersökningen skall bidra med information
om hur utredningen i tryck- och yttrandefrihetsfrågorna som diskuteras i uppsatsen har tagits
emot i praktiken som relevanta myndigheter och experter inom området5.
Informantundersökningen skall på så sätt fungera som ett komplement till den litteratur som
används i uppsatsen. Undersökningen skall även ses som en vidare diskussion inom området
då den tar vid där diskussionen slutar i den senast publicerad litteratur som jag har hittat inom
området.

                                                  
5 Peter, Esaiasson, Mikael, Gilljam, , , Henrik, Oscarsson, Lena, Wängnerud: Metodpraktikan. Vällingby.
Nordstedts Juridik AB, s.257 – 261
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2.3 Rättsfall och förarbeten

Förutom den ovan nämnda litteraturen inom området används även som källa i
uppsatsen de förarbeten som sedan 2003 utreder problematiken inom dagens tryck- och
yttrandefrihetsfrågor. Då de betänkanden inom SOU rapporterna som anges i uppsatsen
innehåller förslag till ny lagtext och s.k. motiv (dvs. en redogörelse för de tankegångar på
vilka kommittén grundat sitt förslag) anses de högst relevant att använda som källa då de är
den mest uppdaterade litteraturen inom området. Då utdrag ur förarbetena till viktigare lagar
publiceras i Nytt Juridiskt Arkiv anges även dessa som källa. Eftersom en stor del av
problematiken med tryck- och yttrandefrihetsfrågorna beror på att juridiken inte utvecklas i
samma hastighet som tekniken, kommer även vissa rättsfall ”prejudikat” att tas upp. Inom det
svenska rättsväsendet finns en stor respekt för prejudikat vilket ökar förutsägbarheten för den
rättsliga bedömningen av likartade fall i framtiden6, vilket kan anses högst intressant inom
denna uppsats problematik.

2.4 Validitet

Enligt Peter Esaiasson innebär begreppet validitet det sättet på vilket forskaren
översätter det teoretiska språket till ett operationellt språk och hur det ständigt ställs inför
prövningar. Alltså beror graden på reliabilitet på översättningen och förekomsten eller
frånvaron av systematiska fel. Förutom det måste det som undersöks vara det som man påstår
sig undersöka7. De frågor som ställdes följdes av en intervjuguide som utformades innan
intervjuerna genomfördes. Dessa bifogas. Frågorna stämde överens med uppsatsens syfte och
frågeställning. Innan intervjuerna genomfördes hade respondenterna blivit informerade om
uppsatsens syfte och fått ta del av frågorna.

2.5 Reliabilitet

Inför skrivandet av uppsatsen läste jag på om både svensk yttrandefrihet och europeisk
yttrandefrihet i den litteratur som fanns så att kärnfulla frågor kunde ställas under
intervjuerna. Dessutom läste jag på om det område som respektive respondent är verksam
inom för området av yttrandefrihet. För att minska stress och nervositet genomfördes
intervjuerna på respektive respondents kontor. En diktafon användes för att kunna prata med
respondenterna på ett avslappnat och lugnt sätt. Då det inte alltid fanns tillgång till så mycket
tid för intervjuerna användes även följdfrågor via mejl. Utifrån de förutsättningar som gavs
ansågs det som tillräckliga åtgärder för att bibehålla god reliabilitet.

                                                  
6 Agell, Malmström, 2007: Civilrätt. Malmö: Elanders Sverige AB.
 s. 29-33
7 Peter, Esaiasson, Mikael, Gilljam, Henrik, Oscarsson, Lena, Wängnerud: Metodpraktikan. Vällingby.
Nordstedts Juridik AB, s.63
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3. Sveriges grundlagar

Sveriges konstitution bygger på fyra grundlagar vilka är: Regeringsformen,
Successionsordningen, Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen.
Grundlagarna står över alla andra lagar vilket innebär att innehållet i övriga lagar aldrig får
strida mot vad som står i grundlagarna. För att Riksdagen inte ska kunna fatta förhastade
beslut som inskränker människors fri- och rättigheter har man beslutat att grundlagarna ska
vara svårare att ändra än andra lagar. För att demokratin ska skyddas har man därför bestämt
att det finns två sätt att ändra en grundlag på. Det ena är att riksdagen fattar två beslut med
likadant innehåll och att det hålls ett allmänt val mellan de två besluten. Det andra alternativet
är att anordna en folkomröstning i en grundlagsfråga. Riksdagen fattar då först ett beslut om
att ändra i en grundlag och kan sedan besluta om att en folkomröstning ska hållas. Resultatet
av en sådan folkomröstning är bindande. Det innebär att om resultatet blir nej så får riksdagen
inte ändra i grundlagen. Denna möjlighet infördes 1980 men har aldrig använts8.

 3.1. Lagar och förordningar

Med lag eller författning åsyftas en skriven rättsregel. En lag eller författning som i sin
rubrik kallas för lag, t.ex. lag (2000:24) är alltid antagen av riksdagen medan förslag till en
lag framläggs av regeringen. Vad som skall regleras genom lag beror på ämnets vikt vilket
anges i regeringsformen.  En förordning beslutas av regeringen antingen med stöd av
bemyndigande i en lag eller med stöd av regeringsformens regler om vad som faller inom
regeringens kompetensområde. Äldre författningar benämns ofta som kungörelse eller stadga.
Själva beslutet om utfärdande av antagna lagar och andra författningar fattas alltid av
regeringen. Lagar och författningar offentliggörs löpande i den officiella publikationen Svensk
författningssamling (SFS). Varje författning kan identifieras av sitt årtal och sitt speciella
nummer (ex. 1970:991). Vanligen anges i slutet av författningen den dag då den skall träda i
kraft. Ofta finns där också särskilda övergångsbestämmelser9.

3.2 Förarbeten, direktiv, SOU, motiv och betänkande

Lagar och andra författningar kommer till efter mer eller mindre omfattande förarbeten.
För viktigare lagar tar dessa förarbeten vanligen ganska många år. Regeringen beslutar
direktiv (ex. Dir 2008:42) och lämnar på detta sätt uppdrag till en kommitté eller utredning.
Kommittén eller utredningen redovisar sitt arbete genom att lämna ett betänkande som
publiceras i Statens offentliga utredningar (SOU,)(t.ex. SOU2006:96 del 1 Ett nytt
grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten? Tryck-och yttrandefrihetsberedningen).
Betänkandet innehåller förslag till lagtext samt s.k. motiv, d.v.s. en redogörelse för de
tankegångar på vilka kommittén grundat sitt förslag. Betänkandet går sedan ut på
remissbehandling hos myndigheter, organisationer m.fl. På grundval av remissvaren sker

                                                  
8 http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____1527.aspx
9 Agell, Malmström, 2007: Civilrätt. Malmö: Elanders Sverige AB.
 s. 27-29
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sedan en bearbetning i vederbörande departement i departementspromemoria, (ex. Ds 1989:7
Bidragsbrott). Därefter kan yttrande komma att inhämtas från lagrådet (normalt tre domare
från högsta domstolen och regeringsrätten).

Efter lagrådets utlåtande överarbetas förslaget än en gång i departementet om det
behövs. Regeringen färdigställer samt beslutar en proposition och överlämnar den till
riksdagen (ex. prop.1994/95: Miljöbalk).I riksdagen behandlas propositionen av ett
riksdagsutskott som lämnar ett betänkande (ex. bet. 2004/05 JuU16).Bifalles propositionen
anmäls detta i en skrivelse till regeringen (ex. rskr 1962:387). Regeringen utfärdar
(promulgerar) lagen, (ex. BrP). Utdrag ur förarbeten till viktigare lagar publiceras sedan i Nytt
juridiskt arkiv, avd. II (NJA II)10.
Nedan följer en översiktlig lathund om lagstiftningskedjan som läsaren lätt kan gå tillbaka till
under den fortsatta läsningen av uppsatsen.

Lagstiftningskedjan
1. Kommittédirektiv

Regeringen skriver riktlinjer för utredningsarbetet i offentliga utredningar och
kommittéer.

⇓
2. SOU eller Ds

Slutsatser (betänkanden) från Statens offentliga utredningar och kommittéer publiceras
i serien SOU. Ds kallas serien av rapporter som lämnats av departementsutredningar.

⇓
3. Lagrådsremiss

Förslag till propositionstext som regeringen skickar till Lagrådet för granskning innan
propositionen lämnas till riksdagen.

⇓
4. Proposition

Regeringens förslag till riksdagen om en ny lag eller lagändring.
⇓

5. Riksdagens utskottsbetänkande
Innan riksdagen beslutar om en proposition behandlas frågan i något av riksdagens
utskott. Därefter lämnar utskottet sitt ställningstagande i form av utskottsbetänkande.

⇓
6. Riksdagsbeslut

Riksdagen fattar beslut utifrån propositionen och utskottets betänkande. Besluten
publiceras i serien Beslut i korthet.

⇓
7. Lagar

Alla lagar publiceras i Svenska författningssamling (SFS) som finns publicerad på
Internet.

                                                  
10 Ibid s. 28-29
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3.3 Rättspraxis, prejudikat, förhandsavgörande

Rättspraxis innebär en bedömning som förekommit i tidigare likartade rättsfall. Särskilt
betydelsefulla är domsmotiveringarna i Högsta domstolen, prejudikat. HD:s primära uppgift
är att vägleda tingsrätterna och hovrätterna då de vid vissa fall finner att lagen är oklar.
Domstolar och andra myndigheter har egentligen ingen formell skyldighet att följa tidigare
rättsfall, ”prejudikat”, men de avviker inte gärna utan synnerligen starka skäl från de högsta
instansernas uppfattning.

Sveriges medlemskap i EU har medfört att domar från den s.k. EG-domstolen kan få
avgörande betydelse för den svenska rättstillämpningen inom områden för europeisk
lagharmonisering. (Mer om lagharmonisering tas upp senare i uppsatsen under punkten
Lagharmonisering). Inom sådana områden är även högsta domstolen skyldig att följa EG-
domstolens praxis och att i oklara fall begära ett s.k. förhandsavgörande om EG-rättens
innehåll. Högsta domstolens avgöranden publiceras i Nytt juridiskt arkiv (ex. NJA 1956
s.12511).

3.4 Lagval, lagharmonisering, konventioner

Resande och handel mellan länder är ingen ny företeelse liksom inte heller att
människor flyttar från ett land till ett annat. Men internationaliseringen är starkare idag vilket
skapar juridiska problem. För att förstå problematiken bättre har jag valt att demonstrera detta
med ett exempel.

Antag att ett svenskt företag ingår ett avtal om köp av ett fartyg från ett skeppsvarv i
Chile. Efter köpet anklagar den ena parten den andra parten för kontraktsbrott och en tvist har
nu uppstått dem sinsemellan. De juridiska frågorna blir bl.a. då
- vilken behörighet finns för den chilenska domstolen respektive den svenska domstolen att ta
upp tvisten för avgörande?
- vilket lands civilrättsliga regler skall man välja att följa?
- hur skall erkännande av domar meddelas i ett annat land?

Det första som skall utredas är om parterna kan väcka talan mot den andra vid domstol i
Sverige eller Chile. Det kan mycket väl vara så att enligt Chiles och Sveriges rättsordningar så
har en domstol i båda länderna behörighet att ta upp tvisten. Om inte länderna är bundna till
en internationell konvention i frågan avgörs en domstols behörighet enligt det egna landets
regler i s.k. internationell processrätt (trots terminologin är det fråga om nationell rätt i varje
land).
Om den svenska domstolen skulle vara behörig att ta upp tvisten mellan den chilenske
tillverkaren och den svenske köparen, måste den svenska domstolen även avgöra vilket lands
lag som skall tillämpas. Alltså - skall den svenska domstolen använda chilensk rätt eller
svensk rätt? Detta val av tillämplig lag sker i svensk domstol enligt reglerna i den svenska
internationella privaträtten som också den är en del av nationell rätt. Motsvarande gäller vid
eventuell domstolsprövning i Chile. Skulle tvisten istället tagits upp i chilensk domstol och
denna i dom ålagt att den svenske köparen ska betala köpesumman till den chilenske säljaren,
uppkommer följdfrågan om den chilenska domen är verkställbar i Sverige.

I de flesta länder brukar parterna som är berörda av en rättsfråga över gränserna ha
frihet att välja tillämplig lag åtminstone om deras tvist har någon anknytning till det land vars

                                                  
11 Ibid, s. 29-34
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rättsordning utpekas. En ofta förekommande tanke är att lagvalet bör gälla den stat till vilket
tvisten har den starkaste anknytningen vid en helhetsbedömning. Rättsliga tvister som sker
över nationsgränserna kan bli svåröverskådlig och i värsta fall slumpartad för de inblandade
parterna.

För att undvika detta och därmed försöka främja en större enkelhet, förutsebarhet och
rättssäkerhet ingår länder internationella överenskommelser i s.k. konventioner. Med dessa
konventioner kan flera länder samordna sina regler om den internationella processrätten
angående domsrätt och verkställighet av domar angående lagvalet eller innehållet. (En viktig
konvention som har kommit att påverka svensk lagstiftning är Europakonventionen vilket
kommer att tas upp senare i uppsatsen)12.

3.5. Europakonventionen, EG-rättens betydelse i Sverige

När en internationell konvention ratificerats av Sverige grundlägger den visserligen en
folkrättslig förpliktelse för riket. Men däremot tillämpas konventionen inte på rent nationella
förhållanden förrän dess regler genom lagstiftning införlivats med den svenska rätten. Det är
först då som konventionen blir formellt bindande för domstolar och myndigheter. Europeiska
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna utgör
en del av den svenska rätten i dag (genom en särskild lag 1994:1219).

Denna konvention binder de stater som är medlemmar av Europarådet och tillämpas av
en europeisk domstol för mänskliga rättigheter, med säte i Strasbourg. Konventionen kan
åberopas direkt inför svenska domstolar och myndigheter för prövning av om svensk rätt
tillgodoser det skydd som konventionen uppställer för de mänskliga fri- och rättigheterna.

Den 1 januari 1995 blev Sverige medlem i EU13. Detta internationella samarbete
medförde att Sverige liksom övriga EU-länder fick sin lagstiftning påverkad. Samarbetet
mellan EU-länderna går längre än vad som vanligtvis är fallet när ett land ansluter sig till en
internationell konvention. Inom EU kan regler med bindande verkan för medlemsstaterna och
deras medborgare i vissa frågor införas genom majoritetsbeslut. Detta gäller endast i
skrivande stund och kommer med all sannolikhet att ändras då Lissabonfördraget ratificerats
av EUs medlemsländer. EG-rätten har fått stor betydelse för svensk rätt. Den del av EG-rätten
som följer omedelbart av Romfördraget från 1957 kallas för ”primärrätten” och dessa regler är
delvis direkt tillämpliga för företag och enskilda i medlemsländerna. Sedan Rom-fördraget
har det tillkommit olika rättsakter, den s.k. ”sekundärrätten” för utvecklingen av den inre
marknaden.

Inom EG-rätten är de viktigaste rättsakterna förordningar och direktiv. En förordning
blir omedelbart tillämplig i medlemsstaterna. Ett direktiv däremot riktar sig till
medlemsstaterna och ålägger dessa att införa en viss typ av regler. På så sätt kan
medlemsstaterna själva välja i vilken form direktivet skall genomföras. Ett direktiv kan även
ha direkt effekt. Detta innebär att ett direktiv som skall införas i ett land genom nationell
lagstiftning kan ha direkt effekt i ett medlemsland. EG-domstolen har nämligen utvecklat att
enskilda och företag kan ha rätt till skadestånd av en medlemsstat om man har lidit skada för
att staten inte inom en viss tid har infört ett EG-direktiv. Ett motsvarande skadeståndsansvar
kan förekomma även i andra fall om en medlemsstats åtgärder strider mot EG-rätten. Strävan
att harmonisera rättsutvecklingen inom EU:s medlemsländer gäller också tillämpningen av

                                                  
12 Ibid s.39-42     
13 http://www.eu-upplysningen.se/Medlemskap-och-historik/Sveriges-medlemskap/
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redan beslutade rättsakter. Om en nationell domstol tycker att EG-rätten är oklar inom en viss
fråga kan domstolen inhämta ett s.k. förhandsavgörande. Ett förhandsavgörande innebär att
EG-domstolen då tolkar rättsakter och andra beslut inom gemenskapen och skickar denna
tillbaka till den nationella domstolen. Ett förhandsavgörande binder då den nationella
domstolen när denna skall avgöra tvisten14.

3.6 Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen

3.6.1 Historik

När boktryckarkonsten uppfanns på 1400-talet medförde det vidgade möjligheter att
sprida mångfaldiga böcker och andra skrifter och i och med detta en större spridning av
kunskap och åsikter. Men dessa nya möjligheter väckte även misstro av dåtidens makthavare.
Kyrkan införde förhandsgranskning och tillståndstvång för tryckning av böcker för att hindra
utgivningen av felaktiga bibeleditioner och spridning av villoläror.

Denna censur följdes senare av furstarna som inte ville tillåta fria opinionsyttringar i
politiska frågor. Vid nya tidens början existerade ingen tryckfrihet utan statlig och, i somliga
länder, även kyrklig censur var regel. Även i Sverige härskade länge det statliga
censursystemet.
Men år 1766 i slutet av frihetstiden var Sverige, vid sidan av England, ett av de första länder
som avskaffade censuren och som första land gav Sverige tryckfriheten grundlagsskydd. Men
redan 1774 utfärdades en ny tryckfrihetsförordning som avsevärt beskar tryckfriheten i
Sverige. Två år senare, 1776, proklamerades tryckfrihet i flera av de stater i de
nordamerikanska staternas frigörelse. Tätt därefter fastslogs också tryckfriheten som en del av
åsikts- och yttrandefriheten i den franska revolutionens rättighetsförklaring 1789. I Sverige
under den gustavianska tiden genomfördes senare gradvis inskränkningar i tryckfriheten,
vilket slutligen ledde till att censursystemet återinfördes. Men efter 1809 års statsvälvning
fastslogs på nytt tryckfrihetens grundläggande principer (i RF §86) och 1810 antogs en
tryckfrihetsförordning som byggde på i huvudsak samma principer som 1766 års förordning.

År 1812 tillkom en ny tryckfrihetsförordning som genom införandet av s.k.
indragningsmakten innebar rätt för regeringen att förbjuda fortsatt utgivning av periodisk
skrift som kom att bestå fram till 1845. TF som skapades 1812 kom att med åtskilliga
ändringar och tillägg att bestå fram till 1945. Förordningen bestod då endast av fem
paragrafer men blev med tiden allt mer vidlyftig och svåröverskådlig. Då även dess sakliga
innehåll ansågs föråldrat på flera punkter beslöts 1944 en allmän revision av
tryckfrihetsförordningen (SOU 1946:60), vilket efter vissa ändringar antogs av riksdagen
1948 och 1949. Den nya tryckfrihetsförordningen trädde sedan i kraft 1950. I flera avseenden
ger den tryckfriheten förbättrande garantier, särskilt mot bakgrunden av de inskränkningar
som gällde under andra världskriget.

TF 1949 har sedan dess ändrats åtskilliga gånger efter sin tillkomst, bl.a. beslutades
ganska omfattande ändringar 1976. Den har även kompletterats av flera andra lagar, 1980
med sekretesslagen (1980:100) och 1991 kompletterades den med YGL. Sedan 1800-talet har
tryckfriheten vunnit erkännande i de flesta västerländska staters författningar. Men

                                                  
14 Agell, Malmström, 2007: Civilrätt. Malmö: Elanders Sverige AB
 s. 42-46
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tryckfriheten har aldrig uppnått en statisk rättighet utan har ständigt påverkats av politiker och
kungar som suttit vid makten både i Sverige och i Europa. I Europa var tryckfriheten
avskaffad i Italien under den fascistiska perioden och i Tyskland under den
nationalsocialistiska perioden följt av diktaturer som t.ex. under Francisco Francos tid i
Spanien 1940-197515.

I flera århundraden har som sagt tryckfriheten funnits som en frihetstanke om
åsiktsfrihet och yttrandefrihet i Europa och norden. Som nämndes tidigare värderade Sverige
dessa rättigheter så högt att de som första land gav tryckfriheten grundlagsskydd. Men hur
högt värderar vi tryckfriheten idag? Under det senaste decenniet har teknik utvecklats i en
enorm hastighet vilket gör att lagstiftningen inte hinner med. Sedan Sveriges inträde i EU
ställs Sverige även för en ny problematik, vad händer när EG-rätten står över svensk grundlag
i tryck- och yttrandefrihetsfrågor?

I Sverige ändrades senast tryckfrihetsförordningen 1992 och nu är det dags igen.
Den 30 april 2003 beslutade regeringen att tillkalla en beredning, ledd av
Justitiedepartementet kallad Tryck- och yttrandefrihetsberedningen (Ju 2003:04).
Beredningens uppgift har varit att följa utvecklingen på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga
området. Beredningen skall även utreda och lämna förslag till lösningar av de olika problem
som tryck- och yttrandefriheten har stött på bl.a. med den accelererande teknikutvecklingen
samt problemen med EG-rätten. Beredningen överlämnade 2006 ett delbetänkande ”Ett nytt
grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten? Tryck- och yttrandefrihetsberedningen
inbjuder till debatt” (SOU 2006:96).

I debattänkandet behandlar beredningen frågan om ett nytt grundlagsskydd för tryck-
och yttrandefriheten och frågan om ny teknik för framställning av skrifter och tekniska
upptagningar omfattas av grundlagarna. Som ett underlag för en diskussion presenterar Tryck-
och yttrandefrihetsberedningen bl.a. tre lagtextalternativ16. Den 16 maj 2008 ombildades
beredningen till en parlamentariskt sammansatt kommitté. Justitiekanslern Göran Lambertz
förordnades till kommitténs ordförande. Samma dag förordnades även som ledamöter i
kommittén av riskdagsledamöter från m, kd, fp, c, s och v samt även vissa experter på
området. Kommittén antog då namnet Yttrandefrihetskommittén. Yttrandefrihetskommitténs
arbete är att fullgöra dels de uppgifter som kvarstår enligt Tryck- och
yttrandefrihetsberedningens tidigare direktiv (dir 2003:58 och dir 2007:76), dels de uppgifter
som anges i ett nytt direktiv (dir 2008:42). Arbetet är uppdelat i två etapper. Etapp 1 omfattar
förslag till grundlagsändringar inför valet 2010. Detta arbete redovisas i delbetänkandet
”Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor” (SOU 2009:14).
Kommittén fortsätter även i skrivande stund att utreda frågan om man i längden bör behålla
teknikoberoende grundlagsreglering av tryck- och yttrandefriheten. Uppdraget i denna del
skall redovisas senast den 20 december 2011.

Mer om de problem som tryck- och yttrandefriheten står inför idag samt vad Tryck- och
yttrandefrihetsberedningen och Yttrandefrihetskommittén har kommit fram till tas upp längre
fram i uppsatsen.

                                                  
15 Hans-Gunnar, Axberger, Håkan, Strömberger,: Yttrandefrihetsrätt. Lund. Studentlitteratur, 2004, s.13-14
16 2006:96. : Ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten? Tryck- och yttrandefrihetsberedningen
inbjuder till debatt Del 1. Delbetänkande av Yttrandefrihetsberedningen. Stockholm 2006. Edita Sverige AB,
s.3-5.
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Men för att kunna jämföra de nya förslagen till TF och YGL krävs förståelse för de regler
som gäller idag 2009.

3.6.2 Tryckfrihetsförordningen

Som nämndes ovan består Sveriges konstitution av fyra grundlagar. Tre av dessa fyra
grundlagar har regler om tryck- och yttrandefrihet. Dessa är: regeringsformen (RF),
tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Det skydd grundlagarna
ger medborgaren gäller framförallt skydd gentemot staten, även kallat det allmänna. Det är
bara förbudet mot förtal där grundlagen skyddar medborgare gentemot andra medborgare.
I RF står det i första kapitlet att ”folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning”.

I andra kapitlet om de grundläggande fri- och rättigheterna räknas det upp en rad
grundläggande fri- och rättigheter som varje svensk medborgare har, bland annat
yttrandefrihet och informationsfrihet. Definitionen av yttrandefrihet innebär rätten att i vilken
form som helst ”uttrycka tankar, åsikter och känslor”.  Informationsfrihet innebär rätten att
själv skaffa ”upplysningar” och att ”i övrigt taga del av andras yttranden”17.
Nedan följer dessa rättigheter i sin fulla text, hämtade från lagtexten.

1§ Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad
1.yttrandefrihet: frihet att i tal skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och
känslor,
2. informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras yttranden,
3.mötesfrihet: frihet att anordna och bevista sammankomst för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för
framförande av konstnärligt verk,
4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och deltaga i demonstration på allmän plats,
5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften,
6. religionsfrihet. frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.
Beträffande tryckfriheten och motsvarande frihet att yttra sig i ljudradio, television och vissa liknande överföringar samt
filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar gäller vad som är föreskrivet i tryckfrihetsförordningen
och yttrandefrihetsgrundlagen. I tryckfrihetsförordningen finns också bestämmelser om rätt att taga del av allmänna
handlingar.

RF 2 kap Grundläggande fri- och rättigheter 1§

De grundläggande bestämmelserna om tryckfriheten finns i TF 1:1. Tryckfriheten är
enligt TF 1:1 en rättighet för varje svensk medborgare. Tryckfrihetens syfte anges i TF 1:1 2
st vara ”säkerställande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning”. Med detta
menas att genom tryckfriheten skall därför spridningen av åsikter och information säkras. Det
TF främst vill skydda är meningsutbyte och upplysning i samhällsfrågor. Men också religiösa,
vetenskapliga och skönlitterära yttranden och framställningar av underhållningskaraktär
skyddas av TF. Vidare i 2 st anges tryckfriheten bestå i frihet att ”i tryckt skrift yttra sina
tankar och åsikter, offentliggöra allmänna handlingar samt meddela uppgifter och
underrättelser i vad ämne som helst”. I 3 st fastslås rätten att meddela uppgifter och
underrättelser för offentliggörande i tryckt skrift och i 4 st rätten att anskaffa uppgifter i
publiceringssyfte. Men tryckfriheten är inte oinskränkt. TF stadgar själv vissa inskränkningar
i tryckfriheten. I 2 st skall vid dess utövande iakttagas ”de bestämmelser som äro i denna
förordning meddelade till skydd för enskild rätt och allmän säkerhet” och meddelande till
skyddet för enskild rätt och allmän säkerhet”, och meddelelsefrihetens princip gäller enligt 3
st ej då ”annat är i denna förordning föreskrivet”. Samma begränsning gäller enligt 4 st i

                                                  
17 Wiweka, Warnling-Nerep,: En orientering i yttrandefrihet & tryckfrihet. Stockholm: Jure Förlag AB, 2009,
s.12-20.
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rätten att anskaffa uppgifter. Dessa specifika rättigheter och begränsningar kommer att tas upp
närmare senare i uppsatsen.

Men samtidigt fastslår TF vissa allmänna principer som sätter en gräns för
möjligheterna att inskränka i tryckfriheten. I 1 st står det att det ej får finnas ”några av
myndighet eller annat allmänt organ i förväg lagda hinder”. Denna regel avser främst att
förbjuda censur och preciseras i TF 1:2. I 1 st står det även att den som har utgivit skrifter
endast kan tilltalas av laglig domstol och endast straffas för skriftens innehåll. Den som har
utgivit skriften kan bara straffas om innehållet strider mot tydlig lag, given att bevara allmänt
lugn utan att återhålla allmän upplysning. I TF 1:3 fastslås principen om TF:s exklusivitet
som straff- och processlag. Med detta menas att man ej får bestraffa någon i tryckfrihetsbrott i
administrativ väg eller utan klart lagstöd. Som allmän huvudprincip får man även bara ingripa
på grund av tryckfrihetsbrott först i efterhand genom allmän domstol och med stöd av
ansvarsbestämmelser i TF.

I TF 7 kap Om tryckfrihetsbrott finns brottskatalogen. I denna katalog står det i detalj
hur något inte får uttryckas och vad som inte får uttryckas. Allt annat får man annars uttrycka.
I och med kap 7 framgår att gränserna för yttrandefriheten i tryckt skrift är mer vidsträckt i
Sverige än i många andra länder18. Nedan följer dessa rättigheter hämtade från lagtexten.

1§ Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt att, utan några av myndighet eller annat allmänt organ i förväg lagda
hinder, utgiva skrifter, att sedermera endast inför laglig domstol kunna tilltalas för deras innehåll, och icke i annat fall kunna
straffas därför, än om detta innehåll strider mot tydlig lag, given att bevara allmänt lugn, utan att återhålla allmän upplysning.

I överensstämmelse med de i första stycket angivna grunderna för en allmän tryckfrihet och till säkerställande av ett fritt
meningsutbyte och en allsidig upplysning skall det stå varje svensk medborgare fritt att, med iakttagande av de bestämmelser
som äro i denna förordning meddela till skydd för enskild rätt och allmän säkerhet, i tryckt skrift yttra sina tankar och åsikter,

offentliggöra allmänna handlingar samt meddela uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst.
Det skall ock stå envar fritt att, i alla de fall då ej annat är i denna förordning föreskrivet, meddela uppgifter och

underrättelser i vad ämne som helst för offentliggörande i tryckt skrift till författare eller annan som är att anse som
upphovsman till framställningen i skriften, till skriftens utgivare eller, om för skriften finnes särskild redaktion, till denna

eller till företag för yrkesmässig förmedling av nyheter eller andra meddelanden till periodiska skrifter.
Vidare skall envar äga rätt att, om ej annat följer av denna förordning, anskaffa uppgifter och underrättelser i vad ämne som

helst för att offentliggöra dem i tryck skrift eller för att lämna meddelande som avses i föregående stycke.

TF kap 1 Om tryckfrihet 1§

Det som även är specifikt svenskt med vår yttrandefrihet är att yttrandefriheten är
kopplad till ett antal bestämmelser som tillsammans ska garantera medborgarna rätten till
kunskap i samhälleliga angelägenheter. De rättigheter som möjliggör detta är:
offentlighetsprincipen, meddelarskyddet och anskaffarrätten19.

3.6.3 Meddelarskydd i TF

I det föregående kapitlet gavs en översikt över TF. Detta kapitel skall ägnas åt en
redogörelse för de regler i TF som avser att garantera tryckfriheten. Detta görs genom att ge
ett särskilt skydd åt dem som medverkar vid en tryckt skrifts tillkomst.  Dessa skyddsregler
kan delas upp i två huvudgrupper. Den första gruppen avser att skydda dem som på olika sätt

                                                  
18 Hans-Gunnar, Axberger, Håkan, Strömberger,: Yttrandefrihetsrätt. Lund. Studentlitteratur, 2004, s.15-17.
19 Anders, Olsson R,: Yttrandefrihet & tryckfrihet handbok för journalister. Danmark. Narayana Press, 2006,
s.19-21
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bidrar till innehållet i en tryckt skrift. Dessa personer får i viss omfattning skydd av
ansvarsfrihet och anonymitetsskydd.

Den andra gruppen av regler avser att underlätta framställningen av tryckta skrifter samt
utgivning och spridning av tryckta skrifter. Detta görs genom att föreskriva etableringsfrihet
samt förbud mot censur och andra hindrande åtgärder.
De personer som skyddas av den första gruppen av regler är anskaffare, meddelare, författare
och utgivare av icke periodisk skrift. Däremot inte utgivare av periodisk skrift.
Anskaffaren respektive meddelaren kan både vara en och samma person eller två helt olika
aktörer. Det finns dels en rätt att anskaffa uppgifter och underrättelser i vilket ämne som helst
för att offentliggöra dem i tryckt skrift. Och dels en rätt att meddela uppgifter och
underrättelser för publicering. Men det som är avgörande är avsikten till publiceringen och
inte att något verkligen blir publicerat20.

Syftet med reglerna är att själva tillkomsten av tryckta skrifter skall underlättas. Detta
görs genom att de personer som bidrar till innehållet i en tryckt skrift skall kunna känna en
viss trygghet mot rättsliga påföljder och obehag av annat slag.  I TF 1:1, 1 och 2 st uttrycks
författares och utgivares skyddade ställning i allmänna ordalag.

1§ Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt att, utan några av myndighet eller annat allmänt organ i förväg lagda
hinder, utgiva skrifter, att sedermera endast inför laglig domstol kunna tilltalas för deras innehåll, och icke i annat fall kunna
straffas därför, än om detta innehåll strider mot tydlig lag, given att bevara allmänt lugn, utan att återhålla allmän upplysning.

I överensstämmelse med de i första stycket angivna grunderna för en allmän tryckfrihet och till säkerställande av ett fritt
meningsutbyte och en allsidig upplysning skall det stå varje svensk medborgare fritt att, med iakttagande av de bestämmelser
som äro i denna förordning meddela till skydd för enskild rätt och allmän säkerhet, i tryckt skrift yttra sina tankar och åsikter,

offentliggöra allmänna handlingar samt meddela uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst.

TF 1:1 1 och 2 st

I TF 1:1 3 st slås meddelarfrihetens princip fast. Det skall stå envar fritt att meddela
uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst för offentliggörande i tryckt skrift till
författare eller annan upphovsman. Även till utgivare, redaktion eller nyhetsbyrå. Genom
denna princip har man velat säkra tidningspressens tillgång till nyhetsmaterial men även
meddelanden avsedda för publicering i andra skrifter omfattas av principen. Men för att en
meddelare skall vara skyddad enligt denna regel krävs att meddelandet har lämnats i
publiceringssyfte och till en bestämd mottagare.

Publiceringssyftet har en avgörande betydelse. Om ett meddelande t.ex. sänds in till en
tidningsredaktion och blir refuserat så är meddelaren i princip ändå skyddad. Om en person
däremot lämnar en journalist ett förtroligt meddelande, som denna på eget bevåg publicerar,
skyddas meddelaren inte av påföljder, som t.ex. ärekränkning. Meddelandet måste i så fall ha
lämnats direkt till skriftens författare eller annan upphovsman till framställningen i skriften,
till skriftens utgivare eller till dess redaktion (om sådan finns). Anlitas en mellanhand blir det
istället denna som blir skyddad. Med redaktion innefattas även företag för yrkesmässig
förmedling av nyheter, dvs. nyhetsbyråer. Skulle en meddelare samtidigt sprida sina uppgifter
till utomstående personer blir han /hon ansvarig för vad han/hon har meddelat dessa. TF 1:1 3
st innebär även att offentliga myndigheter är skyldiga att respektera den enskildes (även
offentliga funktionärers) rätt att lämna meddelanden i publiceringssyfte.

                                                  
20 Wiweka, Warnling-Nerep, En orientering i yttrandefrihet & tryckfrihet. Stockholm: Jure Förlag AB, 2006,
s.40-41
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Det skall ock stå envar fritt att, i alla de fall då ej annat är i denna förordning föreskrivet, meddela uppgifter och
underrättelser i vad ämne som helst för offentliggörande i tryckt skrift till författare eller annan som är att anse som

upphovsman till framställningen i skriften, till skriftens utgivare eller, om för skriften finnes särskild redaktion, till denna
eller till företag för yrkesmässig förmedling av nyheter eller andra meddelanden till periodiska skrifter.

TF 1:1 3 st

I TF 1:1 3 och 4 st anges mera preciserat förutsättningarna för att någon skall få skydd
som meddelare respektive anskaffare. Detta beskrivs närmare i kaptitel ……om Ansvarsfrihet
och Anonymitetsskydd. Enligt TF 1:1 4 st skall envar äga rätt att anskaffa uppgifter och
underrättelser i vad ämne som helst för att offentliggöra dem i tryckt skrift eller för att lämna
meddelanden i publiceringssyfte. Avgörande är anskaffarens avsikt att uppgifterna skall
publiceras i tryckt skrift antingen av honom/henne själv eller av någon annan. Däremot
behöver inte uppgifterna publiceras, han eller hon är ändå skyddad21.

Vidare skall envar äga rätt att, om ej annat följer av denna förordning, anskaffa uppgifter och underrättelser i vad ämne som
helst för att offentliggöra dem i tryck skrift eller för att lämna meddelande som avses i föregående stycke.

    TF 1:1 4 st

3.6.4 Ansvarsfrihet

De personer som har bidragit till innehållet i en tryckt skrift åtnjuter i skiftande
omfattning frihet från ansvar för detta innehåll. Ansvarsfriheten är i princip absolut för
anskaffare och meddelare samt för författare av bidrag till periodisk skrift. Detta framkommer
indirekt i TF kap 8 då dessa personer inte finns omnämnda i ansvarighetsreglerna. Men för
författare och utgivare av icke periodisk skrift är ansvarsfriheten endast relativ då de kan välja
mellan att vara anonyma och att framträda öppet med sitt namn. Skulle de framträda med sitt
namn blir de enligt TF 8:5 och 6 ansvariga.

5§ För tryckfrihetsbrott genom trycktskrift, som ej är periodisk, svare skriftens författare, om han på sätt i 3 kap. 2§ sägs ha
uppgivits vara författare till skriften. Författaren vare dock ej ansvarig, om skriften utgivits utan hans samtycke eller hans

namn, pseudonym eller signatur utsatts därå mot hans vilja.

      TF 8:5

Anskaffares och meddelares principiella ansvarsfrihet gäller men då förutsatt att
uppgifterna har anskaffats eller lämnats i publiceringssyfte även om uppgifterna inte skulle bli
publicerade. Enligt huvudregeln är anskaffare, meddelare, författare och utgivare ansvarsfria
men kan självklart bli straffrättsligt ansvariga i vissa undantagsfall enligt TF 7.322.

3§ Om någon lämnar meddelande, som avses i 1 kap. 1§ tredje stycket, eller, utan att svara enligt 8 kap., medverkar till
framställning, som är avsedd att införas i trycktskrift, såsom författare eller annan upphovsman eller såsom utgivare och
därmed gör sig skyldig till

1. högförräderi, spioneri, grovt spioneri, grov obehörig befattning med hemlig uppgift, uppror, landsförräderi, landssvek
eller försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott;

2. oriktigt utlämnande av allmän handling som ej är tillgänglig för envar eller tillhandahållande av sådan handling i strid
med myndighets förbehåll vid dess utelämnande, när gärningen är uppsåtlig; eller

                                                  
21 Hans-Gunnar, Axberger, Håkan, Strömberger,: Yttrandefrihetsrätt. Lund. Studentlitteratur, 2004, s.33-35.
22 Ibid, s. 33-36.
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3. uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikt i de fall som angivas i särskild lag, gäller om ansvar för ett sådant brott vad i
lag är stadgat. Om någon anskaffar uppgift eller underrättelse i sådant syfte som avses i 1 kap. 1§ fjärde stycket och
därigenom gör sig skyldig till brott som angives i förevarande paragrafs första stycke 1, gäller om ansvar härför vad i
lag är stadgat.
Det som sägs i 2 kap. 12§ tredje stycket regeringsformen skall gälla också i fråga om förslag till föreskrifter som
avses i första stycket 3.

3.6.5 Anonymitetsskydd

Enligt TF 3 kap får författare (med författare räknas även enligt TF 3:6 annan som är att
anse som upphovsman till framställning som införts eller är avsedd att införas i tryckt skrift,
som t.ex. fotograf eller tecknare), meddelare och utgivare av icke periodisk skrift i viss mån
rätt till anonymitet. Dessa personer åtnjuter helt eller beroende på förutsättningarna, frihet
från ansvar för tryckfrihetsbrott. Syftet med anonymitetsreglerna är att skydda författare,
meddelare och utgivare från påföljder som form av obehag från omgivningen och att
därigenom undanröja ett psykologiskt hinder mot publiceringen av skrifter med ömtåligt
innehåll. Viktigt att nämna är att reglerna i 3 kap om anonymitet bör ses som en
komplettering till ansvarighetsreglerna i 8 kap. Men vad innebär då anonymitetsskyddet? Jo
författare, meddelare och utgivare av icke periodisk skrift är enligt 1§ inte skyldig att låta sitt
namn eller sin pseudonym eller signatur utsättas på skriften. De kan alltså själva välja om de
vill vara anonyma eller inte.

1§ Författare till tryckt skrift vare ej skyldig att låta sitt namn eller sin pseudonym eller signatur utsättas å skriften. Vad nu
sagts äger motsvarande tillämpning beträffande den som har lämnat meddelande enligt 1 kap. 1§ tredje stycket, så ock i fråga

om utgivare av tryckt skrift som ej är periodisk.

TF 3:1

Skulle en person välja att vara anonym skyddas hans eller hennes anonymitet av TF 3:2-
4 §§. För innehållet i periodiska skrifter är den anmälde utgivaren i första hand ansvarig och
författare och meddelare är helt fria från ansvar för tryckfrihetsbrott. Skulle någon uppsåtligen
eller av oaktsamhet mot författarens, utgivarens, meddelarens eller vilja sätta ut dennes namn,
pseudonym eller signatur på en tryckt skrift eller åsidosätta sin tystnadsplikt, kan denna
dömas till böter eller fängelse i högst ett år TF 3:5. Anonymiteten för författare, meddelare
och utgivare av icke periodisk skrift skyddas genom bestämmelser i TF 3:3. Paragrafen tar
upp tystnadsplikt för vissa personer som har haft att göra med skriften eller meddelandet och
som på så vis har fått kännedom om författarens, meddelarens och utgivarens identitet.
Tystnadsplikt gäller för den som har tagit befattning med tillkomsten eller utgivningen av
tryckt skrift eller med framställning som var avsedd att införas i tryckt skrift och den som har
varit verksam inom företag för utgivning av tryckta skrifter eller inom företag för yrkesmässig
förmedling av nyheter eller andra meddelanden till periodiska skrifter.

De som är underkastade tystnadsplikt är författare, meddelare och utgivare, samt alla
som är verksamma inom företag, som t.ex. bokförlag boktryckeri, nyhetsbyråer och
tidningsredaktioner. Men det finns även en rad undantag från i vilka situationer
tystnadsplikten inte gäller. Om dessa undantag står det i detalj i TF 3:3.
I TF 3:4 garanteras rätten till anonymitet ytterligare.

Enligt 4§ är myndighet eller annat allmänt organ förbjuden att efterforska författare,
meddelare eller utgivare i vidare mån än som krävs för att väcka åtal eller annat ingripande
mot honom eller henne som står i strid med TF. Med andra ord, huvudregeln är att
efterforskningar i Sverige är förbjudna av myndigheter eller andra allmänna organ. Däremot
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inte för enskilda personer eller organisationer. Åtal kan bara riktas mot någon som har handlat
på ett sådant organs vägnar. Allmänt åtal för annat brott än förbjuden efterforskning får
väckas endast efter anmälan av målsäganden. Men det finns vissa undantagsfall då
efterforskning får förekomma för att ta reda på en författares, meddelares och utgivares
identitet särskilt när det gäller brott. Om dessa undantag står det i detalj i 4§ samt i TF 7:2-3
§§.  I de fall då efterforskning får ske skall ändå tystnadsplikten i TF 3:3 respekteras.
Anonymitetsrätten kan t.ex. riskeras om en myndighet ålägger sina tjänstemän att underrätta
viss befattningshavare innan de lämnar ett meddelande till pressen23.

3.6.6 Meddelarskydd i YGL

Meddelarskyddet i YGL omfattar meddelande till och verksamhet vid alla de
medieformer som omfattas av YGL, t.ex. den som medverkar i ett radio- eller
televisionsprogram. Meddelarskyddet i YGL 1:2 är identiskt med det som gäller enligt TF24.

3.6.7 Etableringsfrihet i TF

I Sverige råder etableringsfrihet för företag som ägnar sig åt produktion och spridning
av tryckta skrifter. I TF 4:1 fastställs rätten att själv eller med biträde av andra genom
tryckpress framställa tryckalster skall tillkomma varje svensk medborgare eller svensk
juridisk person. På det viset är boktryckerinäringen fri eftersom en svensk fysisk eller juridisk
person inte behöver tillstånd från myndighet för att inrätta ett boktryckeri TF 6:1. Detsamma
gäller för utlänningar TF 14:5 Förläggarverksamheten regleras däremot inte i TF.

Däremot fastställs indirekt rätten att ge ut tidningar och tidskrifter då utgivningsbevis
inte kan vägras på andra grunder än dem som anges i TF 5 kap. Varje svensk medborgare
eller svensk juridisk person har rätt att själv eller med biträde av andra till salu hålla, försända
eller sprida tryckta skrifter TF 6:1. Exempel på detta är att det ska vara fritt att sälja tryckta
skrifter igenom bokhandlar, kiosker eller kringföring. Men också försändande av skrifter samt
spridning (t.ex. sätta upp affischer) på annat sätt som t.ex. genom utlåning eller
gratisutdelning.

Enligt TF 6:4 får inte, i den mån befordringsskyldighet föreligger, ej på grund av
skriftens innehåll särskilda inskränkningar eller villkor gälla för tryckt skrifts försändande
genom postbefordringsföretag eller annan allmän trafikanstalt. Ett postbefordringsföretag får
därför inte heller vägra att befordra en tryckt skrift även om den som synes skulle innefatta ett
tryckfrihetsbrott. Men befordran kan dock vägras om den saknar korrekt ursprungsuppgift,
konfiskering, utgivningsförbud eller är föremål för beslag TF 6 3-4§§25.

3.6.8 Etableringsfrihet i YGL

Till skillnad från meddelarskyddet så har etableringsfriheten i TF ingen motsvarighet i
YGL. Detta innebär att för den allmänna nyhetsförmedlingen medieformer som annars
omfattas av YGL, som radio- och televisionssändningar ”via etern”, finns ingen
etableringsfrihet. Men däremot råder etableringsfrihet för de medieformer som genom radio-
och televisionssändningar sänder genom tråd YGL 3:1 och om information tillhandahålls via
                                                  
23 Hans-Gunnar, Axberger, Håkan, Strömberger,: Yttrandefrihetsrätt. Lund. Studentlitteratur, 2004, s.36-41.
24 Ibid, s. 241
25 Ibid, s.43-44.
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databas. För framställning och spridning av tekniska upptagningar gäller etableringsfrihet
enligt YGL 3:826.

3.6.9 Förbud mot censur i TF

Etableringsfriheten innebär även förbud mot censur och andra hindrande åtgärder. I TF
1:1 fastställs rättigheten att utgiva skrifter ”utan några av myndighet eller annat allmänt organ
i förväg lagda hinder”. I TF 1:2 stadgas att någon föregående granskning av skrift eller något
förbud mot tryckning därav ej må förekomma. Detta stadgande är undantagslöst vilket
innebär att censur inte ens kan införas under krigsförhållanden om det inte tidigare har skett
en grundlagsändring.

Skulle en lag eller en författning om censur eller tryckningsförbud utfärdas utan TF 1:1
och TF 1:2 innan har ändrats skulle den betraktas som ogiltig. Vad skulle hända om en
offentlig myndighet skulle förhandsgranska skrifter eller förbjuda tryckningen av dem? Jo, då
skulle detta betraktas som tjänstefel. I TF 1:2 2 st förbjuds andra åtgärder som utgör hinder
mot tryckning eller utgivning av skrift eller dess spridning bland allmänheten. Men detta
förbud är inte undantagslöst då tryckning av en brottslig skrift kan hindras genom
konfiskering och utgivningsförbud, spridning av en brottslig periodisk skrift kan hindras
genom försvarstagande, beslag och konfiskering. Stadgandet förbjuder bara sådana hindrande
åtgärder om det motiveras av skriftens innehåll. Hindrande åtgärder med hänsyn till allmän
ordning är tillåtna.

De hindrande åtgärder som tillåts i TF ankommer dels på domstol (konfiskering och
utgivningsförbud), dels på justitiekanslern och vissa andra administrativa organ
(försvarstagande, beslag och provisoriskt utgivningsförbud och verkställighet av
konfiskering)27.

3.6.10 Förbud mot censur i YGL

I YGL fastslås ett tydligt censurförbud YGL 1:3 likt det som finns i TF 1:2. Förbudet
gäller inte bara censur utan även andra hinder av andra slag. Viktigt att påpeka är att förbudet
bara gäller det allmänna. T.ex. kan inte en filmdistributör tvinga en privat videouthyrare att ta
in något i sitt utbud som han eller hon inte vill ha där. Censurförbudet gäller inte
genomgående i YGL. Exempelvis får filmer och liknande upptagningar av rörliga bilder
enligt allmän lag inte visas offentligt utan föregående granskning och godkännande. Men
YGL:s censurförbud innehåller ett stycke som sanktionerar detta YGL 1:3 2 st. Radio och TV
får inte sändas via marknätet utan tillstånd, vilket är en inskränkning i etableringsfriheten. Om
radio och TV väl har tillstånd för sändning gäller censurförbudet för
sändningsverksamheten28.

                                                  
26 Ibid, s. 124-125
27 Ibid, s.44-48.
28 Ibid, s. 124.
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3.6.11 Offentlighetsprincipen

Bakgrunden till varför offentlighetsprincipen finns till brukar motiveras med tre starka
skäl, dessa är: rättssäkerhet, effektivitet och demokrati. Med rättssäkerhet menas att när
statens ämbetsmän fattar beslut om enskildas rättigheter och skyldigheter offentligt är det
lättare att avslöja om de avviker från principen att behandla alla lika inför lagen eller om de
inte följer lagen. Effektivitet innebär att det blir effektivare att avslöja inkompetens, eller en
dålig organisation eller om lättja på en myndighets arbete utförs offentligt. Demokrati innebär
att det är lättare att upprätthålla en demokrati om den väldiga mängd information som
myndigheterna samlar in för olika ändamål är tillgängliga för alla. Tillgången på information
innebär att medborgarna lättare kan skaffa sig mer och bättre kunskap och eftersom kunskap
är makt, även ett starkare inflytande i samhället29.

Om allmänna handlingars offentlighet
I TF 2:1-18 behandlas reglerna kring allmänna handlingars offentlighet. I TF 2:1

klargörs syftet med allmänna handlingarnas offentlighet, vilket är att främja ett fritt
meningsutbyte och en allsidig upplysning. Det är dock viktigt att veta skillnaden mellan
begreppen ”allmänna” handlingar och ”offentliga” handlingar. Allmänna handlingar används i
TF för att beteckna handlingar som finns hos ett allmänt (statligt eller kommunalt) organ och
befinner sig på ett visst handläggningsstadium. Med ”offentliga” handlingar avses handlingar
som är tillgängliga för allmänheten. Begreppet ”handling” innebär en framställning i skrift
eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med
tekniskt hjälpmedel. Det som avgör vad som räknas som en handling är dess innehåll. En
handling blir först ”allmän” om den förvaras hos en myndighet TF 2:3. En ”handling” i
grundlagens mening kan ha vilken teknisk form som helst – papper, hålkort, mikrofiche,
disketter, magnetband, Cd-skivor eller något annat. Principen är att allt som kan bära
information också kan inrymma allmänna handlingar.

Riksdagen och regeringen har fått en del kritik för att bara ha gjort enstaka och
begränsade försök att utnyttja datortekniken för att göra innehållet i myndigheternas
datorsystem/de allmänna handlingarna mera tillgängligt för medborgarna. I praktiken
motverkar lagreglerna, främst PUL och registerlagarna, myndigheterna från att använda
Internet för att sprida offentliga handlingar30. När det gäller brev är det även här innehållet
som avgör huruvida de ska räknas som allmänna handlingar eller inte TF 2:4.

Till exempel gills ett brev som adresserats till en myndighetstjänsteman personligen
som allmän handling om innehållet har med myndighetens verksamhet att göra, till och med
om det sänds hem till honom. Men däremot inte om det är ett privatbrev. Handlings
offentlighet gäller också vissa beslutande politiska församlingar som formellt inte är
myndigheter, till exempel riksdagen. Men därmed är inte sagt att riksdagsmännen själva
räknas som myndighetsanställda TF 2:5.

En handling anses som inkommen till en myndighet när den har anlänt eller kommit
behörig befattningshavare till handa TF 2:6. T.ex. blir ett brev som lämnas till själva
myndigheten en allmän handling så fort det kommer över tröskeln, det spelar ingen roll när

                                                  
29 Anders R Olsson, Yttrandefrihet och Tryckfrihet En handbok för journalister, Stockholm: Bonniers, 2006 s.55-

64.
30 Ibid, s.53
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det diarieförs. När myndighetsanställda befinner sig utanför myndigheten, t.ex. på tjänsteresa
eller inspektion, räknas handlingarna som allmänna när de ”kommit behörig
befattningshavare till handa”. Information som blir tillgänglig för myndigheten via
elektronisk väg räknas som inkommen så fort den kan läsas via någon av myndigheternas
datorer.  En handling anses som upprättad då de: har expedierats, d.v.s. att handlingen har
skickats iväg eller lagts fram för avhämtning. Eller genom att det ärende som handlingen
tillhör slutbehandlas d.v.s. avgörs. Även om det beslut som myndigheterna fattar innebär att
ingen åtgärd ska vidtas är ärendet slutbehandlat. Det tredje sättet är att genom handlingen, om
den inte expedierats eller tillhört något ärende, justerats eller ”på annat sätt färdigställts” TF
2:7.

Har ett organ som är knutet till eller ingår i ett verk eller liknande
myndighetsorganisation överlämnat en handling till annat organ inom samma
myndighetsorganisation eller framställt handling för sådant överlämnande, skall handlingen ej
anses som inkommen eller upprättad i annat fall än då organen uppträder som självständiga i
förhållande till varandra TF 2:8. Om en minnesanteckning inte har expedierats skall den inte
heller efter den tidpunkt då den enligt TF 2:7 har ansetts som upprättad anses som allmän
handling om den inte tas om hand för arkivering. Med minnesanteckning menas promemoria,
annan uppteckning eller upptagning som har tillkommit endast till ärendes föredragning eller
beredning och alltså inte den delen som har tillfört ärendet i sakuppgift.

Utkast eller koncept till myndighetens beslut eller skrivelse och annan jämställd
handling som inte har expedierats anses inte som allmän handling såvida den inte tas hand om
för arkivering TF 2:9. En handling som förvaras hos en myndighet endast som led i en teknisk
bearbetning eller teknisk lagring för annans räkning anses inte heller som allmän handling hos
den myndigheten TF 2:10. Även brev och telegram eller sådan handling som har inlämnats
eller upprättats hos en myndighet som endast har syfte att befordra ett meddelande räknas ej
som allmän handling TF 2:11.

Sekretess- vad är hemligt och vad är offentligt?
En allmän handling enligt TF 2:2 kan antingen vara offentlig eller hemlig. Allmänna

handlingar får endast begränsas om det är påkallat med hänsyn till

1 rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation,
2 rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik,
3 myndigheternas verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn,
4 intresset att förebygga eller beivra brott,
5 det allmännas ekonomiska intresse,
6 skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden,
7 intresset att bevara djur- eller växtart

Uppfylls något av de sju intressena kan en handling beläggas med sekretess. De sju
intressena är allmänt formulerade och säger därför ingenting om vilka uppgifter som är
sekretessbelagda. De detaljerade sekretessbestämmelserna ges istället i en särskild lag eller
eventuellt i en annan lag som den särskilda lagen hänvisar till31. Regeringen kan även
bemyndigas att genom förordning meddela föreskrifter om en sekretessbestämmelses
tillämplighet TF 2:2 st.2. Den särskilda lagen som TF 2:2 avser är sekretesslagen (1980:100).
SekrL avser att ge en gemensam reglering av handlingssekretess och tystnadsplikt i den
                                                  
31 Anders R Olsson, Yttrandefrihet och Tryckfrihet En handbok för journalister, (Stockholm: Bonniers, 2006

s.56-67.
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offentliga verksamheten. SekrL hänvisar till sekretessregler i andra lagar som tillexempel
lagarna om allmänt polisregister och kriminalregister. Men vad menas med sekretess och vad
händer om man bryter mot bestämmelserna kring dem? Med ”sekretess” menas enligt SekrL
1:1 förbud mot att röja uppgift, vare sig det sker genom att en handling lämnas ut eller
muntligen eller att det sker på något annat sätt. Gäller ett sådant förbud får uppgiften enligt
1:4 inte heller i övrigt utnyttjas utanför den verksamheten i vilken sekretess gäller för
uppgiften.

I SekrL 1:1 står det bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om
förbud att lämna ut allmänna handlingar. Det innebär att om vissa allmänna handlingar
uppfyller SekrL krav, har en myndighet rätten att vägra lämna ut en handling. Om en person
bryter mot SekrL kan denna bli straffad enligt BrB 20:3 för brott mot tystnadsplikt om den
som röjer uppgift, som han är pliktig att hemlighålla enligt lag eller annan författning eller
enligt förordnande eller förbehåll som har meddelats med stöd av lag eller annan författning
eller olovligen utnyttjar sådan uppgift om gärningen annars är särskild belagd med straff32.

Om en handling däremot inte är hemlig utan är allmän enligt sekretessbestämmelserna
kan medborgarna ta del av denna. En allmän handling skall då på begäran genast eller så
snart som möjligt på stället utan avgift tillhandahålla handlingen. Handlingen kan då läsas,
avlyssnas eller på något annat sätt uppfattas. Man kan skriva av handlingen, avbilda den eller
göra en ljudöverföring TF 2:12.  Om man inte vill ta del av en handling hos en myndighet har
man rätt till att mot en fastställd avgift få avskrift eller kopia av handlingen till den del den får
lämnas ut. En myndighet är däremot inte skyldig att lämna ut upptagning för automatisk
databehandling i annan form än utskrift TF 2:13. När man ska begära att ta ut en handling gör
man detta hos den myndighet som förvarar handlingen och begäran skall i regel prövas av
samma myndighet TF 2:14. Om en myndighet har avslagit en begäran att få ta del av en
handling eller lämnat ut en handling med förbehåll som inskränker sökandes rätt att yppa dess
innehåll eller i annat fall förfoga över den kan den sökande överklaga beslutet TF 2:15. Det är
då endast de beslut som går den sökande emot som går att överklaga och det är bara den
sökande som är svarsberättigad.

 Talan mot beslut kan då föras hos domstol. Beslut av riksdagen och regeringen kan
man däremot inte överklaga och talan mot beslut av enskilda statsråd föres hos regeringen.
Beslut av annan myndighet än allmän domstol kan överklagas hos kammarrätt och mot
dennas beslut kan talan fullföljas hos regeringsrätten. Beslut av allmän domstol överklagas
enligt rättegångsbalken regler om överklagande av beslut. Tingsrätts beslut kan överklagas
hos hovrätt och dennas beslut kan överklagas hos högsta domstolen. Om en myndighet har
vägrat att lämna ut en handling till en annan myndighet kan avslagsbeslutet överklagas enligt
regler i SekrL 15:8. Skulle båda myndigheterna vara statliga anföres besvär hos regeringen.
Om den ena myndigheten är statlig och den andra kommunal eller om båda myndigheterna är
kommunala anföres besvär i samma ordning som enligt 15:733. Handlingar som skall
hemlighållas enligt någon sekretessbestämmelse kan förses med en hemligstämpel TF 2:16.

Men vad som är viktigt att poängtera är att hemligstämpeln endast utgör en
varningssignal vars syfte är att påminna befattningshavaren om att handlingen inte får lämnas
ut utan noggrann prövning. Därför är hemligstämpeln i sig inte rättsligt bindande för
myndigheten utan de måste på begäran pröva om handlingen enligt gällande
sekretessbestämmelser får lämnas ut eller inte. Regeringen får besluta att allmänna handlingar
får överlämnas till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring

                                                  
32 Håkan Strömberg & Hans Gunnar Axberger, Yttrandefrihetsrätt, s. 113-117.
33 Ibid s.113-119
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utan att handlingarna därigenom upphör att vara allmänna TF 2:17. I TF 2:18 står det om de
grundläggande bestämmelser om hur allmänna handlingar skall bevaras.

3.6.12 Ansvaret för tryckfrihetsbrott

Den svenska lagstiftningen anser att dess medborgare både ska ha rätten att säga vad de
vill och att skaffa fram väsentlig information. För att förstå hur pass långtgående (stark)
yttrandefrihet dessa detaljerade rättigheter innebär, har jag valt att kort beskriva dessa. Men
för att förstå dessa krävs även att de sätts in i ett sammanhang. Därför har jag valt att även
kort beskriva vilken innebörd dessa rättigheter har i verkligheten som i hur en ansvarskedja i
TF och YGL fungerar.

Det tryckfrihetsrättsliga ansvaret brukar beskrivas som artificiellt, successivt och
exklusivt. Med artificiellt ansvar menas att man utgår från att den som ställs till ansvar varit
fullt medveten om brottet TF 8:12. Med andra ord, en utgivare kan inte undkomma ansvar
genom att försvara sig med att denna inte har haft tid att läsa eller förstått innebörden av
yttrandet TF 8:12. Det successiva ansvaret innebär att det finns två ansvarskedjor, ett för
periodisk skrift och ett för icke periodisk skrift. Syftet med dessa två ansvarskedjor är att man
alltid kan identifiera en person som kan hållas ansvarig. På så sätt är också ansvaret exklusivt
vilket innebär att endast en person och så långt upp i ansvarskedjan som möjligt kan hållas
ansvarig.    

De två ansvarighetskedjorna: periodisk skrift eller icke periodisk skrift?
Enligt TF 1:7 måste en skrift uppfylla följande kriterier för få räknas som en periodisk

skrift. Skriften skall då följa en utgivningsplan som är avsedd att:

• komma ut på bestämda tider,
• med minst fyra nummer eller hälften per år och
• under en bestämd titel.

Exempel på periodiska skrifter är tidningar, löpsedlar och bilagor. Periodiska skrifter
måste även ha ett utgivningsbevis och uppfylla ett antal kontrollföreskrifter i TF 5 kap.
Uppfylls inte de ovanstående kriterierna räknas skriften som icke periodisk skrift. Exempel på
sådan är böcker, affischer, kataloger, flygblad etc. Det är viktigt att veta skillnaden mellan
dessa då de lyder under olika ansvarsregler. Periodiska skrifter lyder under reglerna i TF 8:1-
4 medan icke periodiska skrifter lyder under TF 8:5-934.

Periodisk skrift
Ansvarskedjan för periodiska skrifter ser ut enligt följande:

Utgivare (TF 8:1)
    ⇓
Ägare (TF 8:2) ⇑
    ⇓
Framställare (TF 8:3) ⇑
     ⇓
Utspridare (TF 8:4) ⇑

                                                  
34 2008:42: Tillägsdirektiv till Tryck- och yttrandefrihetsberedningen. Stockholm 2008. Edita Sverige AB, s. 59.
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Det är alltså bara utgivare, ägare, framställare och utspridare som anges som ansvariga
i dessa paragrafer och därmed är det bara de som kan bli ansvariga för tryckfrihetsbrott.
Ansvaret utkrävs primärt av den som står högst upp i kedjan alltså utgivaren TF 8:1. Det finns
en skyldighet att inhämta utgivningsbevis för periodiska skrifter och på så sätt kan man hos
Patent- och registreringsverket få reda på vem utgivaren är. Om någon felaktighet skulle
föreligga beträffande utgivaren eller utgivningsbeviset ställs ägaren som ansvarig TF 8:2.

Skulle man inte kunna fastställa vem ägaren är så övergår ansvaret på framställaren
vilkens identitet ska vara lätt att fastställa genom på kravet att sätta ut framställarens namn TF
4:2. Om det inte går att finna vem som har tryckt skriften blir utspridaren ansvarig TF 8:4.
Skulle åtal riktas mot utspridaren kan denna frita sig från ansvar genom att avslöja någon
högre upp i kedjan. Det finns nämligen inget anonymitetsskydd som hindrar detta i samband
med tryckfrihetsbrott i periodiska skrifter.

 Detta innebär att en aktör längre ner i kedjan alltid riskfritt ska kunna avslöja någon
högre upp. Så vad innebär denna ansvarskedja i praktiken? Jo, att ingen annan än utgivaren,
ägaren, framställare och utspridaren kan bli ansvarig för tryckfrihetsbrott, vilket gör att
författare aldrig kan bli ansvariga för tryckfrihetsbrott. I och med att utgivaren är den primära
i ansvarskedjan medför det att ägaren ska bli mindre lockad att kringskära utgivarens
befogenheter, då denne själv kan få ett tryckfrihetsrättsligt ansvar35.

Icke periodisk skrift
Ansvarskedjan för icke-periodiska skrifter ser ut enligt följande:

Författare (TF 8:5)
     ⇓
Utgivare (TF 8:6)
     ⇓
Förläggare (TF 8:7)               ⇑
     ⇓
Framställare (TF 8:8)            ⇑
     ⇓
Utspridare (TF 8:9)
      ⇒                ⇒                 ⇑

På liknande sätt som för periodiska skrifter är det ingen annan än de som uttryckligen
anges som kan bli ansvarig. Ansvaret är också successivt, dvs. det utkrävs primärt av den som
står högst upp på listan. I första hand är det författaren eller annan upphovsman som blir
ansvarig. Författaren kan välja mellan att vara anonym och bli fri från ansvar TF 3 kap. eller
att framträda på något av de sätt som framgår i TF 3:2. Författaren kan även framträda i
efterhand och därmed bli ansvarig. Men det är först om kraven enligt TF 3:2 uppfylls som
domstolen får ta upp frågan om författarens ansvar. Författaren måste även ha framträtt
frivilligt. Skulle denne inte ha samtyckt till att satt ut sitt namn eller till utgivningen blir
författaren inte ansvarig TF 8:5. Kan författaren inte hållas ansvarig blir utgivaren det TF 8:6.

Denne måste då ha framträtt frivilligt och hans eller hennes namn måste ha satts ut med
hans eller hennes vilja TF 3:2. Skriften måste även innehålla bidrag från flera författare eller
om det är bara en författare så måste denne ha avlidit innan skriften gavs ut. Den tredje
ansvarige i kedjan är förläggaren TF 8:7, dvs. den som har hand om tryckning och utgivning
och som oftast är en juridisk person. Om det inte kan visas vem förläggaren är, eller om det

                                                  
35 Ibid, s.98-99.
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inte finns någon förläggare, blir framställaren ansvarig TF 8:8. Framställare skall vara lätt att
identifiera genom kravet i TF 4:2 då bl.a. framställarens namn måste finnas med förutsatt att
skriften är framtagen genom tryckpress, dvs. inte genom fotokopiering. I sista hand är det
utspridaren som blir ansvarig enligt TF 8:9 men endast om skriften saknar uppgifter om vem
framställaren är eller om utspridaren vet att uppgiften är oriktig. På samma sätt som i en
periodisk skrift kan en aktör längre ner i kedjan frita sig från ansvar och avslöja någon högre
upp i kedjan. Utspridaren kan avslöja framställaren som kan avslöja förläggaren. Men skulle
författaren och utgivaren valt anonymitet blir det förläggaren som blir slutgiltigt ansvarig36.

3.6.13. Särskild brottskatalog

I TF 7 kap. 4 och 5 §§ ges en fullständig uppräkning av vilka gärningar som utgör
tryckfrihetsbrott när de begås genom tryckt skrift och är straffbara enligt vanlig lag. De
gärningarna i 7 kap. 4 § är högförräderi, krigsanstiftan, spioneri, obehörig befattning med
hemlig uppgift, vårdslöshet med hemlig uppgift, uppror, landsförräderi eller landssvek,
landsskadlig vårdslöshet, rycktesspridning till fara för rikets säkerhet, uppvigling, hets mot
folkgrupp, brott mot medborgerlig frihet, olaga våldsskildring, förtal, förolämpning, olaga
hot, hot mot tjänsteman och övergrepp i rättssak samt, i den omfattning som anges, försök,
förberedelse och stämpling till dessa brott.

Man bör även tillägga att den 1 januari 1999 togs barnpornografibrott bort från TF:s och
YGL:s tillämpningsområde37.  I nästa paragraf, 7 kap.5 § TF anges som tryckfrihetsbrott de
gärningar som är begångna genom trycktskrift och straffbara enligt lag, som innebär att
någon uppsåtligen offentliggör en hemlig handling som han eller hon har fått tillgång till i
allmän tjänst, under utövande tjänsteplikt. Eller i ett jämförbart förhållande, offentliggör en
uppgift och därvid uppsåtligen åsidosätter tystnadsplikt som gäller enligt sekretesslagen eller,
när riket är i krig eller omedelbar krigsfara, offentliggör en uppgift om förhållanden vilkas
röjande enligt lag innefattar något annat brott mot rikets säkerhet än som anges i 7 kap. 4 §
TF. Finns det då någon brottskatalog för YGL? Svaret på frågan är ja. I 5 kap. 1 § första
stycket i YGL står det att de gärningar som anges som tryckfrihetsbrott i 7 kap. 4 och 5 §§ TF
ska också anses som yttrandefrihetsbrott om begås i en i YGL skyddad framställning och är
straffbara enligt lag. Med andra ord är tryckfrihetsbrotten och yttrandefrihetsbrotten de
samma för TF och YGL förutom att de skiljer sig på en punkt.

Det som skiljer dem åt är utformningen av brottet olaga våldsskildring. I 16 kap. 10 b §
första stycket BrB fastställs ansvar för dels den som i bild skildrar sexuellt våld eller tvång
med uppsåt att bilden eller bilderna sprids eller som sprider en sådan skildring, dels den som i
rörliga bilder närgånget eller utdraget skildrar grovt våld mot människor eller djur med uppsåt
att bilden eller bilderna sprids eller som sprider en sådan skildring. Det som gäller för
stillbilder är endast skildringar av s.k. våldspornografi straffbara medan även skildringar av
s.k. extremvåld är straffbara när det gäller rörliga bilder.

I 5 kap. 1§ andra stycket YGL föreskrivs att som yttrandefrihetsbrott ska anses även
sådan olaga våldsskildring varigenom någon med genom rörliga bilder närgånget eller
                                                  
36 Wiweka, Warnling-Nerep: En orientering i yttrandefrihet & tryckfrihet. Stockholm: Jure Förlag AB, 2009, s.
98-102
37 2009:14: Grundlagsskydd för digitalbio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor. Delbetänkande av
Yttrandefrihetskommittén. Stockholm 2009. Edita Sverige AB, s.57.
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utdraget skildrar grovt våld mot människor eller djur med uppsåt att framställningen sprids.
Detta innebär att straffansvaret enligt YGL är något mera omfattande än enligt TF eftersom
skildringar av annat våld än sexuellt sådant är straffbara enligt YGL. Men detta beror på att
rörliga bilder inte kan förekomma i trycktskrift.
Man brukar säga att ”dubbel täckning” krävs för att ett brott ska vara straffbart som tryck- och
yttrandefrihetsbrott . Med det menas att gärningen också ska vara straffbar enligt vanlig lag.
Det här innebär att ansvarsområdet för sådana brott kan inskränkas men inte utvidgas utan
ändring av TF eller YGL. I fråga om brott hänvisar TF och YGL till BrB. Brottskatalogen
som gäller för både TF och YGL har därför en viktig betydelse både för det straffrättsliga
ansvaret och för det skadeståndsrättsliga. Sammanfattningsvis kan sägas att skadestånd för
missbruk av tryck- och yttrandefriheten i TF och YGL bara kan utgå om det föreligger ett
tryck- eller yttrandefrihetsbrott38.

3.6.14 Särskild rättegångsordning

Reglerna för hur åtal och rättegång ska gå till är i huvudsak desamma i tryckfrihetsmål
och yttrandefrihetsmål. Dessa regler fastställs i 9 och 12 kap. TF och 7 och 9 kap. YGL.
Reglerna innebär bl.a. att det är JK som är ensam åklagare i mål av detta slag och den vanliga
polis- och åklagarorganisationen är bortkopplad förutsatt att JK inte anlitar den för sin
räkning. Frågan om tryck- och yttrandefrihetsbrott föreligger ska prövas av en jury om nio
medlemmar om inte parterna avstår från det. Juryns utslag anses fällande om minst sex
jurymän är ense om att brott föreligger. Rätten som består av yrkesdomare kan då frikänna
den tilltalade eller hänföra brottet under en mildare straffbestämmelse.

 Skulle juryn frikänna den tilltalade är detta bindande för rätten också i högre instans.  I
7 kap. tillämpningslagen finns bl.a. bestämmelser om gemensam handläggning av tryck- och
yttrandefrihetsmål och andra mål. En tryckt skrift eller teknisk upptagning kan även
konfiskeras om den innefattar tryck- respektive yttrandefrihetsbrott 7 kap. 7§ TF och 5 kap. 6
§ YGL.

Om ett sådant förordnande meddelas ska alla framställningar som är avsedda för just
spridning förstöras och man ska även se till att ytterligare exemplar inte kan framställas. En
speciell viktig del av den särskilda rättegångsordningen i TF och YGL är att den innehåller
den s.k. instruktionen 1 kap. 4 § TF och 1 kap. 5 § YGL. Instruktionen innebär att den som
dömer över missbruk av yttrandefriheten eller vakar över denna ska i sitt betänkande ha med
sig att yttrandefriheten är en grundval för ett fritt samhällsskick och uppmärksamma syftet
mer än framställningssättet och hellre fria än fälla39.

                                                  
38 Ibid, s.58.
39 Ibid, s. 59.
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4. Yttrandefriheten inom EU

4.1 EG-rätten

Som nämndes tidigare i uppsatsen gick Sverige med i EU den 1 januari 1995.
Medlemskapet medförde att Europakonventionen införlivades med svensk rätt. Konventionen
innebar ett stort antal nya rättsliga principer, direktiv, föreskrifter etc. och avgöranden från
EG-domstolen och Europadomstolen kom att bli gällande i Sverige40. EG-rätten är överordnad
det nationella rättssystemet i EU:s medlemsländer. EG-domstolen har klargjort att giltigheten
av gemenskapsrättsliga regler inte får bedömas utifrån nationell rätt. Därför kan inte ens
grundlagen tillämpas i strid med EG-rätten.
Detta innebär att strider svensk rätt och därmed även svensk grundlag mot EG-rätten så har
EG-rätten företräde.

Sveriges medlemskap i EU har på så sätt kommit att påverka tillämpningen av svensk
tryck- och yttrandefrihet. EG-rätten är som sagt överordnad svensk grundlag vilket innefattar
TF och YGL och dessas detaljerade bestämmelser. Inom EU är det egentligen helt unikt att en
medlemsstat låter en sådan detaljering i sin helhet ha karaktären av grundlag. Normalt har
medlemsstaterna bara en eller ett par allmänna grundlagsbestämmelser om skydd för tryck-
och yttrandefriheten41. Mer om de olika EU-ländernas yttrandefrihet kommer senare i
uppsatsen.

Förutom att varje land inom EU har sin egen lagstiftning om tryck- och yttrandefrihet så
har organisationen EU ett eget rättighetsskydd för yttrandefriheten. Detta gjordes gällande då
EG-domstolen slog fast att skyddet för de grundläggande rättigheterna utgör en integrerad del
av EG-rättens allmänna författningsmässiga traditioner i målet Internationale
Handelsgesellschaft. I artikel 6 i EU-fördraget står det att unionen bygger på principerna om
frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna
samt på rättsstatsprincipen. Unionen ska respektera rättigheterna såsom de garanteras av
Europakonventionen och följer av medlemsstaternas gemensamma konstitutionella
traditioner. EU har även antagit en särskild stadga om de grundläggande rättigheterna. Dessa
är inte i nuläget bindande men de kommer att bli det om Lissabonfördraget av 2007 träder
ikraft. Hur detta kan komma att påverka svensk yttrandefrihet beskrivs senare i uppsatsen.
Stadgan gäller inom EU-rättens tillämpningsområde och åberopas ofta i praxis.  Artikel 11 i
stadgan innehåller en särskild förordning om yttrandefrihet och informationsfrihet.

Dessa rättigheter om yttrandefrihet som artikel 11 utgör får bara begränsas enligt artikel
52 i stadgan. Artikel 52 innebär att yttrandefriheten endast får begränsas om det görs i form
av lag och med beaktande av proportionalitetsprincipen. Proportionalitetsprincipen innebär
att de åtgärder man tar till inte skall gå ut över det som är nödvändigt med hänsyn till
ändamålet. Med andra ord så väger man olika intressen mot varandra. Yttrandefriheten får
endast inskränkas om det anses nödvändigt och svarar mot ett allmänt samhällsintresse som
unionen erkänner eller med hänsyn till behovet av skydd för andra människors rättigheter och
friheter. Artikel 11 och artikel 52 är på så sätt väldigt generellt utformade om man jämför
dem med svensk yttrandefrihet.

                                                  
40 Wiweka,Warnling-Nerep: En orientering i yttrandefrihet & tryckfrihet. Stockholm: Jure Förlag AB. 2009,s.
150
41Ibid,s. 161-162.
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För att kunna göra en adekvat jämförelse mellan svensk yttrandefrihet,
Europakonventionens yttrandefrihet och övriga medlemsstaters yttrandefrihet krävs mer
kunskap om respektive lands och konventions bestämmelser. Det är även viktigt att nämna att
EU idag inte är part till Europakonventionen men att Lissabonfördraget förutser att EU i
framtiden skall vara part.

4.2 Europakonventionen

Europeiska konventionens skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna (EKMR) gäller sedan 1995 som svensk lag.
I Europakonventionen artikel 11 uppställs garantier för yttrandefriheten i olika former:

”1. Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida
uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser.
2. Mediernas frihet och mångfald ska respekteras.”

Lissabonfördraget42

Europakonventionen gäller som svensk rätt och ska respekteras vid all lagstiftning och
rättstillämpning. Det innebär med andra ord att Sverige inte får stifta lagar eller andra regler
som står i strid med konventionen. Detta gäller också när Sverige deltar i
lagstiftningsprocessen inom EU43. I praktiken söker svenska domstolar att så långt som
möjligt tolka svenska lagbestämmelser så att de överensstämmer med Europakonventionen
och Europadomstolens praxis. Människorättsskyddet enligt Europakonventionen har på så sätt
en tydlig överstatlig karaktär44.

Men vad händer i de fall då svenska nationella regler skulle stå i strid med EG:s
regler? EG-domstolen har slagit fast att i sådana fall har EG:s regler företräde och därmed får
de nationella reglerna ge vika vid en konflikt.  Den s.k. lojalitetsprincipen förpliktigar EU:s
institutioner och medlemsstaterna och deras olika organ att ömsesidigt bistå och vara lojala
med varandra45.

Detta innebär att de nationella myndigheterna, vilket innefattar även medlemsländernas
domstolar, är skyldiga att tolka nationella regler så att de anpassas till innehållet i
konventionen. Skulle en dylik tolkningsoperation inte låta sig göras får lagen istället
åsidosättas med stöd av RF 11:14 d.v.s. genom lagprövning. Inget av dessa stadganden ger
någon möjlighet att upphäva en lag som befinns vara i strid med konventionen. Det enda som
tillämparen (förvaltningsmyndighet eller domstol) kan göra då är att vägra tillämpa den
felaktiga lagen i en viss given situation (även kallat in casu prövning). Skulle det gälla en
äldre lag, d.v.s. en lag tillkommen innan konventionen inkorporerades år 1995, skall den ges
en s.k. konventionskonform tolkning.

                                                  
42 Sieps, Regeringskansliet, SNS Förlag, 2008: Lissabonfördraget. Nörhaven Paperback A/S, Viborg. SNS
Förlag, s. 274.
43 Feryal Mentes ämnessakkunnig vid Justitiedepartementet.

45 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, 2008. Introduktion till EU. Vällingby: Nordstedts Juridik AB, s.132
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I artikel 10 i Europakonventionen garanteras yttrandefrihet och informationsfrihet.
Samtidigt godtar konventionen att medlemsstaterna som är bundna av reglerna kan göra
undantag från dem. Dessa undantag kan då göras med hänsyn till vagt definierade intressen
som den allmänna säkerheten, förebyggandet av oordning eller brott, skyddandet av hälsa
eller moral, av enskildes goda namn och rykte m.m. Hur vet man då om Europakonventionen
utgör ett skydd för ett visst yttrande? Svaret är att man då i det enskilda fallet får studera
rättspraxis från Europadomstolen46.

Som nämndes tidigare pågår en ständig anpassning av svensk lagstiftning till EU-rätten.
När Sverige stiftar nya lagar får vi därför inte stå i strid mot Europakonventionen47.
Under de senaste tio åren har ideligen nya förslag om tillägg eller ändringar i EU-rätten
diskuterats, vilket skulle få konsekvenser för just yttrandefriheten och informationsfriheten i
Sverige48.
Som nämndes tidigare har Sverige inom EU det starkaste skyddet för yttrande- och
tryckfrihet. Den svenska lagstiftningen skiljer sig mot övriga medlemsstater då vår grundlag
inte bara räknar upp medborgarnas rättigheter utan också preciserar rättigheternas innebörd
och begränsningar. I TF och YGL beskrivs som nämndes tidigare i uppsatsen när och hur
staten får ingripa mot yttranden i trycktskrift och radio, TV m.fl. medier.

4.3 Yttrandefrihet i ett europeiskt perspektiv

Tidigare i uppsatsen beskrevs hur den svenska tryck- och yttrandefriheten ser ut. Det
som utmärker svensk yttrandefrihet i ett europeiskt perspektiv är att vår grundlag med TF och
YGL är så detaljerad skriven. Det som anses vara det detaljerade i grundlagen är
meddelarskydd, ansvarsfrihet, anonymitetsskydd, ensamansvar, etableringsfrihet, förbud mot
censur och hindrande åtgärder, särskild brottskatalog och särskild rättegångsordning. Sverige
anses därför ha det starkaste skyddet för yttrandefrihet inom EU. För en svensk är dessa
rättigheter en självklarhet, men hur starkt skydd av yttrandefrihet finns i de andra EU-
länderna?
Har t.ex. en engelsman samma rättigheter i yttrandefrihetsfrågor som en svensk? Kan en tysk
medborgare som är offentlighetsanställd straffas med repressalier på sin arbetsplats om han
lämnar information till pressen? Eller omfattas han av rättigheter som meddelarskydd som en
svensk medborgare som är offentlighetsanställd gör?
För att få en bättre överblick över de olika rättigheterna som medborgare inom EU har
kommer här ges en översikt av de likheter och skillnader som finns inom
yttrandefrihetsskyddet i EU.

Jämförelsen görs mellan Danmark, Norge, Finland, Tyskland, USA och Storbritanniens
lagstiftning om yttrandefrihet. Dessa länder har valts ut då de är jämförbara med Sverige. De
likheter och skillnader som tas upp nästa punkt handlar mest om ländernas lagstiftnings
konstruktioner och tolkning.

                                                  
46 Olsson R, Anders, 2006: Yttrandefrihet & tryckfrihet handbok för journalister. Danmark. Narayana Press, s.19.
47 Feryal Mentes, ämnessakkunnig Justitiedepartementet
48 Olsson R, Anders, 2006: Yttrandefrihet & tryckfrihet handbok för journalister. Danmark. Narayana Press,
s.21-24.
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4.3.1 Likheter

4.3.1.1 Finns yttrandefriheten i grundlag eller i vanlig lag?

I USA, Tyskland, Danmark, Finland och Norge regleras yttrandefriheten i grundlag och
som i alla dessa rättsordningar är direkt tillämplig domstol. I Storbritannien däremot utgör
skyddet av yttrandefriheten en utgångspunkt för tolkningen av vanlig lag och det krävs goda
skäl för att få göra ingrepp i denna grundläggande rättighet. Det är då de brittiska domstolarna
som bestämmer vad ”goda skäl” innefattar49.

Yttrandefriheten har i alla länderna en särskild ställning och är kopplad till var lands
demokratiska styrelseskick. Yttrandefriheten kopplas även till andra värden såsom enskildas
autonomi vilket är speciellt tydligt i USA, Tyskland och Norge. Detta medför att
yttrandefrihetsfrågor inte bara analyseras utifrån demokratisynpunkt i konstitutionella
sammanhang. Men samtidigt är det just kopplingen till det demokratiska statsskicket som
utgör det starkaste argumentet för ett skydd av yttrandefriheten, även i de länder där man
också lägger vikt på andra argument.

4.3.1.2. Reglering av de olika medieformerna för yttranden

En annan stor likhet mellan länderna är den tidigare regleringen av TV, radio och de
tekniskt lite mer avancerade formerna av yttranden. De flesta länder har tidigare haft sträng
reglering med statligt monopol eller motsvarande kontroll och har på senare år öppnat upp
dessa former av yttranden för kommersiella intressen. Men fast regleringarna i länderna på det
sättet är likt i de flesta länderna så skiljer de sig ändå åt. Samtidigt som regleringarna ser olika
ut så finns grundläggande likheter med de problem som man försöker åtgärda. Likheterna är
att man vill ha en viss grad av kontroll och man vill ordna ett system som någorlunda klarar
av ekonomisk bärkraftighet i branschen garantera mångfald, en hälsosam konkurrens samt
motverka godtycke vid fördelningen av sändningsutrymme och liknande. Tillstånd och olika
typer av villkor är vanliga former för att nå dessa mål. När det gäller ansvarfrågor kan de i
samtliga länder omfatta flera delaktiga personer vilket innebär att även författare och förlag
ställs till svars inte minst vid civilrättsliga rättegångar50.

Länderna är även i hög grad lika vad gäller yttrandefriheten och dess gränser då det
finns en samsyn och överensstämmelse i samma typ av frågor i respektive rättssystem. Frågor
om pornografiska, rasistiska och förtalande yttranden liksom censur behandlas på ett liknande
sätt. Det finns därför en stor likhet i de resonemang om vilka gruppers intressen man vill
skydda. Några av dessa är skydd av barn, skydd av utsatta minoriteter och skydd av den
politiska processen. De olika ländernas rättssystem är också lika på så sätt att yttrandefriheten
inte får delas in i värdefulla respektive mindre värdefulla yttranden. Däremot så graderas
yttrandena beroende på vad de i sak handlar om. Dessa är främst de vetenskapliga, religiösa,
kulturella och politiskt laddade yttrandena som förtjänar ett starkare skydd än andra yttranden.
Länderna skiljer sig däremot i de yttringar och handlingar som värderas lägst vilket beskrivs
närmare under punkten om skillnader.

                                                  
49 2006:96. 2006: Ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten? Tryck- och yttrandefrihetsberedningen
inbjuder till debatt Del 2. Delbetänkande av Yttrandefrihetsberedningen. Stockholm. Edita Sverige AB, s.315-
317.
50 Ibid, s.319-321.
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4.3.1.3 Förtal mot juridiska personer

En annan markant likhet är mellan de olika ländernas rättssystem är på det område då
yttrandefriheten ställs på sin spets, nämligen när det gäller gränserna för förtal. I USA,
Tyskland, Danmark, Storbritannien och Norge tillåter man medborgarna att föra processer om
förtal mot juridiska personer. Däremot är detta inte tillåtet i Finland. Thomas Bull menar att i
moderna affärssammanhang har ett företags image stor ekonomisk betydelse och detta
intresse har man varit mån om att skydda i de flesta länder. Men då man har studerat många
rättsfall från de länder där detta förekommer, har man kunnat konstatera att företagen velat
undvika oönskad publicitet som t.ex. granskande journalistik och samhällskritik. En reglering
som tillåter juridiska personer att försvara sitt goda rykte kan innebära en ganska ingripande
begränsning av möjligheterna till fri debatt. Thomas Bull menar vidare att inte minst så kan
företagens finansiella styrka ha en tystande effekt också på seriöst inriktad journalistik51.

I de flesta länderna har man sett en förstärkning av skyddet av privatlivet. Detta genom
att det har skett en ökad reglering av användandet av bilder och skydd mot olika
paparazzifotografer. Thomas Bull konstaterar samtidigt att detta ökade hänsynstagande av
enskildas integritet innebär en begränsning av yttrandefriheten. Han menar även att det ibland
verkar som att vi har fått en motreaktion som är väl stark. I vissa fall kommer skyddet av
privatlivet mycket nära ett upphovsrättsligt skydd av information om en enskild. Då gäller det
inte så mycket i egentlig mening att skydda den enskildes privatliv som den rättsliga och
ekonomiska kontrollen över uppgifter om detta. Thomas Bull menar att denna utveckling
finns i flera av länderna och att det finns anledning att fundera över hur långt dessa intressen
bör skyddas.

4.3.1.4 Meddelarfrihetens svaga ställning

Ytterligare en likhet mellan länderna är den relativt svaga ställning som meddelarfrihet
och meddelarskydd har i USA, Tyskland, Danmark, Finland, Norge och Storbritannien.
Visserligen finns det vissa möjligheter i länderna att med tillämpning av arbetsrättsliga regler
ta hänsyn till allmänintresset av yttrandefrihet. Men det kontraktuella perspektivet är starkare
än det konstitutionella vilket får konsekvensen att krav på lojalitet m.m. begränsar intresset
av enskildas yttrandefrihet. I den mån som dess grundlagsenliga aspekter tillämpas är dessa
dessutom mer av den karaktären att de talar mot en meddelarfrihet. Detta görs t.ex. genom att
betona kravet på objektiva och opartiska myndigheter vilket gör att offentligt anställdas
yttrandefrihet begränsas. Detta leder till att även möjligheterna att verka opinionsbildande
inom det offentliga begränsas. Sverige har det mest långtgående skyddet av meddelarfrihet.

Efter Sverige kommer Danmark, Finland och Norge vilka har ett starkare skydd av
meddelarfrihet än USA, och Storbritannien. I Tyskland har man inte överhuvudtaget något
meddelarskydd. Ett exempel på detta var för några år sedan då man i Tyskland åtalade ett stort
antal journalister eftersom de hade citerat en hemlig källa. Polis och åklagare hade då inlett en
förundersökning mot journalisterna som arbetade med hemliga uppgifter rörande USA:s

                                                  
51 Ibid, s. 322.
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olagliga kidnappningar av misstänkta terrorister52. De nordiska länderna hamnar även i täten
då källskyddet har nått längst där, medan källskyddet har svagast ställning i USA53.

4.4. Skillnader

4.4.1 Bärkraften i de argument som används för att motivera inskränkningar i
yttrandefriheten

En intressant skillnad mellan USA, Tyskland, Danmark, Finland och Norge är hur man
betraktar bärkraften i de argument som används för att motivera inskränkningar i
yttrandefriheten. I de flesta länder, speciellt i Sverige, Danmark, Norge och Storbritannien, är
ett giltigt argument i yttrandefrihetssammanhang allmänhetens skydd mot att bli upprörd.
Däremot förkastas det argumentet helt som ett konstitutionellt godtagbart skäl i USA.
Länderna skiljer sig även åt då man har olika syn på argumentet skyddet av utsatta grupper
för att få göra en inskränkning i yttrandefriheten. USA sticker ut då grupper som i andra
länder skyddas genom s.k. ”hetslagstiftning” inte har ett sådant skydd eller i alla fall ett
betydligt svagare skydd. Barn är den enda gruppen som skyddas med argumentet att de är en
grupp med särskilda behov.

Enligt amerikansk konstitutionell rätt har inte heller argument som rädsla för framtida
negativa konsekvenser särskilt starkt stöd. Skulle så ske krävs det att dessa konsekvenser
konkret måste kunna motivera en begränsning av yttrandefriheten och att konsekvenserna är
omedelbart förestående.  Motsatsen till detta är den tyska lagstiftningens förbud mot
nazistiska symboler och partier och därmed förknippade yttranden.  Denna inskränkning
motiveras delvis med att hindra abstrakta hot mot den demokratiska ordningen.
I USA, Tyskland, Danmark, Finland och Norge, där det finns en konstitutionell reglering av
yttrandefriheten, har man mer eller mindre lyckats samla grundlagsregleringen till en enda
paragraf där de huvudsakliga principerna anges. USA:s och Danmarks författning är mycket
generellt hållen medan den norska och finska grundlagsregleringen är lite mer specifik vad
gäller begränsningsändamål, olika typer av media och yttrandefrihetens förhållande till andra
rättigheter. Den tyska grundlagsregleringen befinner sig någonstans mitt emellan54.

                                                  
52 Liljestrand, Lars-Gunnar, Olsson R, Anders, 2009: Till tryckfrihetens försvar- en ögnasten i ett fritt rike. Lund.
Studentlitteratur AB, s.132.
53  2006:96. 2006: Ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten? Tryck- och
yttrandefrihetsberedningen inbjuder till debatt Del 2. Delbetänkande av Yttrandefrihetsberedningen. Stockholm.
Edita Sverige AB, s.321-324
54 Ibid, s. 324-326.
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4.4.2. Skillnader

4.4.3 Bärkraften i de argument som används för att motivera inskränkningar i
yttrandefriheten

En annan regelmässig skillnad är att man i vissa länder har kriminaliserat förtal och
andra gärningar som är problematiska ur yttrandefrihetssynpunkt, medan det i andra länder
enbart eller främst regleras civilrättsligt via skadeståndsprocessen. Skillnaden mellan länderna
är om de har anglosaxisk rättskultur eller kontinental tradition55.

4.4.4 Censur

I Danmark, Norge och Finland avvisar man censur på ett generellt plan. Samtidigt
tillåter man åtgärder som viss censur för vissa medier. Man tillåter även processuella åtgärder
som har en censurerande effekt om de vidtas för att skydda starka intressen som annars skulle
skadas på ett sätt som inte går att reparera med skadestånd i efterhand.

4.4.5 Brott mot religiösa känslor

I Storbritannien, Norge, Danmark och Tysklands rättsordningar kvarstår det någon form
av reglering eller lagstiftning mot blasfemi och andra former av brott mot religiösa känslor.
Däremot innehåller amerikansk rätt inget sådant förbud. Thomas Bull menar att i praktiken
tycks denna typ av bestämmelse under lång tid ha haft en liten betydelse men att detta kan
vara på väg att förändras. Detta beror ofta på att religiösa minoriteter allt oftare uppfattar sig
som trängda i det mångkulturella samhället. Bestämmelsen får då en förnyad aktualitet som
skydd för grupper vars religionsutövning är främmande för det stora flertalet. Samtidigt finns
det en risk för att tämligen extrema religiösa minoriteter kan skydda sig mot berättigad kritik
eller diskussion genom hänvisning till att ifrågasättande av deras tro är straffbart56.

En slående skillnad mellan länderna är hur man ser på förtal av myndigheter och ett
särskilt skydd för offentligt anställda som utför myndighetsuppgifter. Utsätts en
myndighetsperson i USA för ett angrepp anser man att yttrandena bör få mer skydd än
normalt sett. Däremot har man gjort en motsatt bedömning i t.ex. Norge och Tyskland57.

4.4.6 Reklam

En annan stor skillnad mellan länderna är regleringen av politisk reklam i TV och annan
media. I de flesta länderna finns vissa möjligheter till politisk reklam i TV. I brittisk rätt får
det i valtider förekomma en viss kontrollerad politisk reklam där kontrollen sker av de
politiska partierna själva. I kontrast står amerikansk och finsk rätt där politisk reklam
behandlas på samma sätt som andra budskap, medan man i Norge har ett förbud mot politisk

                                                  
55 Ibid s. 327
56 Ibid, s.331.
57 Ibid, s.331-332.
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reklam i TV. I Danmark har det tidigare förbudet börjat luckras upp men hållningen är
fortfarande avvisande till politisk reklam i etermedia.

Det avgörande argumentet för de länder där man inte valt att tillåta eller endast tillåta
begränsad tillgång till etermedia för politisk reklam, har varit oron för att finansiell styrka
skulle få en allt för stor betydelse i den politiska processen58.

5. Analys

Europeiska länders olika yttrandefrihet i förhållande till svensk yttrandefrihet

5.1 Svensk yttrandefrihet – mycket mer detaljerad än den europeiska yttrandefriheten

Den stora skillnaden mellan USA, Tyskland, Danmark, Finland Storbritannien och
Norges rättssystem för skyddet av yttrandefriheten är hur otroligt mycket mer detaljerad den
svenska konstitutionella regleringen är. Detta beror på TF och YGL:s utformning som mest är
att betrakta som straff- och processrättslig lagstiftning i konstitutionell form. I flera av de
europeiska ländernas system finns motsvarande typer av särbehandling av fall som berör
yttrandefriheten vad gäller beviskrav, åtalsfrister och vilka typer av talan som kan föras. Men
inget av de europeiska länderna har samma detaljerade grundlagstiftning.

Enligt Thomas Bull är det slående att det svenska systemet med ensamansvar inte har
någon motsvarighet i de andra länderna. Han menar vidare att innebörden av detta antagligen
inte behöver överdrivas för de som arbetar med opinionsbildning och nyhetsförmedling då
förlag eller tidningar oftast stäms och effekten blir likartad den som uppnås av de svenska
reglerna. I varje fall så gäller detta så länge som sanktionerna stannar vid skadestånd eller
böter59. Då borde enskilda journalister och författares ansvar i de europeiska länderna lösas
genom deras försäkringar och anställningsvillkor m.m. Däremot kan detta ha betydelse för
den enskilda medborgaren som står utanför den professionella marknaden. Speciellt viktigt är
det för meddelare (och därmed ensamansvaret) som annars genom de svenska reglerna går
fria från ansvar (utom i vissa fall)60.

5.2 Rom II-förordningen- tillämplig lag på utomobligatoriska förpliktelser till följd av
kränkning av privatlivet och rättigheter

Vad innebär det då att Sverige har denna detaljerade grundlagstiftning?
Detta betyder bl.a. att det är trögare i Sverige än i de andra länderna att ändra reglerna på
yttrandefrihetens område. Denna tröghet utgör då en garanti för att inte tillfälliga majoriteter
eller händelser föranleder mindre väl genomtänkta beslut på området.

                                                  
58 Ibid, s.331-333.
59 Ibid, s. 332-333.
60 Ibid, s. 334.
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5.3 Lissabonfördraget och ”nödbromsen”

Sen 2004 har EU fått 12 ny medlemsländer och består idag av totalt 27 länder. Med fler
länder behöver EU ändra sina regler om hur samarbetet skall fungera. Lissabonfördraget
innebär en gemensam konstitution som ska ersätta de gamla fördragen. Sommaren 2007
träffades EU:s stats- och regeringschefer och kom då överens om innehållet i den nya
konstitutionen61.
Idag måste alla länder vara överens när EU:s ministerråd beslutar om regler inom straffrätt
och polissamarbete.
Skillnaden med det nya Lissabonfördraget är bl.a. att det räcker med att en majoritet säger ja
till ett förslag inom straffrätt och polissamarbete. Om ett medlemsland tycker att beslutet
påverkar det nationella rättssystemet för mycket kan de begära att lagförslaget ska godkännas
enhälligt av EU:s stats- och regeringschefer 62.

Den 20 november 2008 godkände Sverige Lissabonfördraget63.
Nödbromsen innebär enligt Feryal Mentes att en medlemsstat på det straffrättsliga området
under vissa förutsättningar kan begära att ett utkast till direktiv överlämnas till Europeiska
rådet för ställningstagande.
Feryal Mentes menar vidare att om ingen enighet uppnås i Europeiska rådet kan ett fördjupat
samarbete upprättas i den aktuella frågan av minst nio medlemsstater. Genom denna s.k.
nödbroms har regeringen bedömt att det finns ett skydd för att straffrättsliga inslag på det
tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området även i fortsättningen kan värnas. Riksdagen godtog
då denna bedömning, och beslutade att godkänna Lissabonfördraget. Den bedömning som
gjordes då är alltså att den svenska yttrandefriheten fortfarande kunde värnas trots
godkännandet av Lissabonfördraget och därmed nödbromsen64.

Tryck- och yttrandefrihetsberedningen ansåg i SOU 2006:96 att de problem som svensk
yttrandefrihet har i förhållande till andra länder bl.a. är att EG-förordningar direktiv kommer i
konflikt med TF och YGL. Då ansåg man att det inte fanns anledning att göra en
genomgripande förändring av grundlagsskyddet av för yttrandefriheten av TF och YGL. Men
däremot ansåg man att utvecklingen inom EU kunde innefatta skäl för ett mindre detaljerat
skydd för den svenska tryck- och yttrandefriheten i framtiden65.

I tilläggsdirektivet 2008:42 till Tryck- och yttrandefrihetsberedningen höll man fast vid
denna åsikt. Man ansåg att mot bakgrund av den detaljerade svenska regleringen kan det
utvidgade straffrättsliga samarbetet i praktiken leda till ett ökat antal konflikter med
bestämmelserna i TF och YGL. Man menade då att det finns skäl på sikt att så långt som det
är möjligt och med bibehållande av ett starkt skydd för TF och YGL, försöka minska
konfliktytorna mellan TF och YGL och samt gemenskapsrätten och EU-samarbetet66.

Så vetskapen om problemet har funnits i många år både i en socialdemokratisk regering
och i en borgerlig regering. Minst tre SOU rapporter har gjorts med ambitionen att lösa
                                                  
61 www.eu-upplysningen.se/upload/dokument/Trycksaker/EU_Faktablad_Lissabon_2009.pdf
62 http://www.eu-upplysningen.se/Aktuellt/Lissabonfordraget/
63 Ibid.
64 Feryal Mentes, ämnessakkunnig på Justitiedepartementet.
65 2006:96. 2006: Ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten? Tryck- och yttrandefrihetsberedningen
inbjuder till debatt Del 1. Delbetänkande av Yttrandefrihetsberedningen. Stockholm. Edita Sverige AB, s.181-
182.
66 Liljestrand, Lars-Gunnar, Olsson R, Anders, 2009: Till tryckfrihetens försvar- en ögnasten i ett fritt rike. Lund.
Studentlitteratur AB, s.150.
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frågan67 där beredningen fortfarande arbetar med frågan om en ny grundlag till valet 2010.
Beredningarna har både bestått av experter (Tryck- och yttrandefrihetsberedningen SOU
2003:04 , SOU 2006:96) och den 16 maj 2008 ombildades beredningen till en parlamentarisk
kommitté (Yttrandefrihetskommittén SOU 2009:14).

Frågan blir då hur effektiv är denna nödbroms? Sverker Gustavsson är kritisk till
riksdagens nödbroms och hur denna skulle kunna vara effektiv. Han anser att nödbromsen
inte är något imponerande resonemang. Han ifrågasätter starkt idén om att regeringen skulle
kunna ”nödbromsa” i yttrandefrihetsfrågor som skulle kunna vara negativa för Sverige och
som då hoppas få stöd hos övriga medlemsländers regeringar för sin sak.
Han menar att om ett sådant stöd redan finns från början så uppkommer rimligen inga sådana
situationer. Han anser att problem av de slagen rimligen uppkommer därför att övriga
medlemsländer vill inskränka svensk yttrandefrihet som med europeiska ögon uppfattas som
en alltför vidsträckt yttrandefrihet. Sverker Gustavsson menar att:

”Om en nödbroms skall
vara verksam, måste även lokföraren vara angelägen om att undvika en

kollision. Men här det ju tvärtom så att vi nödbromsar på ett tåg där
förarhytten vill att det skall köra framåt med full fart i syfte att

sätta Sverige på plats.”

Sverker Gustavsson

Thomas Bull som själv sitter med i Yttrandefrihetskommittén är även han kritisk till hur
effektiv nödbromsen är.  Han menar att det bara är en politisk markering att frågan förs upp
till Europeiska Rådet. Han menar vidare att en fråga måste upp till högsta nivå innan man kan
”köra över” ett land. Därför menar han att nödbromsen på så sätt är ett rätt dåligt skydd. Men
samtidigt menar han att erfarenheten har visat att Sverige har haft framgång med att förhandla
med övriga länder och då haft stöd av att vissa saker skulle vara svåra att genomföra mht TF
och YGL. Thomas Bull anser därför att förutsättningen för att nödbromsen skall ha någon
betydelse är att svenska politiker vill ta strid för sådana frågor.
Med den ljusskygga rapporteringen om detta viktiga problem anser jag att detta borde lyftas
fram och bli en viktig fråga i valet till Europaparlamentet den 7 juni 2009.

5.4 Europeisk censur och hetsbrottslagstiftning jämförd med svensk censur och
hetsbrottslagstiftning

När det gäller censur och hetsbrottslagstiftning ligger Storbritannien, Danmark, Finland
och Norge närmast svensk rätt då man i Sverige till viss del tillåter censur (som filmcensur).
Däremot håller Tyskland och USA en helt avvisande hållning av censur. Möjligheterna att
stoppa en publicering i förväg i Sverige är väldigt små. Det gör att Sverige i detta avseende,
vad gäller synen på olika processuella ingrepp och hinder av offentliggöranden, ligger
närmast USA. Däremot finns det i Storbritannien, Danmark, Finland och Norge processuella
möjligheter att för en kortare eller längre period stoppa offentliggöranden. Detta kan göras
med argumentet att de skador som uppstår inte kan ”repareras” genom att utkräva ekonomiskt
ansvar i efterhand.
När man kommer till hetsbrottslagstiftningen kan man konstatera att Sverige är ganska lik de
andra länderna och därför inte utmärker sig speciellt mycket. Däremot har Finland och Norge
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inte gått lika långt i tolkningen av vad som utgör nedsättande och kränkande yttranden som
man gjort i Sverige. I USA har man inte alls samma begränsningar av yttrandefriheten som
man har i Sverige68.

5.5 Förtal, skadestånd och lagval

En stor skillnad mellan svensk yttrandefrihet och europeisk yttrandefrihet är vilka man
kan dömas ha förtalat.
I Sverige kan man inte förtala ett företag eller en organisation, vilket man däremot kan i
Storbritannien, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och USA.
Man kan då fråga sig vad det skulle kunna innebära om man hade liknande regler i Sverige
där man kunde dömas för förtal av ett företag eller organisation.
Thomas Bull menar att när företags finansiella styrka ställs bakom en rättsprocess om förtal
eller bara hotet av förtal, kan det påverka de som överväger en publicering av kritiskt
material. Thomas Bull menar vidare att det då finns en uppenbar risk för att yttrandefriheten
inskränks på väsentliga punkter och menar att en liknande sådan utveckling i Sverige bör
undvikas.

En annan tydlig skillnad i jämförelsen med de flesta av länderna är att dessa har ett
rättsligt skydd av privatlivet som går längre än det i svensk rätt. På detta område har därför
Sverige tagit en annan väg än de andra länderna. Enligt Thomas Bull hör detta antagligen
samman med den unika (svenska) offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen bygger på att
uppgifter om enskildas förhållanden skall kunna bli tillgänglig och spridda av vem som helst.
Debatter och diskussioner om samhällsfrågor skall på så sätt bli så vid som möjligt. Thomas
Bull menar att det kan tänkas att svensk rätt på detta område kan utsättas för en ”press” att
förändras i en riktning som bättre skyddar enskilda. Bull menar vidare att det då är viktigt att
överväga hur en sådan eventuell förändring kan förenas med den öppenhet som präglar det
offentliga Sverige. En strängare syn på vilka uppgifter om enskilda som kan spridas i det
offentliga kan medföra att en del av tillgången till allmänna handlingar förlorar en stor del av
sin betydelse eftersom uppgifter som inte kan fås ut inte då får publiceras. Därför måste
offentlighetsprincipens grundläggande betydelse för den svenska opinionsbildningen
uppmärksammas och alternativa lösningar diskuteras så att den fria åsiktsbildningen inte
drabbas i för stor utsträckning. Men redan nu kan det genom domstolspraxis ha utvecklats ett
mera svåravgränsat skydd för privatlivet i svensk rätt.

Genom Europadomstolens domar i Hannover mot Tyskland och Kudla mot Polen
markerades att nationella myndigheter har ett ansvar att ge tillgång till effektiva rättsmedel
såsom skadestånd. I Högsta domstolens dom i NJA 2005 s.462 fastslogs det att kränkningar
av konventionsrättigheter kan medföra skadeståndsansvar och att även ideella skador kan
ersättas.

Detta kan leda till att det kan bli aktuellt att med stöd i artikel 13 i konventionen ge
utrymme för skadeståndsanspråk mot staten för brister i lagstiftningen kring skyddet av
privatlivet trots regleringen i 3 kap. 7§ skadeståndslagen69.
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Tryck- och yttrandefrihetsberedningen beskriver i SOU från 2006 några av de problem
som Sverige har i förhållande till andra länder vad gäller yttrandefrihet. Bland dessa är att
EG-förordningar och direktiv ofta kommer i mer eller mindre tydlig konflikt med TF och
YGL.  Exempel på detta är förslag till förordning om tillämplig lag för utomobligatoriska
förpliktelser (Rom II-förordningen) och pågående översyn av EU:s TV- direktiv m.m70.
Den 11 januari 2009 trädde Rom II-förordningen i kraft vilket innebar att den nu tillämpas
som vilken svensk författning som helst.

I skrivande stund arbetar Europakommissionen med en rapport om tillämplig lag på
utomobligatoriska förpliktelser till följd av kränkning av privatlivet och rättigheter som rör
personlighetsskyddet med beaktande av reglerna om pressfrihet och yttrandefrihet i medierna.
Den 20 augusti 2011 kommer Europakommissionen att lägga fram rapporten om hur
tillämpningen av denna förordning om hur skadestånd vid förtal förhåller sig till pressfrihet
och yttrandefrihet i medierna. Vid behov ska kommissionen också kunna föreslå ändringar.
Men denna rapport är bara vägledande eftersom Europakommissionen inte har en lagstiftande
makt. Rom II-förordningen kan bara ändras av EU-ländernas regeringschefer vid s.k. EU-
toppmöten71.

Hur påverkar då Rom II – fördraget en svensk medborgare i yttrandefrihetssynpunkt så
som skadestånd på grund av förtal? Antag att t.ex. en svensk medborgare lägger upp en video
på internet på en italiensk medborgare och den italienske medborgaren anser detta som
stötande. Denna begär då skadestånd på grund av förtal av den svenska medborgaren. Är då
Rom II-förordningen tillämplig?
Enligt Feryal Mentes är Rom II-förordningen då inte tillämplig på ett sådant anspråk,
eftersom dessa uttryckligen undantas från förordningens tillämpningsområde. Vanliga regler
om lagkonflikter är i stället tillämpliga. Men Feryal Mentes kan inte uttala sig om vad som då
skulle gälla i det här fallet.
Däremot menar hon att det är klart att för det fall uttalandet som innefattar förtal omfattas av
svenska grundlagar på tryck- och yttrandefrihetsrättens område så gäller dessa regler. För att
ta ställning till om uttalandet omfattas av grundlagarna får man då titta på dessa lagars
materiella och territoriella tillämplighet.

Men om det skulle visa sig att det inte är svensk lag som gäller, vad innebär det då för en
svensk medborgare?
Feryal Mentes menar då att om det skulle bli så i det enskilda fallet att svensk rätt inte gäller
så innebär det att det speciella skydd för yttrandefriheten som finns i TF och YGL inte kommer
att gälla då.

Sverker Gustavsson är kritisk till hur Sverige agerar i strävan efter att harmonisera
svensk yttrandefrihet till den europeiska yttrandefriheten. Sverker Gustavsson menar att
Sveriges möjligheter att försvara ett så delvis unikt yttrandefrihetsskydd som TF och YGL
innebär, blir mindre om vi underkänner vår egen konstitutionella tradition72.
Han menar vidare att om vanliga regler om lagkonflikter är tillämpliga vid fall som exemplet
med den svenska och italienska medborgaren där man kan begära skadestånd på grund av
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förtal över gränserna, så innebär det en försämring av yttrandefriheten med svenska ögon sett.
Han menar att det enda som kan avgöra om de svenska grundlagarna kommer att tillåtas att
köras över av en EG-förordning är de maktpolitiska förhållandena.
Han menar att en 'levande' författning skulle kunna tänkas vara den bästa lösningen. I
praktiken skulle det betyda att Sverige då skulle få hålla fast vid sina 'föråldrade'
bestämmelser som en slags nationell sedvänja som övriga medlemsländer betraktar med milt
överseende som en smula efterblivet.

Men han anser att vi i Sverige inte kan vara helt säkra på att detta önskvärda sätt ska
kunna genomföras. Föreligger de politiska förutsättningarna kommer den nya ordningen att
drivas igenom också i praktiken.
Sverker Gustavsson anser att Tryck- och yttrandefrihetens debattbetänkande SOU 2006:96
har en svaghet då svenska debattörer har en benägenhet att vilja bortse från
unionsmedlemskapet73. Han menar att problemet idag är att de flesta som yttrar sig om hur
svensk yttrandefrihet påverkas av EU, resonerar som att det vore självklart att vi i Sverige
ensamma äger frågan om äganderätten av vårt statsskick. Så var det före
unionsmedlemskapet. Men så är det inte längre. Unionsrätten gör som sagt anspråk på
företräde framför grundlag och vanlig lag. Samtidigt rör det sig även om maktanspråk från
övriga unionsländer.

Sedan Sveriges inträde i EU 1995 har svensk lagstiftning och konstitutionell reglering
utmärkts av en fundamental oklarhet. Sverker Gustavsson menar att så länge brännbara frågor
inte ställs på sin juridiska spets är det ingen som säkert vet om det är svensk grundlag eller
principen om fri rörlighet för varor, kapital, arbete och tjänster som fäller utslaget.
Ett tänkvärt exempel är det som Sverker Gustavsson nämner i boken Till tryckfrihetens
försvar74.

Han menar att i Vaxholmsfallet hösten 2007 och i en rad andra europeiska domar under
2007 och 2008, har det visat sig att förhållandet på arbetsmarknaden har byggt på att
europeisk rätt gäller framför nationella sedvänjor. Inga instanser hävdar längre att svensk
lagstiftning och praxis har företräde framför EG-domstolens uttolkning av principen om fri
rörlighet. Med detta menar Sverker Gustavsson att det inte är självklart någon bra idé att
inrikta sig på att stifta en helt ny grundlag som behandlar tryck- och yttrandefriheten
systematiskt och från grunden. Eftersom man kan förmoda att centrala moment inte självklart
stämmer överens med unionsrätten. Sverker Gustavsson anser därför att en starkare strategi
borde vara att slå vakt om de grundlagar vi har i Sverige och att i praxis tolka dessa till
förmån för vår egen syn på saken. Göran Lambertz skrev hösten 2007 i DN-Debatt 75 att de
fyra grundbultarna i dagens tryck- och yttrandefrihet är censurförbudet, ensamansvaret,
meddelarfriheten och friheten att säga ”allt” inklusive det som annars är hemligt eller i strid
med personuppgiftslagen (den ”särskilda” yttrandefriheten). Han ansåg då att alla fyra borde
bevaras men att man måste avgränsa den särskilda yttrandefriheten. Den kan omöjligt gälla
för alla och den bör avgränsas till vissa massmedier. Dessa ska då inte behövas hänvisas till
teknik. Han menade vidare att uppgiften skulle bli svår men inte omöjlig. Han ansåg att med
en modern grundlag som ger världens bästa skydd för yttrandefriheten kanske vi på sikt kan
stimulera andra att göra något liknande76.

                                                  
73 Ibid, s.95.
74 Ibid, s. 98-102.
75 Lambertz, Göran. 2007. ”Nödvändigt att skrota Tryckfrihetsförordningen”, DN-Debatt, 6 oktober.
76 Liljestrand, Lars-Gunnar, Olsson R, Anders, 2009: Till tryckfrihetens försvar- en ögnasten i ett fritt rike. Lund.
Studentlitteratur AB, s.98-102.
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Men Sverker Gustavsson hävdar att det bara inte är de lagtekniska problemen som styr
utan det är även den politiska sidan. Han menar att knäckfrågan är hur de europeiska
högerkrafterna önskar medverka till en spridning av en stärkt förenings- och yttrandefrihet till
de övriga medlemsländerna. Och helt självklart anser han att de europeiska högerkrafterna
inte tycker att det är. Han menar att inget medlemsland har någon erfarenhet av vad det
innebär att aktivt grundlagsstifta i strid med unionsorganens tolkning av EG-rätten. Sverker
Gustavsson hävdar att om en union skulle göra detta är risken stor att sådana försök skulle
kunna sluta i förskräckelse då unionen i förödmjukande form klargör var gränserna går för
den svenska yttrandefriheten77.

5.6 Politisk reklam i europeiska länder jämfört med svensk reklam

Ett av yttrandefrihetens främsta skyddsobjekt är den demokratiska opinionsbildningen. I
flera av länderna förekommer olika typer av förbud mot politisk reklam i medier med särskilt
stark genomslagskraft. Det som de flesta länderna har gemensamt är att är de farhågor för hur
den politiska debatten skulle påverkas om ekonomiska faktorer skulle få en större betydelse
än det politiska budskapet. Motsvarande förbud finns i svensk rätt men är då riktat till vissa
medier vilka är statsägda eller innehar en mycket dominerande ställning på marknaden. En
intressant iakttagelse är att Europadomstolen i några fall har tagit ställning till förbud mot
teologiska/ideologiska annonser i TV och funnit att artikel 10 sätter gränser för hur sådana
förbud får se ut och tillämpas. Thomas Bull menar att den svenska radio- och TV- lagens
reglering på området är en intressant jämförelse med de länderna och Europa domstolens
praxis, då dessa regler antagligen behöver analyseras ytterligare. Att Sverige saknar regler på
detta område är unikt och har så klart betydelse för skyddet av yttrandefriheten. Jämför man
givandet av pengar till en politisk rörelse som ett yttrande kan det konstateras att Sverige på
den punkten nog har världens starkaste skydd, menar Thomas Bull78.

5.7 Svensk meddelarfrihet och ensamansvar jämfört med de europeiska ländernas
meddelarfrihet

Som nämndes tidigare i uppsatsen var en likhet mellan de europeiska länderna den
svaga ställning som meddelarskyddet har i Tyskland, Danmark, Finland, Norge,
Storbritannien och USA.
Jämförelsen mellan de europeiska ländernas meddelarfrihet och den svenska visade att det är
mer vanligt att kräva någon typ av lojalitet av de offentligt anställda i de europeiska länderna.
Speciellt av personer i lite mer ledande ställning. Deras personliga yttrandefrihet anses i
många länder förenlig med skyddet för yttrandefrihet därför att den befordrar intressen som
effektivitet, opartiskhet och objektivitet i statsförvaltningen.

Det finns vissa möjligheter i länderna att med tillämpning av arbetsrättsliga regler ta
hänsyn till allmänintresset av yttrandefrihet. Men det kontraktuella perspektivet är starkare än
det konstitutionella vilket får konsekvensen att krav på lojalitet m.m. begränsar intresset av
enskildas yttrandefrihet. I den mån som dess grundlagsenliga aspekter tillämpas är dessa
dessutom mer av den karaktären att de talar mot en meddelarfrihet. Detta görs t.ex. genom att
                                                  
77 Ibid, s. 99-102.
78 2006:96. 2006: Ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten? Tryck- och yttrandefrihetsberedningen
inbjuder till debatt Del 2. Delbetänkande av Yttrandefrihetsberedningen. Stockholm. Edita Sverige AB, s.340.
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betona kravet på objektiva och opartiska myndigheter vilket gör att offentligt anställdas
yttrandefrihet begränsas.
Jämför man hur starkt svensk meddelarfrihet är med den europeiska meddelarfriheten har
Sverige det mest långtgående skyddet av meddelarfrihet. Efter Sverige kommer Danmark,
Finland och Norge vilka har ett starkare skydd av meddelarfrihet än Storbritannien79.
I Tyskland har man överhuvudtaget inte något meddelarskydd80.

I de flesta av länderna är utgångspunkten att källskyddet är ett undantag från
vittnesplikten. Detta innebär att det finns en risk för att källskyddet tolkas snävt i praktiken. I
Sverige har vi löst det genom att ha ett konstitutionellt reglerat vittnesförbud kompletterat
med vissa undantag, vilket är helt motsatt de andra ländernas rätt. Den svenska lösningen,
menar Thomas Bull, har gett upphov till en stor restriktivitet hos de svenska domstolarna att
tillämpa undantagen vilket i praktiken har gjort källskyddet mycket starkt. Som nämndes
tidigare skiljer sig svensk rätt med sin huvudregel och undantag mot de andra europeiska
länderna. Detta anser Thomas Bull är viktigt att lägga på minnet i en tid av
grundlagsreformer81.

Hur skall man då tolka detta? Sverker Gustavsson menar att det svenska
meddelarskyddet i ett europeiskt perspektiv inte har ett speciellt starkt skydd. Han anser att de
kvalificerade delarna i TF och YGL som meddelarskyddet, inte har något starkt skydd av de
formella fördragen. Han menar vidare att den kompetens som unionens domstol vill och
klarar av att utnyttja visar sig av de rättsfall av detta slag som kommer upp till avgörande.

Även också förstås av vad kommissionen, ministerrådet och parlamentet kan komma att
besluta med stöd av den allmänna klausulen om fri rörlighet för kapital, varor, tjänster och
arbete.
Sverker Gustavsson anser att det senare är en kautschukparagraf (tänjbar paragraf) som kan
användas för allsköns inskränkningar också av yttrandefriheten om de maktpolitiska
förutsättningarna föreligger. T.ex. skulle det kunna vara så att om någon anställd meddelar sig
med pressen inifrån ett företag så skapar denna möjlighet att länder har olika lagstiftningar om
meddelarfrihet olika ekonomiska konkurrensförutsättningar mellan dessa länder. Något fall av
detta slag tror han knappast ännu har inträffat. Men han anser att det är ett tankeväckande
hypotetiskt exempel.

Han anser att Lissabonfördraget som sådant inte innebär någon avgörande skillnad
däremot är han negativt inställd till hur effektiv nödbromsen skulle vara i
yttrandefrihetsfrågor. Det som han anser är av störst betydelse är hur praxis i domstol och
kommissionen utvecklas som en funktion av spänningen mellan höger och vänster inom
unionen som helhet. Han anser att de mörka krafterna länge har varit på frammarsch, relativt
sett men att det inte är en är naturlig självklarhet att det alltid kommer att förbli på det sättet.
Han menar att de ljusa krafterna kan komma att kvickna till och låta sig inspireras norrifrån.

Thomas Bull som själv sitter med i den nuvarande Yttrandefrihetskommittén ansåg i sin
utredning i SOU 2006:96 i Ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten? Att det
var slående att det svenska systemet med ensamansvar inte hade någon motsvarighet i de

                                                  
79 Ibid, s.321-324.
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andra europeiska länderna.
Han menade då att detta kunde ha betydelse för den enskilda medborgaren, som står utanför
den professionella marknaden. Speciellt viktigt för meddelare (och därmed ensamansvaret)
som annars genom de svenska reglerna går fria från ansvar utom i vissa fall. Då andra EU-
länder har ett mycket svagare skydd av eller rent av saknar meddelarskydd och ensamansvar
och Sverige måste anpassa sig till detta eftersom EG-rätten står över svensk grundlag som TF
och YGL kan man fråga sig om den svenska yttrandefriheten har inskränkts?

Har vi i Sverige rent av ”köpt ner oss” vad gäller skyddet av yttrandefriheten när vi gick
med i EU?
Thomas Bull menar att det är svårt att säga om Sverige skulle ha köpt ner sig eller inte men
att det finns risker för att TF och YGL med dess detaljerade system kommer under press av
EG-rätten. Han hävdar att än så länge har inget avgörande hot seglat upp men att man inför
framtiden inte kan veta eftersom EG verkar få mer kompetens på straffrättens område (då TF i
huvudsak är straffrätt).

Som beskrevs tidigare i uppsatsen har Tryck- och yttrandefrihetsberedningen arbetat
med att presentera förslag på ett nytt grundlagsskydd (SOU 2006:96 Ett nytt grundlagsskydd
för tryck- och yttrandefriheten?). Beredningen presenterade då ett minimialternativ, ett
mellanting och ett maximialternativ. I beredningens SOU-rapport stod det då att arbete om ett
nytt grundlagsskydd skulle avslutas i februari 2009 för att en grundlagsändring skall kunna
genomföras i samband med valet 2010.
Men i SOU 2009:14 presenterade aldrig några nya modeller om ett nytt grundlagsskydd.

I tilläggsdirektivet som Tryck- och yttrandefrihetsberedningen lade fram året innan, den
17 april 2008, (Di 2008:42) stod det att resultatet av remissbehandlingen av beredningens
betänkande Ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten? (SOU 2006:96) inte gav
stöd för att ge beredningen fortsatt uppdrag att arbeta med någon av de presenterade
modellerna för grundlagsreglering av tryck- och yttrandefriheten.82

Så varför har man inte kunnat presentera några nya modeller av ett nytt
grundlagsskydd? Och varför har man valt att ombilda beredningen (16 maj 2008) till en
parlamentarisk kommitté?
Kan en anledning vara att man vill få igenom vissa beslut snabbare till valet 2010?
Kan man tänka sig att förslaget till grundlagsändringarna kommer att anpassas till viss del
mot en europeisk standard?
I sådana fall vad kan det innebära för den svenska meddelarfriheten och ensamansvaret?

Thomas Bull berättar att det har blivit så att frågeställningarna har delats upp: vissa
frågor som regeringen har bedömt att det brådskar med skulle lämnas som förslag till i
februari 2009. Andra frågor som ställningstaganden om nytt grundlagsskydd som mini,
mellan, maxi eller något annat alternativ har yttrandefrihetskommittén fått längre tid på sig att
bedöma. Dessa bedömningar gäller stora och genomgripande frågor som man inte kunnat
eller velat lösa på bara ett år. Därför finns det under skrivande stund ingen mer offentlig
information (än den som finns i SOU 2006:96) om hur grundlagen kommer att skrivas om
inför valet 2010. Denna kommer enligt Thomas Bull att tidigast presenteras i december 2009.
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Thomas Bull menar vidare att det mest sannolika med att man valde att ombilda
beredningen till en parlamentarisk beredning är att man kommer att föreslå ändringar i
grundlagen. Han menar att det är en svensk tradition att ha parlamentariska utredningar då så
omfattande frågor kan komma att föreslås att skriva om grundlagen.

Kan då den nya modellen av grundlagen TF och YGL komma att anpassas till viss del
till den europeiska standarden som innebär ett lägre skydd för svenska medborgare vad gäller
bl.a. meddelarfriheten och ensamansvaret? Detta fick jag inget svar från Thomas Bull och
som sagt finns i dagsläget ingen ny information om detta. Man får helt enkelt vänta och se
tills Yttrandefrihetsberedningen presenterar sin rapport tidigast i december i år 2009.

Men vad som framkommer i den här uppsatsen är som både Sverker Gustavsson och
Thomas Bull säger att om Sverige vill värna om den svenska yttrandefriheten och behålla de
rättigheter som så länge vi har tagit för självklara så måste svenska politiker våga ta strid för
dessa frågor. Därför anser jag att detta kommer att bli en viktig fråga inför dels valet till
Europaparlamentet den 7 juni 2009 och dels inför riksdagsvalet 2010.
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6. Slutsats och diskussion

6.1 Slutsats

Svensk yttrandefrihet Slutligen kan man konstatera att Sverige har det starkaste
yttrandefrihetsskyddet jämfört med övriga EU-länder. Inga av de andra EU-länderna har
samma detaljerade grundlagstiftning som svensk grundlag som TF och YGL.

Meddelarfrihet Jämför man hur stark svensk meddelarfrihet är med de andra europeiska
medlemsstaternas olika skydd för meddelarfrihet, så har Sverige det mest långtgående
(starkaste)skyddet av meddelarfrihet inom EU.
De länder som har det näst långtgående (starkaste)skyddet av meddelarfrihet inom EU är
Danmark, Finland och Norge. Därefter är det Storbritannien som har det tredje långtgående
(starkaste) skyddet av meddelarfrihet inom EU 83.
I Tyskland har man inte något meddelarskydd84.

Ensamansvar De andra medlemsstaterna inom EU har inte heller någon slags
motsvarighet till det svenska systemets ensamansvar. Innebörden av detta behöver inte
överdrivas för de som arbetar med opinionsbildning och nyhetsförmedling. Detta beror på att
det är vanligt inom medlemsstaterna inom EU att förlag eller tidningar oftast stäms och
effekten blir då likartad den som uppnås av de svenska reglerna. I varje fall så gäller detta så
länge som sanktionerna stannar vid skadestånd eller böter85.
Däremot har man i Tryck- och yttrandefrihetskommittén kommit fram till att detta kan ha
betydelse för den enskilda medborgaren som står utanför den professionella marknaden.
Speciellt viktigt är det för meddelare som i och med ensamansvaret i de svenska reglerna
annars går fria från ansvar (utom i vissa fall)86.

Förtal En annan stor skillnad mellan svensk yttrandefrihet och europeisk yttrandefrihet
är vilka man kan döma för förtal.
I Sverige kan inte ett företag eller en organisation dömas för förtal, vilket däremot är möjligt i
Storbritannien, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och USA. I SOU 2006:9687kom man fram
till att om starka finansiella styrkor ställs bakom rättsprocesser om förtal eller bara hotet av
förtal kan det påverka de som överväger en publicering av kritiskt material.
Exempel: En journalist vid DN finner att det inte går rätt till vid ett företag som t.ex. Volvo
och publicerar en artikel om detta.  Volvo väljer då att stämma DN för förtal.

Detta innebär att skulle Sverige ha samma system som i de andra nämnda
medlemsstaterna skulle det finnas en stor risk att DN och andra tidningar inte skulle våga
skriva kritiska artiklar om stora företag eftersom de då kan bli stämda på stora summor
pengar.
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I SOU 2006:96 fann man därför att det skulle finnas en uppenbar risk för att
yttrandefriheten då skulle inskränkas på väsentliga punkter om man hade liknande system i
Sverige. Därför vill man enligt utredningen att företag eller organisationer inte skall kunnas
dömas för förtal. Detta regelsystem anser därför Thomas Bull att man bör undvika att skriva
in i den nya grundlagen 2010.

Utomobligatoriska förpliktelser Tryck- och yttrandefrihetsberedningen beskriver i SOU
2006:96 att ett problem som Sverige har i förhållande till andra länder vad gäller
yttrandefrihet är att EG-förordningar och direktiv ofta kommer i mer eller mindre tydlig
konflikt med TF och YGL. Ett exempel på detta är förslag till förordning om tillämplig lag för
utomobligatoriska förpliktelser (Rom II-förordningen). I uppsatsen kom jag fram till att
svenska medborgare inte påverkas av Rom II-fördraget i yttrandefrihetssynpunkt i frågan om
skadestånd på grund av förtal, eftersom dessa undantas från förordningens
tillämpningsområde och förordningen då inte är tillämplig på ett sådant anspråk. Istället blir
vanliga regler om lagkonflikter tillämpliga.
För att ta ställning till om uttalandet omfattas av grundlagarna får man då titta på dessa lagars
materiella och territoriella tillämplighet. Skulle det visa sig att svensk lag inte då gäller för
den svenska medborgaren, innebär det att den svenska medborgaren inte skyddas av det
speciella skydd som finns i TF och YGL.

Nödbromsen Det har även visat sig att Sveriges godkännande av Lissabonfördraget i sig
som så inte har påverkat svensk yttrandefrihet. Svensk yttrandefrihet har sedan Sveriges
inträde i EU 1995 varit problematiskt då svensk yttrandefrihet regleras i vår grundlag i TF och
YGL. Samtidigt har EU:s bestämmelser som är mer generellt skrivna och därmed inte
innefattar ett lika starkt skydd som TF och YGL gör, kommit att med EG-rätten stå över
svensk grundlag.
Detta har som sagt länge varit ett problem och lösningar på detta problem har utretts av flera
statliga utredningar i såväl bestående av expertgrupper som nu senast av en parlamentarisk
yttrandefrihetsberedning.

Risken för att svensk yttrandefrihet kan komma att inskränkas har alltså funnits sen
Sveriges inträde i EU då EG-rätten står över den svenska grundlagen.
Den 20 november 2008 godkände Sverige Lissabonfördraget och godtog då samtidigt
”nödbromsen”. Detta innebär att en medlemsstat på det straffrättsliga området under vissa
förutsättningar kan begära att ett utkast till direktiv överlämnas till Europeiska rådet för
ställningstagande. Skulle ingen enighet uppnås i Europeiska unionens råd kan ett fördjupat
samarbete upprättas i den aktuella frågan av minst nio medlemsstater. Genom denna s.k.
nödbroms bedömde regeringen då att det fortfarande skulle finnas skydd för straffrättsliga
inslag på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området och att svensk yttrandefrihet på så sätt
kunde värnas.

Men då jag i min uppsats har försökt ta reda på hur effektiv denna nödbroms skulle vara
har svaren från de intervjuade experterna varit negativa.
Thomas Bull menar att innan ett land kan ”köras över” i en viss fråga så måste frågan först
upp till högsta nivå, till minister rådet. Därför anser han att ”nödbromsen” bara anses som en
politisk markering och skulle därför vara ett rätts så dåligt skydd när det gäller beslut som rör
reglerna för de svenska yttrandefrihetsskyddet.
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6.2 Diskussion

Hittills har Sverige haft framgång med att förhandla med övriga länder då det gäller
regler som kan beröra den svenska yttrandefriheten. Sverige har då haft stöd av att vissa saker
skulle vara svåra att genomföra med hänsyn till det svenska yttrandefrihetsskyddet som TF
och YGL.
Men enligt min mening är det viktigt att komma ihåg att vid de tillfällena krävdes det
enhetligt beslut av Europeiska unionens råd.
Godkänns Lissabonfördraget av samtliga medlemsstater och därmed blir gällande skulle det
innebära att det införs kvalificerad majoritetsbeslut.
Skulle man då inte kunna komma fram till ett majoritetsbeslut i t.ex. en fråga som påverkar
svensk yttrandefrihet skulle man använda sig av nödbromsen, vilket innebär att ett fördjupat
samarbete skulle uppstå i den aktuella frågan om minst nio medlemsstater.
Men eftersom Sverige har det starkaste skyddet av yttrandefrihet jämfört med de andra
medlemsstaterna så är det ju inget som säger att de andra länderna skulle ta hänsyn till detta i
alla frågor.

Efter att ha gjort en jämförelse mellan svensk yttrandefrihet och europeisk yttrandefrihet
så har jag kommit fram till att Sverige har starkast skydd för yttrandefrihet då TF och YGL är
så mer detaljerat skriven än i de andra länderna. Skall svenska medborgare i framtiden få ha
kvar samma rättigheter som de har idag som bl.a. meddelarfrihet och ensamansvar är det en
förutsättning att svenska politiker är villiga att ta strid för sådana frågor. En lösning skulle
kunna vara en ”levande” författning som enligt Sverker Gustavsson skulle innebära att
Sverige skulle få behålla sin detaljerade lagstiftning i TF och YGL som en slags nationell
sedvänja. Men då krävs det som sagt att de svenska politikerna kan stå upp för svensk
yttrandefrihet vid förhandlingar i EU. En annan förutsättning är att svenska medborgare får
upp ögonen för problematiken då knäckfrågan kan bli hur de europeiska högerkrafterna
önskar medverka till en spridning av en stärkt förenings- och yttrandefrihet till de övriga
medlemsländerna.

I skrivande stund pågår en utredning om hur grundlagen antagligen kommer att skrivas
om inför valet 2010. Denna kommer tidigast att presenteras i december 2009. Det man vet än
så länge är att mini-, mellan- och maxialternativet inte gav stöd för att ge beredningen fortsatt
uppdrag att arbeta med någon av de presenterade modellerna för grundlagsreglering av tryck-
och yttrandefriheten88.
Än så länge har heller inget medlemsland någon erfarenhet av vad det innebär att aktivt
grundlagsstifta i strid med unionsorganens tolkning av EG-rätten. Risken är stor att sådana
försök skulle kunna sluta i förskräckelse då unionen i förödmjukande form antagligen skulle
klargöra var gränserna går för den svenska yttrandefriheten89

                                                  
88 2008:42. 2008: Tillägsdirektiv till Tryck- och yttrandefrihetsberedningen. Stockholm. Edita Sverige AB, s.
145-146.
89 Liljestrand, Lars-Gunnar, Olsson R, Anders, 2009: Till tryckfrihetens försvar- en ögnasten i ett fritt rike. Lund.
Studentlitteratur AB, s.99-102.
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Alltså vet man inte hur modellen för den nya grundlagen om yttrandefrihet som kommer
att presenteras tidigast i december 2009 kommer att se ut. Frågan blir om den nya grundlagen
kommer att anpassas mer åt de andra EU-ländernas generella lagstiftning i yttrandefrihet eller
om Sverige kommer att fortsätta kunna värna om vårt starka yttrandefrihetsskydd.
Debatten har länge varit tyst om hur svensk yttrandefrihet egentligen har påverkats av EU:s
medlemskap.
Kanske ställs frågan på sin spets till valet till Europaparlamentet den 7 juni 2009.

Vilka politiker är egentligen villiga att försvara svensk yttrandefrihet som
meddelarfrihet och ensamansvar i EU?
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BILAGOR

1.Intervjuguide

Feryal Mentes

Frågor:

1. I Rom II-förordningen fastställs vilken lag som är tillämplig på förpliktelser som uppstår
utanför avtalsförhållanden (utomobligatoriska förpliktelser) i de fall de olika
medlemsstaternas lagar strider mot varandra. Förordningen är tillämplig från och med den 11
januari 2009 i alla medlemsstater utom Danmark. Förordningar är bestämmelser som blir
direkt bindande för alla som berörs av innehållet och används främst då man önskar införa
exakt samma regler överallt inom EU på ett visst område.

Är Rom II-förordningen därmed bindande från den 11 januari 2009? Innebär detta att Rom II-
förordningen efter den 11 januari 2009 då gäller framför svensk rätt?

2. Europakommissionen ska senast den 31 december 2008 lägga fram en studie om tillämplig
lag på utomobligatoriska förpliktelser till följd av kränkning av privatlivet och rättigheter som
rör personlighetsskyddet med beaktande av reglerna om pressfrihet och yttrandefrihet i
medierna. Kommissionen ska senast den 20 augusti 2011 lägga fram en rapport om
tillämpningen av denna förordning.  Vid behov ska även kommissionen kunna föreslå
ändringar.

Vad innebär det juridiskt nu 2008 och senare 2011? Vilken lag, vår nationella svenska lag
eller Europakonventionen gäller 2008 respektive 2011 vad gäller kränkning av privatlivet som
t.ex. förtal?

3. Om Lissabonfördraget antas av EU:s medlemsländer kommer Rom II-förordningen då att
gälla inom EG-rätten?

4. Antag att Rom II-förordningen går igenom såsom den är utformad idag. Anta vidare att en
svensk medborgare lägger upp en text eller video på Internet (t.ex. på webb-tv-kanlanen
Europarltv) om Berlusconi och detta anses stötande i Italien.

Skulle den italienska medborgaren kunna föra en domstolsprocess mot den svenska
medborgen och anklaga denna för förtal enligt italienska lagar? Vilket lands lagar gäller?

5. Om det inte är svensk lag som gäller, vad innebär det då för svensk yttrandefrihet?

6. Tryckfrihetsförordningen är en starkare skyddslag än Yttrandefrihetsgrundlagen. Men en
del principer kan överföras direkt till YGL. Dessa är: censurförbudet, meddelarskyddet,
ensamansvar för utgivare och rättegång med jury. Hur kommer vår svenska lagstiftning
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angående dessa att påverkas om Lissabonfördraget antas av EU:s medlemsländer?  Kan det
innebära att svensk yttrandefrihet begränsas?

7. Offentlighetsprincipen anses som vidsträckt (omedelbart, kostnadsfritt, samt oberoende av
syfte och identitet) när man jämför europeisk rätt. Inom EU har huvudprincipen varit motsatt
den svenska d.v.s. handlingar hos EU:s institutioner är hemliga i den mån dessa inte
bestämmer att de skall vara tillgängliga. Numera finns även en EU-förordning om
allmänhetens tillgång till vissa handlingar, fast alltjämt är det så att öppenheten sammantaget
sett är mindre än enligt vår svenska offentlighetsprincip. Hur kommer den svenska
offentlighetsprincipen att ändras om Sverige antar Lissabonfördraget?

Flöjdfrågor:

1.Följdfråga: Svaret gällde vad som skule hända om Lissabonfördraget skulle gå igenom före
fördragets ikraftträdande. Men jag undrar vad som händer med Rom II-förordningen senare
när väl Lissabonfördraget har ratificerats av medlemsländerna?

2. Följdfråga: Ja jag menar när någon begär skadestånd på grund av förtal. Du skrev att Rom
II -förordningen gäller inte på utomobligatoriska förpliktelser som har sin grund i kränkning
av privatlivet eller personlighetsskyddet, inberäknat ärekränkning (se artikel 1.2 g) eftersom
dessa uttryckligen undantas från förordningens tillämpningsområde och det stämmer om man
läser sammanfattningen av Rom II-förordningen på Scadplus. Men på samma sida längst ner
står det även att

"Granskning av förordningens tillämpning
Senast den 31 december 2008 ska kommissionen lägga fram en studie om tillämplig lag på
utomobligatoriska förpliktelser till följd av kränkning av privatlivet och rättigheter som rör
personlighetsskyddet, med beaktande av reglerna om pressfrihet och yttrandefrihet i
medierna.
Senast den 20 augusti 2011 ska kommissionen lägga fram en rapport om tillämpningen av
denna förordning. Vid behov ska kommissionen också föreslå ändringar."

http://europa.eu/scadplus/leg/sv/lvb/l16027.htm

-Studien och rapporten verkar ju handla just om vilken lag som gäller vid skadeståndsanspråk
vid kränkning av privatlivet och rättigheter som rör personlighetsskyddet, med beaktande av
reglerna om pressfrihet och yttrandefrihet i medierna? Eller har jag missuppfattat det? Isf vad
handlar studien och rapporten om då?

-Sen undrar jag när Du säger att det gäller att vanliga regler om lagkonflikter istället är
tillämpliga och att Du inte tyvärr kan uttala dig om vad som gäller då. Jag förstår absolut om
Du inte kan säga mer om det, men jag behöver bara veta om det är så att

Ni känner till problemet men inte kan uttala Er om det offentligt än för att de pågår en
utredning?
eller
 om det är så att ni precis nu har uppmärksamat problemet och inte har hunnit sätta Er in det
än?
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Sen undrar jag till sist om länken till Scadplus där det står om Rom II-förordningen, om det
skulle visa sig att förordningen gäller skadeståndsanspråk vid kränkning av privatlivet och
rättigheter som rör personlighetsskyddet, hur skulle du svara på fråga 5 igen då?

2. Intervjuguide

Thomas Bull

Frågor:

1. I SOU 2003:04 och SOU 2006:96 bestod tryck- och yttrandefrihets beredningen av
ordförande, sekreterare, experter och samrådsgrupp av representanter för riksdagspartierna.
Varför valde man att ombilda beredningen (16 maj 2008) till en parlamentarisk kommitté?
Kan en anledning vara att man vill få igenom vissa beslut snabbare till valet 2010?

2. I SOU 2006:96 skrev du att det är skillnaden mellan USA, Tyskland, Danmark, Finland
Storbritannien och Norges rättssystem för skyddet av yttrandefriheten är otroligt mycket mer
detaljerad den svenska konstitutionella regleringen.

I flera av de europeiska ländernas system finns motsvarande typer av särbehandling av fall
som berör yttrandefriheten vad gäller beviskrav, åtalsfrister och vilka typer av talan som kan
föras. Men inget av de europeiska länderna har samma detaljerade grundlagstiftning. Du
ansåg att det var slående att det svenska systemet med ensamansvar inte har någon
motsvarighet i de andra länderna.
För den enskilda medborgaren som står utanför den professionella marknaden skrev du att
detta kan ha betydelse. Speciellt viktigt är det för meddelare (och därmed ensamansvaret) som
annars genom de svenska reglerna går fria från ansvar utom i vissa fall.

Då andra EU-länder inte har ensamansvar eller meddelarskydd och Sverige måste anpassa sig
till de andra ländernas yttrandefrihet samt EG-rätt, har svensk yttrandefrihet indirekt då
inskränkts?

 Kan man säga att vi har "köpt ner oss" vad gäller skyddet va yttrandefriheten när vi har gått
med i EU? (Då EG-rätt vstår över svensk grundlag (TF och YGL)?

3. I Lissabonfördraget införs för vissa frågor på det straffrättsliga området en särskild ordning,
som innebär att en medlemsstat under vissa förutsättningar kan begära att ett utkast till
direktiv överlämnas till Europeiska rådet för ställningstagande, den s.k. nödbromsen. Om
ingen enighet uppnås i Europeiska rådet kan ett fördjupat samarbete upprättas i den aktuella
frågan av minst nio medlemsstater. Genom denna s.k. nödbroms har regeringen bedömt att det
finns ett skydd för att straffrättsliga inslag på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området
även i fortsättningen kan värnas. Riksdagen har godtagit denna bedömning, och beslutat att
godkänna Lissabonfördraget.

Hur stor effekt tror du att nödbromsen kommer ha för den svenska yttrandefriheten? Kommer
nödbromsen att kunna hindra i de fall där yttrandefriheten kan tänkas inskränkas?
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Följdfrågor:

4. I SOU 2006:96 står det att ett nytt grundlagskydd håller påatt utarbetas då presenterades
minimialternativet, ett mellanting och ett maximialternativ. I Di 2008:42 står det att inget av
de tre alternativen längre finns kvar.
Det står att beredningen senast den 1 feb 2009 ska redovisa förslag till grundlagsändringar
inför valet 2010.

I SOU 2009:14 hitta jag inget om detta, kan man hitta den någon annanstans?

Kan man tänka sig att förslaget till grundlagsändringarna kommer att anpassas till viss del
mot en europeisk standard?

  Isf vad innebär det för den svenska meddelarfriheten och ensamansvaret?

3. Intervjuguide

Sverker Gustavsson

Frågor:
1. Systemet som EU styrs utifrån vilar på grundtanken att varje medlemsstat har överfört delar
av sin nationella suveränitet till EU:s överstatliga institutioner. Denna princip kallas för
överförd eller härledd kompetens vilket innebär att EU har rätt att agera och besluta inom de
ramar som medlemsstaterna frivilligt har beslutat att föra över till EU.
EU:s tre huvudområden kallas för De tre pelarna och består av: Den första pelaren:
Europeiska gemenskapen (EG), den andra pelaren: Den gemensamma utrikes- och
säkerhetspolitiken (GUSP) och den tredje pelaren: Polis- och straffrättsligt samarbete.

Finns det endast lagstiftat om yttrandefrihet och tryckfrihet i EKMR eller förekommer de
även i någon av EU:s tre grundpelare? I sådana fall, hur stark kompetens har EU idag vad
gäller yttrandefrihet och tryckfrihet?

2. I Rom II-förordningen fastställs vilken lag som är tillämplig på förpliktelser som uppstår
utanför avtalsförhållanden (utomobligatoriska förpliktelser) i de fall de olika
medlemsstaternas lagar strider mot varandra. Förordningen är tillämplig från och med den 11
januari 2009 i alla medlemsstater utom Danmark.
Europakommissionen ska senast den 31 december 2008 lägga fram en studie om tillämplig
lag på utomobligatoriska förpliktelser till följd av kränkning av privatlivet och rättigheter som
rör personlighetsskyddet med beaktande av reglerna om pressfrihet och yttrandefrihet i
medierna. Kommissionen ska senast den 20 augusti 2011 lägga fram en rapport om
tillämpningen av denna förordning.  Vid behov ska även kommissionen kunna föreslå
ändringar. Men Kommissionens studie eller rapport har inte någon betydelse enligt för vilka
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regler som är tillämpliga. Det är först när Rom II-förordningen ändras som det händer något
nytt juridiskt sett. Kommissionen har inte någon lagstiftningsmakt då denna makt ligger hos
Europeiska rådet (eftersom det bara är rådet som kan ändra en EG-förordning).

Rom II-förordningen kommer att vara en del av EG-rätten då den träder i kraft den 11 januari
2009. Men vad kommer att hända med EG-rätten om Lissabonförordningen ratificeras (mer
än att termen EG-rätt ändras till EU-rätt)?

Kommer det att innebära att det Europeiska rådet fortfarande kommer vara de ända som kan
ändra en EG-förordning då?

3. Antag att Rom II-förordningen går igenom såsom den är utformad idag. Anta vidare att en
svensk medborgare lägger upp en text eller video på Internet (t.ex. på webb-tv-kanalen
Europarltv) om Berlusconi och detta anses stötande i Italien.

Skulle den italienska medborgaren kunna föra en domstolsprocess mot den svenska
medborgen och begära skadestånd för förtal enligt italienska lagar? Vilket lands lagar gäller?

4. Om det inte är svensk lag som gäller, vad innebär det då för svensk yttrandefrihet?

5. Yttrandefrihetsgrundlagen värnar om bl.a: censurförbudet, meddelarskyddet, ensamansvar
för utgivare och rättegång med jury.

Hur kommer vår svenska lagstiftning angående dessa att påverkas om Lissabonfördraget
ratificeras av EU:s medlemsländer?  Kan det innebära att svensk yttrandefrihet begränsas?

Följdfråga:

6. När Feryal Mentes som är ämnessakkunnig på Grundlagsenheten på Justitiedepartementet
svarade på frågan svarade hon så här:
”I Lissabonfördraget införs för vissa frågor på det straffrättsliga området en särskild ordning,
som innebär att en medlemsstat under vissa förutsättningar kan begära att ett utkast till
direktiv överlämnas till Europeiska rådet för ställningstagande, den s.k. nödbromsen. Om
ingen enighet uppnås i Europeiska rådet kan ett fördjupat samarbete upprättas i den aktuella
frågan av minst nio medlemsstater. Genom denna s.k. nödbroms har regeringen bedömt att det
finns ett skydd för att straffrättsliga inslag på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området
även i fortsättningen kan värnas. Riksdagen har godtagit denna bedömning, och beslutat att
godkänna Lissabonfördraget. Den bedömning som har gjorts är alltså att den svenska
yttrandefriheten kan värnas även inom ramen för Lissabonfördraget.”

 Kan Du se några risker eller problem som kan uppstå med riksdagens ”nödbroms”?

7. Offentlighetsprincipen anses som vidsträckt (omedelbart, kostnadsfritt, samt oberoende av
syfte och identitet) när man jämför europeisk rätt. Inom EU har huvudprincipen varit motsatt
den svenska d.v.s. handlingar hos EU:s institutioner är hemliga i den mån dessa inte
bestämmer att de skall vara tillgängliga. Numera finns även en EU-förordning om
allmänhetens tillgång till vissa handlingar, fast alltjämt är det så att öppenheten sammantaget
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sett är mindre än enligt vår svenska offentlighetsprincip. Hur kommer den svenska
offentlighetsprincipen att ändras om Sverige antar Lissabonfördraget?
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