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1 Inledning  
1.1 Bakgrund 
Ett påstående det råder konsensus om idag är att en öppen och aktiv samhällsdebatt 

är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle och dess utveckling.1 För att en 

öppen och aktiv debatt ska råda i ett samhälle krävs ett välutvecklat skydd för 

yttrandefriheten.2 Det vill säga det ska finnas så få hinder som möjligt för att kunna 

sprida åsikter och inhämta ny information samtidigt som staten effektivt ska kunna 

ingripa mot missbruk av yttrandefriheten.3 Friheten att yttra sig skyddas generellt 

i regeringsformen (RF), Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) och speciellt 

i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). År 2016 

firar vår äldsta yttrandefrihetsgrundlag, TF, 250 år – ett bevis på att yttrandefri-

hetsintresset sedan lång tid har värderats högt i svensk rätt.4 

 En av grundbultarna för det svenska yttrandefrihetsrättsliga systemet i yttrande-

frihetsgrundlagarna är ensamansvaret. Ensamansvaret innebär att enbart en person 

är ansvarig för innehållet i ett yttrande som framställts genom en teknik som 

skyddas av yttrandefrihetsgrundlagarna. Då enbart en person kan göras ansvarig 

kan meddelare skyddas, källor hållas anonyma och brottsbekämpningen under-

lättas i samband med yttrandefrihetsbrott.5 I ett massmediesamhälle där tekniken 

för framställningar ständigt förändras och nya aktörer tillkommer kan det vara 

svårt för de som inte är juridiskt bevandrade att veta om ensamansvaret är 

tillämpligt eller ej. Teknik- och organisationsutvecklingen i massmediabranschen 

ställer därmed kontinuerligt nya krav på yttrandefrihetsrätten.6  

 Branschutvecklingen blir tydlig om man kontrasterar organisationen och tekni-

ken i massmediebranschen på nittiotalet med dagens. På tidigt nittiotal sysslade 

                                            
1 SOU 1947:60, s 45-46, samt prop. 1975/76:209, s 83 och Handyside mot Storbritannien, p 49.   
2 SOU 1983:70, s 71. 
3 SOU 1947:60, s 46-47. 
4 Prop. 1975/76:209, s 83, samt prop. 1990/91:64, s 28. 
5 Prop. 1990/91:64, s 94. 
6 Westman, Liber amicorum Jan Rosén, s 853-854. 
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Aktuellt i SVT med TV-produktion och Dagens Nyheter med tidningsproduktion. 

Såväl Aktuellt som Dagens Nyheter sysslade med nyhetsförmedling och spridande 

av information till allmänheten, kärnområdet för yttrandefrihetslagstiftningens 

skydd.7 År 2016 utgår massmediabolagen från webbplatser och webbpublicering i 

första hand för att kommunicera sin mening till allmänheten. Genom 

webbplattformen kan producenten av informationen knyta flera mediekanaler till 

ett och samma medienav.8 Man talar om en konvergens mellan flera tidigare skilda 

medieformer.9 Traditionella tidningsreportage kombineras med ljudinspelningar 

och webbklipp.10 Till det kommer att det producerade innehållet som förvaras på 

webbplatser är ständigt sökbart för allmänheten. Innehållet på webbplatser förlorar 

således inte sin aktualitet på samma sätt som en dagstidning som ersätts med nästa 

dags nummer och innehåll.11 Till skillnad från nittiotalet och tidigare håller sig 

alltså inte aktörerna på marknaden idag till en medietyp och inte heller till en 

publiceringskanal. På så sätt har den enskilda utgivarens ensamansvar utvidgats 

till att omfatta fler tekniker för framställning med en större mängd innehåll som är 

aktuellt under en längre tid.  

 Samtidigt kan man fråga sig om massmediehusens betydelse har minskat för 

spridningen av information och samhällsdebatten. År 2000 hade endast 53 procent 

av den svenska befolkningen tillgång till internet.12 Idag har 93 procent av alla 

hushåll internetuppkoppling, dagens samhälle är därmed mer webbaserat.13 

Internet används bland annat för att söka information, läsa tidningar, se på film, 

kommunicera och publicera texter. Idag kan alltså gemene man ta del av 

information och masskommunicera utan att gå via de traditionella kanalerna.14 Den 

tekniska utveckling har sålunda skapat nya aktörer av intresse för rättsordningen, 

                                            
7 SOU 1947:60, s 46, samt prop. 1990/91:64, s 28-29. 
8 SOU 2015:94, s 193 och s 289.  
9 Westman, s 857 ff.  
10 Se t.ex. hur Björn af Kleen i DN Fokus kombinerar tidningsreportage med ljudinspelningar i ”Den nya 
högern – ett eko från 1930-talet”, länk: http://fokus.dn.se/sdu/, hämtningsdatum: den 2016-06-10.  
11 Westman, s 859. 
12 SOU 2002:24, s 14. 
13 Findahl och Davidsson, Svenskarna och internet - 2015 års undersökning av svenska folkets 
internetvanor, s 8-9. 
14 SOU 2015:94, s 14. 
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såsom bloggare och twittrare.15 Aktörer som konkurrerar med de traditionella 

massmedieföretagen, men som sällan skyddas av yttrandefrihetsgrundlagarna.16     

 Internets genomslag bland läsarna eller användarna ställer vidare nya krav på 

hur massmedieföretagen distribuerar sitt innehåll. Idag är i princip alla massmedie-

företag och deras journalister aktiva användare av sociala medier för spridningen 

av deras innehåll. Läsarnas konsumtion av massmedia på internet har till och med 

lett till en ny marknad för massmedieföretag som i princip uteslutande använder 

sociala medier som distribueringskanal.17 För att massmedieföretagen ska nå ut till 

sina läsare måste de helt enkelt publicera på ”internetväggar” som tillhandahålls 

av andra företag som Facebook, Twitter eller Instagram. Vilket kan bli 

problematiskt ur ett yttrandefrihetsrättsligt perspektiv vid utkrävande av ansvar, då 

kontrollen över det uttryckta måste ligga hos den som är ensamt ansvarig enligt 

yttrandefrihetsrätten.18 Sammantaget sätter alltså samhällets inträde i internet-

åldern de svenska yttrandefrihetsrättsliga pelarna på prov och hur kommer utredas 

mer ingående i det följande.  

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  
Vad gäller webbplatser, eller databaser som webbplatser kallas i juridiken, på 

internet faller dessas innehåll som huvudregel utanför det av TF och YGL 

skyddade området.19 Vissa webbplatser omfattas dock av den yttrandefrihets-

rättsliga regleringen enligt databasregeln i YGL 1 kap. 9 §. Regeln anger att lagens 

bestämmelser om radiosändningar under vissa förutsättningar är tillämpliga på 

databaser. Sedan regelns tillkomst har den genomgått ett flertal ändringar för att 

anpassas till den tekniska utvecklingen avseende möjligheterna för att publicera 

information på internet och allmänhetens möjlighet att komma åt information från 

                                            
15 Bull, Kommunikationssätt i det elektroniska medielandskapet,  s 239.  
16 Westman, s 853-854 och s 862-863.  
17 Se t.ex. nyhetstjänsten KIT.se som förmedlar sina artiklar huvudsakligen via sociala media. 
18 Bull, s 213. 
19 Bull, s 212. 
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internet.20 Trots detta kvarstår problem vid tillskrivandet av ansvar för missbruk 

av yttrandefriheten på internet. 

 Till följd av detta syftar uppsatsen till att identifiera de problem som det 

yttrandefrihetsrättsliga ensamansvaret och teknikbundenhetenen skapar i det digi-

tala samhället för masskommunikation. Frågan som ställs är därför i vilken grad 

den yttrandefrihetsrättsliga lagstiftningen är anpassad för att reglera dagens mass-

mediala kommunikation via internet. Grundläggande för denna fråga är hur dagens 

lagstiftning förhåller sig till verkligheten.21 Uppsatsen kommer därför utreda 

gällande rätt på det yttrandefrihetsrättsliga området på internet samt i vilken 

utsträckning databasregelns avgränsning i förhållande till ensamansvaret utgör en 

adekvat rättslig reglering för internetpublicering.  

 

 

1.3 Avgränsningar och disposition 
Uppsatsen avser alltså att undersöka det svenska rättsläget gällande yttrande-

friheten på internet. EU-rätt och annan komparativ rätt kommer därför inte under-

sökas. Uppsatsens fokus kommer ligga på hur YGL reglerar webbplatser och 

yttranden på internet, diskussionen kommer därmed avgränsas till webbplatser på 

internet. Även om de yttrandefrihetsrättsliga reglerna enligt YGL är av främsta 

intresse för framställningen, kommer också andra yttrandefrihetsrättsliga regler 

utgöra central rätt för uppsatsens utredning.  

 Till följd av detta kommer TF, RF och Europakonventionen redogöras för, sär-

skilt då YGL förstås i ljuset av dessa lagstiftningar.22 Redogörelsen av dessa 

kommer dock vara översiktlig. Den yttrandefrihet som Europeiska unionens stadga 

om de grundläggande rättigheterna (Stadgan) skyddar kommer inte undersökas, då 

uppsatsen syftar till att undersöka svensk rätt och Stadgan enbart är tillämplig när 

EU:s egna institutioner och organ samt medlemsländer tillämpar unionsrätten.23 

                                            
20 SOU 2012:55, s 364.  
21 Bull, s 27.  
22 Se hur Högsta domstolen i bedömningen i NJA 2007 s 805 II hänvisar till innehållet i RF och 
Europakonventionen för att fastställa yttrandefrihetsintresset i YGL.  
23 Bernitz, Europarättens grunder, s 143. 
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Gränserna för yttrandefriheten kommer också undersökas mot bakgrund av såväl 

den allmänna straffrätten som den yttrandefrihetsrättsliga straffrätten. Denna all-

männa undersökning av gällande rätt kommer sedan tillämpas och diskuteras i 

förhållande till hur dagens internetbaserade tekniker för att sprida information fak-

tiskt används och fungerar.  

 Vad gäller dispositionen så kommer uppsatsens första del, avsnitt 2 och 3, att 

utreda motiven och gränserna för gällande yttrandefrihetsrätt på ett generellt plan. 

Uppsatsen kommer sedan övergå till en mer fördjupande undersökning av gällande 

rätt i avsnitt 4 och 5 avseende ensamansvaret och databasregeln. Avsnitt 6 kommer 

ägnas åt en mer reflekterande analys av hur ansvaret på yttrandefrihetens område 

faktiskt förhåller sig till det digitala massmediesamhällets framställningstekniker 

och vilka problem som uppstår på grund av att YGL kan eller inte kan tillämpas 

på dessa. Det sista avsnittet kommer avslutningsvis att sammanfatta gällande rätt 

och de slutsatser som dragits i uppsatsen.  

 

 

1.4 Metod 
För att tillgodose uppsatsens syfte har traditionell rättsdogmatisk metod använts 

för att fastställa det yttrandefrihetsrättsliga läget på internet. Metoden syftar till 

lösa juridiska frågeställningar genom tillämpandet och undersökandet av rätts-

regler mot bakgrund av de accepterade rättskällorna.24 Till följd av detta har arbetet 

utgått från de traditionella rättskällorna för att utreda gällande rätt på yttrande-

frihetsrättens område och då särskilt mot bakgrund av masskommunikation över 

internet. I framställningen har därför huvudsakligen lagstiftning, rättspraxis och 

förarbeten samt rättslig doktrin undersökts. Framför allt har en stor mängd 

förarbeten undersökts då yttrandefrihetsrätten kontinuerligt utsatts för statlig 

utredning sedan tillkomsten av TF.25  

 Syftet med uppsatsen är som beskrivet under avsnitt 1.2 att identifiera de 

problem som det yttrandefrihetsrättsliga ensamansvaret och teknikbundenhetenen 

                                            
24 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s 21. 
25 SOU 2012:55, s 201.  
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skapar vid massmedial kommunikation i ett digitalt samhälle, och urvalet av källor 

har gjorts mot bakgrund av detta. Källor som enbart behandlar YGL har därmed 

använts i så hög grad som möjligt. Samtidigt har förarbeten, rättsfall och doktrin 

av rent tryckfrihetsrättslig natur varit viktiga under arbetets gång. Utrednings-

arbetet till 1949-års TF har till exempel varit av stor betydelse för att klarlägga det 

yttrandefrihetsrättsliga systemet. Detta senare källurval har gjorts av två skäl, dels 

för att YGL bygger på TF:s grunder och struktur och dels för att det tillgängliga 

källmaterialet avseende tryckfriheten är betydligt mer uttömmande än det rent 

yttrandefrihetsrättsliga. De tryckfrihetsrättsliga källorna har därför, liksom de rent 

yttrandefrihetsrättsliga, varit av stor betydelse för framställningen och analysen.  

 Något som måste tilläggas är att internet är en relativt ny företeelse och då 

tekniken ständigt utvecklas har den rättsliga doktrinen och vägledande praxis i viss 

mån varit begränsad i ljuset av de juridiska frågorna som ställts i uppsatsen. I 

avsnitt 6 har därför NJA 2013 s 945, ett hypotetiskt scenario och mål T 11020-15 

från Stockholms tingsrätt den 2016-04-20 valts ut för att visa på den problematik 

som kan uppstå till följd av att yttrandefrihetsrättsliga principer tillämpas eller inte 

kan tillämpas på dagens teknik och organisation i massmediebranschen.   
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2 Allmän yttrandefrihetsrätt 
2.1 Inledning 
I svensk rätt skyddas yttrandefriheten av RF:s rättighetskatalog, TF och YGL samt 

av Europakonventionen artikel 10. För att fastställa yttrandefrihetsintresset i TF 

och YGL hämtar rättstillämparen ledning från den angivna yttrandefriheten i RF 

och Europakonventionen.26 Som grund för den fortsatta framställningen kommer 

därför detta avsnitt redogöra för motiven bakom och gränserna för yttrande-

frihetens tillämpningsområde enligt RF och Europakonventionen. 

 

 

2.2 Regeringsformen 
2.2.1 Yttrandefrihetens innehåll 

Enligt RF 1 kap. 1 § bygger den svenska folkstyrelsen på fri åsiktsbildning och 

allmän och lika rösträtt. I samband med reformen av RF 1974 befästes den fria 

åsiktsbildningens betydelse i RF 2 kap. för det svenska statsskicket genom in-

förandet av rättighetskatalogen,27 då katalogen bland annat upptog friheterna att 

yttra sig och inhämta information.28 Rättigheternas betydelse aktualiseras främst 

vid utformningen av ny lagstiftning samt i det allmännas maktutövning mot 

enskilda.29 

  RF 2 kap. 1 § första stycket första punkten stadgar att var och en är tillförsäkrad 

friheten att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt 

uttrycka tankar, åsikter eller känslor. På liknande sätt tillförsäkrar RF 2 kap. 1 § 

första stycket andra punkten medborgarna informationsfrihet, det vill säga friheten 

att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden. 

Informationsfriheten speglar således yttrandefriheten.30 Yttrande- och 

                                            
26 NJA 2007 s 805.  
27 Prop. 1973:90, s 2. 
28 Prop. 1975/76:209, s 84. 
29 Prop. 1973:90, s 198, samt prop. 1975/76:209, s 85-86. 
30 Prop. 1975/76:209, s 110. 
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informationsfriheten är följaktligen en förutsättning för varje individs självför-

verkligande och utvecklingen av den demokratiska staten.31  

 Yttrandefrihetsbegreppet i RF 2 kap. 1 § överensstämmer i huvudsak med det i 

TF och YGL.32 Däremot är RF subsidiär till den av TF och YGL skyddade 

yttrandefriheten, då TF och YGL skyddar yttranden som framställts i specifika 

medier, se RF 2 kap. 1 § andra stycket. RF skyddar därför de yttranden som sker 

på annat sätt än genom de av TF och YGL skyddade medierna,33 det kan röra sig 

om allt från tal på torg till teaterföreställningar.34 Mot bakgrund av det mass-

mediala samhällets digitalisering har RF ökat i betydelse i förhållande till mass-

kommunicerade yttranden,35 eftersom innehållet på i princip alla webbplatser faller 

utanför de av yttrandefrihetsgrundlagarna skyddade medierna.36 Vidare är det 

också ofta svårt att inordna nya former för masskommunikation med 

yttrandefrihetsrättsligt syfte på internet under YGL:s tillämpningsområde vilket 

kommer visas senare i uppsatsen. 

 

2.2.2 Begränsningar av yttrandefriheten 

Skyddet för yttrandefriheten i RF är inte absolut, då yttrandefriheten får begränsas 

i lag, RF 2 kap. 20 § första stycket första punkten, i enlighet med de förutsättningar 

RF 2 kap. 21 och 23 §§ ställer upp. RF 2 kap. 21 § uppställer allmänna 

förutsättningar för när en begränsning är tillåten. Till att börja med får en 

begränsning enbart göras för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demo-

kratiskt samhälle. Vidare får inte begränsningen gå utöver vad som är nödvändigt 

i förhållande till det ändamål som har föranlett den och inte sträcka sig så långt att 

                                            
31 NJA 2007 s 805, s 820. 
32 Prop. 1975/76:209, s 141.  
33 Prop. 1975/76:209, s 145, samt Axberger (2014), Yttrandefrihetsgrundlagarna, s 21. 
34 Lambertz, SvJT 2011, s 58.  
35 Bull, s 212.  
36 Se inledningen till bedömningen i JK, beslut: 2004-05-12, dnr: 1675-04-31. 
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det utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grund-

valar. Därtill får inte begränsningen göras enbart på grund av politisk, religiös, 

kulturell eller annan åskådning.37  

 RF 2 kap. 23 § anger specifikt vilka grunder som är godtagbara för att begränsa 

den fria åsiktsbildningen. Godtagbara grunder är rikets säkerhet, folkför-

sörjningen, enskildas anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivran-

det av brott. Det är således dessa grunder som drar upp gränserna för den av RF 

stadgade yttrandefriheten. I övrigt får begränsningar av yttrandefriheten göras 

enbart om extra viktiga skäl föranleder det. Vidare ska yttrandefrihet i politiska, 

religiösa, fackliga, vetenskapliga och kulturella angelägenheter tillmätas särskild 

vikt i ett sådant beslut.38 Utöver detta tillämpas ett särskilt lagstiftningsförfarande 

enligt RF 2 kap. 22 §. Det särskilda lagstiftningsförfarandet förutsätter antingen en 

kvalificerad majoritet eller att förslaget vilar ett år innan det prövas, om detta yrkas 

av lägst tio ledamöter i riksdagen.39 Sammanfattningsvis har alltså var och en 

visserligen rätt att tycka och tänka vad de vill, men rätten att uttrycka dessa tankar 

och åsikter kan vara begränsad. 

  

 

2.3 Europakonventionen 
2.3.1 Yttrandefrihetens innehåll 

Sedan den första januari 1995 har Europakonventionen varit inkorporerad i svensk 

rätt genom lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för 

de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.40 Enligt RF 2 kap. 19 

§ får därtill ingen lag eller föreskrift utfärdas i strid med konventionen. Kon-

ventionen reglerar förhållandet mellan fördragsslutande stat och enskilda avseende 

de grundläggande fri- och rättigheter som garanteras i konventionen. Den svenska 

                                            
37 Axberger (2014), s 21. 
38 Axberger (2014), s 21. 
39 Eliason, m.fl., Grundlagarna: regeringsformen, successionsordningen, riksdagsordningen, se 
kommentar till RF 2 kap. 22 §.  
40 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s 44.  
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lagstiftaren och rättstillämparen måste därför i både utformningen och tillämp-

ningen av lag beakta konventionens innehåll.41 Till skillnad från RF, TF och YGL 

är konventionen inte grundlag, men vid prövning av ifall någon av konventionens 

artiklar strider mot svensk grundlag, så ska svensk rätt tillämpas på ett sätt som 

inte strider mot konventionen.42 Ifall skyddet för en rättighet enligt konventionen 

är starkare ska alltså konventionen tillmätas större vikt än den svenska 

grundlagen.43 

 Bland konventionens fri- och rättigheter återfinns yttrandefriheten i artikel 10. 

Innehållet i artiklarna styrs av Europadomstolens rättspraxis.44 Enskilda i Sverige 

åtnjuter därmed skydd för sin yttrandefrihet också enligt Europakonventionen. 

Mottagandet och spridandet av information är i princip fritt enligt 

Europakonventionen artikel 10,45 och i samband med ökad betydelse för rättigheter 

i Sverige har konventionen fått ökad betydelse för yttrandefriheten i svensk rätt.46 

Skyddet för yttrandefriheten i Europakonventionen är liksom skyddet för 

yttrandefriheten i RF generellt. Friheten omfattar i princip alla typer av idéer 

oavsett form, innehåll, spridning och riktning,47 och pressfriheten utgör en viktig 

del av yttrandefriheten enligt konventionen då massmedial kommunikation 

betraktas som grundläggande för ett demokratiskt samhälle.48  

 I målet Handyside mot Storbritannien förklarar Europadomstolen att 

yttrandefriheten är grundläggande för det demokratiska samhället och uppställer 

vilka krav som ska ställas på yttrandefriheten för att ett demokratiskt samhälle ska 

kunna existera. I målet anges att yttrandefriheten är en av de ”väsentliga 

grundvalarna för ett samhälle och en av de grundläggande förutsättningarna för 

dess framsteg och varje människas utveckling”.49 Yttrandefriheten omfattar enligt 

                                            
41 SOU 1993:40 del B, s 127-128 samt prop. 1993/94:117, 12.   
42 Prop. 1993/94:117, 12. 
43 Prop. 1993/94:117, 39, samt Funcke, Tryckfriheten: ordets män och statsmakterna, s 295. 
44 SOU 1993:40 del B, s 125. 
45 Danelius, s 458.  
46 Se t.ex. NJA 2005 s 805 och NJA 2007 s 805.  
47 Danelius, s 458.   
48 Danelius, s 458. 
49 Handyside mot Storbritannien, p 49. 
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Europakonventionen inte enbart positiv information och positiva föreställningar 

utan också yttranden som ”kränker, chockerar eller stör staten eller någon del av 

befolkningen”.50 En slutsats som kan dras från rättsfallet är att endast snäva 

begränsningar av yttrandefriheten kan göras inom ramen för konventionen samt 

att de måste vara välgrundade på sakliga skäl.51  

 I Sverige har bland annat den enligt Europakonventionen stadgade yttrande-

friheten varit avgörande för utgången i NJA 2005 s 805. Avgörandet avsåg visser-

ligen inte grundlagsskyddade medier, dock ger fallet en fingervisning om hur 

svensk rätt beaktar den av Europakonventionen skyddade yttrandefriheten. I 

rättsfallet prövades om innehållet i en predikan utgjorde hets mot folkgrupp, 

rättsfallet avsåg en situation där en pastor påstått att homosexuella utgjorde en 

”cancersvulst på hela samhällskroppen”. Ett påstående som konstaterades gå 

utöver gränsen för vad som var ett tillåtet yttrande enligt svensk rätt. Högsta 

domstolen ansåg dock att uttalandena var tillåtna enligt den av Europa-

konventionen stadgade yttrandefriheten och gjorde bedömningen att Sverige 

skulle fällas om fallet gick vidare till Europadomstolen. Pastorn friades därför från 

åtalspunkterna då yttrandet föll inom ramen för den av Europakonventionen till-

försäkrade yttrandefriheten. Den grundlagsskyddade yttrandefriheten ansågs 

därmed snävare än yttrandefriheten enligt Europakonventionen.52  

 

2.3.2 Begränsningar av yttrandefriheten 

Yttrandefriheten enligt Europakonventionen är liksom yttrandefriheten i RF inte 

obegränsad. I artikelns andra stycke anges att yttrandefriheten också medför ansvar 

och skyldigheter. Stycket stadgar att friheten får underkastas formföreskrifter, 

villkor, inskränkningar eller straffpåföljder i lag. En förutsättning för att inskränka 

yttrandefriheten enligt konventionen är att begränsningen är proportionell i för-

hållande till det intresse som begränsas. Inskränkningen får inte vara mer än 

nödvändig i ett demokratiskt samhälle och enbart göras med hänsyn till de vitala 

                                            
50 Handyside mot Storbritannien, p 49.  
51 Danelius, s 457-458.  
52 NJA 2005 s 805. 
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samhällsintressen som artikeln anger.53 Det krävs alltså tunga skäl enligt 

konventionen för att yttrandefriheten ska kunna begränsas.54 

 Sammanfattningsvis är yttrandefriheten alltså grundläggande för ett demo-

kratiskt samhälle och tillskrivs enligt Europakonventionen ett starkt skydd, vilket 

också svensk rätt medger. Till det kommer att Europakonventionen omfattar alla 

typer av yttranden. Jämfört med TF och YGL är därmed skyddet bredare i sitt 

tillämpningsområde. Frågan är dock om det håller samma kvalité som 

yttrandefrihetsgrundlagarna för det spridda ordet.  

 

 

2.4 Sammanfattning 
Yttrandefriheten är grundläggande för ett demokratiskt samhälle vilket framgår av 

RF 1 kap. 1 § och 2 kap. 1 § samt Europakonventionens praxis till artikel 10. För 

att sprida ett yttrande till en större grupp människor kan journalister, politiker eller 

gemene man idag publicera meddelanden direkt via sociala medier eller egna 

bloggar, utan att gå via de grundlagsskyddade medierna. I samband med att allt 

fler medietyper i den digitala miljön faller utanför TF:s och YGL:s tillämpnings-

område ökar vikten av det generella skyddet för säkerställandet av yttrandefriheten 

i samhället.55 Till följd av detta framstår frågan om yttrandefrihetsgrundlagarna är 

lämpligt utformade i förhållande till dagens digitala massmediala värld som viktig.  

                                            
53 Danelius, s 460-461. 
54 Research division, Internet: case-law of the European Court of Human Rights, s 17.   
55 Bull, s 212.  
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3 Speciell yttrandefrihetsrätt  
3.1 Inledning 
Till skillnad från RF och Europakonventionen erbjuder TF och YGL ett mer 

detaljerat regelsystem som syftar till att säkerställa att det finns förutsättningar för 

en oförhindrad åsiktsbildning och en allsidig upplysning vilket framgår av TF 1 

kap. 1 § och YGL 1 kap. 1 §. Jämfört med RF och Europakonventionen erbjuder 

särregleringen ett utökat skydd för yttranden och andra uttryck genom bland annat 

förbudet mot censur och ensamansvaret.56 Följande avsnitt syftar till att redogöra 

grunderna för detta detaljerade lagstiftningssystem. 

 

 

3.2 Allmänt om yttrandefrihetsgrundlagarnas tillämplighet 
3.2.1 Teknikbundenhet 

Yttrandefrihetsgrundlagarna skyddar uttryck i vissa utpekade medieformer och för 

att uppnå skyddet måste medierna uppfylla lagarnas krav på teknikbundenhet och 

publicitet.57 Vad gäller teknikbundenheten är kärnområdet för TF:s tillämpning 

tryckta skrifter. Sedan 1976 omfattar förordningen även annan skrift som 

mångfaldigats på liknande sätt och innehåller ursprungsuppgifter, TF 1 kap. 5 §.58 

Det tryckta ordet har sedan tryckkonstens uppfinnande mer eller mindre utsatts för 

reglering,59 detta då möjligheten att trycka skrifter innebar att man under enkla 

former kunde sprida information till ett stort antal människor.60 Historiskt sett har 

tryckfriheten därför alltid varit under press från den styrande eliten, eftersom 

frågan om yttrandefrihet är en fråga om makt.61  

                                            
56 SOU 1947:60, s 47 ff. 
57 SOU 1947:60, s 56-61, samt prop. 1990/91:64, s 31-32.  
58 SOU 1975:49, s 75-76, samt prop. 1975/76:204, s 1.  
59 SOU 1975:49, s 57-58, samt Persson, Exklusivitetsfrågan - om förhållandet mellan tryckfrihet, 
yttrandefrihet och annan rätt, s 26-27.  
60 SOU 1947:60, s 56, samt prop. 1990/91:64, s 29. 
61 Persson, s 27. 
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 Genom att skydda tryckfriheten flyttades således makten från den styrande 

eliten till folket, då folket gavs medel att lagligt granska det allmännas verksam-

het.62 Problemet var dock att enbart ett begränsat antal framställningar uppfyllde 

kraven för det utökade yttrandefrihetsrättsliga skyddet. I diskussionen för vilka 

tekniker som skulle omfattas av TF var det enligt 1947-års utredning, och 

sedermera 1975-års Massmedieutredningen, inte avgörande om tekniken kunde 

liknas vid tryckkonsten utan om tekniken, liksom tryckkonsten, kunde sprida idéer 

till en större allmänhet.63 Denna uppfattning blev avgörande för utvidgningen av 

TF:s tillämpningsområde 1976 till att omfatta skrift som är jämställd den tryckta.64  

 På liknande sätt ansågs det behövligt att ytterligare utvidga det 

yttrandefrihetsrättsliga skyddet, i samband med teknikutvecklingen och den 

stegrande teknikanvändningen för masskommunikation genom till exempel radio- 

och TV,65 då kommunikation som betraktades skyddsvärd enligt TF framfördes 

via dessa modernare medier.66 Mot bakgrund av detta trädde YGL i kraft 1992 och 

reglerar sedan dess yttranden som framförs i radio- och TV-sändningar, 

databasöverföringar samt tekniska upptagningar, YGL 1 kap. 6, 9 och 10 §§.  

 Yttrandefrihetsutredningen 1983 avsåg dock ursprungligen att skapa en generell 

yttrandefrihetsgrundlag, då till exempel yttranden som framfördes under demon-

strationer bedömdes vara i behov av ett starkare skydd.67 Men vid tillkomsten av 

YGL betraktades teknikbundenheten som en nödvändighet för att uppnå ett skydd 

i klass med TF, då kravet möjliggjorde att de tryckfrihetsrättsliga grunderna i 

princip kunde tillämpas oförhindrat på de nya medierna.68 Dessutom utgjorde 

teknikbundenheten en tydlig avgränsning för vilka yttranden som skulle omfattas 

av den nya regleringen,69 eftersom avgränsningen gjorde att man slapp göra 

                                            
62 SOU 1947:60, s 45-46, samt Persson, s 27. 
63 SOU 1947:60, s 57-58, samt SOU 1975:49, s 75-76. 
64 SOU 1975:49, s 75-76. 
65 Prop. 1990/91:64, s 26 ff. 
66 Prop. 1990/91:64, s 29.  
67 SOU 1983:70, s 79-80, samt prop. 1990/91:64, s 31. 
68 Prop. 1990/91:64, s 31-32. 
69 Prop. 1990/91:64, s 32. 
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skillnad på yttrande och yttrande till följd av innehållet, vilket var önskvärt.70 En 

generell grundlag riskerade dessutom att försämra det redan befintliga tryckfrihets-

rättsliga skyddet.71 YGL avgränsades därför liksom TF till tekniken. Den grund-

läggande skillnaden mellan den generella yttrandefriheten i RF och Europa-

konventionen å ena sidan och den speciella yttrandefriheten i yttrandefrihets-

grundlagarna å andra sidan är därmed yttrandefrihetsgrundlagarnas teknik-

bundenhet.  

 

3.2.2 Publiceringskravet 

Kravet på teknikbundenhet hänger tätt samman med kravet på publicitet, då de 

tekniker som pekas ut i grundlagarna är de som används för masskommunikation. 

För att en framställning ska omfattas av yttrandefrihetsgrundlagarna uppställs 

därför, som tidigare nämnts, ett allmänt krav på att yttrandet ska ha kommit en 

allmänhet till handa.72 En förutsättning för att en tryckt skrift, till exempel, ska 

omfattas av TF är att den ska ha blivit utgiven enligt TF 1 kap. 6 §. Paragrafen 

anger att en skrift är utgiven när den blivit utlämnad till försäljning eller på annat 

sätt kommit allmänheten till handa. YGL uppställer också krav på publicitet, se 

exempelvis att YGL 1 kap. 10 § ställer krav på utgivning, att YGL 1 kap. 6 § anger 

att radio- och TV-sändningar ska vara riktade mot allmänheten och att YGL 1 kap. 

9 § anger att databaser ska tillhandahålla allmänheten information. Kravet 

publicitet är särskilt viktigt då publiceringstidpunkten anger gärningstidpunkten 

för när ett brott begåtts och därmed tidpunkten för när att ingripande mot en 

framställning kan göras.73 

 

 

 

 

                                            
70 Axberger (2014), s 31. 
71 Prop. 1990/91:64, s 30.  
72 SOU 1947:60, s 59.  
73 SOU 1947:60, s 59. 
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3.3 Det utökade skyddet  
3.3.1 Exklusivitetsgrundsatsen 

I fall ett yttrande framförts via en framställningsform som omfattas av 

yttrandefrihetsgrundlagarna, utpekas dessa som enda tillämpliga lag på yttrandet 

om inte annat anges, se TF 1 kap. 3 § och YGL 1 kap. 4 §, detta är den så kallade 

exklusivitetsgrundsatsen. I och med att TF och YGL reglerar dessa yttranden 

exklusivt blir detaljregleringen i grundlagarna omfattande, exempelvis tillhanda-

håller grundlagarna både straff- och processlag.74 Frågan om ett yttrande omfattas 

av grundlagarna är därför avgörande för att det utökade skyddet ska bli tillämpligt.  

 

3.3.2 Yttrandefrihetsgrundlagarnas grundbultar 

Det utökade grundlagsskyddet bygger på sex yttrandefrihetsrättsliga pelare: 

Etableringsfrihet, censurförbud, ensamansvar, meddelarfrihet, särskild rättegångs-

ordning och exklusivitetsprincipen som precis behandlats. Tillsammans bildar 

principerna ett mycket invecklat system.75 Grundsatsernas beroende av varandra 

gör regelsystemet svårt att förändra då även små förändringar kan få stora 

konsekvenser för andra delar av regelsystemet.76 

 Principen om etableringsfrihet innebär att det står envar fritt att starta en 

verksamhet som har till syfte att sprida information till allmänheten genom 

grundlagsskyddade medier.77 Det är således också en form av näringsfrihet.78 

Etableringsfriheten i TF är oinskränkt, TF 1 kap. 1 §, 4 kap. 1 § första stycket och 

6 kap. 1 §, medan etableringsfriheten i YGL delvis är begränsad på grund av den 

tekniska verkligheten vad gäller sändningar via marknät och satellit, YGL 3 kap. 

2 §.79 Etableringsfriheten är därför grundläggande för att alla ska ha möjlighet att 

uttrycka och sprida sin åsikt, i synnerhet då principen hindrar det allmännas 

                                            
74 Bull, s 42. 
75 Lindberg och Westman, Praktisk IT-rätt, s 132-134. 
76 Bull, s 43. 
77 Prop. 1990/91:64, s 77.  
78 Axberger (2014), s 78-79.  
79 Axberger (2014), s 82-83. 
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möjligheter att styra mediemarknaden.80 Däremot kan alstret underkastas formkrav 

så som att en periodisk skrift ska ha en utsedd utgivare eller som krav på utsättande 

av ursprungsuppgifter.81   

 Liksom etableringsfriheten hindrar censurförbudet det allmänna från att 

bestämma över mediemarknaden vad gäller innehållet av yttranden.82 Censur-

förbudet i TF 1 kap. 2 § och YGL 1 kap. 3 § innebär att staten inte får förhands-

granska en framställning innan dess offentliggörande. Censurförbudet är i princip 

absolut. Ingripanden mot framställningar får därmed endast ske i efterhand och i 

enlighet med lag, TF 1 kap. 2 § och YGL 1 kap. 3 §. Enda undantaget från 

förhandsgranskningen är den så kallade biografcensuren av filmer vid offentlig 

filmvisning för barn under femton år.83  

 Ensamansvaret och meddelarskyddet går hand i hand för att upprätthålla 

yttrandefrihetsgrundlagarnas skydd.84 Det brukar sägas att ansvaret är exklusivt, 

artificiellt och successivt.85 Exklusiviteten består i att endast en person kan bli 

straffrättsligt ansvarig för en framställnings innehåll, se TF 8 kap. 1 och 5 §§ och 

YGL 6 kap. 1 §.86 Detta utesluter i sin tur medverkansansvar vid yttrandefrihets-

brott.87 Att ansvaret är artificiellt betyder att ansvaret tillskrivs personen oavsett 

verklig insikt om innehållet i en framställning, se TF 8 kap. 12 § och YGL 6 kap. 

4 §.88 Men för att garantera att någon kan krävas på ansvar måste ansvaret vara 

successivt, vilket innebär att det övergår till en ställföreträdande om huvudansvarig 

enligt TF och YGL saknas. I TF 8 kap. och YGL 6 kap. stipuleras bestämda 

ansvarskedjor för övergången av ansvar.89 Konstruktionen med ensamansvar 

möjliggör därmed meddelarfriheten. Meddelarfriheten innebär att vem som helst 

                                            
80 Axberger (2014), s 78-79.  
81 SOU 1947:60, s 50. 
82 SOU 1947:60, s 47-48. 
83 Se lag (2010:1882) om åldergränser för film som ska visas offentligt. 
84 Bull, s 44. 
85 Warnling-Nerep och Bernitz, En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet, s 84-85.  
86 Ansvarskretsen avseende skadestånd kan emellertid vara något vidare. Då även de som bedriver 
verksamheten vilken producerat framställningen kan tillskrivas ansvar, se TF 11 kap. 2 § och YGL 8 kap. 
2 §. 
87 Warnling-Nerep och Bernitz, s 85. 
88 Warnling-Nerep och Bernitz, s 57.  
89 SOU 2010:68, s 44-45.  
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kan meddela uppgifter för införande i ett av TF och YGL skyddat medium utan 

rädsla för repressalier från staten. Eftersom staten är förhindrad att ingripa mot 

annan än den enligt ansvarsordningen skyldige, TF 1 kap. 1 § tredje stycket och 

YGL 1 kap. 2 §.  

 Den sista pelaren är den särskilda rättegångsordningen. Denna innebär att 

straff- och processrätten i yttrandefrihetsgrundlagarna är separerade från den 

allmänna straff- och processrätten. Till exempel skiljer sig preskriptionstiderna 

från de som gäller vid åtal i den allmänna straffrätten. För brottsliga yttranden i en 

databas kan exempelvis allmänt åtal enbart väckas inom sex månader från det att 

materialet plockats bort från databasen och för periodiska skrifter kan åtal enbart 

väckas sex månader från det att publiceringen skedde, se YGL 7 kap. 1 § andra 

stycket och TF 9 kap. 3 §. Ett annat exempel är att Justitiekanslern är enda behöriga 

åklagare att ta upp och utreda yttrandefrihetsmål, TF 9 kap. 1 och YGL 7 kap. 1 §. 

Ett tredje exempel är tillämpandet av juryrättegång i yttrandefrihetsmål, vilken 

innebär att en jury kan pröva skuldfrågan om någon av parterna önskar det, TF 12 

kap. 2 § och YGL 9 kap. 1 §.  

 

 

3.4 Sammanfattning 
När TF och YGL är tillämpliga faller alltså RF:s möjligheter att begränsa yttrande-

friheten bort.90 Utöver detta är skyddet för yttrandefriheten enligt yttrande-

frihetsgrundlagarna jämfört med RF och Europakonventionen betydligt mer 

detaljerat. Fördelarna med detaljregleringen för den enskilda framställningen och 

yttrandefriheten är som visats många. Skyddet för såväl framställningen och de 

som medverkat till framställningen är starkare. Samtidigt möjliggörs effektivare 

ingrepp mot missbruk av yttrandefriheten genom meddelarskyddet och ensam-

ansvaret.91 Konsekvenserna av att ett yttrande faller utanför det grundlagsskyddade 

området är att lagar som brottsbalken (BrB) och personuppgiftslagen (1998:294) 

                                            
90 Bull, s 240.  
91 SOU 1947:60, s 145. 
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blir direkt tillämpliga samt att de utökade yttrandefrihetsrättsliga hänsyns-

tagandena för såväl meddelare som journalisters medverkan till en framställning 

faller bort i den rättsliga bedömningen.92 Följderna av att ett yttrande inte omfattas 

av den utökade yttrandefrihetsrättsliga regleringen kan därför vara omfattande. 
  

                                            
92 Bull, s 212. 
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4 Brott och ansvar 
4.1 Inledning 
Trots att yttrandefriheten är grundläggande för det fria samhället finns det gränser 

för vad som är tillåtna och otillåtna yttranden. Detta gäller för såväl det utökade 

yttrandefrihetsrättsliga skyddet, som för de yttranden TF och YGL inte är 

tillämpliga på. I och med att yttrandefrihetsgrundlagarna i grunden är en process- 

och strafflagstiftning som har upphöjts till grundlag,93 syftar detta avsnitt till att 

klarlägga skillnaderna mellan den allmänna straffrätten och straffrätten inom 

yttrandefrihetsrätten.  

 

 

4.2 Kriminalisering 
I ett civiliserat samhälle kommer det alltid finnas människor som handlar på ett 

sätt som står i strid med de samhälleliga värderingarna och därför betraktas som 

klandervärda. Kriminalisering är en slags social kontroll varigenom staten försöker 

minimera antalet klandervärda och därmed icke-önskvärda handlingar genom att 

belägga dessa med hot om straff.94 Motiven bakom kriminaliseringsprocessen är 

omdiskuterade, debatten utgår ofta från de två motstående teorierna om prevention 

och vedergällning.95 I Sverige dominerar preventionstanken enligt vilken 

handlingsmönster kriminaliseras för att förebygga att icke-önskvärda handlingar 

begås.96 Vidare måste det alltid beaktas att hotet och utdelandet av straff är statens 

yttersta och mest ingripande maktmedel över enskilda.97 För att vinna acceptans 

för en kriminalisering av en handling, knyts därför kriminaliseringen till ett värde 

                                            
93 Bull, s 42. 
94 Asp, Ulväng  och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s 30-33, samt SOU 2013:38, s 18. 
95 Asp, Ulväng, och Jareborg, s 30. 
96 Asp, Ulväng och Jareborg, s 31-32.  
97 SOU 2013:38, s 18.  



25 
 

eller intresse som de flesta människor anser värt att skydda.98 Exempel på sådana 

värden kan vara liv, hälsa eller frihet.99  

 Kriminaliseringen inom yttrandefrihetsrätten syftar liksom inom den allmänna 

straffrätten till att förebygga att otillåtna gärningar begås.100 Yttrandefrihetsbrottet 

syftar således till att förebygga att någon uttrycker något klandervärt. Till skillnad 

från den allmänna straffrätten syftar yttrandefrihetsrätten också till att skydda det 

yttrade ordet och dess spridning. Av TF  1 kap. 1 § första och andra styckena och 

YGL 1 kap. 1 § första och andra styckena framgår syftet med det utökade 

yttrandefrihetsrättsliga skyddet. Enligt dessa paragrafer tillförsäkrar grundlagarna 

medborgarna rätt att i de grundlagsskyddade medierna offentligen uttrycka tankar, 

åsikter och känslor samt att i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst för att 

säkra ett fritt meningsutbyte och en fri och allsidig upplysning. YGL syftar också 

till att säkerställa ett fritt konstnärligt skapande.101 Till följd av detta innehåller 

yttrandefrihetsrätten en uppenbar intressekollision mellan två fristående skydds-

värda intressen: å ena sidan behovet av att förhindra missbruk av yttrandefriheten 

och å andra sidan behovet av att säkerställa en ohämmad yttrandefrihet.102  

 

 

4.3 Dubbel kriminalisering och brotten 
För att någon ska kunna fällas för ett brott krävs följaktligen att gärningen är 

kriminaliserad. Yttrandefrihetsbrott återfinns i både allmän och yttrandefrihets-

rättslig strafflagstiftning. Inom yttrandefrihetsrätten uppställs ett krav på dubbel 

kriminalisering för att ansvar ska kunna utdömas. Kravet på dubbel kriminalisering 

innebär att en gärning måste vara upptagen i brottskatalogen i TF 7 kap. 4-5 §§ 

samt vara kriminaliserad enligt BrB för att vara straffbar enligt yttrandefrihets-

grundlagarna. Systemet är praktiskt viktigt för yttrandefrihetsrätten, då det krävs 

en grundlagsändring för att begränsa yttrandefriheten, men enbart en vanlig 

                                            
98 SOU 2005:86, s 31-32.  
99 SOU 2005:86, s 32. 
100 SOU 1947:60, s 146, samt Axberger (1984), Tryckfrihetens gränser, s 92.  
101 Prop. 1990/91:64, s 107. 
102 Axberger (1984), s 92.  
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lagändring för att utvidga den.103 Gränsen för vad som är tillåtet att uttrycka i ett 

grundlagsskyddat medium är därmed i princip lika med den som gäller för ett icke 

grundlagsskyddat medium.104 Det vill säga de objektiva rekvisiten är desamma, 

däremot skiljer sig den subjektiva täckningen.  

 Brottskatalogen i TF tillämpas på både de gärningar som begås i TF och YGL 

skyddade medier, se hänvisningen i YGL 5 kap. 1 § till reglerna i TF. 

Yttrandefrihetsbrotten i TF 7 kap. 4 § avser otillåtna yttranden och yttrandefrihets-

brotten i TF 7 kap. 5 § avser otillåtna offentliggöranden. Därutöver är närgångna 

och grova våldsskildringar i rörlig bild kriminaliserade enligt YGL 5 kap. 1 § andra 

stycket. Bestämmelserna i TF och YGL innehåller vidare inga stadganden om 

straff utan TF 7 kap. 6 § anger att ”vad i lag är stadgat angående påföljd för brott 

/…/ gälle ock då brottet är att anse som tryckfrihetsbrott”. En liknande formulering 

återfinns i YGL 5 kap. 4 §. Vid en prövning huruvida ett yttrandefrihetsbrott har 

begåtts bedöms således gärningen mot bakgrund av den praxis som finns inom den 

allmänna straffrätten.105  

 

 

4.4 Ansvaret 
4.4.1 Exklusivitet och ansvar 

Om en gärning som är upptagen i TF:s brottskatalog begås genom ett grundlags-

skyddat medium blir yttrandefrihetslagarna exklusivt tillämpliga i enlighet med 

exklusivitetsgrundsatsen, TF 1 kap. 3 § och YGL 1 kap. 4 §. Detta påverkar hur 

tillskrivandet av skuld sker.  

 Utgångspunkten inom all straffrätt är skuldprincipen. Principen innebär att den 

som begått en kriminaliserad gärning endast kan drabbas av straffansvar för gär-

ningen om denne uppvisat skuld för den i straffrättslig mening.  Vidare innebär 

principen att straffet för gärningen inte får vara strängare än graden av skuld.106 

                                            
103 Axberger (2014), s 84, samt Ulväng m.fl., Brotten mot allmänheten och staten, s 280.  
104 SOU 1947:60, s 126-127 och s 130, samt Axberger (1984), s 98 och s 164. 
105 SOU 1947:60, s 126-127 och s 130. 
106 Asp, Ulväng och Jareborg, s 269, samt Leijonhufvud, Wennberg och Ågren, Straffansvar, s 36. 
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Ansvaret omfattar såväl den som begått den brottsliga gärningen som de som 

främjat gärningen med råd eller dåd som det heter i BrB 24 kap. 4 §, vilket kan 

vara ett omfattande ansvar.107 Vid ansvarsbedömningen i allmän straffrätt är det 

alltså av vikt att den som begått gärningen bestraffas och att straffet för gärningen 

motsvarar rätt grad av skuld då straffet i grunden är repressivt.108 Inom 

yttrandefrihetsrätten föreskrivs ensamansvar, vilket tidigare beskrivits i avsnitt 

3.3.2, för yttranden som införts i grundlagsskyddad media. Ensamansvaret utgör 

ett stort avsteg från allmän straffrätt då det utgör en form av strikt ansvar.109  

Lämpligheten av detta kommer diskuteras i det följande.  

 

4.4.2 Ansvarsformer 

I den allmänna straffrätten tillämpas huvudsakligen två olika ansvarsformer: upp-

såt och oaktsamhet.110 Utöver dessa ansvarsformer kan även strikt ansvar diskute-

ras som en grund för ansvar. Det strikta ansvaret förhåller sig dock inte till straff-

rättens grundprinciper och det har ifrågasatts om ansvarsformen överhuvudtaget 

tillämpas i svensk straffrätt.111  

 Enligt BrB 1 kap. 2 § stadgas att en gärning ska om inte annat anges anses som 

brott endast om den begås uppsåtligen. Att en gärning begåtts uppsåtligen innebär 

att den misstänkte har accepterat eller godtagit att risken för att en viss följd ska 

inträffa som resultat av ett agerande eller en underlåtenhet.112 När en gärning begås 

med oaktsamhet betyder detta att gärningsmannen inte accepterat eller godtagit att 

en viss konsekvens ska inträffa till följd av ett agerande eller en underlåtenhet. Vid 

oaktsamhetsbrott klandras gärningsmannen istället för vad denne borde ha insett, 

det vill säga skadan som följer av agerandet eller underlåtenheten.113 Båda dessa 

                                            
107 Axberger (1984), s 90 not 2.  
108 Asp, Ulväng och Jareborg, s 34. 
109 Asp, Ulväng och Jareborg, s 365. 
110 Asp, Ulväng och Jareborg, s 269, samt Leijonhufvud, Wennberg och Ågren, s 36. 
111 Asp, Ulväng och Jareborg, s 365. 
112 Se NJA 2004 s 176 om bedömningen av uppsåtets lägsta gräns.  
113 Asp, Ulväng och Jareborg, s 270-271, samt Leijonhufvud, Wennberg och Ågren, s 93. 
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ansvarsformer anknyter till skuldprincipen,114 då de ger uttryck för vilken grad av 

skuld den misstänkte agerat med.115 

 Strikt ansvar har däremot ingen koppling till skuldprincipen. Skuldprincipen 

och kravet på uppsåt eller oaktsamhet kan härledas från konformitetsprincipen.116 

Av den följer att den enskilde måste haft förmåga och tillfälle att rätta sig efter 

lagen och därmed förutse när hans eller hennes agerande kan bli föremål för statligt 

ingripande. Det strikta ansvaret, är ett ansvar utan skuld, vilket innebär att ansvars-

bedömningen varken utgår från vad gärningsmannen accepterat för risker 

avseende sitt agerande eller vad denne borde insett om sitt agerande. Vilken insikt 

den som faktiskt begått gärningen har, saknar således betydelse för frågan om 

ansvar, något som strider mot konformitetsprincipen.117 Slutsatsen blir därför att 

det strikta ansvaret är oförenligt med grundläggande straffrättsliga principer.118 

 

4.4.3 Ansvar enligt den speciella yttrandefrihetsrätten 

Trots ovannämnda kan det sägas att det yttrandefrihetsrättsliga ensamansvaret är 

ett strikt ansvar. Ansvarets utformning har motiverats utifrån att de som är 

ansvariga för ett yttrande sällan känner till vad som införts i en framställning i den 

mening som BrB:en förutsätter för ansvar.119 Särskilt uppenbart blir detta i de fall 

där en utgivare utsetts för innehållet i en framställning, som till exempel fallet är 

vid utgivning av periodiska skrifter eller överföringar från databaser.120 

Utgivaransvaret kommer därför verka som utgångspunkt för den fortsatta fram-

ställningen.   

 Den som är ansvarig utgivare för en framställning presumeras ha haft vetskap 

om vad som införts i en framställning samt ha infört innehållet med vilja, TF 8 

                                            
114 Axberger (1984), s 90-91. 
115 Asp, Ulväng och Jareborg, s 269.  
116 Asp, Ulväng och Jareborg, s 271. 
117 Asp, Ulväng och Jareborg, s 365.  
118 SOU 2005:86, s 14-15. 
119 Axberger (1984), s 97. 
120 Axberger (1984), s 98-99, samt Jareborg, Brotten. H. 3, Brotten mot allmänheten och staten, s 236. 
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kap. 12 § och YGL 6 kap. 4 §. Paragraferna uttrycker den så kallade uppsåts-

presumtionen inom yttrandefrihetsrätten.121 Då det är en presumtion ska det 

normalt finnas utrymme för att motbevisa ansvar.122 Motiven till regeln och praxis 

har dock visat att vad den ensamt ansvarige känner till eller gjort spelar mindre 

roll. Skillnaden mellan uppsåtspresumtionen och ett strikt ansvar är därför liten 

eller till och med obefintlig enligt vissa författare.123 Ur straffrättslig synpunkt 

finns det därför som sagt vissa betänkligheter med det yttrandefrihetsrättsliga 

ensamansvaret då det har formen av ett strikt ansvar.124   

 Det tonsättande rättsfallet avseende ansvar och uppsåt i yttrandefrihetsmål är 

NJA 1991 s 155 i vilket utgivaren tillskrevs ansvar för en felskrivning på en löp-

sedel.125 Felskrivningen hade grundlöst utpekat målsägande som brottsling. Detta 

hade skett i samband med att nattredaktören hade använt ordet ”knarkkung” istället 

för ”krogkung” på nästa dags löpsedel. Trots att formuleringen skett av misstag 

och utgivaren inte tagit del av framställningen tillämpade Högsta domstolen 

uppsåtspresumtionen enligt TF 8 kap. 12 §. Utgivaren ansågs därför ensamt 

ansvarig för innehållet på löpsedeln.126 I fallet bortsåg domstolen från utgivarens 

person och konstruerade istället uppsåtet med utgångspunkt i textens innehåll och 

yttre förhållanden.127 Vilket antyder att ansvaret vid yttrandefrihetsbrott kan liknas 

vid ett strikt ansvar. På liknande sätt ansågs utgivaren av DN.se i NJA 2013 s 945 

ansvarig för en artikel som tillförts databasen drygt tre år innan hon utsågs som 

utgivare för tidskriften. I det fallet förklarade Högsta domstolen att ansvaret bestod 

så länge utgivaren hade tillsynsansvaret över innehållet i mediet, vilket utgivaren 

ansågs ha i enlighet med YGL 4 kap. 3 §, trots att innehållet i databasen var 

oöverblickbart.128  

                                            
121 Axberger (2014), s 85. 
122 Asp, Ulväng och Jareborg, s 363-365. 
123 Se Asp, Ulväng och Jareborg, s 363-365, se däremot Axberger (1984), s 97.  
124 Se avsnitt 4.4.3 för vidare diskussion om ansvaret i yttrandefrihetsrätten. 
125 Asp, Ulväng och Jareborg, s 363. 
126 NJA 1991 s 155. 
127 Asp, Ulväng och Jareborg, s 363-364. 
128 NJA 2013 s 945.  
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 I doktrinen har det anförts att den enda egentliga invändning en utgivare kan 

använda för att undvika ansvar är att denne inte godkänt framställningen för 

utgivning.129 En invändning som försvaret framförde  i NJA 2013 s 945, men som 

inte tillmättes betydelse i domstolens bedömning. Fallet antyder att det 

yttrandefrihetsrättsliga ansvaret inte alls är en motvisbar presumtion utan snarare 

ett strikt ansvar. Tydligt är alltså att ensamansvaret som tillskrivs utgivare 

väsentligen skiljer sig från det allmänna straffrättsliga ansvaret vad gäller uppsåt 

och oaktsamhet och därmed avviker från grundläggande rättssäkerhetsprinciper 

som skuld- och konformitet till skydd för den enskilde.130  

 Visserligen är utgivaren den som har störst inflytande över framställningens 

publicering och därutöver är dennes ansvar och vetorätt tydligt stadgad i lag, se TF 

5 kap. 3 § och 8 kap. 12 § respektive YGL 4 kap. 3 § och 6 kap. 4 §.131 Det stränga 

ansvaret skulle därför kunna påstås vara förenligt med kravet på konformitet. 

Utformningen av ansvaret kan dock bli problematisk då utgivaren ibland reellt 

saknar möjlighet att ingripa mot publiceringen på grund av omständigheter vilket 

visats i de två föregående fallen.  

 Skälet till denna diskrepans mellan straff- och yttrandefrihetsrätt är självfallet 

inte att lagstiftaren vill att det ska begås fler yttrandefrihetsbrott än vanliga brott, 

utan syftet är att möjliggöra en friare åsiktsbildning.132 Om domstolen inte kunde 

förlita sig på ensamansvaret skulle andra yttrandefrihetsrättsliga grundbultar som 

meddelarfriheten och rätten till anonymitet gå förlorad, då ansvarskonstruktionen 

utesluter medverkansansvar enligt BrB 23 kap. 4 §.133 Dessutom möjliggör ensam-

ansvaret en effektivare brottsutredning vid missbruk av yttrandefriheten, då man 

inte behöver undersöka medverkansansvaret.134 Det yttrandefrihetsrättsliga 

intresset tar därför överhanden framför den enskilde utgivarens faktiska skuld i 

diskussionen om ensamansvaret.  

                                            
129 Axberger (1984), s 98.  
130 Prop. 1948:230, s 62.  
131 SOU 1947:60, s 146-147.  
132 SOU 1947:60, s 145.  
133 SOU 1947:60,  s 145.  
134 SOU 1947:60, s 145.  
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4.5 Sammanfattning 
Syftet med kriminaliseringen av yttrandefrihetsbrott är alltså detsamma som inom 

den allmänna straffrätten. Till skillnad från den allmänna straffrätten uppstår dock 

en intressekollision i yttrandefrihetsrätten mellan å ena sidan behovet att förhindra 

att kriminaliserade gärningar begås och å andra sidan behovet att säkerställa en fri 

åsiktsbildning och fritt meningsutbyte. För att bemöta denna intressekollision 

uppställer yttrandefrihetsrätten ett krav på dubbel kriminalisering för straffrättsliga 

begränsningar av yttrandefriheten. Dessutom gäller andra ansvarsregler jämfört 

med ansvarsreglerna inom den allmänna straffrätten. Uppsåts- och oaktsamhets-

prövningen ersätts med en uppsåtspresumtion för en på förhand utpekad person 

som kan liknas vid ett strikt ansvar. Det strikta ansvaret förhindrar därför att BrB:s 

regler om medverkan kan tillämpas och på så sätt möjliggörs såväl meddelarfrihet 

som rätt till anonymitet för enskilda. De yttrandefrihetsrättsliga ansvarighets-

reglerna skiljer sig alltså väsentligen från de inom den allmänna straffrätten och 

skapar förutsättningar för en vid yttrandefrihet i samhället. Samtidigt finns det 

betänkligheter med den strikta ansvarskonstruktionen, till exempel kan grund-

läggande rättssäkerhetsprinciper om skuld och konformitet påstås sättas ur spel. 

Mot bakgrund av teknikutvecklingen accentueras denna problematik ytterligare, 

vilket åskådliggjordes i NJA 2013 s 945 – ett rättsfall som kommer analyseras 

ytterligare i avsnitt 6.  
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5 YGL och databasregeln 
5.1 Inledning 
För att kunna utreda uppsatsens syfte, att identifiera de problem som det 

yttrandefrihetsrättsliga ensamansvaret och teknikbundenhetenen skapar i ett digi-

talt samhälle, måste den yttrandefrihetsrättsliga grundlagsregleringens förut-

sättningar för tillämplighet på internetmedium beskrivas. I det följande kommer 

därför den så kallade databasregeln i YGL 1 kap. 9 § undersökas.  

 

 

5.2 TF:s principer överfördes till YGL 
Som beskrivits i avsnitt 3.2.1 ansåg lagstiftaren, för att YGL skulle komma till 

stånd, att det var nödvändigt att skyddet för de nya medieformerna var i samma 

klass som TF:s skydd för det tryckta ordet. Ett tvetydigt skydd riskerade att vara 

kontraproduktivt eftersom både myndigheter och enskilda kunde ha problem att 

veta när skyddet blev tillämpligt. För att uppnå ett lika detaljerat skydd som det i 

TF utgick därför arbetet med YGL från de uttrycksformer som organisatoriskt 

kunde liknas med tryckta skrifter. Genom detta förfarande kunde de tryckfrihets-

rättsliga grunderna därmed i princip överföras till YGL, YGL blev därför liksom 

TF en teknikbunden grundlag.135  

 

 

5.3 Om databasregeln 
5.3.1 Bakgrund och databaser som omfattas av YGL  

Som det tidigare klargjorts skyddas uttryck på internet i regel av den generella 

yttrandefriheten i RF 2 kap. 1 § och Europakonventionen artikel 10.136 Vid tid-

punkten för YGL:s utformning förutsågs dessutom behovet av att reglera mass-

medial kommunikation via de databasöverföringar som vi idag har via internet.137 

                                            
135 Prop. 1990/91:64, s 30-33. 
136 Axberger (2014), s 22 och s 26 ff. 
137 Prop. 1990/91:64, s 62 ff.  
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Databaser omfattas därför under vissa förutsättningar av yttrandefrihetsgrund-

lagarnas skydd genom den så kallade databasregeln i YGL 1 kap. 9 §. I juridiska 

termer betyder begreppet databas enligt YGL 1 kap. 1 § femte stycket ”en samling 

av information lagrad för automatiserad behandling”. Denna abstrakta definition 

av databaser motsvarar bland annat vad som i praktiken kallas för webbplatser eller 

hemsidor.138 Bakgrunden till regeln var att traditionella massmedieföretag började 

använda överföringar via elektromagnetiska vågor för att förmedla upplysningar 

till allmänheten på liknande sätt som de gjorde med det tryckta ordet.139 Det fanns 

alltså ett behov av att skydda dessa meddelanden.  

 I YGL 1 kap. 9 § första stycket första till tredje punkten räknar regeln upp fyra 

tekniker för informationsöverföring till allmänheten via elektromagnetiska vågor 

som omfattas av YGL:s skydd. Den första och den vanligaste överföringen är den 

som sker direkt till mottagaren på dennes begäran, det vill säga när en person 

klickar sig in på en hemsida för att ta del av dess innehåll. Den andra är den in-

direkta överföringen som sker när innehållet på en webbplats tillhandahålls 

mottagaren indirekt på dennes begäran. En sådan överföring sker exempelvis när 

mottagaren tar del av en print-on-demand-tjänst för att läsa böcker eller se på film. 

Den tredje överföringstekniken motsvarar så kallad push-teknik, se till exempel 

tjänsten för push-notiser i en smartphone. Här rör det sig om överföringar av 

information från databasen till mottagaren, som denne på förhand har godkänt. 

Den fjärde och sista överföringstekniken som bestämmelsen är tillämplig på är 

offentliga uppspelningar av innehållet ur en databas. Det som avses är främst 

biofilmer som hämtas från en databas.140 Databasregeln får dock sin största 

praktiska betydelse vid uppsökandet av webbplatser på internet.141 

 För det fall en databas motsvarar regelns rekvisit blir alltså YGL:s föreskrifter 

och skydd tillämpligt. Regelsystematiskt har lagen utformats så att reglerna om 

radiosändningar även tillämpas på databaser. I YGL 1 kap. 1 § tredje stycket 

                                            
138 SOU 2012:55, s 363. 
139 Prop. 1990/91:64, s 66 och s 112. 
140 SOU 2012:55, s 363-364. 
141 SOU 2012:55, s 363. 
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stadgas att ”[v]ad som sägs i grundlagen om radioprogram gäller förutom i ljud-

radio också i /…/ innehållet i vissa andra överföringar av ljud, bild eller text som 

sker med hjälp av elektromagnetiska vågor”, som sprids via internet.142 Något som 

ytterligare förtydligas i  YGL 1 kap. 9 § där det anges att ”[d]enna grundlags före-

skrifter om radioprogram tillämpas också” när ett massmedieföretag på särskild 

begäran överför information via elektromagnetiska vågor till allmänheten. Det 

därmed för uppsatsen viktiga kravet på utgivare enligt YGL 4 kap. 1 § är därför 

tillämpligt på grundlagsskyddade databaser. I likhet med periodiska skrifter gäller 

alltså ett ensamansvar där en särskilt utpekad person ansvarar för det innehåll som 

tillförts en databas. 

 

5.3.2 Ibland automatiskt, ibland frivilligt  

Den ursprungliga avsikten med YGL 1 kap. 9 § var, som noterades i avsnitt 5.3.1, 

att traditionella massmedieföretag som redan omfattades av yttrandefrihetsgrund-

lagarna, men som använde alternativa publiceringsformat via elektromagnetiska 

vågor skulle åtnjuta grundlagarnas skydd.143 Vad som är att betrakta som ett 

traditionellt massmedieföretag framgår av YGL 1 kap. 9 § första stycket. I 

paragrafen anges att en redaktion för periodisk skrift eller radioprogram, ett företag 

för yrkesmässig framställning av tryckta eller därmed enligt TF jämställda skrifter 

eller av tekniska upptagningar eller en nyhetsbyrå omfattas av grundlagsskyddet. 

Till följd av databasregelns bakgrund är den direkt tillämplig på traditionella 

massmedieföretags webbplatser, det yttrandefrihetsrättsliga skyddet uppkommer 

därmed automatiskt. 

 I samband med att internet blev mer tillgängligt började också andra än 

”traditionella massmedieföretag” starta webbplatser med liknade syfte, se till 

exempel nättidningar. Sådana webbplatser blev därför praktiskt viktiga ur ett 

yttrandefrihetsrättsligt perspektiv, något som motiverade utökningen av 

bestämmelsens tillämpningsområde.144 Till följd av utvecklingen infördes 2003 

                                            
142 Strömberg och Lundell, Grundlagsskyddad yttrandefrihet, s 37. 
143 Prop. 1990/91:64, s 66 och s 112, samt Axberger (2014), s 50.  
144 Prop. 2001/02:74, s 48. 
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möjligheten för den här typen av webbplatser att omfattas av grundlagens skydd. 

Skyddet uppnås efter ansökan om utgivningsbevis hos Myndigheten för radio och 

TV i enlighet med YGL 1 kap. 9 § andra stycket.145 Skyddet bygger därmed på 

frivillig grund och myndigheten prövar innan utfärdandet av utgivningsbevis om 

webbplatsen möter databasregelns krav enligt första stycket. Dessutom kräver 

regeln för att utgivningsbevis ska kunna utfärdas att sändningarna utgår från 

Sverige, att en behörig utgivare utsetts och åtagit sig uppdraget samt att namnet på 

verksamheten inte kan förväxlas med annan liknande verksamhet. Ur detta 

perspektiv gör regelns utformning att förutsättningarna för det frivilliga och det 

automatiska skyddet skiljer sig avsevärt åt beroende på vem som är innehavare av 

webbplatsen, en avvikelse som lyftes vid senaste utredningen av grundlagsskyddet 

vad gäller särskilt bloggar som medel för opinionsbildning.146 Visserligen kan det 

antas att ett traditionellt massmedieföretag många gånger har den infrastruktur som 

grundlagen kräver för utgivningsbevis ska beviljas och att en förhandsprövning för 

skydd därför skulle vara överflödig. 

 

 

5.4 Förutsättningar för skydd 
5.4.1 Allmänna förutsättningar 

För att YGL ska vara tillämplig måste rekvisiten i databasregeln vara uppfyllda. I 

likhet med övriga grundlagsskyddade medier uppställer YGL krav på publicitet 

och teknikbundenhet för att databasen ska falla inom grundlagens tillämpnings-

område.147 Grundläggande för att databasen ska omfattas är följaktligen att den 

tillhandahåller allmänheten information och att överföringen av information sker 

via elektromagnetiska vågor enligt YGL 1 kap. 9 §.148 Ifall man ser till hur webb-

platser normalt är ordnade uppfyller dock många webbplatser dessa förut-

sättningar. För att avgränsa grundlagens tillämpningsområde uppställs därför 

                                            
145 Prop. 2001/02:74, s 47 ff.  
146 SOU 2012:55, s 179.  
147 Se avsnitt 3.2. 
148 SOU 2001:28, s 17, samt Axberger (2014), s 50-51, och SOU 2009:14, s 200. 
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ytterligare krav för att lagen ska vara tillämplig. Närmare bestämt måste 

kommunikationen vara enkelriktad och tillhandahållandet måste ske på särskild 

begäran av användaren.149 Kraven gäller för att såväl det traditionella massmedie-

företagets grundlagsskydd ska bestå, som för att de företag och enskilda som 

ansöker om frivilligt skydd ska få sin ansökan godkänd och för att det skyddet inte 

ska återkallas.  

 

5.4.2 Enkelriktad kommunikation 

Kravet på att kommunikationen ska vara enkelriktad hänger samman med 

yttrandefrihetsgrundlagarnas ensamansvar.150 Enbart den person som tillhanda-

håller informationen ska enligt denna grundbult hållas ansvarig för framställ-

ningens innehåll. Mottagaren av informationen ska därför inte kunna påverka 

webbplatsens innehåll. Detta är en faktor som kan göra att grundlagsskyddet för 

databaser faller bort, då användare ibland har möjligheten att påverka sidans inne-

håll genom att skriva kommentarer eller debattsidor i anslutning till en, av den som 

driver sidan, publicerad text.151 För att databasen ska omfattas av bestämmelsen 

förutsätts därmed att endast den som driver verksamheten – utgivaren – har 

befogenheten att ändra i dess innehåll, YGL 4 kap. 3 §.   

 Just frågan huruvida användares kommentarer i anslutning till en webb-

publicerad text gjorde att grundlagsskyddet föll bort var länge obesvarad i väg-

ledande praxis. Frågan besvarades slutligen i rättsfallet NJA 2014 s 128, i vilket 

det automatiska grundlagsskyddet för en blogg som drevs av en redaktion för en 

periodisk skrift ifrågasattes. På bloggens webbadress hade det förekommit 

uppgifter som målsägande uppfattade som förtal, dels i den av redaktionen 

redigerade delen och dels i den omodererade kommentarsdelen. Högsta dom-

stolens prövning avsåg frågan om talan var väckt i rätt forum och avgörande för 

denna fråga var vilken betydelse de omodererade kommentarerna hade för det 

automatiska grundlagsskyddet. Bestod det utökade skyddet för den av redaktionen 

                                            
149 Prop. 1990/91:64, s 64-67.  
150 Prop. 1990/91:64, s 64-65. 
151 Se t.ex. Radio- och TV-verkets beslut: 2004-01-19, dnr: 1192/2003 där verket fann att den omodererade 
delen av webbplatsen inte var tillräckligt avskild från den övriga webbplatsen.  
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kontrollerade delen eller inte?152 I så fall skulle talan mot redaktionen drivas i 

enlighet med den yttrandefrihetsrättsliga ordningen. Redaktionen bestred 

målsägandens talan, då redaktionen ansåg att målet var instämt i fel forum, och 

menade att databasregeln var tillämplig på den av redaktionen redigerade delen. 

Att kommentarsdelen var omodererad innebar inte enligt dem att hela bloggen 

förlorade sitt grundlagsskydd. Talan skulle därför avvisas. Målsägande ansåg 

däremot att databasregeln inte var tillämplig, då kommentarerna på bloggen 

publicerades utan att redaktionen förhandsgranskat dessa vilket enligt målsägande 

innebar att databasregelns krav på enkelriktad kommunikation inte var uppfylld.153  

 I fallet konstaterade domstolen att lagstiftaren i förarbetena hade anfört att en 

databas kunde betraktas som två separata om det framstod naturligt på webb-

adressen. Ett krav på tydlighet för den som kommenterade och för mottagarna vad 

gällde frågan vem som tillhandahöll innehållet uppställdes därmed. Högsta dom-

stolen ansåg att det framgick vid en objektiv bedömning att den citerade texten på 

bloggen i kombination med kommentarer lämnande i ett särskilt angivet utrymme, 

hade visat att redaktionen tillräckligt tydligt tillät att andra än redaktionen tillförde 

information till webbplatsen utan förhandsgranskning av den som drev verksam-

heten. Kommentaren bedömdes därför inte ha ändrat innehållet i den av 

redaktionen kontrollerade delen och grundlagsskyddet skulle följaktligen bestå. 

Talan skulle därmed avvisas och föras i enlighet med den yttrandefrihetsrättsliga 

ordningen.154 Slutsatsen som kan dras från rättsfallet är att hur utformningen av en 

databas upplevs är grundläggande för om skyddet enligt YGL ska upprätthållas, 

särskilt i det fall man vill åstadkomma en interaktiv webbplats.  

 

5.4.3 Särskild begäran 

Utöver kravet på enkelriktad kommunikation krävs för att YGL ska bli tillämplig 

att mottagaren särskilt begär att ta del av informationen på webbplatsen. Med detta 

avses att det enbart ska vara mottagaren av information som ska kunna bestämma 

                                            
152 NJA 2014 s 128, p 2 i Högsta domstolens domskäl. 
153 NJA 2014 s 128, p 9 i Högsta domstolens domskäl. 
154 NJA 2014 s 128, p 11 i Högsta domstolens domskäl, se även förarbetsuttalandet i prop. 2001/02:74, s 
98. 
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när han eller hon vill starta överföringen.155 Viktigt att tillägga är dock att databas-

regeln inte tar sikte på de direktsändningar som YGL 1 kap. 6 § första stycket andra 

meningen, den så kallade webbsändningsregeln, gör. Då dessa överföringar också 

ska startas på mottagarens begäran. Till skillnad från webbsändningsregeln är 

därför databasregeln inte tillämplig på direktsändningar eller inspelade program 

där innehållet inte kan påverkas av mottagaren.156   

 

 

5.5 Sammanfattning 
Överföringstekniken från och till databaser har förenklat möjligheterna att komma 

åt och förvara stora mängder av information samt skapat nya sätt att kommunicera 

och organisera massmedier, vilket har gjort avtryck på den yttrandefrihetsrättsliga 

grundlagsstiftningen genom införandet och den ständiga ombearbetningen av data-

basregeln. Bortsett från de allmänna kraven på publicitet och teknikbundenhet, 

uppställer regeln krav på att informationen från en webbsida ska vara enkelriktad 

samt att informationen ska begäras särskilt för att YGL ska bli tillämplig på en 

webbplats. Regeln är dock svårtillämpad, eftersom den är detaljrik och inkonse-

kvent då skyddet i många fall beror på omständigheter. Exempel på detta är att 

automatiskt grundlagsskydd gäller för vissa aktörer som bidrar till den fria 

åsiktsbildningen, men inte för andra. En annan omständighet är att grundlags-

skyddet kan vara beroende av hur tydligt avskilt ett kommentarsfält är från den av 

redaktionen redigerade texten, vilket är en bedömning som kan variera från fall till 

fall. Huruvida en webbsida uppfyller databasregelns krav kan således få stora 

effekter vad gäller den rättsliga bedömningen av vem som ska tillskrivas ansvar 

för innehållet på en webbplats samt ansvarets omfattning. Dessa konsekvenser 

kommer utredas i det följande.  

  

                                            
155 SOU 2001:28, s 197-198, samt SOU 1997:49, s 15. 
156 SOU 2009:14, s 19, samt prop. 2009/10:81, s 47. 
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6 Problem att tillämpa gamla principer på webben  
6.1 Inledning  
Idag har 93 procent av alla svenskar tillgång till internet i hemmet och 80 procent 

av dessa använder det dagligen.157 Internets genomslag bland medborgarna har 

förändrat hur massmedia publiceras och konsumeras i samhället, vilket beskrivits 

i bakgrunden till uppsatsen. För att undvika tillämpningsproblem av de yttrande-

frihetsrättsliga grundbultarna avgränsades YGL, som tidigare sagt, till de medie-

former som organisatoriskt kunde liknas med det tryckta ordet.158 Samtidigt ställer 

användningen av nya medietyper och förändringen av distributionen av 

meddelanden krav som den nuvarande grundlagsstiftningen inte kan hantera på ett 

tillfredsställande sätt.159 

 Uppenbart är att internetpublicering och internetkommunikation är här för att 

stanna,160 även om ökningen av internetanvändningen har börjat plana ut.161 Enligt 

en nyligen gjord statistisk undersökning av svenskarnas internetvanor visades 

exempelvis att tre fjärdedelar av alla svenskar åtminstone ibland läser dags-

tidningar på internet och att en tredjedel gör det dagligen.162 Vidare spår 2015-års 

medieutredning att massmedieföretag inom fem till tio år kommer att sluta trycka 

papperstidningar.163 Samtidigt är i princip alla aktörer som sysslar med mass-

medialverksamhet också aktiva på sociala medier för att sprida sitt innehåll där 

användarna är.164 Till det kommer att antalet aktiva medborgare på sociala medier 

fortsätter att öka, 2015 var användningen uppe i 76 procent bland internet-

användarna.165 

 Verkligheten och framtidsvisionen sätter grundlagsregleringens existensbe-

rättigande på prov. Idag pågår ett utredningsarbete som huvudsakligen syftar till 

                                            
157 Findahl och Davidsson, s 8-9.  
158 Prop. 1990/91:64, s 31. 
159 Se Dir. 2014:97, s 1 ff, samt Westman, s 853-855. 
160 Dir. 2014:97, s 8-9. 
161 Findahl och Davidsson, s 8. 
162 Findahl och Davidsson, s 91. 
163 SOU 2015:94, s 22.  
164 Dir. 2014:97, s 8, samt Bull, s 212. 
165 Findahl och Davidsson, s 48. 
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att uppdatera TF och YGL i förhållande till teknikutvecklingen.166 Men i ljuset av 

de förändrade distributionssätten och internetanvändningen blir frågan varför vi 

har en lagsstiftning som i grunden utgår från tryckt skrift naturlig.167 De följande 

avsnitten kommer att analysera problem och begränsningar som uppstår till följd 

av att tryckfrihetsrättsliga principer kan tillämpas eller inte kan tillämpas på 

digitala sätt att förmedla information då databasregeln är tillämplig eller ej.  

 

 

6.2 Problem med ansvaret för massmedia på internet 
6.2.1 Ansvar för utgivare på grundlagsskyddade webbplatser 

Som visats i avsnitt 5 är YGL tillämplig på traditionella medieföretags webbplatser 

samt webbplatser som beviljats frivilliga utgivningsbevis. Att YGL är tillämplig 

innebär att den i grunden tryckfrihetsrättsliga pelaren om ensamansvar tillämpas 

på framställningar enligt YGL 6 kap. 1 §.168 Jämfört med tryckt skrift har webb-

platser en obegränsad förmåga att förvara information som utgivaren ansvarar för. 

Vidare förlorar webbplatser inte sitt värde som informationskälla då informationen 

är sökbar på internet till dess att innehållet plockats bort.169 Till det kommer att 

preskriptionstiden för åtal inte börjar löpa förrän sex månader efter att misstänkt 

innehåll i strid med yttrandefrihetsrätten tagits bort från webbplatser, YGL 7 kap. 

1 § andra stycket. Att ansvaret på webbplatser kan bli oöverblickbart är därför inte 

förvånande. Redan 1986 förutsågs problemet,170 men frågan blev inte aktuell för 

prövning förrän rättsfallet NJA 2013 s 945.171  

 I fallet tillskrevs den dåvarande utgivaren för DN.se ansvar för en artikel som 

publicerats på webbplatsen drygt tre år innan hon tillträtt tjänsten. I bedömningen 

tolkade Högsta domstolen YGL 4 kap. 3 § så att ansvaret bestod så länge utgivaren 

hade kontrollen över mediet, det vill säga under tiden hon hade befattningen som 

                                            
166 Dir. 2014:97, s 3. 
167 Wetterberg, Medierätt – en handbok, s 26-27. 
168 Ansvaret är strikt och har närmare diskuterats i avsnitt 4.4. 
169 Westman, s 859.  
170 Prop. 1986/87:151, s 82.  
171 Rättsfallet berördes kort i avsnitt 4.4.3. 
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utgivare på webbplatsen. Ansvaret avsåg därmed även publicerat material på 

webbplatsen innan hon tillträtt som utgivare. Fallet aktualiserade således intresse-

kollisionen mellan den enskildes rätt att inte bli utsatt för missbruk av yttrande-

friheten samt utgivarens intresse att inte ha ett orimligt långtgående ansvar för 

innehållet på grundlagsskyddade webbplatser.172 I målet anförde målsägande att 

innehållet i artikeln utgjorde förtal och att det inte var försvarligt att sprida 

uppgifterna under så lång tid som artikeln varit tillgänglig för allmänheten på 

webbplatsen. Samtidigt menade utgivaren att hon varken deltagit i de utgivnings-

mässiga besluten eller haft befogenhet att påverka artikelns publicering.173 Att hon 

tillskrevs ansvar för en annan utgivares beslut kan således betraktas som ett 

frångående från grunderna för det yttrandefrihetsrättsliga ensamansvaret.174 

Utgivaren anförde vidare att målsägandes synsätt skulle leda till orimliga konse-

kvenser vid framtida byten av utgivare.175 Ur ett yttrandefrihetsrättsligt perspektiv 

kommer därtill risken att färre vågar ta utgivaransvaret när ansvaret för internet-

publicering är såpass långtgående, då det kan vara omöjligt att överblicka 

innehållet i en databas likt DN.se.176 Ett scenario som i längden skulle kunna 

minska antalet grundlagsskyddade meddelanden på internet, en beaktansvärd risk 

med hänsyn till att experterna spår en framtid utan pappersmedia. 

 

6.2.2 Möjliga lösningar 

I domslutet tillade justitieråd Lambertz för egen del att ansvarsordningen var 

mindre lämplig, när en sådan ordning leder till ett formellt ansvar.177 Den gällande 

ordningen riskerar därutöver att yttrandefrihetsbrott på grundlagsskyddade webb-

platser bedöms enligt andra samhälleliga värderingar än de som förelåg när 

publiceringen skedde.178 Lambertz föreslog som alternativ att preskription skulle 

                                            
172 Dir. 2014:97, s 12. 
173 NJA 2013 s 945. 
174 Dir. 2014:97, s 12. 
175 NJA 2013 s 945. 
176 SOU 2015:94, s 290. 
177 NJA 2013 s 945. 
178 Dir. 2014:97, s 12. 
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kunna ske på samma sätt som för böcker eller tidningar.179 Det vill säga att tiden 

för preskription ska börja löpa i samband med publiceringen, se TF 9 kap. 3 §.   

 För närvarande utreds frågan om en förändrad start för preskriptionstiden i 

kombination med en skyldighet att plocka bort lagstridigt innehåll från webb-

platser.180 En kort preskriptionstid som börjar löpa vid publiceringen skulle dock 

kunna möjliggöra att grundlagsskyddade webbplatser utnyttjas för att begå 

yttrandefrihetsbrott. En risk som utgör ett hot med tanke på lättheten att sprida och 

åtkomma information på internet. Faran finns till exempel att en framställning som 

utgör ett allvarligt yttrandefrihetsbrott skulle kunna ligga kvar oupptäckt på 

internet tills dess att preskriptionstiden gått ut.181 Skyldigheten att plocka bort 

olagligt material skulle visserligen kunna motverka denna risk. Förslaget måste 

dock vägas mot svårigheten att överblicka stora webbplatsers innehåll. Även en 

sådan utformning av regleringen skulle kunna innebära att det i fortsättningen är 

svårt att identifiera brottslig verksamhet på webbplatser. Efter tidpunkten för 

preskription skulle därmed rättsliga medel att ingripa mot gärningen saknas. 

Lämpligheten i en sådan lagstiftning kan följaktligen ifrågasättas.182  

 Ett annat alternativ som ligger inom ramen för gällande rätt och som domstolen 

beskriver till viss del i sina domskäl är det faktum att ensamansvaret för olika delar 

på en webbadress kan delas upp.183 En person skulle alltså kunna vara utgivare för 

sidan för utrikesfrågor, medan en annan person är utgivare för debattsidan på en 

och samma webbplats. De som driver större webbplatser skulle således kunna 

anpassa sin organisation efter innehållsmängden på webbplatsen och därigenom 

uppnå bättre kontroll över innehållet för att inte riskera att yttrandefrihetsbrott 

begås. Icke desto mindre skulle webbplatsers förmåga att förvara information och 

de i princip obegränsade sökmöjligheterna fortfarande ställa stora krav på de som 

är utgivare. Även en mer anpassad organisation skulle följaktligen också kunna 

                                            
179 NJA 2013 s 945.  
180 Dir. 2014:97, s 13. 
181 Enander och Schultz, SvD.se, 2013-12-07. 
182 Dir. 2014:97, s 12. 
183 NJA 2013 s 945, p 10 i Högsta domstolens domskäl.  
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leda till ett långtgående ansvar för den enskilda utgivaren eller de som ska tillträda 

som utgivare för webbplatser.  

 De frågor som detta fall väcker visar tydligt på problematiken att tillämpa den i 

grunden tryckfrihetsrättsliga principen om ensamansvar för utgivare på ett medium 

som har helt andra förutsättningar att spridas och förvara information än det 

medium som ansvaret ursprungligen var avsett för – den tryckta periodiska 

skriften. Att hitta en lösning som på ett adekvat sätt balanserar intresset att beivra 

yttrandefrihetsbrott samtidigt som den möjliggör reell kontroll över innehållet på 

webbplatser är därmed svår att uppnå i relation till den nuvarande lagstiftningen 

och hur det yttrandefrihetsrättsliga systemet traditionellt utformas.  

 

 

6.3 Databasregelns begränsningar i ljuset av nya distributionssätt 
6.3.1 Massmedieföretagen på sociala medier 

En annan begränsning som uppstått till följd av att det tryckfrihetsrättsliga 

systemet inte står i direkt samklang med de nya medieformerna och deras 

distributionssätt, är det faktum att många viktiga medel för informationsspridning 

och åsiktsbildning inte uppfyller kraven i databasregeln, YGL 1 kap. 9 §.184 Detta 

gäller till exempel massmedieföretags aktiviteter på sociala medier som Facebook 

och Twitter.185 Som tidigare sagts använder 76 procent av alla svenskar sociala 

medier idag.186 Till följd av detta är också massmedieföretag aktiva användare.187 

Nationalencyklopedin definierar sociala medier som kommunikationskanaler över 

internet ”som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom 

exempelvis text, bild eller ljud”.188 Det är därmed användarna som producerar 

innehållet, vilket står i rak kontrast med hur information traditionellt produceras 

vid till exempel en tidningsredaktion. Ofta är plattformen utformad så att varje 

                                            
184 Dir. 2014:97, s 8.  
185 Se t.ex. Svenska Dagbladets sida på Facebook: https://www.facebook.com/svenskadagbladet/.  
186 Findahl och Davidsson, s 48. 
187 Bull, s 212. 
188 Nationalencyklopedin, sociala medier. 
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användare har en sida att publicera innehåll på som visas för sidans följare.189 

Genom användandet av sociala medier har kontrollen över massyttranden 

demokratiserats, då vem som helst utan förhandsgranskning kan publicera i 

mediet.190  

 De traditionella massmediekanalerna är därmed inte längre en förutsättning för 

att nå en vid mottagarkrets, utan förhållandet är snarare det motsatta. För att ett 

massmedieföretag ska överleva måste det finnas på internet och sociala medier. 

Det är således tydligt att sociala medier används som en integrerad del i 

massmedieföretagens organisation för att sprida information.191 Detta kan ske 

genom att företag har egna konton på till exempel Facebook som delas med dess 

följare,192 men även genom att enskilda journalister är aktiva på sociala medier.193 

Ett faktum som väcker frågor om hur ansvar ska tillskrivas för inlägg på sociala 

medier som härrör från ett massmedieföretags verksamhet.194   

 

6.3.2 Massmedieföretagens ansvar på sociala medier 

Normalt sett har utgivaren som visats ett strikt ansvar för det innehåll som införts 

i en framställning som omfattas av ett massmedieföretags automatiska grundlags-

skydd eller frivilliga utgivningsbevis. Vad gäller sidor på sociala medier som är 

administrerade av massmedieföretag verkar inställningen vara att YGL inte kan 

bli tillämplig och att utgivningsbevis således inte kan beviljas.195 Visserligen har 

det visats i NJA 2014 s 128 att även webbplatser med interaktiva inslag kan ha 

grundlagsskydd för delar av en webbplats.196 Men troligen är det svårt att utsträcka 

YGL:s skydd till massmedieföretags konton på sociala medier. Till att börja med 

ägs den sociala plattformen av ett annat företag än den faktiska aktören som 

bedriver den grundlagsskyddade verksamheten och det är det sociala-

                                            
189 Se t.ex. Facebook, Twitter och Instagram.  
190 Westman, s 857. 
191 SOU 2015:94, s 260-261. 
192 Se t.ex. Svenska Dagbladets sida på Facebook: https://www.facebook.com/svenskadagbladet/. 
193 Se t.ex. ledarskribenten Alice Teodorescus twitterkonto: https://twitter.com/alicemedce. 
194 Dir. 2014:97, s 9. 
195 SOU 2012:55, s  319.  
196 Se avsnitt 5.4.2 för referat av NJA 2014 s 128.  
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medieföretaget som uppställer villkoren för användandet.197 Till exempel för-

behåller sig ofta socialamedieföretag rätten att redigera innehållet i forumet, något 

som kan vara svårt att föra samman med det yttrandefrihetsrättsliga ensam-

ansvaret. Vidare saknas det tydliga gränser mellan olika sidor på sociala medier 

samt att kärnan för sociala medier är interaktiviteten mellan användaren och 

följaren för produktionen av webbplatsens innehåll. Det kan därför bli svårt att 

avgöra vad som ska falla in under ensamansvaret.198 Av dessa skäl framstår det 

som svårt att inordna massmedieföretags användning av sociala medier som 

distributionssätt bland yttrandefrihetsgrundlagarnas skyddade framstämställnings-

sätt. Men frågan är obesvarad i praxis och möjligheten att inordna sociala medier 

inom ramen för YGL utreds för närvarande.199 

 Från ett systematiskt och ändamålsmässigt perspektiv på yttrandefrihetsrätten 

kan det dock bli problematiskt om YGL inte kan tillämpas på massmedieföretags 

inlägg på sociala medier. Detta blir uppenbart om man exempelvis placerar 

situationen i NJA 1991 s 155 i en nutidskontext. I fallet tillskrev Högsta domstolen 

utgivaren ansvar för förtal när nattredaktören av misstag skrev ”knarkkung” istället 

för ”krogkung” på en löpsedel.200 Om man istället placerar en otillåten skrivning i 

ett inlägg på ett massmedieföretags konto på sociala medier uppstår således frågan 

hur ansvar ska tillskrivas. Inlägget jämställs alltså med löpsedeln i exemplet. Ifall 

det är så att databasregeln inte kan tillämpas på sociala medier aktualiseras istället 

regler utanför det yttrandefrihetsrättsliga systemet, med resultatet att de 

yttrandefrihetsrättsliga grundbultarna inte blir tillämpliga.201 Frågan som uppstår 

till följd av detta är hur lämplig och effektiv en sådan rättstillämpning är. De 

regelverk som då blir aktuella är i första hand BrB, eftersom TF:s brottskatalog 

inte kan tillämpas, och i andra hand lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska 

anslagstavlor (BBS-lagen) som speciellt och subsidiärt reglerar tillhandahållarens 

                                            
197 Se t.ex. Facebooks användarvillkor: https://www.facebook.com/policies. 
198 SOU 2012:55, s 319.  
199 Bull, s 213, samt dir. 2014:97, s 9.  
200 Se avsnitt 4.4.3 för referat av NJA 1991 s 155. 
201 Bull, s 212-213. 
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– socialamedieföretagens – ansvar för meddelanden på interaktiva webbplatser då 

varken TF, YGL eller BrB är tillämpliga.202  

 Vad gäller ansvaret enligt BrB så är det begränsat till att enbart fysiska personer 

kan begå brott.203 Om den publicistiska  verksamheten drivs av en enskild fysisk 

person skulle således denna person kunna bli ansvarig för meddelandet, vilket 

ligger i linje med de tidigare diskuterade principerna om konformitet och skuld.204 

Då graden av personligt ansvar bedöms enligt de allmänna straffrättsliga 

reglerna.205 Men om verksamheten drivs av exempelvis ett större företag kan det 

bli svårt att tillämpa ett personligt ansvar i enlighet med BrB:s regler. Då det 

normalt är svårt att peka ut vem som faktiskt begått en brottslig gärning inom 

ramen för en organisations verksamhet.206 Detta blir än mer uppenbart på sociala 

medier då personen kan hålla sig anonym bakom massmedieföretagets 

kontonamn.207 BrB kan alltså vara tillämplig, men lagen blir svårtillämpad mot 

bakgrund av hur sociala medier fungerar och att det publicerade inlägget sker i 

massmedieföretagets namn och inte den enskilde fysiska personens. Att bekämpa 

brottsliga yttranden på sociala medier via BrB kan därmed vara ineffektivt.208 

 När BrB inte kan tillämpas träder BBS-lagen in.209 Enligt denna lag bär 

tillhandahållaren av en interaktiv webbplats ansvar för att plocka bort otillåtna 

meddelanden.210 Övervakningsansvaret är dock begränsat till ett fåtal yttrande-

frihetsbrott vilka framgår av BBS-lagen 5 §. Konstruktionen med ett ansvar att 

bevaka en interaktiv webbplats innehåll underlättar således, liksom utgivarens 

ensamansvar, beivrandet av brott när det är svårt att fastställa vem som faktiskt 

bidragit till publiceringen av ett lagstridigt meddelande. Men till skillnad från 

utgivarens ensamansvar, är inte ansvaret för interaktiva webbplatser placerat hos 

en specifik person och inte heller strikt. Enligt förarbetena ska ansvaret för ett 

                                            
202 Edmar, Internetpublicering och sociala medier – en juridisk vägledning,  s 151 och 155. 
203 Asp, Ulväng, Jareborg, s 198.  
204 Se avsnitt 4.  
205 Se avsnitt 4.4.2. 
206 Asp, Ulväng, Jareborg, s 198. 
207 Prop. 1997/98:15, s 10. 
208 Prop. 1997/98:15, s 8. 
209 Edmar, s 155. 
210 Prop. 1997/98:15, s 10, samt Edmar, s 148 ff. 
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otillåtet meddelande tillskrivas den som har mest inflytande och kontroll över 

webbplatsen. Om det är en juridisk person som bedriver verksamheten ska de 

personer som har ledningsrätt i företaget tillskrivas ansvar.211 I likhet med BrB kan 

det därmed bli svårt att avgöra vem eller vilka som ska tillskrivas ansvar för ett 

otillåtet yttrande.212 Trots att BBS-lagen, liksom BrB, är svårtillämpad på med-

delanden på interaktiva webbplatser kan det dock sägas att BBS-lagen i likhet med 

yttrandefrihetsgrundlagarna uppmuntrar den som ansvarar för olika medier eller 

forum på nätet att motverka spridningen av otillåtna meddelanden till en större 

allmänhet.213  

 Liksom det succesiva ansvaret i yttrandefrihetsgrundlagarna är förhållandet 

mellan BrB och BBS-lagen stegvist. När det inte går att tillskriva ansvar enligt 

BrB, så kanske det går att tillskriva ansvar enligt BBS-lagen. Ansvaret i den senare 

lagen är dock inskränkt till vissa brott, vilket begränsar lagens betydelse väsentligt 

i en sådan jämförelse. Till skillnad från den yttrandefrihetsrättsliga regleringen 

finns dessutom inget utökat skydd för yttrandena, då lagarna i grunden syftar till 

att beivra brott och inte till att säkra friheten att yttra sig i samhället. Inte heller 

finns en person som är särskilt utpekad att ställa till svars för yttrandena, istället 

tillämpas allmänna straffrättsliga principer i bedömningen om ansvar föreligger. 

Till följd av detta kan det vara svårt att tillskriva ansvar för massmedieföretags 

otillåtna yttranden på sociala plattformar.  

 Att YGL inte skulle kunna tillämpas på inlägg via sociala medier framstår därför 

som problematiskt. Att en utgivare kan ställas till svars i ett fall, men inte i ett 

annat, framstår som en diskrepans i behandlingen i två från massmedieföretagets 

perspektiv liknande åtgärder. Som konsekvens blir den rättsliga behandlingen av 

två meddelanden med liknande syfte olika, i synnerhet då de viktiga yttrande-

frihetsrättsliga grundbultarna faller bort för det ena. En ordning som kan påstås 

mindre lämplig. Samtidigt är det svårt att se att YGL skulle kunna tillämpas på 

massmedieföretags konton på sociala medier då tekniken i grunden avviker från 

                                            
211 Prop. 1997/98:15, s 10.  
212 Lindberg och Westman, s 142. 
213 Edmar, s 154. 
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de förutsättningar som databasregeln uppställer. Det blir således uppenbart att den 

teknikbundenhet vilken manifesteras i databasregeln som utgår från den periodiska 

skriftens organisation ställer till med problem i ett fall som detta.  

 

6.3.3 Massmedieföretagens ansvar för journalister på sociala medier 

Vid sidan av massmedieföretagets aktivitet på sociala medier verkar även 

journalister, som tidigare nämnt, på internet med yttrandefrihetsrättsliga syften. 

Bland annat för att i likhet med massmediehusen driva trafik till tidningarnas digi-

tala upplagor och på så sätt bidra till mångfald i den offentliga debatten.214 Twitter 

är exempelvis ett mer eller mindre vanligt arbetsredskap för journalister på nätet.215 

Som visats saknas troligen möjligheter att utkräva ansvar från utgivare och mass-

medieföretag för meddelanden på sociala medier inom ramen för dagens 

yttrandefrihetsrättsliga reglering. Att utsträcka utgivarens ensamansvar till 

journalisters personliga konton på sociala medier verkar därmed osannolikt. Svaret 

på frågan om det är möjligt att tillskriva ett massmedieföretag ansvar för en 

journalists meddelande på sociala medier har därför i tingsrättspraxis sökts i regler 

som ligger utanför den rent yttrandefrihetsrättsliga regleringen.  

 Sommaren och hösten 2015 uppstod en diskussion om ett allmänt skadestånds-

rättsligt principalansvar för arbetsgivare enligt skadeståndslagen (1972:207) (SkL) 

3 kap. 1 § skulle kunna fungera som ett alternativ till det yttrandefrihetsrättsliga 

ensamansvaret vad gäller journalisters uttalanden på sociala medier.216 Principal-

ansvaret innebär att en arbetsgivare tillskrivs ansvar för de skadeståndsrättsliga 

följderna av anställdas eller konsulters handlanden i tjänst.217 Om den rättsliga 

argumentationen tillämpas på dagens organisation för massmedier skulle således 

massmedieföretag kunna tillskrivas skadeståndsansvar för kränkningen till följd 

av ett brott i journalistisk verksamhet utanför de av YGL skyddade medierna på 

nätet. 

                                            
214 Gillinger, Sociala medier: En handbok för journalister, s 9.  
215 SOU 2015:94, s 266. 
216 Se t.ex. Schultz, SvD.se, 2015-08-31, samt Cederskog DN.se, 2015-11-18.  
217 Industriförbundet, Straffansvar inom företag, s 44.  
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 Diskussionen fick sitt ursprung i en twitterkonversation mellan en journalist 

anställd av Aftonbladet och artisten Richard Herrey, i vilken journalisten bland 

annat kallade Herrey för rasist. Herrey ansåg sig därmed förtalad enligt BrB 5 kap. 

1 § av journalisten och drev fallet till domstolsprövning. Skadeståndstalan riktades 

dock i första hand mot Aftonbladet som arbetsgivare enligt SkL 3 kap. 1 § första 

stycket tredje punkten och bara i andra hand mot journalisten enligt SkL 2 kap. 3 

§. Enligt ombuden var frågan särskilt viktig då uttalanden på sociala medier lätt 

får stor och snabb spridning. Ett principalansvar ansågs dessutom ligga särskilt 

nära till hands då det yttrandefrihetsrättsliga ensamansvaret normalt omfattar 

journalisters verk, fast då i grundlagsskyddade framställningar.218 I sin talan 

menade Herrey att twittrandet ingick som en del i journalistens tjänst, eller att 

aktiviteten på Twitter åtminstone hade ett sådant nära samband med tjänsten att 

den föll in under Aftonbladets principalansvar.219 Tyvärr prövades inte frågan om 

principalansvaret eftersom förutsättningarna för förtal inte ansågs uppfyllda.220 

Frågan om det är möjligt att tillskriva ett massmedieföretag ansvar för sina 

journalisters brottsliga uttalanden på social medier kvarstår därför. En behandling 

av de avvägningar som frågan väcker kommer göras i det följande.  

 För att besvara frågeställningen måste man utreda ifall rekvisitet ”i tjänsten” 

enligt SkL 3 kap. 1 § första stycket tredje punkten är uppfyllt.221 En bedömning 

som kan bli särskilt svår om man ställer den digitala utvecklingen av 

massmediebranschens distributions- och organisationssätt mot hur vanligt det är 

för envar att ha konton på sociala medier. Frågan som gör sig gällande är helt 

enkelt var gränsen mellan privat och icke-privat masskommunikation går. I ljuset 

av den allmänna skadeståndsrätten kan twittrandet betraktas som en del av tjänsten 

om aktiviteten ingår i journalistens normala arbetsuppgifter eller om aktiviteten 

                                            
218 Ekenberg och Wingqvist, Advokaten.se, Nr 2 2016 årgång 82. 
219 Mål T 11020-15 från Stockholms tingsrätt den 2016-04-20. Författaren är medveten om att 
tingsrättspraxis inte utgör vägledande rätt. Målet syftar till att visa problematiken som uppstår i samband 
med att sociala medier används som ett led i en publicistisk verksamhet på internet, men som inte omfattas 
av YGL. 
220 Schultz, SvD.se, 2016-04-20.  
221 Bengtsson och Strömbäck, Skadeståndslagen: en kommentar, s 95.  
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har ett sådant funktionellt samband med tjänsten att den ändå omfattas av 

principalansvaret.222  

 Då aktiviteten på sociala medier inte framgick som en del av journalistens 

arbetsuppgifter enligt anställningsavtalet i Herreyfallet, menade käranden att det 

istället framgick av journalistens konto på Twitter. De omständigheter som främst 

talade för detta vara att kontot länkade vidare till Aftonbladets webbplats, att de 

flesta inläggen på kontot innehöll länkar till tidningens webbupplaga samt att 

Aftonbladet inte hade hindrat journalisten att använda kvällstidningens varumärke 

på Twitter.223 Vidare har det diskuterats om bland annat tillhandahållandet av de 

redskap – smartphones, läsplattor och datorer –  som journalisten har använt för 

att twittra kan tala för att aktiviteten omfattas av tjänsten då tillhandahållandet 

föranlett det skadliga beteendet.224  

 Principalansvaret förutsätter dock att det ska vara möjligt för arbetsgivaren att 

förutse den anställdes handlande i samband med arbetet samt att arbetsgivaren ska 

ha haft kontrollmöjligheter vid skadetillfället.225 Att journalister använder sociala 

medier i ett publicistiskt syfte kan nog påstås inte vara helt oförutsebart för 

arbetsgivaren. En del massmedieföretag har till och med uppförandekodex för hur 

deras journalister ska använda sig av och bete sig på sociala medier.226 Samtidigt 

har också journalister rätt att ha privata åsikter och måste kunna ställas till svars 

för dessa, liksom alla andra som använder sociala medier. Ett ansvar att avgöra om 

ett inlägg rör en privat åsikt samt att kontrollera dessa inlägg kan därför anses gå 

utöver gränsen för ett massmedieföretags ansvar. Dessutom är det svårt att se hur, 

vilket också Aftonbladet anförde, ett massmedieföretag faktiskt ska kunna 

kontrollera journalisters konton på sociala medier då socialamedieföretag som 

Twitter utgör egna bolag vars innehåll massmedieföretagen inte har redaktionell 

kontroll över.227   

                                            
222 Prop. 1972:5, s 479 ff.  
223 Mål T 11020-15 från Stockholms tingsrätt den 2016-04-20. 
224 Se t.ex. argumentationen i blogginlägget ”Arbetsgivares ansvar för journalister i sociala medier 
hämtat från https://juridikbloggen.wordpress.com med Mårten Schultz som redaktör, 2015-08-24. 
225 Bengtsson och Strömbäck, s 91. 
226 Se t.ex: Gillinger, Sociala medier: En handbok för journalister. 
227 Mål T 11020-15 från Stockholms tingsrätt den 2016-04-20. 
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 I en tid där tekniker för att sprida yttranden och uttryck i allt högre grad 

konvergerar och utgivaren får ett mer utsträckt ansvar på nätet skulle det likväl 

kunna vara logiskt att även massmedieföretaget tog ett skadeståndsrättsligt ansvar 

för journalistens uttalanden på sociala medier. På så sätt skulle skadeståndsrätten 

kunna komplettera yttrandefrihetsrätten när den inte är tillämplig. Men då under 

förutsättningen att aktiviteten på sociala medier faktiskt ingår i journalistens 

arbetsuppgifter. Annars måste ansvaret tillskrivas journalisten själv på samma sätt 

som för andra, vad gäller yttranden på sociala medier. Att fastställa var gränsen 

mellan privat eller icke-privat masskommunikation går på en journalists sociala-

mediekonto kan emellertid vara svårt, vilket visats ovan.  

 I likhet med massmedieföretags aktivitet på sociala medier kan det därtill vara 

svårt att se att ett massmedieföretag faktiskt kan uppnå den kontroll som krävs 

över det sociala mediet för att ansvar ska kunna tillskrivas ett företag. Då 

massmedieföretaget faktiskt inte är den juridiska personen som tillhandahåller 

tjänsten för det sociala mediet. Tydligt är i alla fall att massmedieföretags och deras 

journalisters användande av flera publiceringskanaler på nätet väcker svåra frågor 

om hur gränsdragning ska ske för ansvaret för yttrandefrihetsbrott på nätet mot 

bakgrund av den enskildes behov att få upprättelse.  

 

 

6.4 Sammanfattning och reflektion 
Som analysen visat ställer samhällets digitala omställning till med problem för den 

yttrandefrihetsrättsliga regleringen av meddelanden på internet. Till skillnad från 

en tryckt skrift kan till exempel en webbplats förvara betydligt mer information 

samtidigt som den inte förlorar sin aktualitet som informationskälla då den är 

sökbar på nätet. Vid tillämpningen av ett strikt ansvar för innehållet på webbplatser 

kan de krav som ställs på utgivaren till följd av ensamansvaret bli långtgående. 

Vid ett byte av utgivare kan således den senare utgivaren ställas till svars för 

tidigare utgivares beslut. Ett faktum som är svårt att förena med ensamansvarets 

grunder, då den senare utgivaren överhuvudtaget inte haft möjligheten att ta några 

utgivningsmässiga beslut vad gäller införandet av innehållet på webbplatsen.  
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 Som det visats är orsaken till problemet att den nuvarande 

yttrandefrihetsrättsliga regleringen inte tar hänsyn till hur internet och tekniken 

med webbplatser faktiskt fungerar då regleringen i grunden utgår från ett 

tryckfrihetsrättsligt system.228 Möjliga förslag till lösningar på problemet har 

visserligen lyfts i uppsatsen, men de kan vara svåra att genomföra i praktiken på 

ett tillfredsställande sätt. Klart är dock att ensamansvaret är viktigt för det 

yttrandefrihetsrättsliga systemets genomslag och att en reglering måste utgå från 

detta. Annars uppstår en situation utan en grundlagsskyddad yttrandefrihet på 

internet. Att det är problematiskt att ensamansvaret inte kan tillämpas på 

meddelanden på internet blir uppenbart om man ser till massmedieföretags 

aktiviteter på sociala medier och hur sociala medier som framställningssätt inte 

troligen omfattas av databasregeln och därmed inte heller YGL.  

 Annan allmän lag kan självfallet komplettera den yttrandefrihetsrättsliga 

lagstiftningen, men att två liknande medel för masskommunikation regleras på två 

helt skilda sätt framstår som inkonsekvent, i synnerhet då det utökade yttrande-

frihetsrättsliga skyddet faller bort, som vistats i exemplet med mass-

medieföretagens ansvar på sociala medier. Den detaljerade grundlagsregleringen 

av medier leder således till rättsosäkerhet och till mindre rationella resultat i 

rättstillämpningen i ljuset av den ständiga teknikutvecklingen.229 Teknikberoendet 

utgör därför ett stort problem i dagens massmedierättsliga samhälle. Men de 

teknikoberoende förslag som presenterats för att ersätta TF och YGL har mött 

motstånd i lagstiftningsprocessen.230 En fara som identifierats med en djupgående 

förändring av systemet är i synnerhet, som Ramberg uttrycker, den ”juridiska 

kapitalförstöring” som kan följa.231 Då det tryckfrihetsrättsliga systemet sedan 

länge vunnit hävd.232 Den pågående utredningen utgår därför från att dagens tryck- 

och yttrandefrihetsrättsliga system ska behållas.233   

                                            
228 Wetterberg, s 26-27. 
229 Westman, s 862.  
230 SOU 2012:55, s 291ff;  
231 Ramberg, Till tryckfrihetens försvar: en ögnasten i ett fritt rike, s 138. 
232 SOU 2012:55, s 310-311.  
233 Dir. 2014:97, s 3 ff. 
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 Men vilken betydelse har egentligen en lagstiftning som är avsedd för en teknik 

som inte används? Visst finns det möjligheter att anpassa dagens befintliga 

lagstiftning till webbplatsers generella drag, som har visats i avsnitt 6.2.2, och visst 

kan annan lagstiftning komplettera den gällande yttrandefrihetsrätten via till 

exempel ett principalansvar i skadeståndsrätten. Men troligen är detta inte lång-

siktiga lösningar då internet får allt högre genomslag i vår vardag avseende hur vi 

kommunicerar och inhämtar information. En ny ordning som tydligt beaktar webb-

platsers och internets särdrag för informationsförmedling är därför önskvärd.  
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7 Avslutning 
Sedan tryckfrihetens tillkomst för 250 år sedan har friheten att yttra sig i grundlags-

skyddade medier utgjort kärnan för den demokratiska utvecklingen i samhället. 

Den yttrandefrihetsrättsliga grundlagsstiftningen är således teknikbunden och 

utgår i grunden från organisationssätten för publicering av tryckt skrift. Samtidigt 

har det massmedierättsliga samhället förändrats väsentligt de senaste årtiondena 

och därmed skapat nya modeller för organisation och publicering vilka inneburit 

utmaningar vad gäller tillämpligheten av den speciella yttrandefrihetsrätten. En 

situation som lagstiftaren har försökt hantera genom att stegvis införa nya 

medieformer i grundlagsstiftningen. Ett sådant exempel är den av uppsatsen 

behandlade databasregeln. 

 Som angavs i uppsatsens inledning var syftet med undersökningen att identifiera 

de problem som uppstår till följd av att det yttrandefrihetsrättsliga ensamansvaret 

och teknikbundenheten tillämpas på nya digitala sätt för masskommunikation. De 

problem uppsatsen identifierat och behandlat till följd av den massmediala 

kommunikationens användning av internet gäller ensamansvarets tillämpning på 

grundlagsskyddade webbplatser samt databasregelns begränsningar i förhållande 

till interaktiva webbplatser. Ett problem till följd av att YGL tillämpas på webb-

platser är att ensamansvaret kan bli väldigt långtgående. Då utgivare ärver ansvar 

som baserats på tidigare utgivares beslut samt blir ansvariga för en väldigt stor 

mängd information som är aktuell under lång tid. Ett annat problem är att databas-

regeln inte är tillämplig på vissa för massmedieföretagen viktiga medel för mass-

kommunikation på internet, så som sociala medier. Med följden att olika regler 

tillämpas på snarlika situationer och att det yttrandefrihetsrättsliga skyddet därmed 

inte kan tillämpas på vissa meddelanden. Dessutom uppstår det en gränsdragnings-

problematik mellan vad som bör och inte bör omfattas av ett massmedieföretags 

ansvar på internet när tekniker går samman och till exempel att journalister agerar 

på sociala medier med ett publicistiskt syfte. Utformningen av systemet med 

ensamansvaret enligt YGL som begränsas genom databasregeln utgör följaktligen 
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inte en speciellt adekvat rättslig reglering mot bakgrund av hur publicering sker 

via internet idag.  

 Som rättsläget ser ut idag kan annan lagstiftning komplettera den 

yttrandefrihetsrättsliga regleringen, när denna inte kan tillämpas på yttranden på 

internet. Vilket är naturligt då yttrandefrihetsrätten inte existerar i ett vakuum skilt 

från annan rätt. Att allmän lag som BrB eller SkL kan tillämpas, då YGL inte är 

tillämplig på till exempel ett massmedieföretags verksamhet på sociala medier, 

förefaller således vara en lösning när yttrandefrihetslagstiftningen är otillräcklig. 

Lösningen kan dock leda till mindre önskvärda konsekvenser för det fria 

meningsutbytet och den fria åsiktsbildningen på internet, då rättstillämpningen inte 

blir lika effektiv samt att det utökade yttrandefrihetsrättsliga skyddet för dessa 

meddelanden faller bort. 

  Avslutningsvis krävs därför en översyn av grundlagsstiftningen som inte utgår 

från den tryckfrihetsrättsliga organisationen. Grundlagen måste ta hänsyn till hur 

medieanvändarna faktiskt använder media idag och inte för 50 eller 250 år sedan. 

Vad som krävs är en lagstiftning som är bättre anpassad för internetpublicering 

och som mer ser till meddelandets syfte än dess faktiska framställningssätt. 

Behovet är stort särskilt då massmedialkommunikation över internet bara 

förefaller öka. Dagens yttrandefrihetsrättsliga lagstiftning förhåller sig därmed inte 

till dagens massmediala verksamhet och ett alternativ behövs. Vid en sådan reform 

bör betydelsen av det utökade yttrandefrihetsrättsliga skyddet för samhällets 

demokratiska utveckling beaktas. Lagstiftningen kräver därmed noggrann utred-

ning som inte tummar på kvalitén av skyddet. Men till skillnad från instruktionerna 

till den senaste yttrandefrihetsrättsliga utredningen, bör utgångspunkten vara att en 

teknikneutral lagstiftning krävs, inte att man ska lappa och laga det befintliga 

systemet.  
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