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https://www.youtube.com/watch?v=5zbSvdC-0Bc




Tryck- och yttrandefriheten i dag

• Rättighet enligt Europakonventionen och RF

• Särskilt stark och detaljreglerad rättighet 
enligt TF och YGL 

• TF och YGL ger skydd för yttranden som 
framställs eller överförs med viss teknik, t.ex. 
tryckpress, CD-skivor, radio-tv och vissa 
webbplatser
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En av de väsentliga grundvalarna för en demokrati.

Gäller inte bara information och idéer som ”mottas positivt” eller 

anses ”oförargliga eller likgiltiga” utan också sådana som 

”kränker, chockerar eller stör staten eller någon 

del av befolkningen”

Sådana är de krav på 

”pluralism, tolerans och vidsynthet”
förutan vilka det inte finns något demokratiskt samhälle.

Europadomstolen 1976
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§1. ”Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad 

1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild 

eller å annat sätt meddela upplysningar samt 

uttrycka tankar, åsikter och känslor”
Informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet 

och religionsfrihet. (positiva opinionsfriheterna)

§2. ”Ingen får av det allmänna tvingas att ge till känna sin åskådning 

i politiska, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende”

Ej tvingas delta i sammankomst, demonstration, tillhöra parti, 

trossamfund eller annan sammanslutning. (negativa 

opinionsfriheterna).
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Censor librorum, 1686



Ansvar utan frihet

• Censor 1686 

• Kanslikollegium, överordnat censorn

• Privilegium för nyutgivning

• Importförbud

• Skråväsende, Boktryckarsocieteten

• Etableringskontroll av tryckerier

• Författaransvar även med imprimatur

• Innehavsförbud



Utfärdad 1665, förbud att framställa, sprida och inneha



TF 1766

• Censuren avskaffades

• Administrativa åtgärder förbjuds

• Krav på rättegång

• Offentlighetsprincip

• Upphöjdes till grundlag



Övrig reglering

• Brottsbalken

• Dataskyddsförordningen, GDPR

• BBS-lagen, lag om e-anslagstavlor

• Radio- och TV-lagen

• Upphovsrättslagen

• Lag om elektronisk kommunikation



Kugghjulen
• Censurförbud och hindrande åtgärder

• Ensamansvar

• Meddelarskydd

• Särskild brottskatalog

• Särskild rättegångsordning, JK o jury

• Etableringsfrihet

• Offentlighetsprincipen



Grundbultarna i TF & YGL

• Censurförbud och 

hindrande åtgärder
• Ensamansvar

• Meddelarskydd

• Särskild brottskatalog

• Särskild rättegångsordning, JK o jury

• Etableringsfrihet

• Offentlighetsprincipen







• Vädjanden

• Gråa lappar

• Transportförbud

• Krisorgan

– Informationsstyrelsen

– Pressnämnden

• Konfiskationer

• Grundlagändringar





förargelseväckande



TF 1949

• Ingen förhandsgranskning

• Konfiskationer förbjuds

• Distributionsplikt

• Ny struktur



Denna rätt innefattar åsiktsfrihet

samt frihet att ta emot och 

sprida uppgifter och tankar utan 

offentlig myndighets inblandning 

och oberoende av territoriella 

gränser.
Europakonventionen art. 10



Varje medborgare är gentemot det 

allmänna tillförsäkrad

1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift 

eller bild eller på annat sätt meddela

upplysningar samt uttrycka tankar, 

åsikter och känslor;

2. informationsfrihet: frihet att inhämta

och mottaga upplysningar

samt att i övrigt taga del av andras 

yttranden;
Regeringsformen kap 2



Rätt att själv eller med biträde av 

andra till salu hålla, försända eller

annorledes sprida tryckta skrifter skall 

tillkomma varje svensk medborgare

eller svensk juridisk person.
TF, 6 kap

Distributionsrätt



För tryckt skrifts försändande genom 

postbefordringsföretag eller annan

allmän trafikanstalt skola ej på grund 

av skriftens innehåll gälla särskilda 

inskränkningar eller villkor.
TF, 6 kap

Distributionsplikt





Mediedagen 2016

340 minuter, källa: Nordicom



TF-YGL dagen 2016

281 av 340 minuter, källa: Nordicom



Radio och tv

• Trådsändningar

• Etern

• Föreskrifter i lag 

• tillstånd och villkor

• Granskningsnämnd (GRN), vite

YGL 3 kap. 2 och 3 §§



Radio och tv

• Tillstånd, regeringen resp. Myndighet

• Opartiskhet o saklighet

• Respektera den enskildes privatliv

• Sändningarna

• … som helhet präglas av det demokratiska 
statsskickets grundidéer …

• … principen om alla människors lika värde …

• ... den enskilda människans frihet och värdighet

• Beriktigande när befogat

• Vidaresändningskrav
RTVL (2010:696)



Radio och tv

• Får inte förekomma

• Sponsringsförbud för nyhetsprogram

• Produktplacering vissa varor

• Annonser högst 12 minuter per timma

• Övervakning & tillsyn

• JK, olaga våldsskildring

• GRN, övriga krav i RTVL och sändningsvillkoren

• Indragning

• ”väsentligen brutit”, 

• Fällts för yttrandefrihetsbrott – allvarligt missbruk



Internet

Rätten att sprida åsikter och information på andra 

sätt än genom tryckta skrifter har visst skydd 

enligt RF

”Men det skyddet går inte lika långt som 

föreskrifterna i TF.

Internets betydelse för nyhetsförmedlingen har 

idag helt andra dimensioner än för bara några år 

sedan.

Utgivningsbevis 1 januari 2003
Prop. 1990/91:64 och prop. 2001/02:74



Internet 

• Fasta bredbandsabonnemang 3,9 miljoner

• Mobila bredbandsabonnemang 12,2 miljoner

• Datatrafik 831 000 TB ( 22 000 TB år 2010)

• E-post, 97 % av internetanvändarna

• Bloggar, 51%

• Radiolyssnande, 20%



Svenskarna och internet 2017,  IIS
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PTS

Elektronisk kommunikation en förutsättning för 

”i stort sett all verksamhet”

”En allt större del av människors vardagsliv 

utspelar sig till exempel på internet … bidrar till 

såväl kunskapsutbyte som en livskraftig 

samhällsdebatt

Avgörande för produktiviteten och tillväxt.

PTS-ER 2009:32









Konstitutionsutskottet

Myndigheter avhålla sig från att påverka

publiceringsbeslut påverkan kan uppfattas som 

påtryckning och leda till att publiceringar 

hindras.

”… det säkerhetsavstånd som myndighet bör 

hålla träddes för när … uppfattas som 

påtryckning … inte anses lämpligt trots den 

utsatta situation svenska medborgare och 

intressen utomlands befann sig i.”

Granskningsbetänkande 2006/07:KU20



Marknaden

• Fem nivåer, PTS

• Naturresurs, Infrastruktur, 

Transmissions

• Internetnivån, fem dominerar

• Telia, Telenor, ComHem, Bahnhof och 

Bredbandsbolaget 85%

• Innehållsnivån många webbhotell



Yttrandefrihetskommittén

• Distributionsplikten central

• Ip-nivå/Internetnivån extra känslig

• blockering

• statsmakternas krav, t.ex. 

barnpornografi

• Går hitta ny leverantör

• Följa utvecklingen, få dominerar 

marknaden

SOU 2012:55



PUL - personuppgiftslagen

• PUL

– Implementering, dataskyddsdirektiv 24 okt. 1998

– Likvärdig skyddsnivå inom unionen

– Journalistiska ändamål, konstnärligt och litterärt 
skapande

– Offentlighetsprincipen ej påverkas

– Ramsbro, Bodil, Virutech och Danisco

– Från 2007 missbruksmodell



GDPR - Dataskyddsförordningen

• Dataskyddsförordning

– Från 25 maj 2018

– Huvudregel förbud behandla personuppgifter

– Undantag för viss behandling

– Nationella bestämmelser, SOU 2017:39

• Upplysningsbestämmelse för TF/YGL

• Journalistiskt, konstnärlig, litterär och akademisk

• Sekretess om det kan antas att uppgiften ”efter 
utlämnande” behandlas i strid med förordningen.



TF/YGL - Dataskyddsförordningen

Lagrådsremiss (SOU 2016:58)

• Lex Lexbase
• ”söka” eller ”sammanställa”
• Ursprung, politisk hemhörighet, domar i brottmål
• Hänsyn till verksamhet och former 
• ”särskilda risker” för ”otillbörligt intrång”



John Stuart Mill 

”Den ofördragsamaste av alla 

kyrkor, den romersk-katolska tillåter 

t.o.m. vid kanoniseringen av helgon en 

Djävulens advokat att uppträda och 

lyssnar tålmodigt på honom.”

Om friheten 1859



Mill om Friheten

• För det första kan man inte vara säker på 

att en åsikt som undertrycks är falsk
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Mill om Friheten
• För det första kan man inte vara säker på att en åsikt som undertrycks är falsk

• För det andra kan en nedtystad åsikt innehålla en del av sanningen som gör den 

officiella sanningen mer sann

• För det tredje skulle en förhärskande sanning även om den var helt sann 

utvecklas till en fördom om den icke fick ifrågasättas

• För det fjärde skulle denna fördom 

utvecklas till ren bekännelse och tro och 

därmed kväva nya idéer och infallsvinklar 

om den icke diskuteras och fick ifrågasätts


