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1 Inledning 
 

Tänk er själva att ni har tankar, bokstäver, meningar 
och syfte alldeles klart i huvudet. Sedan, när ni skriver, 
skapas något annat. 

Pontiak Johanzon 
 

1.1 Ämnespresentation och syfte 
Tryckfrihetsförordningen, TF, regeringsformen, RF, successionsordningen, SO, och 

yttrandefrihetsgrundlagen, YGL, utgör stommen i den svenska konstitutionen.1 Den som 

försöker finna en själ i den svenska konstitutionella debatten kommer därvid snart att 

upptäcka att TF intar en speciell position. TF har tydliga kopplingar till sina förlagor 

från 1766 och 1812 och den betydelse som det egenartade skyddet för tryckfriheten har 

haft lyfts ofta fram särskilt. I sina olika former har TF spelat en stor roll i formandet av 

det svenska samhället som det ser ut idag. TF är därmed en grundlag som värnas starkt 

av såväl lagstiftare som medborgare.2  

Men samhällsutvecklingen står inte stilla. Genom åren har många utredningar 

tillsatts för att se till att TF och de principer lagen är avsedd att värna om ska kvarstå. 

Den moderna teknikutvecklingen har ofta stått i centrum för utredningarna. Under det 

senaste decenniet har frågan om att skapa en enhetlig, teknikoberoende 

yttrandefrihetsreglering hamnat högt på agendan.3 Tillsammans med frågan om vilka 

gränser yttrandefriheten har, främst i relation till enskildas rätt till sin personliga 

integritet, kan denna utmaning sägas ha utgjort fokus för de tryckfrihetsrättsliga studier 

som genomförts. 

Syftet med den här uppsatsen är att diskutera en utveckling som skett och mer i det 

tysta utmanar för den klassiska svenska regleringen av tryckfriheten: skadeståndsrättens 
                                                
1 Lagarnas särställning framgår av RF 1:3. Utöver de direkt angivna grundlagarna utgörs Sveriges 
konstitution av ett antal angränsande lagar samt framvuxen konstitutionell sedvana och praxis. Se Bull & 
Sterzel, s 11 f. Det kan diskuteras huruvida det finns, eller bör finnas, någon normhierarki mellan   
grundlagarna. Det bör i detta sammanhang framhållas att RF 2:1 uttryckligen anger att TF och YGL i 
vissa fall utgör lex specialis gentemot vissa av RF:s regleringar. Se vidare Eka m fl, s 1 och 32 f. Min 
egen uppfattning är att grundlagarna bör betraktas gemensamt och vid sidan av varandra. Värden och 
principer som är reglerade i en grundlag kan därmed slå igenom och få betydelse även vid tillämpningen 
av de andra grundlagarna.  
2 Se exempelvis Konstitutionsutskottets skrivningar om det svenska rättighetsskyddet som tillkom med 
anledning av Sveriges stundande medlemskap i EU. Bet 1993/04:KU21, s 25 ff. 
3 Utredningar som kan framhållas är SOU 1975:49, SOU 1983:70, SOU 1997:49, SOU 2001:28, SOU 
2004:114, SOU 2006:96, SOU 2010:68 och SOU 2012:55. 
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tilltagande fokusering på individens rättigheter och dennes möjlighet att få ersättning för 

olika intrång. 

TF har i sitt sjunde kapitel försetts med en egen brottskatalog. Genom en 

hänvisning i kapitlets 6 § har regleringen gjorts beroende av den allmänna lagens 

reglering av påföljdsbestämning. För att kriminaliseringen i TF ska ha någon effekt 

måste det alltså även finnas en kriminalisering i allmän lag. Detta brukar benämnas som 

att TF ställer ett krav på dubbelkriminalisering, vilket kommer ur intentionen att det ska 

vara betydligt lättare att ta bort än att lägga till kriminaliserade gärningar.4  

Den som blivit utsatt för ett tryckfrihetsbrott kan ha rätt till ersättning i enlighet 

med civilrättsliga regler. Av TF 11:1 framgår att ett sådant anspråk visserligen enbart 

kan göras gällande om det först gjorts klart att det begåtts ett tryckfrihetsbrott, men i 

övrigt följer ersättningsskyldigheten av vanliga, skadeståndsrättsliga regler.5 

Skadeståndsskyldigheten för den som gjort sig skyldig till brott reglerades tidigare i 

1864 års strafflag. Sedan reglerna i och med SkL:s tillkomst brutits loss från det 

straffrättsliga komplexet har möjligheterna att få skadeståndsersättning successivt ökat 

för den som utsatts för ett brott. I hög grad har denna utveckling lämnats till 

domstolarna, och den ökade fokuseringen på brottsoffret har fått genomslag även i mål 

om tryckfrihetsbrott.6  

Någon diskussion om vad denna utveckling innebär för det tryckfrihetsrättsliga 

systemet i stort har inte skett.7 Det kan härvid ifrågasättas om en sådan diskussion alls är 

relevant. Genom de uttryckliga hänvisningarna till allmän lag har ju lagstiftaren angett 

att de regler som finns inom straffrätten respektive skadeståndsrätten ska tillämpas. 

Någon egen, tryckfrihetsrättslig sanktionslära har inte formulerats. Mot detta synsätt 

talar dock att tryckfriheten genom sin konstitutionella status försetts med flera garantier 

som ska säkerställa att skyddet inte undermineras allt för snabbt.8 Vilka dessa garantier 

                                                
4 Axberger [1984], s 88.  
5 Se vidare Axberger [2012], s 178. 
6 Se bl a NJA 1987 s 285 I, NJA 1994 s 637 samt NJA 2003 s 567.  
7 Ett möjligt undantag finns i en reservation från en av ledamöterna i SOU 1980:8. Ledamoten förespråkar 
en ”ersättningslinje” med innebörd att fokus inom den tryckfrihetsrättsliga sanktionsläran skiftar från 
straff till skadestånd. Reservationen har stora likheter med den anglosaxiska traditionen på området. Jfr 
Bull [2006], s 325 ff. 
8 Se Axberger [1984], s 15 f för en diskussion om TF i förhållande till vanlig lag. 
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är kommer att behandlas särskilt i uppsatsen, men redan här bör grundlagsformen och 

den så kallade instruktionen i TF 1:4 nämnas.9 

Ett rättssystem uppfattas som rättvist och välfungerande när de inneboende 

principerna och normativa argumenten harmoniserar med varandra.10 Frågan är därmed 

hur de principer som tar sig uttryck i TF och de principer som tar sig uttryck inom 

skadeståndsrätten samspelar och om tillståndet är sådant att systemet kan anses fungera 

väl.  Med utgångspunkt i den kränkningsersättning som kan utgå när någon dömts till 

ansvar för förtal i ett tryckfrihetsmål är syftet med denna uppsats därför att diskutera hur 

– eller om – utvecklingen på ett privaträttsligt område kan få genomslag i den 

konstitutionella rätten, samt att kommentera några tendenser som kan vara av intresse. 

Uppsatsen utgör därmed snarare en kritisk betraktelse av rättsutvecklingen än en 

utredning av gällande rätt. 

 

1.2 Avgränsning 
Den problematik som är central i uppsatsen aktualiseras inte enbart inom TF, utan också 

på det yttrandefrihetsområde som täcks av YGL. För att underlätta arbetet och minska 

dubbelhänvisandet har jag valt att inte behandla YGL i texten. 11  De principiella 

diskussioner som förs om medierätt, yttrandefrihet och skadestånd bör enligt min 

mening ändå kunna appliceras utan större problem även på YGL. 

En avgränsning har också gjorts vad gäller de tryckfrihetsbrott som behandlas. 

Sambandet mellan tryckfrihetsrätten och skadeståndsrätten finns i flera av de brott som 

kan begås genom tryckt skrift, exempelvis förolämpning och olaga hot.12 För att studien 

inte ska vara alltför omfattande behandlas endast bestämmelsen om förtal i TF 7:4 p 14. 

Att valet fallit på just förtalsbestämmelsen beror framför allt på att det är den 

bestämmelse som oftast har aktualiserats i rättspraxis. 

                                                
9 Instruktionen utgör i princip en uppmaning till den som på något sätt ska tillämpa TF att särskilt beakta 
tryckfrihetens funktion i ett fritt samhälle och i tveksamma fall hellre fria än fälla. Som det kommer att 
visa sig i följande avsnitt är instruktionens betydelse och innehåll såväl oklart som omstritt. 
10 Dahlstrand, s 47. 
11 För exempel på dubbelbehandling, se Axberger [2012], s 28 ff. 
12 Det kan noteras att olaga hot tillkom som tryckfrihetsbrott år 2002, efter att HD ogillat ett åtal med 
hänvisning till att de bilder som utgjorde den hotande gärningen överlämnats till en tidning och därmed 
skyddades av TF:s bestämmelser om meddelarfrihet. Se NJA 1999 s 275. 
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Tryckfrihetens gränser och vad som utgör förtal kommer inte heller att behandlas.13 

För uppsatsens syfte räcker det att konstatera att brottet kan begås och att det ger 

upphov till sanktioner i form av straff och ersättningsskyldighet.  

Skärningspunkten mellan yttrandefrihet och skyddet för den personliga integriteten 

är ett område inom juridiken som är väl lämpat för komparativa studier. Sedan 1990-

talet har utvecklingen inom europarätten utvecklats på ett sätt som ansetts utmana den 

svenska tryckfrihetslagstiftningen, vilket gör sådana studier än mer intressanta.14 En 

ursprunglig tanke med denna uppsats var därför att jämföra kränkningsersättningens 

funktion i Sverige jämfört med motsvarande reglering i andra länder. En första tanke 

var att särskilt behandla Storbritannien, vars rättstradition på området har såväl stora 

likheter med som stora skillnader mot Sverige. Några sådana komparativa studier görs 

dock inte i denna uppsats. Det innebär inte att en sådan jämförelse skulle vara 

ointressanta, utan ska snarare ses som ett uttryck för att jag under arbetets gång fastnat 

för de spänningar som finns inom det svenska rättssystemet. Europarättens påverkan på 

det svenska systemet har studerats i andra sammanhang,15 och har utifrån ämnesavsikten 

i denna uppsats inte heller någon annan betydelse än att allmänt noteras och vid något 

tillfälle särskilt framhållas som en kontext för den fragmentisering som skett – och 

fortfarande sker – inom den svenska juridiken.16 

 

1.3 Metod 
Ett sätt att betrakta och utvärdera ett rättsystem är att studera sammanhörande reglers 

ändamålsrationalitet, regel- och begreppsrationalitet samt systemrationalitet. Med det 

sistnämnda begreppet avses vanligtvis frågan om ”rättsreglerna [är] harmoniserade i den 

                                                
13 Frågan behandlas utförligt Axberger [1984], s 216 ff samt i Jareborg & Friberg, s 69 ff. Att det är denna 
fråga som oftast utgör diskussionen om yttrandefrihet bekräftas av Bull [2006], s 322. 
14 Se ex SOU 2009:14, s 74 ff. 
15 Se bl a SOU 2006:96, s 199-224 samt SOU 2012:55, s 233-262.  
16 Den samtida utvecklingen kallas inte sällan för ”europeiseringen av den svenska rätten”. Begreppet kan 
ses som ett retoriskt grepp och gör att den svenska juridikens pågående förändring kan framstå som mer 
dramatisk än vad den här. I själva verket utvecklas samhälle och juridik ständigt. Europeisering som 
begrepp ger dock en fingervisning om varifrån den svenska juridiken just nu får sina huvudsakliga 
influenser. Utvecklingen har naturligtvis ett tydligt samband med de stora förändringar som skedde på 
1990-talet, då Sverige både inkorporerade EKMR i den egna rättsordningen och blev medlem av EU. 
Mycket har skrivits om denna utveckling. För några nedslag, se Nergelius, s 428 f, Samuelsson, s 986 f, 
Sundberg, s 133 ff samt Hirschfeldt [2011], s 17 ff. 
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meningen att de inte uttrycker motstridiga värderingar eller tekniska lösningar”.17 En 

sådan granskning handlar om att söka efter de principer som ligger under kodifierade 

rättsregler samt att systematisera och tidvis bortförklara spretig rättspraxis.18 Enligt min 

uppfattning är tryckfrihetsrätten, genom sitt samband till såväl straff- som 

skadeståndsrätt, särskilt lämpad för en studie av systemrationalitet.  

Det har utgjort en central del av uppsatsarbetet att söka efter de principer som 

ligger bakom den svenska tryckfriheten och att försöka notera hur de tar sig uttryck i de 

diskussioner som förs idag. Regleringen av den ersättning som kan utgå vid kränkning, 

samt individens ställning i processen, har behövt eftersökas på ett liknande sätt. 

Diskussionen om tryckfrihetens och skadeståndsrättens syften och funktioner är därefter 

menad att utgöra såväl utgångspunkt som måttstock för analysen av hur långt TF:s 

regelverk kan och bör sträcka sig.19 

Materialinsamlingen har genomförts genom en klassisk rättsdogmatisk metod. Med 

detta menas att jag studerat lagstiftning, förarbeten, doktrin och praxis som är relevant 

för området.20 Det finns emellertid relativt lite rättsvetenskaplig litteratur som behandlar 

sanktioner vid tryckfrihetsbrott och särskilt vad specifikt gäller skadeståndsfrågor. 21 För 

att kunna belysa dessa frågor har därför litteratur inom konstitutionell rätt, straffrätt och 

skadeståndsrätt behövts läsas separat och sedan kopplas samman i uppsatsen. 

Disciplinerna har olika utgångspunkter för den rättsliga diskussionen. Därmed uppstår 

en intressant spänning mellan de intressen som beaktas i det civilrättsliga systemet och 

de intressen som beaktas i det offentligrättsliga systemet. För att undvika en fokusering 

på oförenliga skillnader har jag valt att inte i onödan beakta olika principers rättsliga 

kategorisering. Tryckfrihetsrätten har så pass många särpräglade drag att det enligt min 

mening inte kan anses gynnsamt att dela upp dess olika beståndsdelar i konstitutionell 

rätt, straffrätt och skadeståndsrätt.22  

Många av de principer och ideal som ligger till grund för ett lands konstitution har 

vuxit fram under lång tid. Det kan därför vara intressant och lockande att använda 

                                                
17 Agell, s 243. Se särskilt s 250. 
18 Jfr Cameron, s 182 och Töllborg, s 363. 
19 Jfr Bull [2003], s 201 och 204 f. 
20 Jfr Bull [1997], s 26 med där angivna hänvisningar. Se även Nilsson, s 52 ff. 
21 Jfr Axberger [1984], s 16 angående den lilla uppmärksamhet som ägnats den straffrättsliga delen. För 
egen del vill jag hävda att den skadeståndsrättsliga aspekten blivit än mer styvmoderligt behandlad. 
22 Jfr Axberger [1984], s 16. 
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historiska dokument för att belysa bestämmelser när de ska tolkas idag.23 En nackdel 

med en sådan metod är att juridiken kan komma att betraktas som någonting statiskt, 

och att principerna behandlas som något för all tid fastställt som det i våra dagar gäller 

att komma så nära som möjligt. En betraktelse som istället utgår från varje aktuell 

kontext leder däremot till att det som kan uppfattas som en allvarlig brist i systemet – en 

irrationalitet – framstår som mindre dramatiskt.24 Ambitionen i denna uppsats har varit 

att arbeta utifrån en tolkningsmetod där rationella argument som leder till en praktisk 

lösning av ett konkret problem lyfts fram samtidigt som det konstitutionella arvet 

bibehålls.25 

 

1.4 Disposition 
I det följande avsnittet redogörs för den svenska tryckfrihetslagstiftningen. Ett visst 

fokus ligger på den historiska bakgrunden och regleringstekniken. Därefter följer en 

redogörelse för de sanktioner som finns att tillgå när någon begår ett tryckfrihetsbrott.  

När den tryckfrihetsrättsliga ramen för uppsatsen har beskrivits övergår studien i en 

mer detaljerad diskussion om skadeståndets roll i samband med tryckfrihetsbrott. Den 

ökade vikt som på senare tid getts åt den som drabbas av brott behandlas och avsikten är 

att lyfta fram den allt mer tongivande – och delvis återuppväckta – diskussionen om 

individens roll gentemot kollektivet. 

Genom presentationen av praxis ges en inblick i hur domstolarna agerat i några av 

de förtalsmål där skadeståndsfrågan varit särskilt viktig. De fem fallen kommenteras 

tillsammans. Tanken med detta är att först kartlägga de utvecklingstendenser som finns 

inom respektive juridisk disciplin och att den efterföljande närläsningen ska säga något 

om den samlade berättelse som fallen utgör.26  

I detta läge – när utvecklingslinjerna blivit synliga – uppkommer en möjlighet att 

diskutera vilka strömningar som är önskvärda. 27  Ambitionen med den avslutande 

analysen är därför att peka ut några utmaningar inom det tryckfrihetsrättsliga 

                                                
23 Se Persson [2002], s 24 samt 37 ff. Jfr dock Bull [1997], s 320 samt Bull [2003], s 211 f. 
24 Bull [2003], s 207 ff. 
25 Jfr Bull [1997], s 301. 
26 Jfr Andersson [2013], s 45. 
27 Bladini, s 63. 
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regelsystemet samt att bidra med några reflektioner till den allmänna debatten om den 

svenska konstitutionens funktion och betydelse.28  

                                                
28 Jfr Tuori, s 217 ff, särskilt s 227. 
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2 Den svenska tryckfrihetslagstiftningen 
 

Men den frihet, om hvilken jag talar, förstår jag den 
förmån hvar medborgare bör genom ett rikes lagar och 
författningar ega, att befordra egen sällhet så långt, att 
han intet stöter sina medborgares eller hela samfundet 
sällhet. 

Anders Chydenius 
 
 

2.1 Makthistorisk ansats 
De historiska rötterna till dagens TF finns i 1766 års förordning om skriv- och 

tryckfrihet, då Sverige som första land i världen lagstiftade om rätten att publicera sina 

tankar och åsikter utan förhandskontroll från statsmakterna.29 Lagstiftningen var radikal 

och bröt med de gångna seklernas kontroll över åsiktsbildningen i samhället. Sedan dess 

har regleringen av tryckfriheten spelat en central roll för det svenska statsskicket.  

Vid flera tillfällen har tryckfriheten utmanats. Bara några år efter instiftandet 1766 

började regleringen att undermineras, för att sedan återuppstå i samband med 

samhällsförändringarna 1809. Kort därefter underminerades regleringen genom 

införandet av den så kallade indragningsmakten i 1812 års tryckfrihetsförordning. Först 

när den nu gällande tryckfrihetsförordningen beslutades år 1949 klargjordes många av 

de principer som mejslats fram under omkring 250 års politisk diskussion.30 När 

lagstiftningen på området sätts i samband med den reella politiska miljö som rått i varje 

enskild tid tycks det som att tryckfrihetslagstiftningen i mycket hög grad har gått hand i 

hand med samhällsutvecklingen i övrigt. Under tiden av starka, enväldiga ledare har 

tryckeriverksamheten förstatligats och centraliserats. Under tider av såväl intern som 

extern oro har tryckfriheten inskränkts. Under tider av tillväxt och framtidstro har 

tryckfriheten i en demokratisk anda fått växa friare.31  

Tryckfrihet handlar om makt. Den som har kontroll över ordet och informationen 

har också kontroll över mycket annat. Det är därför viktigt att komma ihåg att 

tryckfriheten i Sverige snarare är sprungen ur en vilja till granskning av statsmakterna 

än av ett rent krav på att kunna få säga vad man vill. Yttrandefriheten som vi ser den 

                                                
29 Alexandersson, s 14 f. 
30 Den svenska tryckfrihetens framväxt och förändring har beskrivits av bl a Funcke, s 22-38 samt 218 f. 
31 Persson [2002], s 27. 



 

 

 

13 

idag kan närmast beskrivas som en bieffekt av den granskningsfrihet som 1700-talets 

svenska politiker ville uppnå.32 TF reglerar denna frihet i förhållande till tre olika 

intressesfärer; de som brukar pennan, de enskilda och det allmänna.33 Som vi kommer 

att se är TF dock en lag med stor marginal. Tanken är att grundlagen ska försäkra den 

rent politiska yttrandefriheten genom att skydda betydligt mer än det som utgör en 

direkt politisk debatt.34 Genom åren har TF också fått en fördjupad betydelse och snarast 

kommit att slå an tonen för hela rättighetsdebatten i Sverige. 35 

 

2.2 Grundlagsformen 
I Sverige regleras tryckfriheten i grundlag. Detta är i sig ingenting unikt. Regler som tas 

in i en grundlag får en viss extra tyngd och det är därför av vikt att det är de principer 

som förtjänar att lyftas fram och hamna i förgrunden av en nations rättsliga uppbyggnad 

som regleras där.36 I princip samtliga konstitutioner innehåller därmed någon form av 

reglering av tryck- och annan yttrandefrihet. Detaljrikedomen i TF gör dock ändå att 

den svenska regleringen sticker ut i jämförelse med andra länder.37 

Även om TF genom sina idéer och principer på många sätt utgör ett rättighetsskydd 

så innebär regleringen de facto snarare ett systemskydd för viss masskommunikation.38 

Tryckfrihetsrätten har även beskrivits som konstitutionellt reglerad straffrätt. 39  På 

liknande sätt skulle TF med hänvisning till TF 11 kap kunna beskrivas som 

konstitutionellt reglerad civilrätt. 

Regleringens status som grundlag är tänkt att ge en extra stadga som minskar 

rättsosäkerheten och samtidigt ökar möjligheten till ett fritt och utvecklande samhälle. 

Den möjliga förändringstakten blir av naturliga skäl lägre när regleringen måste 

förändras genom den speciella ordning som gäller för grundlagsförändringar, det vill 

säga genom två likalydande riksdagsbeslut med ett mellanliggande riksdagsval.40 Den 

                                                
32 Jfr Hirschfeldt [2009], s 381. 
33 Persson [2002], s 27 f. 
34 Persson [2002], s 32. 
35 Jfr Bull [2012], s 79. 
36 Det bör noteras att yttrandefriheten utanför TF-området länge ansågs tillräcklig att reglera i allmän lag. 
Se SOU 1947:60, s 126. 
37 Bull [2006], s 319 f samt s 325 och s 332. 
38 Jfr Bull [2013], s 71 f. 
39 Jfr Axberger [1984], s 15. Jfr även SOU 1947:60, s 39. 
40 RF 8:14. Se även Eek [1942], s 281. Jfr Samuelsson & Melander, s 31. 
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detaljerade grundlagsregleringen kan alltså sägas ha byggt in en viss tröghet i systemet, 

även om det kan ifrågasättas hur pass effektiv fördröjningsmekanismen är med tanke på 

hur enkelt och okontroversiellt det är att genomföra grundlagsändringar i Sverige.41 

I utredningen inför nuvarande TF uppmärksammades att det finns stora utmaningar 

med att låta en grundlag reglera ett område av mer praktisk tillämpbarhet. Möjligheten 

att genom hänvisningar till specialregleringar exkludera vissa delar av tillämpningen 

från grundlagens tillämpningsområde lyftes därför fram. Det betonades även att 

detaljregleringar skulle kunna ske av vissa anknytande områden. Det viktigaste ansågs 

vara att ”bestämmelser av principiell betydelse bör äga grundlags natur”.42  

Ytterligare en utmaning i den svenska regleringen grundar sig på antagandet att en 

grundlag till stor del innebär ett skydd för medborgarna gentemot lagstiftaren.43 I TF 

kommer detta till uttryck i att lagen till största delen är avsedd att enbart reglera 

förhållandet mellan medborgare och stat. Axberger har beskrivit det som att ”[t]anken 

[är] att det skulle vara samhällets sunda utveckling, snarare än den individuella 

rättigheten i sig, som är ändamålet bakom skyddsbehovet”.44 Den rättsäkerhetsfunktion 

som brukar anses vara en viktig funktion med grundlag handlar i TF alltså mindre om 

den enskildes direkta upplevelse av vad denne får och inte får göra och mer om 

tryckfrihetens allmänna betydelse i samhället samt att de handlingsmönster som 

regleringen slår fast regelmässigt följs.45 

Det förtjänar härvid att framhållas att detaljregleringen inte ska ses som någon vilja 

att öka statens inblandning på tryckfrihetsområdet. Tanken är snarare att regleringen ska 

sätta upp fasta och tydliga ramar för statens inblandning och därefter lämna till 

                                                
41 Persson skriver att den inbyggda trögheten är TF:s ”stora förtjänst [och] samtidigt otvivelaktligen dess 
största brist”. Se Persson [2002], s 28. Bull har å sin sida argumenterat för att den svenska traditionen att 
genom frekventa grundlagsändringar ständigt hålla grundlagen up to date gör att den fördröjande effekten 
är svagare i Sverige än i andra länder. Med hänvisning till införandet av olaga hot som tryckfrihetsbrott år 
2002 menar han även att lagstiftaren visat okänslighet inför principen att ”skynda långsamt” på området. 
Se Bull [2006], s 332 f. För egen del är jag i denna fråga benägen att ansluta mig till Bulls resonemang. 
Det måste dock framhållas att förändringar av TF alltid riskerar att leda till stor debatt p g a den 
emotionella betydelse tryckfrihetsregleringen har för t ex många journalister och debattörer. 
42 SOU 1947:60, s 45. 
43 I realiteten innehåller grundlagar naturligtvis många olika typer av regler. Vissa av dem upprättar 
institutioner, andra talar om vad institutionerna kan och inte kan göra och ytterligare andra har ett innehåll 
av mer symbolisk karaktär. Beroende på innehåll kan grundlagar definieras som symboliska dokument, 
formaliserade ordningsstadgor eller normativt bindande dokument. Se vidare Bull [2013], s 67 f. 
44 Axberger [1995], s 11. 
45 Se Eek [1942], s 280. 



 

 

 

15 

medborgarna att uppnå ett väl fungerande utbyte av åsikter och upplysningar.46  Den 

statsrättsliga inramningen gör dock att den enskilde som använder sig av sin tryckfrihet 

för att kränka en annan enskild kan uppfattas som oproportionerligt väl skyddad jämfört 

med om samma kränkning skett utanför det grundlagsskyddade området.47 

 

2.3 Tillämpningsområde och det allmänna ändamålet 
TF är en speciallag som ska tillämpas i de situationer som lagen täcker. Ytterst framgår 

detta av RF 2:1 samt TF 1:3. I den sistnämnda bestämmelsen står uttryckligen att inga 

sanktioner mot missbruk av tryckfriheten får utgå på annan grund än TF. Situationen 

betecknas som att TF har exklusivitet som straff- och processlag och förkortas ofta som 

exklusivitetsprincipen.48 

För att TF ska bli tillämpbar måste yttrandet uppfylla två specifika rekvisit. För det 

första måste yttrandet ha kommit till uttryck antingen i en framställning som kommit till 

genom användandet av en tryckpress eller i en periodisk skrift som tilldelats ett 

utgivningsbevis. Yttranden i andra skrifter kan skyddas om skriften är försedd med 

tydliga ursprungsuppgifter. Detta rekvisit kallas TF:s formella tillämplighet och framgår 

av TF 1:5.49 

För det andra måste yttrandets innehåll vara sådant att det skyddas av TF:s syfte.  

Detta kallas för TF:s materiella tillämplighet och framgår genom en tillämpning av TF:s 

inledande ändamålsbestämmelse.  Det är denna inre gräns som oftast vållar problem i 

frågan huruvida allmän lag eller TF:s grundlagsreglering ska tillämpas i ett enskilt fall.50 

Eftersom den materiella tillämpningen också kan säga oss något om de principer som 

TF är avsedd att skydda är det av betydelse att behandla den materiella tillämpligheten 

något mer än den formella.  

                                                
46 Axberger [2007], s 186. Jfr Eek [1942], s 96 f. 
47 Ett exempel som kan anföras är NJA 1999 s 275 där HD ogillade ett åtal mot ett antal personer som på 
ett hotfullt sätt poserat utanför några kända människors hem. De personer som åtalats omfattades enligt 
HD av meddelarfrihet och kunde inte åtalas. Jfr även NJA 2000 s 355 (som berör en liknande problematik 
inom ramen för YGL) samt prop 2001/02:74, s 62 f. 
48 Warnling-Nerep & Bernitz, s 15. Definitionen förenklar rättsläget och i tillämpningssituationer visar 
det sig att verkligheten inte kan inordnas i en så här generell terminologi. Se vidare bl a Axberger [1984], 
s 73 ff samt Persson [2002], s 446 ff. 
49 Vad som utgör en tryckpress definieras inte. Se SOU 1947:60, s 216 samt Axberger [1984], s 22 ff. 
50 Axberger [1984], s 38. 
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Av TF 1:1 framgår syftet med TF är att ”säkerställa […] ett fritt meningsutbyte och 

en allsidig upplysning” samt att var och en ska ha rätt att ”yttra sina tankar och åsikter, 

offentliggöra allmänna handlingar samt meddela uppgifter och underrättelser i vad 

ämne som helst”. Med utgångspunkt i detta kan den företeelse som TF är avsedd att 

skydda sammanfattas i det politiska samtalet.51  

Genom ordvalet ”i vad ämne som helst” tydliggörs att detta samtal måste ges en 

mycket bred definition. I förarbetena till dagens TF förmedlas ett intryck av att skyddet 

omfattar mer än enbart direkt samhällsgranskning och kritik: 

”Den enskildes politiska medverkan i samhället kräver att han fritt kan taga 
kännedom om händelser och förhållanden av politisk betydelse och därigenom 
sättes i stånd att bilda sig ett omdöme, liksom de allmänna organens verksamhet 
fordrar en kännedom om de enskildas förhållanden och reaktioner, som endast den 
fria publiciteten kan förmedla”.52 

Uttalandet ger också uttryck för att en stat kan gynnas av att människor öppet diskuterar 

samhällsfrågor eftersom detta ger statsmakterna ökad kunskap om vad väljarna bryr sig 

om. Rent principiellt kan det ifrågasättas om det alls går att ha yttrandefrihet och 

samtidigt dela in yttranden i tillåtna och otillåtna.53 En demokrati med tanke- och 

yttrandefrihet uppstår ju inte bara för att en stat påstår att dessa värden existerar. För 

friheternas genomslag är det avgörande vilken art och vilket omfång de inskränkningar 

som anses nödvändiga får.54  

Att tryckfriheten inte är – och inte heller kan vara – absolut framgår också av TF 

1:1. I lagrummet anges att yttranden i tryckt skrift kan bestraffas om de ”strider mot 

tydlig lag, given att bevara allmänt lugn, utan att återhålla allmän upplysning”. Det 

utrymme som uppstår mellan rätten att uttrycka sig i vad ämne som helst och de 

begränsningar som anses behövliga för att behålla samhällets ordning och lugn kan 

därmed anses utgöra ramen för den fria åsiktsbildningen. 55  Genom TF är denna 

                                                
51 I TF:s förarbeten anges att kontrollen av de allmänna funktionerna är ”av särskild vikt”. Detta 
uttryckssätt får anses ge ytterligare stöd för att en granskningsmöjlighet måhända är TF:s viktigaste 
skyddsobjekt, men att också andra delar av tryckfriheten är viktiga att skydda. Se SOU 1947:60, s 45 f. 
Jfr även Axberger [2007], s 182 f. Yttrandefrihetens värde i förhållande till den enskildes individuella 
autonomi har länge uppmärksammats i betydligt mindre grad. Se Bull [2006], s 334. 
52 SOU 1947:60, s 53. 
53 Yttrandefriheten bygger i sig på antagandet att man måste få ifrågasätta den etablerade sanningen. Se 
vidare Axberger [1983], s 63 f. 
54 Nelson [1950], s 407. 
55 Jfr Hirschfeldt [2009], s 374 f om den vikt som lagstiftaren genom historien lagt vid fria 
åsiktsbildningens betydelse för möjligheterna att till ett effektivt samhälle. 
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”tryckfrihetsrättsliga marginal” avsedd att vara relativt stor.56 Axberger har härvid 

hävdat att det i rätt råder ”ett oupplösligt samband mellan det viktiga och det oviktiga, 

mellan det djupgående och det triviala, mellan det seriösa och det vulgära”.57 Kortfattat 

kan regleringen alltså beskrivas så att TF är speciellt uppbyggd för att skydda form 

snarare än innehåll, i syfte att inte beskära tillgången till andras åsikter, uppgifter, och 

kunskap i annat fall är när det är absolut nödvändigt.  

 

2.4 Särskilt om TF 1:4 – ”instruktionen” 
Ett speciellt inslag i TF är den så kallade instruktionen. Instruktionen har funnits med 

sedan 1810 års tryckfrihetsförordning och återfinns nu i TF 1:4.58 Bestämmelsen kan 

sägas utgöra en ”minnesregel” för den som på något sätt ska döma över ett 

tryckfrihetsbrott. Paragrafen har ett högtflygande språk som med lätthet ses som en 

hyllning till tryckfriheten:59 

”Envar, vilken blivit förtrott att döma över missbruk av tryckfriheten eller eljest 
vaka över denna förordnings efterlevnad, bör därvid städse hava i åtanke att 
tryckfriheten utgör grundval för ett fritt samhällsskick, alltid fästa sin 
uppmärksamhet mera på ämnets och tankens än på uttryckets lagstridighet, på 
syftet än på framställningssättet, samt i tvivelsmål hellre fria än fälla. 

Vid bestämmande av påföljd, som enligt denna förordning är förenad med 
missbruk av tryckfriheten, skall, då meddelad uppgift påkallat rättelse, särskilt 
beaktas, huruvida sådan på lämpligt sätt bringats till allmänhetens kännedom.” 

Instruktionens rättsliga betydelse är på många sätt oklar.60 Redan när den nuvarande TF 

utreddes på 1940-talet diskuterades huruvida det är lämpligt att en grundlag innehåller 

en bestämmelse av den typ som instruktionen utgör. Diskussionen gick tillbaka på 

tryckfrihetsbetänkandet år 1912 vari det ifrågasattes om sådana tolkningsinstruktioner 

bör finnas i lagtext. 61 Det föreslogs dock till slut att bestämmelsen skulle vara kvar 

eftersom den ansågs vara ”en viktig anvisning för prövningen av tryckfrihetsmål” som 

                                                
56 Persson [2002], s 32. 
57 Axberger [2007], s 184. 
58 Språkdräkten ändrades 1949. Någon materiell ändring avsågs inte. Se SOU 1947:60, s 213 och Persson 
[2002], s 383 not 728. 
59 Att skriva om tryck- och yttrandefrihet inbjuder lätt till ståtlig retorik och hyllande ordval. Se 
anmärkning hos Axberger [1984], s 15. Som poängterats av Hirschfeldt får ett högtflygande språk dock 
inte per automatik tolkas som en avsaknad av juridiskt relevant innehåll. Se Hirschfeldt [2005], s 160 f. 
60 En exemplifierande diskussion finns i SOU 1983:70, s 196, där bestämmelsen ändå anges vara ”en av 
de allra viktigaste i TF”. 
61 1912 års betänkande, s 149. 
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också kompletterade de uttalanden om tryckfrihetens innebörd som görs i TF 1:1.62 

Lagstiftaren följde utredningens förslag och instruktionen har sedan dess fortsatt att vara 

en omtyckt men tidvis ifrågasatt del av TF.63   

I NJA 1988 s 118 belystes instruktionens utveckling och nuvarande ställning av 

HD.64 I fallet hade tingsrätten och hovrätten gjort ett antal, delvis olika, uttalanden i 

fråga om bestämmelsens betydelse vid bevisvärdering. Även om domstolarna uttryckt 

sig på skilda sätt kom de dock båda till slutsatsen att instruktionen inte leder till att det i 

tryckfrihetsprocesser kan ställas några andra krav vad gäller bevisning än vad som 

gäller vid andra brottmål. Detta slut bekräftades av HD som i sina skäl la sig nära 

hovrättens argumentation.  

Utgången är inte särskilt förvånande. Att instruktionen inte utgör någon 

ansvarsfrihetsgrund har nämligen stått klart sedan länge.65 HD gjorde dock några 

ytterligare uttalanden. Bland annat framhölls att ”det praktiska behovet av instruktionen 

minskat väsentligt” i takt med tiden samt att bestämmelsen närmast finns kvar enbart av 

”ideologiska skäl”.   

Avgörandet har setts som ett totalt underkännande av instruktionens rättsliga 

betydelse.66 Det finns dock enligt min mening flera skäl att betrakta en sådan tolkning 

av HD:s domskäl som alltför extensiv.  

För det första kopplar HD instruktionens minskade betydelse till en utveckling 

varigenom flera tryckfrihetsbrott som begränsade den politiska och religiösa åsikts-

                                                
62 SOU 1947:60, s 213. Diskussionen om lämpligheten i att ge sådana instruktioner till rättstillämparen 
bär närmast spår av ett resonemang kring offentlig maktdelning.  
63 Se ex Persson [2002], s 415 f. 
64 Målet rörde vårdslöshet med offentlig uppgift och otillåtet offentliggörande genom tryckt skrift. 
Omständigheterna var att en tidning publicerat uppgifter som av Försvarsmakten ansågs kunna leda till att 
andra stater fick tillgång till säkerhetsklassad information om det svenska försvaret. Målet berörs inte 
vidare i denna uppsats.  
65 Jfr Axberger [1984], s 107 f. Se även SOU 1947:60, s 213. 
66 Persson [2002], s 409. Persson har även beskrivit instruktionen som anakronistisk och anfört att den 
idag ”ger utrymme för en annan rättstillämpning än den som en strikt tillämpning av en objektiviserad 
brottsbedömning […] innebär”. Enligt Persson leder en tillämpning av instruktionen till att ”syftet med 
TF” beaktas två gånger under den tryckfrihetsrättsliga straffprocessen (först i samband med att det 
bedöms huruvida TF är materiellt tillämplig och därefter vid beaktandet av instruktionen). Den funktion 
Persson kan sträcka sig till att se i instruktionen är att den påminner om att ett yttrande ska ses i sitt 
sammanhang och att varje liten förgriplighet inte ska föranleda straffansvar. Se Persson [2002], s 415 f. 
Jfr Axberger [2012], s 90 f. 
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friheten tagits bort. Omvänt skulle detta resonemang öppna för att instruktionens 

betydelse ökar om liknande förbud återinförs i grundlagen.67 

För det andra uttrycker stadgandet något som inte går att formulera i juridisk 

sakprosa. Instruktionen har en betydelse som ”lagens etos”.68 Denna omständighet gör 

instruktionen betydelsefull vad gäller rättssäkerheten på tryckfrihetens område, trots 

bestämmelsens otydlighet.69 

I början av 1990-talet utreddes möjligheten att skapa en parallellinstruktion i BrB. 

Syftet med en sådan reform avsågs vara att säkerställa att domstolarna skulle beakta 

yttrandefrihetsintressen även i vanliga brottmål och inte enbart vad gällde det område 

som skyddas av TF. Frågan hade väckts i samband med arbetet inför YGL och resulterat 

i ett uttalande från KU där det fastslogs att det fanns skäl som talade för en sådan 

bestämmelse.70 Flera tunga remissinstanser – bland annat JK, Svea hovrätt, Press-

ombudsmannen, SR och SVT – hade ställt sig positiva till förslaget.71  

Någon parallellinstruktion infördes dock aldrig. En sådan bestämmelse bedömdes 

vara såväl onödig som olämplig.72 Det bör framhållas att yttrandefrihetsintresset ändå 

ofta beaktas vid bedömningen av brottsliga gärningar.73  

Instruktionen kan även vara av betydelse i frågan om straffmätning och leda till att 

påföljden blir lindrigare än vad som skulle vara fallet i ett mål utan ett sådant 

beaktansvärt skäl.74 

                                                
67 Det måste i detta sammanhang framhållas att sådana motsatsresonemang alltid ska göras med mycket 
stor försiktighet, eftersom det mycket sällan går att uttala sig säkert om hur en uppdiktad process skulle 
bedömas i verkligheten. Jfr Wennberg, s 764. Det ska också noteras att en bestämmelse som ansågs stå i 
strid med grundlagens skydd för yttrandefriheten snarare skulle underkännas med hänvisning till 
lagprövningsrätten i RF 11:14 än instruktionen i TF 1:4. 
68 Uttrycket kommer från Hirschfeldt [2005], s 160. 
69 Hirschfeldt [2005], s 174. Det kan noteras att bestämmelsen relativt ofta åberopas av JK vid beslut om 
att inte väcka åtal när ett tryckt yttrande anmälts som brott. Se bl a Persson [2002], s 410 ff och Axberger 
[2012], s 91. 
70 Bet 1990/91:KU21, s 22. 
71 Ds 1991:78, s 13 f. 
72 Utredaren konstaterade att yttrandefriheten var av stor betydelse för det svenska samhället men att 
skälen för en parallellinstruktion inte var så starka det kunde tros. Regelns otydlighet ansågs vara det 
största skälet emot att införa en sådan. Det diskuterades dock även varför just yttrandefriheten och inga 
andra intressen skulle ges en specialregel. Särskilt nämndes i detta sammanhang den enskildes 
integritetsskydd. Se Ds 1991:78, s 39 ff samt 46 ff. Se även prop 1993/94:130, s 63 ff. 
73 Se ex justitierådet Victors skiljaktiga mening i NJA 2006 s 467, där en uttrycklig hänvisning görs till 
instruktionen trots att målet inte bedömdes enligt tryckfrihetsrättsliga regler. Jfr även prop 2001/02:59, 
s 41 och Ds 1991:78, s 30 f. 
74 Axberger [1984], s 107 samt Ds 1991:78, s 7 f. Se även NJA 1943 s 445. I målet prövades instruktionen 
i sin äldre lydelse. Ett justitieråd använde sig av bestämmelsen för att fria från brott. Ett annat justitieråd 
såg istället instruktionen som en anledning att bestämma straffet till ett kortare fängelsestraff. 
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2.5 Skyddet för den enskilde 
Som berördes i avsnitt 2.3 är den svenska tryckfrihetsrätten sprungen ur kollektivets 

behov. Det finns därför inga speciella regler i TF som berör skyddet för den enskildes 

personliga förhållanden. Det är i detta sammanhang av intresse att notera att 

tryckfrihetsbrotten, enligt TF 1:1, ska ha sin grund i lag som tillkommit i syfte att 

bevara lugnet i samhället. Det individuella intresset beaktas därmed emellertid indirekt, 

eftersom den personliga sfären utgör skyddsobjekt i tryckfrihetsbrotten förtal, 

förolämpning och olaga hot i TF 7:4 p 14-16.  

De senaste decennierna har diskussionen om avsaknaden av ett integritetsskydd 

ökat i intensitet. 75  Att tryckfriheten inte är okomplicerad i förhållande till andra 

intressen är dock knappast någon ny upptäckt. Även i TF:s förarbeten konstateras att en 

avvägning måste ske mellan intresset av en omfattande tryckfrihet och andra intressen 

som samhället vill skydda.76 Utöver ärekränkningsbrotten och frågan om dessa skulle 

gälla också gentemot avlidna personer handlade diskussionen vid tiden för nuvarande 

TF:s tillkomst främst om intrång i enskildas ekonomiska rätt.  

Frågan om ytterligare kriminalisering var nödvändig skickades vidare till en senare 

utredning av den allmänna strafflagen.77 Detta är överlag den lagstiftningsteknik som 

TF grundar sig på i fråga om kriminaliseringsbehovet. Yttrandefriheten ska vara den 

samma i TF och i allmän lag. Om en inskränkning sker i vanlig lag bör den samma 

alltså föras in även i TF:s brottskatalog.78 Något principiellt hinder mot att föra in en 

integritetsbestämmelse i TF föreligger alltså inte. Tvärtom visar 1947 års utredning en 

fascinerande följsamhet gentemot de intresseförändringar som sker över tid. 

I den senaste utredningen av skyddet för tryckfriheten, SOU 2012:55, behandlas 

frågan om ett behov av en särskild ”integritetsbestämmelse” utförligt. Utredningens 

                                                
75 Ett viktigt steg i diskussionen var NJA 1992 s 594. I fallet hade en man utan lov filmat en sexakt och 
sedan visat filmen för utomstående. HD konstaterade att det saknades skydd mot dylika djupt 
integritetskränkande åtgärder och någon lagstiftning inte kommit till stånd trots att detta flera gånger 
föreslagits. Genom att tillämpa brottsbestämmelserna om ärekränkning fällde HD dock mannen till 
ansvar. Att koppla samman ära och integritet på detta sätt kan ifrågasättas, eftersom begreppen egentligen 
rör olika delar av personlighetssfären. Integritet brukar härvid ses som någonting subjektivt, medan ära 
snarare syftar på något objektivt. Utvecklingen har emellertid gått emot en sammanläggning av 
begreppen. Jfr Axberger [1994], s 718 ff. Det bör noteras att kränkande fotografering nyligen 
kriminaliserats. Se BrB 4:6a och prop 2012/13:69. 
76 SOU 1947:60, s 47. 
77 Se SOU 1947:60, s 131. 
78 SOU 1947:60, s 129 ff.  
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slutsats är att det inte föreligger något integritetsproblem på det grundlagsskyddade 

området och att en reform därför skulle riskera att göra större skada än nytta.79 

Utredningens ordförande, tidigare JK Göran Lambertz, reserverade sig dock mot 

slutsatsen. Enligt hans mening är Sverige skyldig enligt EKMR att införa en 

straffbestämmelse om skydd för den personliga integriteten. Han menar vidare att ”den 

ena rättigheten [alltid] får maka lite på sig” när två rättigheter kolliderar med varandra 

och att lagstiftningen därför inte kan underlåtas med hänvisning till att yttrandefriheten 

skulle begränsas.80 

Det bör framhållas att utgångspunkten i SOU 2012:55 är att en kriminalisering av 

integritetskränkningar bör genomföras om det finns ett behov av detta.81 I resonemanget 

kring nuvarande problematik på området konstateras dock att endast ett fåtal fall det 

senaste decenniet skulle ha kunnat anses så allvarliga att de skulle ha varit straffbara 

som en kränkning av någons integritet, om en sådan bestämmelse funnits.82 Det anförs 

vidare att det pressetiska systemet, varigenom den som känner sig kränkt av en 

publicering på det grundlagsskyddade området kan anmäla detta och få avgjort i en 

nämnd huruvida publiceringen ska klandras eller inte, utgör en viss möjlighet för den 

enskilde att få upprättelse utom det egentligen rättssystemet.83 

En liten – men principiellt viktig – skillnad mellan 1947 och 2012 års utredningar 

är att grundsatsen att begränsningarna av yttrandefriheten ska vara desamma i TF som i 

allmän lag tycks ha övergetts. I vart fall har dess betydelse minskat. I SOU 2012:55 

anges nämligen att integritetskränkningar visserligen utgör ett problem utanför TF:s 

område och borde kriminaliseras, men att en straffbeläggande lagstiftning som tas in 

                                                
79 Se SOU 2012:55, s 419-440, särskilt s 439 f. 
80 SOU 2012:55, s 693 ff. 
81 Lambertz har en mer rättfram linje i fråga om kriminaliseringsbehovet. Hans argumentation bygger på 
tanken att Sverige måste genomföra lagstiftningen för att uppfylla sina konventionsförpliktelser. För 
vidare diskussion om skyldigheten att beakta EKMR i svensk rätt samt om Europadomstolens 
diskretionära prövningsrätt (”margin of appreciation”), se ex Danelius, s 36 ff samt 51 f. Jfr även Bull 
[2012], s 87 ff. 
82 SOU 2012:55, s 439. 
83 Se SOU 2012:55, s 435 f. Det ska dock framhållas att det är frivilligt att ansluta sig till det pressetiska 
systemet. Systemets effektivitet är alltså beroende av att det är så pass allmänt använt att det åtnjuter 
åtminstone lagstiftarens förtroende. Det ska även noteras att den som drabbats av ett intrång inte har rätt 
till någon annan kompensation än att den som fälls för intrånget måste publicera det beslut där klandret 
framgår. Ett klander inom det pressetiska systemet ger inte i sig rätt till skadestånd, i enlighet med 
reglerna i TF 11 kap. Att bedömningarna inte alltid blir de samma i en domstolsprocess som inom det 
självsanerande systemet framgår av en sammanställning av Cars & Danowsky, s 262. 
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även i TF riskerar att ha en alltför återhållande effekt på det politiska samtalet.84 Det är 

onekligen vanskligt att tolka enskilda utredningsuttalanden och det ska inte dras alltför 

långtgående slutsatser av lösryckta tankegångar i en statlig utredning. Resonemanget 

ger dock enligt min mening uttryck för att den tryckfrihetsrättsliga yttrandefriheten 

alltjämt intar en särskilt viktig ställning i det svenska samhället. Argumentationen tyder 

också på att enskilda individer – i vart fall så länge de tryckfrihetsrättsliga aktörerna i 

lagstiftarens ögon uppfattas sköta sig – i vissa fall anses kunna ha sämre skydd 

gentemot yttranden som skyddas av TF jämfört med vad som gäller i övriga fall. 

 

2.6 Några summariska reflektioner kring tryckfrihetsskyddet 
I genomgången av TF:s reglering blir det tydligt att den som idag vinner mest på TF:s 

reglering varken är den som vill föra ett allmänt samtal om den dagliga debatten eller 

den som vill driva opinion i de frågor som staten anser vara allra mest kontroversiella. 

Störst nytta av TF:s skydd har i vissa avseenden de triviala – ibland skvalleraktiga – 

yttranden som inte handlar om politik eller direkta samhällsfrågor. Det är dessa 

yttranden som frodas i den väl tilltagna tryckfrihetsmarginalen.85 I dessa fall kan 

situationen bli sådan att balansen mellan de som brukar tryckfriheten, det allmänna och 

de enskilda rubbas på ett sådant sätt att rättsläget upplevs som orättvist och felaktigt.86 

Genomgången har också visat att tryckfrihetsrätten är något som många vill värna. 

Det är i detta sammanhang viktigt att komma ihåg att väldigt få människor öppet skulle 

säga sig vara emot yttrandefrihet per se, och att alla människor har olika uppfattning om 

var gränsen för frihetens utövande ska gå.  För att hitta en gemensam standard för denna 

samhällsviktiga gränsdragning har makten lagts hos riksdagen. Riksdagen har valt att 

förvalta uppdraget med stor försiktighet och lagt regleringen i grundlag. Förändringar 

har genomförts genom många, långa parlamentariska utredningar. Det är tydligt att 

tryck- och yttrandefrihetsrättsliga principer tas på allvar. 

Men, det är i verkligheten som teori förvandlas till praktik. Frågan är alltså om 

lagstiftaren har klarat av uppdraget att ta TF in i samhället av idag eller om någon annan 

                                                
84 SOU 2012:55, s 439 f. 
85 Jfr Bull [2003], s 219, som menar att ”[s]kvallerpress och tabloidjournalistik har ersatt kritisk 
samhällsdebatt som TF:s främsta skyddsobjekt”. 
86 Jfr Dahlstrand, s 47 samt Lindberg, s 430. 
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har behövt ta ansvar där principerna inte räckt till. Denna fråga återkommer till 

diskussion i uppsatsens avslutande kapitel. 
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3 Sanktioner vid tryckfrihetsbrott 
 

Plåga och välsignelse - var har väl sin. 
Karin Boye 

 

3.1 Sanktionsbegreppet 
En förutsättning för att någon ska kunna bestraffas är att den gärning som utförts har 

kriminaliserats. Genom detta förhållningssätt uppnås de förutsebarhets- och 

legalitetsaspekter som anses viktiga så snart staten beskär den enskildes frihet.87  

De straff som enligt svensk rätt kan utgå till följd av en sådan straffbelagd gärning 

är fängelse och böter.88 Det finns dock även andra rättsverkningar som kan följa av ett 

brott.89 Vid tryckfrihetsbrott bör skadeståndsmöjligheten ses som den mest intressanta 

av de rättsverkningar av brott som inte innebär ett straff. Hur TF:s reglering av brott, 

straff och skadestånd ser ut kommer att behandlas nedan i avsnitt 3.3. 

Något anmärkningar måste enligt min mening göras angående terminologin på 

detta område.  Straff och skadestånd är inte samma sak och reglerna har – som snart 

kommer att beskrivas – olika syften och funktioner. Det är dock otvivelaktigt så att 

skadestånd hos den breda allmänheten ofta uppfattas som ett straff. I svensk rätt har 

straff och skadestånd till följd av brott länge reglerats och behandlats gemensamt. Fram 

till införandet av SkL upptogs bestämmelserna om ideellt skadestånd exempelvis i den 

tidigare gällande strafflagens sjätte kapitel.90 Med anledning av den koppling som finns 

mellan de två rättsverkningarna kommer deras ändamål och uppbyggnad i det följande 

därför att behandlas i en samlad form. Straff och skadestånd benämns då med 

samlingsbegreppet sanktion.91  

 

                                                
87 Ytterst framgår detta av RF 1:1, där det anges att den offentliga makten utövas under lagarna. Se vidare 
Sterzel [2012], s 73 f. 
88 Detta definieras i BrB 1:1 tillsammans med BrB 1:3. 
89 Uppdelningen mellan, och definierandet av, begreppen straff, påföljd, rättsverkan och andra 
straffliknande element presenteras överskådligt i Asp m fl, s 16 f. 
90 Kopplingen innebar dock inte att ansvarsgränserna var de samma för straff- och civilrätten. Se Friberg, 
s 47 ff för en genomgång av 1864 års strafflag ur skadeståndsperspektiv. Se även Dahlstrand, s 72 f. 
91 Jfr Melin, s 361. Jfr även Strömholm [1996], s 285, där sanktionsbegreppet beskrivs som ett 
”standardpaket” som kan kopplas till ett visst beteende för att säkra en åtlydnad gentemot de normer som 
råder i samhället. 



 

 

 

25 

3.2 Kriminalisering och syftet med sanktioner – då och nu 
Frågan om vad som ska kriminaliseras ställs ofta utifrån en fråga om samhällsstyrning; 

vad ska medborgarna tillåtas att göra? 92  Det är alltså centralt för frågan om 

kriminalisering att identifiera det skyddsintresse som lagstiftaren avser att värna.93 

Eftersom kränkningsbegreppet oftast – alltid i fråga om TF – definieras utifrån den 

enskildes känslor med anledning av brott är diskussionen om detta skyddsintresse i 

princip den samma vad gäller de straff- och skadeståndsrättsliga kontexterna.94 

Historiskt identifierades skyddsintresse utifrån en primitiv uppfattning där den som 

begått en brottslig gärning ställdes emot en hierarkiskt överordnad person. Denna 

ideologi övergick senare i en kollektivistisk uppfattning, vari den som begår en brottslig 

gärning ställs emot ett uppfattat samhällskontrakt och anklagas för att ha uttryckt förakt 

för de gemensamma samlevnadsreglerna. Det är denna ideologi som har varit 

grundläggande i straffrätten sedan 1800-talet.95  

Utifrån detta synsätt kan avsikten med sanktioner sägas vara att hålla ihop 

samhället och se till att relationen mellan medborgarna är fridfull. För att uppnå denna 

effekt krävs att systemet är tillräckligt effektivt i fråga om att bestraffa missgärningar. 

Om staten misslyckas med detta finns nämligen en risk att de enskilda medborgarna 

väljer att ”hämnas” på egen hand.96  

En avsikt med straff är därför att kommunicera någon form av klander till såväl den 

som begått en negativt betraktad handling som till det övriga samhället. All 

kriminalisering har i och med det en preventiv intention.97 På det individuella planet 

eftersträvar straffet att få den som begått en kriminaliserad handling att erkänna och 

ångra detta. Gentemot kollektivet ska straffet verka förhindrande och minska antalet 

brott av den aktuella typen. Skadeståndet, å sin sida, ska tillföra en reparerande 

funktion. Avsikten är enbart att den drabbade ska kompenseras för den skada som 

uppkommit.98 

                                                
92 Jfr Jareborg, s 70 och 136 ff. 
93 Jfr Asp m fl, s 45 ff. 
94 Jfr Friberg, s 102. 
95 Jareborg, s 98 ff. 
96 Friberg, s 99 f. 
97 Jareborg & Zila, s 75. 
98 Skillnaden mellan straff och skadestånd utreds utförligt av Friberg, s 82-91. 
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På senare tid har den kollektivistiska uppfattningen ifrågasatts. Kritikerna menar att 

ideologin på ett felaktigt sätt pekar ut ”likgiltighet inför lagen” som den viktigaste 

aspekten av ett brott. Svaret på detta har blivit den radikala uppfattningen, varigenom 

den som begått en brottslig gärning hamnar i bakgrunden och fokus läggs på gärningen 

och dess förhållande till det objektiva skyddsintresset.99  

 Ett sådant perspektivskifte får enligt min mening flera följder. En är att statens roll 

som beskyddare av varje människas integritet ställs i förgrunden, istället för statens roll 

som ett gemensamt skydd.100 Utifrån denna förändring är det inte konstigt om den 

skadeståndsrättsliga möjligheten till kompensation och personlig upprättelse kommit att 

uppmärksammas i högre grad än tidigare.101 

Vid tryckfrihetsbrott finns två rivaliserande skyddsobjekt. Det ena – rätten till en 

personlig sfär – kan vid ärekränkningsbrott sägas inta rollen av brottsoffer medan det 

andra – det fria samtalet – spelar rollen som förövare.102 I den konkreta situationen kan 

alltså intresset av att skydda den enskilde individen ta över. I ett större perspektiv måste 

dock viktiga samhällsnormer värnas. Hur vågspelet inom sanktionssystemet med tiden 

faller ut är därför högst relevant för diskussionen om tryckfrihetens framtida roll.   

 

3.3 Den rättsliga regleringen i TF 
Som tidigare noterats är TF:s bestämmelser exklusiva. Alla sanktioner som ska 

användas mot ett av lagen skyddat yttrande måste alltså utgå från en reglering i TF. 

Eftersom det ansetts att yttrandefrihetens gränser ska vara de samma inom TF som på 

det område som täcks av allmän lag innehåller grundlagen dock inte några fullt 

                                                
99 Jareborg, s 100 ff. 
100 Skillnaden mellan den kollektivistiska och den radikala uppfattningen uppträder också tydligast när 
diskussionen rör de brott som riktar sig mot en enskild person. Se Jareborg, s 102 och Friberg, s 104. Jfr 
även Lernestedt, s 196 f. 
101 Jfr Dahlstrand, s 73 f, som beskriver hur den svenska 1900-talsjuridiken velat hålla sig fri från 
rättsstatliga värderingar och ansett det opassande med sanktioner som grundas på ”kränkningar av 
rättsordningens grundläggande värden”.  På detta sätt hamnade bl a brottsoffer och deras personliga 
kränkningsupplevelse i skymundan. Berglund har studerat detta vad gäller sexualbrott och kommit fram 
till att kränkningen av den personliga integriteten och rätten till självbestämmande blivit allt mer 
intressant i diskussionen om vad som utgör en straffrättsligt relevant skada. Hon argumenterar vidare för 
att straffrättens moralsyn har förändrats kraftigt under 1900-talet och att det individuella perspektivet 
blivit allt mer centralt i debatten, på bekostnad av en mer kollektiv, samhällsorienterad syn. Se Berglund, 
s 87 samt 92 ff.  
102 På sätt och vis innebär ett ärekränkningsbrott ett intrång också på det kollektiva intresset, eftersom det 
innebär ett brott mot de gemensamma reglerna och det fria samtalets legitimitet. 



 

 

 

27 

definierade straffbestämmelser. Det har istället ansetts mest effektivt att i TF enbart 

hänvisa vidare till brottsbeskrivningarna i BrB. På detta sätt utökas också det antal 

prejudikat som kan beaktas för att avgöra vad som utgör ett otillåtet yttrande.103  

De olika tryckfrihetsbrotten finns uppräknade i TF 7:4-5. Av TF 7:6 framgår att 

inte enbart brottsbeskrivningarna är de samma vid tryckfrihetsbrott och vanliga brott 

utan också de påföljder som kan följa på ett brott. Motsvarande reglering vad gäller 

skadestånd finns i TF 11:1, som dock begränsar skadeståndsskyldigheten till de fall där 

ett tryckfrihetsbrott har begåtts. Det kan alltså konstateras att lagstiftaren lämnat över 

hela sanktionsläran till allmän lag, utan att hänvisning till att någon särskild, 

konstitutionell aspekt ska beaktas.104 

Hur påföljd och skadestånd ska bestämmas i enlighet med BrB och SkL behandlas i 

det följande, efter en kortare anmärkning om det för TF unika systemet för ansvar. 

 

3.4 Ensamansvaret – en grundbult 
I förhållande till allmän lag innehåller TF ett udda ansvarssystem. Huvudregeln är att 

enbart en person kan hållas ansvarig för brott mot tryckfriheten. Detta framgår av TF 

8 kap, som i sina olika punkter talar om vem som är ansvarig vid vilken typ av skrift 

samt i vilka fall ansvaret kan föras vidare. Principen är att den person som står närmast 

innehållet också ska svara för detta.105 

Genom systemet, som allmänt benämns ensamansvar, garanteras dels en 

redaktionell integritet och dels ett anonymitetsskydd för den som inte vill framträda 

med namn i anslutning till sina yttranden. Idag tycks en av ensamansvarets största 

förtjänster vara att den avskär möjligheten till medverkansansvar samtidigt som 

ansvarsutkrävandet förenklas genom att det skapas en ansvarskedja som gör att en det i 

princip alltid går att hitta någon att åtala.106 Det speciella ansvarssystemet har med tiden 

kommit att benämnas som en av TF ”grundbultar”.107 

                                                
103 Se SOU 1947:60, s 133 f och s 246. 
104 Jfr SOU 1947:60, s 253. En intressant notering är att det i vissa fall har argumenterats för att 
tryckfriheten mår bra av så få prejudikat som möjligt. Se Axberger [1984], s 246 samt SOU 1983:70, 
s 78. Diskussionen återkommer i avsnitt 5.1. 
105 Se Axberger [2012], s 122 ff. 
106 Jfr SOU 1983:70, s 127 f och SOU 2006:96, s 49 f. 
107 Se ex SOU 2012:55, s 8. 
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Ensamansvaret är dock inte fritt från undantag. Vad gäller straffansvar kan flera 

personer dömas till ansvar för tryckfrihetsbrott om någon ansvarig utgivare inte utsetts 

på korrekt sätt och det heller inte genom andra tolkningsdata går att utreda att någon 

specifik person inom den sammanslutning eller det företag som ligger bakom skriften 

som haft ett särskilt ansvar.108 

I fråga om skadestånd framgår undantaget från ensamansvaret tydligt. Enligt TF 

11:2 kan anspråk på skadestånd med anledning av tryckfrihetsbrott nämligen inte bara 

riktas mot den som är straffrättsligt ansvarig utan också mot ägaren, om det är fråga om 

en periodisk skrift, eller förläggaren, om talan gäller någon annan typ av tryckt skrift.  

Syftet med att utvidga ansvaret i dessa fall är att den som lidit skada ska uppnå en 

tryggare position ifråga om att skadeståndet kommer att betalas.109 Utifrån ett individ-

perspektiv är detta förstås också rimligt. Med beaktande av TF:s syften kan det vidgade 

ansvaret emellertid framstå som mer komplicerat. Som nyss konstaterades avskär 

ensamansvaret möjligheten till medverkansansvar och medgärningsmannaskap vid 

tryckfrihetsbrott. Som argument för detta brukar ibland anföras att en motsatt situation 

kan leda till en större försiktighet i det politiska samtalet och ha en avkylande effekt på 

informationsflödet i samhället.110 Om skadeståndsansvaret skulle komma att öka än mer 

kan det uppstå situationer där företagsledningar och ledningar av ekonomiska skäl 

avstår från att publicera viss information. Huruvida detta är en risk som är värd att på 

allvar beakta kommer att diskuteras i det avslutande avsnittet. 

 

3.5 Rättsligt klander 
Genom kriminalisering pekas ett visst agerande ut som negativt. Om ett sådant agerande 

sedan inte skulle bestraffas uppkommer en risk att kriminaliseringen inte framstår som 

trovärdig. Det samhällsstyrande syftet skulle gå förlorat. Genom att verkställa det hot 

om straff som en kriminalisering innebär avser staten alltså att åstadkomma en 

prevention mot att liknande brott utförs i framtiden.111 

                                                
108 Se NJA 2004 s 574. Fallet rör YGL men med hänsyn till samspelet mellan lagarna bör principen kunna 
överföras till TF. Se Axberger [2012], s 124 f samt Axberger [1984], s 141 f. 
109 Se SOU 1947:60, s 269. 
110 Se ex Axberger [2012], s 122. 
111 Se Asp  m fl, s 47 ff  för en genomgång av syftet med kriminalisering. 
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Straffets repressiva verkan gör vidare att den som döms för ett brott pekas ut som 

en person som brutit mot samhällets normer. Straffet kan därmed sägas utgöra en slags 

kommunikation till gärningsmannen om att hen har agerat felaktigt i förhållande till sina 

medmänniskor.112 Det bör noteras att något motsvarande moraliskt klander inte anses 

del av skadeståndet som sanktion. Ett argument för att det förhåller sig på det sättet är 

att skadeståndsansvaret, till skillnad från ansvaret vid brott, inte förutsätter att den 

skyldige uppnått en viss mognadsgrad.113 

Att en gärning har belagts med straff medför alltså att den som utfört en sådan 

handling pekas ut som klandervärd. Det framgår emellertid inte av en kriminalisering 

hur pass mycket klander den som begått gärningen förtjänar. Det är därför nödvändigt 

att också fastställa ett straffvärde för de gärningar som gjorts straffbara. På detta sätt 

dras riktlinjer för proportionaliteten mellan olika brott upp. Indirekt dras därmed också 

det relativa värdet mellan olika skyddsintressen upp.114 

Ärekränkningsbrotten regleras i BrB 5 kap. Av BrB 5:1 framgår att straffet för 

förtal utgörs av böter, medan straffet för grovt förtal är böter eller fängelse upp till två 

år.115 Värt att notera i sammanhanget är att domstolarna enligt BrB 29:1 vid sin 

bedömning av straffvärdet numera också ska beakta den kränkning som ett brott 

inneburit. En viktig del vid bedömningen av straffvärdet är alltså i vilken utsträckning 

de kriminaliserade gärningens skyddsintresse blivit angripet.116 

Som redan konstaterats är det dessa principer om straffvärdeberäkning som ska 

tillämpas vid förtal i tryckt skrift. Av tryckfrihetsrättslig praxis framgår att straffvärdet 

även vid grovt förtal i princip alltid anses ligga på bötesnivå. Enligt Axberger har det 
                                                
112 Se Friberg, s 86 f. Notera särskilt not 235 där det klargörs att straffet inte bör tillskrivas enbart en 
preventiv funktion eftersom detta skulle reducera gärningsmannen från en tänkande individ till ett medel 
för att uppnå samhällseffektivitet. 
113 Ett annat argument är att skadeståndsrätten allmänt ansetts ha som ändamål att hela och inte att skada. 
Jfr Friberg, s 88 f. Utgångspunkten har problematiserats av Andersson, som argumenterar för att 
skadeståndets funktion ofta har definierats utifrån den effekt som uppkommer av skadeståndsrättslig 
ersättning. På detta sätt förbises enligt hans mening frågan om vad som upprätthåller och rättfärdigar 
själva systemet. Se Andersson [1993], s 321. Att moralisk skuld inte fått fäste som ansvarsgrund för 
skadestånd kan bero på att de moraliska bedömningarna sedan länge definierats av hierarkiskt 
överordnade enheter och utifrån förutsättningen att människor är främlingar för varandra. Det 
civilrättsliga perspektivet är härvid annorlunda eftersom det som princip förutsätter en etablerad relation 
mellan tvistande parter. Jfr Jareborg, s 40 ff. 
114 Jareborg, s 144 f. 
115 Vid påföljdsbestämningen ska fängelse betraktas som ett strängare straff än böter, enligt BrB 1:5. 
Antalet dagsböter får som högst bestämmas till 150. Om straffet omfattar flera brott kan antalet dock 
uppgå till 200, se BrB 25:2 och 25:6. 
116 Borgeke, s 124. 
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inte hänt sedan TF infördes att någon dömts till fängelse med anledning av ett 

ärekränkningsbrott.117 Antalet dagsböter uppgår vanligtvis till omkring 50, men har i ett 

fåtal fall bestämts till 100 eller strax över. Det finns också anledning att framhålla att 

straffvärdesnivån tycks ha varit relativt konstant sedan TF:s tillkomst, något som kan 

tyda på att synen på tryckfrihetsbrott inte har blivit strängare med åren.118  

 

3.6 Ersättningsskyldighet som sanktion 
Som redan konstaterats är det vanligtvis inte skadeståndets uppgift att kommunicera det 

klander som en straffbar gärning anses förtjäna. Skadeståndet syftar istället till att 

reparera skador.119 Detta framgår också av den bestämmelse i SkL där ersättnings-

skyldigheten på grund av brott etableras. Av SkL 2:3 följer att 

”[d]en som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp 
mot dennes person, frihet, frid eller ära skall ersätta den skada som kränkningen 
innebär.” 

När skadeståndslagen infördes i början på 1970-talet var den rättspolitiska 

målsättningen att skapa ett system som med utgångspunkt i rättvisa och trygghet också 

leder till ett rationellt utnyttjande av såväl samhällets och som de enskildas ekonomiska 

resurser.120 Det accepterades att risken att behöva betala skadestånd vid brottslighet har 

en viss moralbildande effekt, men anfördes mot detta att effekten i detta fall var liten 

jämfört med hotet om straff. 

”[S]traffbuden [spelar med all säkerhet] en långt viktigare roll för moralbildningen 
än skadeståndsreglerna. Såvitt gäller personskada är det inte sannolikt, att risken av 
ett skadeståndsansvar i det enskilda fallet har någon preventiv effekt, som gör sig 
gällande vid sidan av straffhotet.”121 

I förarbetena lämnas det till domstolarna att avgöra ”hur långt man bör gå” vad gäller att 

med hjälp av skadestånd ingripa mot brott där den personliga integriteten kränks.122 

                                                
117 Axberger [2012], s 176. 
118 Se Cars & Danowsky, s 278-302, RH 1994:14, Svea hovrätt mål nr B 5760-10, samt i avsnitt 5 
redovisad praxis i fråga om straffvärdesbedömningar i tryckfrihetsmål. 
119 Andersson [1993], s 326. 
120 Jfr prop 1972:5, s 83. 
121 Prop 1972:5, s 80. 
122 Prop 1972:5, s 571. 
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Domstolarna har tagit denna uppgift på allvar. Sedan 1970-talet har ersättningsnivåerna 

höjts och delvis nya grunder har också åberopats när skadestånd utgått.123  

Regleringen av kränkningsersättning förenklades och förtydligades i början av 

2000-talet. I samband med detta gjorde lagstiftaren också vissa uttalanden om hur detta 

ideella skadestånd skulle beräknas. Regeringen framhöll bland annat att det ideella 

skadeståndets primära syfte är att kompensera de känslor som en kränkande handling 

framkallar, men att ersättningen också ska ge möjlighet till upprättelse. Det markerades 

även att bedömningen av en kränkning är objektiv och att storleken på skadeståndet inte 

ska avgöras utifrån den drabbades personliga upplevelse utan utifrån de etiska och 

sociala värderingar som råder i samhället.124  

I uttalandena anas vissa likheter mellan skadestånd och straff. Till exempel har 

upprättelseargumentet ett visst släktskap med straffrättens möjlighet till vedergällning. 

Att skadan ska bedömas utifrån objektiva förhållanden gör också att ersättningen 

påminner om en schablonmässigt utmätt sanktion. Med tanke på att grunden för straff 

och skadestånd i dessa fall är de samma – den brottsliga gärningen – är det måhända 

ändå inte konstigt att skadeståndet kan upplevas ha smittats av straffets klandrande 

karaktär.125 På sätt och vis kan bestämmandet av kränkningsersättning till följd av brott 

sägas ha närmat sig de överväganden som görs i domstolarnas bedömning av 

straffvärde.126 I följande avsnitt studeras denna utveckling närmare. 

  

                                                
123 Se Vängby, s 1186 om HD:s roll som rättsutvecklare på området. Vängby betonar att lagstiftaren 
lämnat stor frihet till rättstillämparen och att denna frihet ”är till för att utnyttjas”. Se även Vängby, 
s 1190 f om utvecklingen inom området för ideell skada med anledning av brott. 
124 Prop 2000/01:68, s 48 och 51. 
125 Enligt Friberg ska den bestraffning som kommer av ett skadestånd dock inte ses som något mer än en 
bieffekt. Se Friberg, s 88. 
126 Jfr Dahlstrand, s 74. 



 

 

 

32 

4 Skadestånd som verktyg 
 

Never doubt that a small group of thoughtful and 
committed people can change the world. 

Josiah Bartlet, the West Wing 
 

4.1 Skyddsintresse: individen 
Historiskt ansågs relationen mellan brottsoffer och förövare vara något som kunde 

regleras dem emellan. Den statliga inblandningen var då svag. I takt med att staten 

under 1900-talet växte sig starkare försvagades dock de enskildas positioner. 

Utvecklingen har beskrivits som att brottsoffrens situation glömdes bort.127 På senare tid 

har denna utveckling stannat av. Genom möjligheten till ideellt skadestånd enligt SkL 

2:3 har den enskilde individen fått en allt mer central position.  

Bestämmelsens skyddsintresse utgörs av den drabbades personliga integritet, 

dennes privatliv och människovärde.128 Även om de flesta människor instinktivt har en 

känsla för innebörden av begreppet personlig integritet är det svårt att enas om en tydlig 

och gemensam innebörd. Ett sätt att definiera begreppet är att lyfta fram de funktioner 

som den personliga integriteten bygger på. Centrala begrepp kan då vara; 

• känslan av personlig självbestämmanderätt, 

• möjligheten att uppnå känslomässig avkoppling,  

• möjligheten att fritt kunna utvärdera sig själv och andra, samt 

• friheten att själv kunna välja på vilket sätt kommunikationen med andra 

människor ska ske.129 

Att den personliga integriteten behöver skyddas anses bero på att endast välmående 

och trygga individer kan fungera i och anpassa sig till samhället.130 På detta sätt blir den 

enskildes skydd viktigt också för kollektivet. 

Samhällets förändringar gör att kraven på skydd för den enskildes integritet varierar 

över tid. Urbaniseringen har i detta sammanhang haft en särskild betydelse och på ett 

                                                
127 Dahlstrand, s 60 f. 
128 Prop 2000/01:68, s 48. Det bör framhållas att skyddsintresset definieras straffrättsligt, vilket får till 
följd att ageranden som i och för sig kan anses integritetskränkande inte leder till ersättningsskyldighet 
om de straffrättsligt inte är avsedda att skydda detta intresse. Se Friberg, s 530 f. 
129 Strömholm [2007], s 37. Terminologin går tillbaka på den amerikanske professorn Alan Westin. 
130 Jfr Lögdberg, s 94 ff.  
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delvis motsägelsefullt sätt gjort den enskildes liv på samma gång mer anonymt och mer 

avprivatiserat.131 Skadeståndsrätten har med tiden visat sig vara väl lämpad som verktyg 

i försvaret mot obefogade övertramp av den mycket dyrbara gränsen gentemot den 

enskildes personliga integritet. En anledning till detta kan vara rättsområdets 

inneboende spänning mellan olika rättsintressen, vilken gör rättsområdet öppet för 

skönsmässiga bedömningar i varje enskilt fall. 132  Eftersom faktorer såsom den 

skadevållandes ansvar och den skadedrabbades medskyldighet ska vägas emot varandra 

kan domstolen härigenom hamna närmare ”rättvisan” i fler fall än vad som annars 

skulle vara fallet.133 

Kränkningsersättningen får en viss särprägel i och med att den ska beräknas utifrån 

objektiva faktorer. Lagstiftarens mening har varit att skadeståndet inte ska baseras på 

den egna upplevelsen utan på hur pass kränkande gärningen har varit utifrån rådande 

samhällsnormer.134 Av utgången i NJA 2007 s 540 blir det tydligt vilka konsekvenser 

detta synsätt får. I målet gjorde HD bedömningen att kränkningsersättning kan dömas ut 

även när den drabbade inte själv uppfattat den kränkande gärningen.135 Genom detta 

prejudikat kan sägas att HD fullt ut har etablerat skadeståndet som civilrättslig sanktion 

mot brott, eftersom det gjordes helt klart att kränkningsersättning inte enbart behöver ha 

reparerande och kompenserande funktioner.136 

 

4.2 … och hens rättigheter 
På senare tid har många jurister verksamma på skadeståndsrättens område blivit allt mer 

intresserade av det klassiskt offentligrättsliga området för individuellt rättighetsskydd. 

Utvecklingen har beskrivit som att ”skadeståndsrätten har ställts i de mänskliga 

                                                
131 Strömholm [2007], s 38. 
132 Dahlstrand, s 52.  
133 Enligt Schultz är det kränkningsersättningens pragmatism som gjort att den fått en så stark ställning. 
Enligt honom uppfattar domstolarna sig som mycket fria i sin tillämpning av kränkningsersättningen och 
använder den på ett funktionellt sätt. Se Schultz [2008], s 44 f. Ett intressant exempel på att de straff- och 
skadeståndsrättsliga gränserna för ansvar inte alltid sammanfaller är ett tryckfrihetsmål från Stockholms 
tingsrätt (mål nr B 18869-07). Domstolen bedömde i målet att den målsägande, som utsatts för förtal 
genom tryckt skrift, hade försuttit sin rätt till skadestånd på grund av att de förtalsgrundande uppgifterna 
var sanna. Skadeståndsfrågan prövades p g a processuella omständigheter aldrig av hovrätten (Svea 
hovrätts mål nr B 5670-10). 
134 Prop 2000/01:68, s 51 f. 
135 Målet rör sexuellt utnyttjande av ett sovande barn där det stått klart att barnet inte uppfattat gärningen. 
136 Eftersom det inte finns någon kränkning finns det ju inget att reparera. För djupare analys av målet och 
dess konsekvenser, se Friberg, s 352 ff samt Schultz [2008], s 28-44. 
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rättigheternas tjänst”.137 Till stora delar har debatten handlat om att skapa en effektiv 

processväg för den individ som upplever att staten inte uppfyllt de krav som ställs enligt 

EKMR eller RF.138  

Att staten kan bli skyldig att betala skadestånd när dess agerande gör att en enskilds 

rättigheter enligt EKMR kränks framgår av bland annat NJA 2005 s 462. Att någon 

motsvarande ersättningsskyldighet inte gäller mellan enskilda har därefter fastslagits i 

NJA 2007 s 747. Ett viktigt skäl till utgången var att en sådan ersättningsskyldighet 

skulle leda till mycket stor oförutsebarhet. Genom NJA 2007 s 747 kan HD också sägas 

ha gett stöd åt en förutsättning som är grundläggande i SkL 2:3: legalitetsprincipen 

gäller! Utan brottslig gärning – ingen kränkningsersättning.139 

Rättighetsfokuset har fört med sig en intensiv integritetsdebatt. I allt högre grad 

ställs krav på att individen ska kompenseras vid intrång i den privata sfären. Sedan 

1980-talet har skadeståndsnivåerna också höjts. Eftersom storleken på den ideella 

ersättningen ska avgöras med underlag i de normer som finns i samhället är det i princip 

möjligt att skadestånd i ärekränkningsmål kan fortsätta öka i framtiden.140 

På det specifika tryckfrihetsområdet har diskussionen om den personliga 

integriteten dels märkts av i fråga om behovet av en lag mot kränkande fotografering141 

och dels i en diskussion om de kommersiella intressen som finns bland medier som 

verkar på det av TF grundlagsskyddade området. Under sin tid som JK ifrågasatte 

exempelvis Göran Lambertz om det är rimligt att ”man med yttrandefriheten skydda[r] 

det som bara handlar om att tjäna pengar”.142 En konkret idé som framförts är att låta 

                                                
137 Schultz [2011], s 217. 
138 Debatten är livfull och intressant men kommer inte att beröras vidare här. För belysning av frågan om 
EKMR hänvisas till Schultz [2011] samt Bull [2012]. Vad gäller skadestånd vid brott mot RF får gällande 
rätt anses vara att skadestånd inte kan utgå. Våren 2013 meddelade HD dock prövningstillstånd i ett 
sådant fall och därmed tycks rättsläget snart komma att belysas. Se HD mål T 5516-12 och Bengtsson 
[2011]. 
139 Schultz har beskrivit rättsläget som att ”den skadeståndsrättsliga analysen i praktiken får den 
straffrättsliga legalitetsprincipen med på köpet”. Han ser dock ändå möjligheter för domstolarna att i 
sinom tid med stöd av NJA 2005 s 462 låta kränkningsersättning ”utgå enligt allmänna principer snarare 
än [genom] skadeståndslagens regel” och på så sätt ” tillskapa civilrättsliga rättsmedel till skydd för den 
enskilda”. Se Schultz [2011], s 233 f. Enligt min mening skulle en sådan utveckling vara mycket 
utmanande för grundläggande konstitutionella principer om normgivningsmakt. Jfr ex RF 8:2. 
140 Se prop 2000/01:68, s 54 ff  där regeringen analyserar utvecklingen och anför att den inte föranleder 
något behov av direktion från lagstiftaren. Även fortsatt bör kränkningsersättningens storlek avgöras i 
rättstillämpningen, efter en skönsmässig bedömning baserad på förhärskande etiska och sociala 
värderingar. 
141 Se not 74. 
142 Aase. 
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den vinst som ett företag gör vid en integritetskränkande publicering tas i beaktande vid 

bestämmandet av skadeståndets storlek vid ett tryckfrihetsrättsligt förtalsbrott. Det har i 

detta sammanhang anförts att yttrandefriheten genom en sådan bedömning inte skulle 

begränsas, samtidigt som den som blivit utsatt för ett kränkande intrång skulle få ta del 

av den (visserligen giftiga) frukt som kommit av publiceringen. Det enda som skulle stå 

på spel är de pengar som den förtalande ändå skulle ha varit utan om brottet inte 

begåtts.143 En praktisk invändning mot idén är att det torde vara mycket svårt att reda ut 

vilken vinst som kommit av publiceringen. I vart fall i fråga om tidningar och andra 

skrifter som innehåller fler än en uppgift kan ju en ökad vinst naturligtvis ha samband 

med något annat än det som varit kränkande.144   

 

4.3 Preventiv verkan 
Utifrån rättsstatens behov kan straff och skadestånd i princip utgöra lika goda vägar till 

att styra medborgarnas ageranden.145 En sedan länge etablerad princip gör dock gällande 

att skadeståndets preventiva funktion ska träda i bakgrunden när ersättningen döms ut 

vid sidan av en straffrättslig gärning.146 Till hög grad beror detta på tradition. Det är så 

det moderna rättssystemet har byggts upp. Skadeståndets syfte har som tidigare 

konstaterats varit att reparera och kompensera medan straffrätten fått i uppgift att 

hantera samhällets moralbildning.147 

Att skadestånd utgör ett effektivt medel för att få någon att avstå från ett visst 

agerande är dock känt.148 Det vore svårt att hävda att skadeståndet saknade en preventiv 

funktion, särskilt i det individuella fallet. Jämfört med straff har skadeståndsrättslig 

prevention dock en fördel i att sanktionen träffar en bredare grupp än den enskilde 

                                                
143 Se Schultz [2008], s 125 ff samt s 138 ff. Ett liknande ”olaga vinst-argument” finns sedan våren 2013 i 
engelsk rätt. Regleringen infördes som ett svar på ett avslöjande om tidningar som i mycket stor 
utsträckning avlyssnat och bevakat kända människor för att kunna skriva avslöjande artiklar. Se vidare 
Crime and Courts Act 2013 part II art 36 samt the Leveson Inquiry, s 1508 ff. 
144 En jämförelse kan göras med de ersättningar som utgår vid brott mot lagen (1978:800) om namn och 
bild i reklam. I NJA 1999 s 749 (som även är intressant vid bedömningen av TF:s materiella exklusivitet) 
tilldömdes en känd skådespelare en summa pengar motsvarande vad det kunde ha kostat att engagera 
honom i ett motsvarande reklamuppdrag. Det bör noteras att skådespelaren utöver detta tilldelades 
kränkningsersättning. Hos Schultz [2008], s 139 tycks dessa två typer av ersättning ha lagts samman. 
145 Jfr Strömholm [1996], s 288 f. 
146 Jfr Eek [1942], s 115 f. Se även Andersson [1993], s 327 ff. 
147 Jfr Ekelöf, s 92 f. I hög grad uppkom denna uppdelning när straff och skadestånd, som tidigare delvis 
hängt samman i form av bot-sanktionen, började separeras på 1700-talet. Se vidare Friberg, s 42 ff. 
148 Andersson [1993], s 332 f. 
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förövaren.149 En potentiell risk med ett alltför vidsträckt ekonomiskt skadeståndsansvar 

anses emellertid vara att något som egentligen är bra för samhället riskerar att få stå 

tillbaka för att människor inte vågar genomföra vissa riskfyllda handlingar. Att använda 

skadestånd som preventivt verktyg får även anses tveksamt utifrån ett 

rättssäkerhetsperspektiv eftersom förutsebarheten är lägre och kravet på normkännedom 

är mycket svagt.150 

Trots detta går det att se tendenser till att rättstillämparen i vissa fall vill betona ett 

preventivt syfte i den kränkningsersättning som döms ut. Att sanktioner som egentligen 

inte utgör straff i vissa fall anses vara betydelsefulla beror på att de kan tänkas förmå 

den gärningsman som trots det straffrättsliga klandret ändå frestas att begå brott 

kommer att avstå. Skadestånd är en enkel men tydlig symbol för att någon gjort fel och 

hos allmänheten ses betalningsskyldigheten därför ofta som en naturlig del av straffet.151 

I flera fall kan kränkningsersättningen sägas ge extra effekt åt den straffrättsliga 

preventionen.152 Som det redogörs för i avsnitt 5.3 har HD i ett tryckfrihetsrättsligt mål 

– NJA 1994 s 637 – uttryckligen lyft fram att det skadestånd som dömdes ut skulle 

motverka liknande publiceringar i framtiden.  

  

                                                
149 Bladini, s 60 f. 
150 Jfr Andersson [1993], s 334 f. 
151 Bladini, s 62. 
152 Friberg, s 90. 
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5 Skadeståndsbedömningar i svensk tryckfrihetspraxis 
 

Av den som har fått mycket skall det krävas mycket, och 
den som har anförtrotts mycket skall få svara för desto 
mera. 

Luk 12:48 
 

5.1 Inledande anmärkningar 
Tryckfrihetsrätten är inte något rättsområde fullt av tydliga prejudikat. I fråga om 

ärekränkningsbrotten är antalet mål mycket få. 

Till stor del beror detta på systemets struktur. Ett första hinder ligger i åtalsreglerna. 

Inom TF:s tillämpningsområde är JK ensam behörig åklagare. Till detta kommer att åtal 

med anledning av förtal enligt BrB 5:5 endast ska väckas av staten om det av särskilda 

skäl anses påkallat från allmän synpunkt. Rättsläget har blivit sådant att JK visat stor 

restriktivitet vad gäller att väcka åtal och att det därför oftast är upp till den enskilde att 

driva dessa mål. De ekonomiska risker som är förenade med att väcka enskilt åtal gör av 

naturliga skäl att många låter bli. 153 Det är troligt att flera situationer som skulle kunna 

leda till en rättsprocess också förlikas utom rätta, med följd att inget klander egentligen 

delas ut.154 

Ett andra hinder är att det jurysystem som är unikt för TF leder till att många 

processer tar slut i tingsrätten. Ett friande jurybeslut går nämligen inte att överpröva och 

juryn friar i en stor del av de mål som tas upp.155  

Fåtalet prejudikat gör att det kan vara svårt att säga någonting om HD:s praxis på 

TF-området.156 Om det huvudsakliga undersökningsintresset, som i denna uppsats, 

                                                
153 I i princip alla fall måste den enskilde betala sina rättegångskostnader själv. Eftersom den förlorande 
parten som huvudregel ska betala även motpartens kostnader kan kostnaderna därför bli mycket höga. I 
SOU 2012:55 lyftes detta fram som ett bekymmer med den nuvarande lagstiftningen. Ett förslag om att 
utöka möjligheten att låta svaranden stå för sina egna kostnader även vid ett ogillat åtal lades därför fram. 
Det ansågs vara en alltför stor omställning att låta ärekränkningsbrotten falla under allmänt åtal, men 
vissa förändringar föreslogs för att se till att flera åtal om förtal väcks utanför området för TF. Att JK 
skulle väcka åtal i fler fall än vad utgör nuvarande praxis ansågs varken troligt eller behövligt. Se SOU 
2012:55, s 144 samt s 455-468. Det förtjänas att påminna om vad som tidigare noterats gällande JK:s 
återkommande hänvisning till TF 1:3 i fall där åtal inte väcks. 
154 Ett aktuellt exempel är den debatt som våren 2013 utbröt kring den spelfilm som påstods innehålla 
förtalsuppgifter mot en tidigare statsminister. Sedan JK beslutat att inte inleda någon utredning 
förhandlade parterna med varandra och kom fram till en lösning. Se JK 84455-12-32 samt Nordström. 
155 Se Cars & Danowsky, s 7. Sammanställningen rör huvudsakligen fall från 1970-talet men det finns 
ingenting som tyder på att detta förhållande förändrats markant. 



 

 

 

38 

dessutom rör sanktionsbestämningen blir de intressanta fallen ännu färre, eftersom HD 

ofta nöjer sig med att bestämma kränkningsersättningen utan att i detalj ange hur 

storleken beräknades.157  

Länge var NJA 1966 s 565 det enda förtalsmål HD prövat.158 Omständigheterna i 

målet är speciella eftersom det rör förtal av avliden. Prejudikatet har också åldrats och 

är från tiden innan SkL. Målet behandlas ändå kortfattat i den följande genomgången.  

Idag måste fokus i diskussionen om skadestånd vid tryckfrihetsrättsligt förtal anses 

ligga på NJA 1994 s 637 och NJA 2003 s 567. Omständigheterna i målen är så pass lika 

att bedömningarna kan sägas ske från likartade utgångspunkter. Ändå skiljer sig 

domstolens resonemang i målen åt i betydande grad. Denna situation, tillsammans med 

att rättsfallen är förhållandevis nya, gör målen väl lämpade för en analys av hur frågan 

hur den skadeståndsrättsliga utvecklingen fått genomslag på tryckfrihetens område. 

Sist i denna genomgång behandlas ett mål från Hovrätten över Skåne och Blekinge 

och ett mål från Stockholms tingsrätt.159 Avgörandena har naturligtvis mycket svaga 

värden som prejudikat. I detta sammanhang tjänar målen närmast mest som exempel på 

de nya argumentationslinjer som uppkommit i samband med frågor om kränkning av 

den personliga integriteten och hur olika domstolar kan resonera. 

 

5.2 NJA 1966 s 565 
Målet rörde en artikel som publicerades ett par år efter att den svenske diplomaten Dag 

Hammarskjöld omkommit i en flygkrasch i Zambia. Händelsen hade under en längre tid 

varit en stor nyhet i Sverige och därmed blivit mycket omskriven i allehanda tidningar. 

Det var Hammarskjölds bror som väckt åtal för förtal av avliden. I artikeln återgavs 

uppgifter från en tysk tidning om att Hammarskjöld skulle ha velat ta sitt eget liv och att 

det därför var han som orsakat flygkraschen.  

                                                                                                                                          
156 Att så skulle bli fallet förutsågs redan när TF tillkom. Det argumenterades då för att ledning skulle 
kunna hämtas från praxis tillkommen utanför det speciella grundlagsområdet. Se SOU 1947:60, s 253. Så 
tycks dock inte ha blivit fallet. Jfr Axberger [1984], s 246 samt SOU 1983:70, s 78. 
157 Jfr Schultz [2008], s 134. 
158 Axberger [1984], s 245. Sedan dess har HD bedömt frågor om tryckfrihetsrättsligt förtal även i NJA 
1987 s 285 I och II. Eftersom domstolen inte uttalar sig om några sanktionsfrågor i målen utelämnas de i 
denna uppsats. Det kan dock noteras att HD i NJA 1987 s 285 I fastställde de skadeståndsnivåer som 
tingsrätten ”av hänsyn till en tendens att något höja skadestånden utöver vad som svarar mot 
penningvärdets fall” bestämt till 25 000 kronor. 
159 Hovrätten för Skåne och Blekinge, T 3062-03 respektive Stockholms tingsrätt, B 11840-06. 
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HD konstaterade att det var ostridigt att uppgifterna var osanna eller ogrundade och 

att det heller inte förelåg några förmildrande omständigheter som kunde rättfärdiga 

publiceringen. Vad gäller straffet kom HD fram till att lagstiftaren lämnat till 

rättstillämpningen att avgöra huruvida det föreligger skadeståndsansvar vid förtal av 

avliden. Domstolen konstaterade att ”böter jämte skadestånd [enligt stadgad rättspraxis] 

anses vara en lämplig reaktion mot tryckfrihetsbrott” och anförde att detta talade för att 

tidningen skulle vara skyldig att utge skadestånd också i detta fall. Hammarskjölds bror 

tilldömdes 10 000 kronor i ersättning för kränkningen.  

Det bör noteras att brodern hade yrkat skadestånd med 100 000 kronor samt angett 

att syftet med processen var att ”stoppa fortsatta skriverier”. Varken HD eller hovrätten 

diskuterade skadeståndets belopp utan fastställde enbart förstainstansens dom. 

Ingenstans nämns varför just 10 000 kronor ansågs vara ett ”skäligt belopp”, eller varför 

det av brodern yrkade beloppet inte kunde beviljas. Enligt min mening bör det ses som 

troligt att åtminstone vissa preventiva skäl beaktades. Om så inte var fallet måste 10 000 

kronor i vart fall vid denna tid anses ha utgjort ett mycket väl tilltaget belopp för 

broderns egen kränkning. 160 

 

5.3 NJA 1994 s 637 
I målet hade en pornografisk tidskrift publicerat en artikel där svenska kändisars 

ansikten hade monterats på bilder med olika grad av sexuellt innehåll. I inledningen till 

den anknytande texten uppgavs att bilderna föreställde ”snusk av sällan skådat slag” och 

att de kom från ”innefolkets högst privata, hemliga fotoalbum”. Det angavs också att det 

”[väl inte undgått någon] att kändisar ofta är ännu mer sexuellt lössläppta och perversa 

än vanligt folk”. Den ansvarige utgivaren menade att bilderna utgjorde satir och att det 

därmed inte vore korrekt att fälla honom till ansvar. 

Av HD:s domskäl framgår att domstolens uppfattning var att det tydligt framgick 

att bilderna inte var äkta. Någon risk för att en läsare av tidningen skulle tro att de kända 

människorna ställt upp på att medverka på bilderna förelåg alltså inte. Enligt HD kunde 

bilderna och texterna dock tillsammans förmedla intrycket om att de avbildade 

                                                
160 Enligt Statistiska Centralbyrån motsvarar 10 000 kronor år 1965 knappt 100 000 kronor i dagens 
penningvärde. 
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personerna var just sådana ”sexuellt lössläppta och perversa” kändisar som reportaget 

handlade om. Den ansvarige utgivaren dömdes för förtal.161 

I domskälen förde HD ett förhållandevis långt resonemang om hur 

skadeståndsnivån skulle bestämmas. Några faktorer som särskilt skulle beaktas lyftes 

fram. Särskilt betydande ansågs vara hur stor spridningen uppgifterna fått samt vilket 

obehag publiceringen lett till. HD anförde även att de ekonomiska överväganden som 

kunde antas ha legat bakom publiceringen motiverade en ersättning med preventiv 

verkan. Skadeståndet skulle ”sålunda bidra till att förebygga fortsatt publicering av 

samma art i framtiden” och målsägandena tillerkändes 100 000 kronor vardera.  

 

5.4 NJA 2003 s 567 
I ett nummer av en kvällstidning hade text, layout och löpsedel fått det att framstå som 

att en av Sveriges dåvarande partiledare skulle medverka i en erotisk film. HD fann att 

publiceringen utgjorde förtal. HD bestämde straffet till dagsböter och anförde att 

partiledaren blivit utsatt för en kränkning som berättigade till skadestånd.  

Vid bedömningen av skadeståndets storlek behandlade HD de lagändringar som vid 

denna tid skett relativt nyligen.162 Lagändringarna var visserligen inte tillämpliga för 

den åtalade gärningen men det noterades att de var avsedda att betona redan gällande 

principer. Särskilt lyfte HD fram att det i bedömningen särskilt skulle beaktas om 

kränkningen haft förnedrande inslag, om den drabbade haft svårt att försvara sig eller 

om kränkningen varit ägnad att väcka allmän uppmärksamhet. HD betonade också att 

utgångspunkten för beräkningen av kränkningsersättning skulle vara ”en skönsmässig 

bedömning, baserad på härskande etiska och sociala värderingar”.  

Efter detta gjorde domstolen vissa jämförelser med de skadeståndsnivåer som 

gällde i samband med andra brott. HD menade att den kränkning som sker vid ett förtal 

måste anses vara mindre än den kränkning som sker vid exempelvis grova sexualbrott 

eller allvarliga angrepp på liv och hälsa. Därmed skulle kränkningsersättningen enligt 

de justitieråd som utgjorde majoritet uppgå till 50 000 kronor. I domstolens 

                                                
161 Det kan noteras att såväl tingsrätt som hovrätt istället dömde till ansvar för förolämpning, eftersom det 
inte ansågs att publiceringen innebar att det lämnades någon uppgift som vad ägnad att utsätta de 
drabbade för andras missaktning.  
162 Prop 2000/01:86. Se avsnitt 3.6. 
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argumentation framstår det även som att justitieråden inte uppfattat publiceringen som 

att det funnits någon större risk att allmänheten skulle tro på uppgifterna. Det framhöll 

också att partiledaren haft goda möjligheter att bemöta uppgifterna.  

Två justitieråd var skiljaktiga i målet. Domarna ansåg att det skulle beaktas att 

uppgifterna hade spridits över hela landet och att löpsedeln också gjort att uppgifterna 

lämnats på offentliga platser. Att partiledaren var välkänd och intressant för 

allmänheten ansågs ha gjort skadan mycket stor. Med hänvisning till NJA 1994 s 637 

ville de två justitieråden bestämma skadeståndet till 100 000 kronor. 

 

5.5 Hovrätten för Skåne och Blekinge, T 3062-03 (Sommerlath-målet) 
Patrick Sommerlath, brorson till drottning Silvia, hade i en veckotidning pekats ut som 

misstänkt för brott. Uppgifterna var dock felaktiga och Sommerlath yrkade i domstol att 

tidningen skulle fällas för tryckfrihetsbrottet grovt förtal, alternativt förtal. Han yrkade 

vidare skadestånd för kränkning med 150 000 kronor. 

Tingsrätten fann att den ansvarige utgivaren skulle hållas ansvarig för ett fall av 

förtal. I fråga om skadeståndets storlek anfördes att beloppet dels av hänsyn till 

kränkningens allvarlighet och dels för att motverka liknande publiceringar i framtiden 

skulle bestämmas till ett högt belopp. Tidningen dömdes att betala 30 000 kronor i 

ersättning. 

I hovrätten fastställdes tingsrättens dom vad gällde ansvarsfrågan. I fråga om 

kränkningsersättningen anfördes att beloppet var ”[otillräckligt] [f]ör att de intressen 

som tingsrätten angett skall vinna rimligt beaktande”. Med uttrycklig hänvisning till 

NJA 1994 s 637 höjdes ersättningen till 100 000 kronor. 

 

5.6 Stockholms tingsrätt, B 11840-06 (Persbrandt-målet) 
Bakgrunden till målet var att den kände skådespelaren Mikael Persbrandt under en 

längre tid hade varit mycket omskriven i media för sitt privatliv. En kvällstidning hade 

publicerat en artikel om att skådespelaren på grund av alkoholism hade blivit inlagd på 

en avgiftningsklinik. Uppgifterna visade sig vara falska, vilket tidningen också medgav. 

Tidningen bad Persbrandt om ursäkt och försökte nå en uppgörelse utanför domstol.  
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JK bedömde att omständigheterna var så pass speciella att allmänt åtal skulle 

väckas.163 JK vann en tydlig seger i tingsrätten. Den ansvarige utgivaren dömdes till 

dagsböter, vilket också kom att bli hans straff. Domen överklagades inte.  

Vad gäller skadeståndet drev Persbrandt en förhållandevis aggressiv linje. Han 

yrkade att tingsrätten skulle bestämma beloppet till totalt 500 000 kronor. Av beloppet 

skulle 200 000 kronor avse ersättning för den kränkning som publiceringen innebar och 

300 000 kronor utgöra en ren preventionsersättning i syfte att säkerställa att liknande 

publiceringar inte skedde i framtiden.164 De 300 000 kronorna var också avsedda att 

kompensera Persbrandt för den vinst som tidningen antogs ha gjort på publiceringen.165 

Tingsrätten hänvisade dock till NJA 2003 s 567 och konstaterade att det är en 

skönsmässig bedömning baserad på härskande etiska och sociala värderingar som utgör 

utgångspunkt för skadeståndsbedömningen. Utöver detta skulle uppgiftens spridning, 

trovärdighet och möjlighet att bemöta beaktas. Genom en hänvisning till NJA 1994 s 

637 framgår att tingsrätten inte räknar bort möjligheten till preventivt skadestånd per se, 

men att de speciella omständigheter som då krävs inte förelåg i tvisten. En skälig 

skadeståndsnivå bestämdes till 75 000 kronor. 

 

                                                
163 JK var mycket knapphändig i sitt beslut i fråga om vad som gjorde att fallet påkallade allmänt åtal. JK 
angav i huvudsak uppgifternas art, den kränkning de inneburit, den spridning som uppgifterna hade fått 
samt omständigheten att det inte funnits någon grund för uppgifterna. Se JK dnr nr 6966-05-30. Det kan 
noteras att JK vid tillfället inte hade väckt något åtal för ärekränkningsbrott i tryckt skrift sedan 1990. Då 
gällde fallet en påstådd spelskandal inom bandy- och ishockeyrörelsen och JK hänvisade i sitt beslut till 
den betydelse sport och dess ideal har för samhället. Se JK 1990 s 70. En möjlig anledning till att JK ville 
väcka åtal var att få diskutera skyddet för den personliga integriteten i media. Dåvarande JK Göran 
Lambertz hade varit mycket aktiv i debatten och särskilt påpekat att den då av Europadomstolen nyligen 
meddelande domen om prinsessan Caroline av Monacos rätt till skydd för sitt privatliv (Von Hannover v 
Germany) kunde leda till att staten ansågs skyldig att utge skadestånd på grund av det dåliga 
integritetsskydd som finns för offentliga personer i Sverige.  
164 Det kan noteras att Persbrandt delar upp skadeståndet i två olika poster. Som anförts i not 143 gjorde 
HD på ett liknande sätt i NJA 1999 s 749, som dock rör ersättning till följd av otillåtet nyttjande av bild i 
reklamsammanhang. Någon uppdelning görs inte av HD i NJA 1994 s 637.  
165 En liknelse kan göras till revisionssekreteraren i NJA 1994 s 637 som i sitt förslag till dom skrev att 
”en viktig princip […] bör vara att det inte i något fall skall te sig lönsamt att sätta enskildas rätt till 
integritet åt sidan till förmån för kommersiella intressen”. 
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5.7 Samlad berättelse 
Skadestånden för ideell skada till följd av tryckfrihetsbrott har länge sagts vara låga.166 

Så är också fallet om inga särskilda skäl föreligger i den konkreta situationen – Sverige 

är inget land med en tradition av höga, moralbildande skadestånd. 

Som framgår av NJA 1966 s 565 är rejäla skadestånd dock inte något nytt. Varför 

ersättningen bestäms till ett så högt belopp framgår inte i domen och det bör ses som 

otroligt att ett liknande mål idag skulle leda en sådan oproportionerlig ersättnings-

skyldighet.  

NJA 1994 s 637 och NJA 2003 s 567 bör idag ses som de tongivande prejudikaten 

på området. I doktrin tycks olika författare ha olika preferens att följa det ena eller det 

andra.167 Det finns därför anledning att fundera över om avgörandena harmoniserar med 

varandra.  

I NJA 1994 s 637 är det enligt min mening tämligen klart att domstolen använder 

skadeståndet som en civilrättslig sanktion. Något som talar för att så är fallet är att HD 

inte gör någon differentierad bedömning av skadan mellan de olika målsägandena. Trots 

att graden av sexuell grovhet, liksom graden av potentiell perversitet, är olika mellan de 

olika bilderna bedöms allvaret i kränkningen uppenbarligen vara densamma för 

samtliga drabbade. I sina domskäl skriver HD rakt ut att kränkningsersättningarna bör 

vara så pass höga att det kostar att begå yttrandefrihetsbrott. Med utgångspunkt i detta 

kan HD:s resonemang beskrivas som att domstolen har försökt att göra vad den kan för 

att upprätthålla den journalistiska kvaliteten.168  

Inom straffrätten talas ibland om ”expressiv allmänprevention”, där sanktioner 

används för att göra starka markeringar även om det kan diskuteras om det egentligen 

finns någon anledning till det, eller det kan ifrågasättas om det är troligt att 

bestraffningen får någon effekt.169 I någon mån är det enligt min mening ett sådant 

budskap som HD sänder ut i NJA 1994 s 637. Den moraliska aspekten betonas av det 

                                                
166 Se Cars & Danowsky, s 19. 
167 Schultz [2008], s 135, skriver att NJA 1994 s 637 genom sin tydlighet och sina välavvägda principer 
bör anses som vägledande framöver. I såväl Axberger [2013], 178 f, som Warnling-Nerep & Bernitz, 
s 97 f, behandlas fallen snarare sida vid sida och som två olika exempel på hur beräkningen kan göras. 
168 Axberger [1995], s 123. Jfr även Vängby, s 1191 och s 1200, där det betonas att HD genom 
skadeståndets höga nivå velat uppnå en preventiv effekt. Avgörandet anses ”i hög grad [vara] ett uttryck 
för att så här får man inte göra”. 
169 Friberg, s 178. 
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högtflygande språk som HD använder sig av i målet. I målet uttrycks tydligt att 

samhället ställer sig på brottsoffrets sida.170 

En intressant notering är att HD i NJA 2003 s 567 knappt berör tidigare praxis. Det 

finns flera likheter med det mål som avgjordes nio år tidigare: en kändis, lite sex, 

mycket liten trovärdighet i uppgiften. Det har spekulerats i att en anledning till att HD:s 

bedömningar i de två fallen avviker från varandra är att de publicerats i tidningar med 

mycket olika samhällsstatus. 171 Den förra är en klassisk porrtidning medan den andra är 

en välrespekterad nyhetstidning. Ett annat – som jag ser det mer rättssäkert – argument 

till varför bedömningarna så markant skiljs åt skulle kunna vara att det i NJA 2003 s 

567 finns ett inslag av i vart fall potentiell politisk relevans, medan den publiceringen 

som granskas i NJA 1994 s 637 är rent kommersiell.172 Som huvudregel bör fiktiva 

framställningar inte behandlas annorlunda från mer dokumentära skildringar. Om så inte 

var fallet skulle yttrandefriheten knappast gynnas. En annan sak är att det i det enskilda, 

konkreta fallet kan visa sig vara svårare att rättfärdiga en helt uppdiktad historia när den 

inkräktar på ett motstående intresse.173  

I samband med översynen av kränkningsersättningen kring år 2000 uttalade sig 

lagstiftaren om NJA 1994 s 637. De preventiva skäl som HD hade anfört i målet lyftes 

fram, men det noterades också att omständigheterna varit mycket speciella. Det 

uttalades vidare att det är ersättningsbeloppen på det arbetsrättsliga området som bör 

tjäna som riktmärke vid beräkningen av skadestånd i mål om ärekränkningsbrott.174 

Trots detta uttalande valde HD i NJA 2003 s 567 att ställa kränkningsersättningen i 

                                                
170 Jfr Friberg, s 374 ff. Rättsväsendets motvilja till publiceringen framkommer kanske mest emotionellt 
hos tingsrätten. Domstolen skriver att ”något sådant syfte, som skulle vara värt att skydda, [kan] inte 
spåras. Det enda syftet med att sätta in kända personers ansikten i de pornografiska bilderna förefaller 
vara att något bryta monotonin i den pornografiska bildserie som tidningen i övrigt tillhandahåller. 
Måhända är det ett försök att i det omgivande pornografiska allvaret åstadkomma något slags "skämtsam" 
form av pornografi där de bekanta ansiktena förutsättes skola framkalla ett igenkännandets glädje. 
Textvinjetterna är också i flera fall utformade som s k dåliga vitsar. Avsikten torde vara att läsaren genom 
de dubbeltydigheter som där serveras skall känna igen yttranden eller företeelser som den avbildade 
personen i verkligheten förknippas med, dock utan att text eller bild därigenom ger uttryck för någon 
egentlig åsikt eller ståndpunkt beträffande de personer eller företeelser som de hänsyftar på. Det enda 
budskap bild och text förmedlar är såvitt TR:n kan bedöma att läsaren får hjälp att föreställa sig hur den 
kände personen skulle ta sig ut i en pornografisk situation. Ett sådant budskap förtjänar på intet sätt att 
vara tryckfrihetsrättsligt privilegierat.” 
171 Se Schultz [2008], s 137. 
172 Enligt Axberger [1984], s 198, hade publiceringen i NJA 1994 s 637 marknadsförts hårt med olika 
reklamkampanjer innan det trycktes.  
173 Jfr Axberger [1983], s 65. 
174 Prop 2000/01:68, s 55. 
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målet gentemot de skadestånd som utgår vid andra våldsbrott. Domstolen uttalade att 

”den omedelbara kränkning som ett förtalsbrott innefattar i allmänhet få anses vara 

mindre än vad som är fallet vid exempelvis grova sexualbrott eller allvarliga angrepp på 

liv eller hälsa”.  

Schultz har argumenterat för att HD i NJA 2003 s 567 inte ger uttryck för att vilja 

överge sitt prejudikat från 1994.175 Även om domarna inte motsäger varandra är det 

enligt min mening dock tydligt att HD i det senare faller åtminstone distanserar sig från 

en del av de principer som tidigare dragits upp. Med tanke på hur få prejudikat det länge 

funnits kan det vara värt att fundera över om HD velat säga något genom att så snart ta 

upp ett fall av liknande karaktär. Klart är i alla fall att NJA 1994 s 637 sticker ut i det 

skadeståndsrättsliga systemet medan NJA 2003 s 567 framstår som mer harmoniserat.176 

Persbrandt-målet kan sägas ha utgjort ett perfekt tillfälle för de skadeståndsrättsliga 

utvecklingstendenserna med ett ökat fokus på brottsoffer och en betoning av prevention 

att få ordentligt genomslag. Uppgifterna var inte sanna, de hade spridits till en stor krets 

och de hade varit djupt kränkande gentemot en person som länge uppmärksammats i 

integritetskänsliga sammanhang.177 Målet drevs under en tidsperiod där bristerna i det 

svenska personlighetsskyddet diskuterades intensivt och JK var pådrivande i frågan.178 

Bara några år tidigare hade lagstiftaren, om än med en notering om att fallet var 

speciellt, gett sitt stöd till den utveckling som HD påbörjat i NJA 1994 s 637. Det är 

därför intressant att notera att tingsrätten i Persbrandt-målet tycks mycket ovillig att 
                                                
175 Schultz [2008], s 133 ff. 
176 För en inblick i olika bedömningar gällande kränkningsersättning, se Ds 2007:10, s 27 ff. Även 
skadeståndsnivån i NJA 2003 s 567 kan upplevas som hög i jämförelse med andra brott. Beloppet är 
exempelvis det samma som utdömts i mål om försök till våldtäkt där gärningsmannen följt efter den 
drabbade kvinnan, hotat henne till livet eller trängt sig in i hennes bostad. Se Brottsoffermyndighetens 
referatsamling, s 20 f. 
177 I målet lyftes detta särskilt fram av Persbrandt, som ville få slut på pressens skriverier om honom. I 
detta sammanhang bör NJA 1976 s 150 noteras. Av målet framgår att yttranden i olika skrifter inte kan 
sammanföras till en förtalsuppgift. Justitierådet Conradi var dock skiljaktig och anförde att ”helheten inte 
är samma sak som summan av delarna” samt att ”[n]edsättande uppgifter, vilka sedda var för sig ter sig 
som tämligen harmlösa, kan sammantagna ha en förödande effekt”.   
178 Det bör noteras att JK:s motivering till varför det ansågs befogat att driva målet som allmänt åtal är 
mycket knapphändig. Min uppfattning är att det knappast kan ha saknats vilja att stävja en journalistisk 
utveckling mot en utökad och inträngande personbevakning. Det måste här hållas i minnet att JK är 
mycket restriktiv med att väcka åtal. Till viss del lyser preventionsaspekten också igenom i skrivningen 
att skälet till att ta upp målet ”i första hand [är] uppgifternas art och den kränkning de inneburit men även 
den spridning som uppgifterna har fått och den omständigheten att det såvitt framkommit inte funnits 
någon grund för uppgifterna”. Någonting gör ju detta fall speciellt – varför skulle JK välja att ge extra 
stöd i just detta fall om det inte var för att också agera mot ett utbrett beteende? Jfr Persson [2006], s 907. 
Jfr även tidigare JK Hans Starks utförliga resonemang när allmänt åtal för förtal senast hade väckts innan 
Persbrandt-målet, i JK 1990 s 70, s 73 ff. 
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tillämpa principerna från NJA 1994 s 637, medan hovrätten i Sommerlath-målet mycket 

lojalt följer i linjerna av prejudikatet.   
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6 Avslutande närläsning 
 

Visst är den vacker: ”Yttrandefriheten. Sent 1700-tal. 
Ömtålig. Dammas ej.” 

Hans-Gunnar Axberger 
 

6.1 En rättskulturell utgångspunkt 
Mycket få människor argumenterar för att yttrandefrihet i sig är dåligt. I ett modernt 

samhälle av västerländskt snitt måste medborgarna få uttrycka sina känslor, tankar och 

åsikter. Denna tes har satts på pränt i olika internationella konventioner och utgör en 

demokratisk grundbult.179 Det är därför viktigt i debatten om yttrandefrihetens gränser i 

förhållande till andra enskilda individer att komma ihåg att det knappast finns någon 

som har en ambition att återgå till ett sådant statligt censursystem som gällde innan 

tryck- och yttrandefriheten slog igenom på slutet av 1700-talet.180 

Olika länder reglerar yttrandefrihet på olika sätt. De resultat som uppnås och de 

bedömningar som görs har dock ofta stora likheter.181 I mångt och mycket hänger 

yttrandefrihetens reglering samman med ett lands konstitutionella traditioner.  

För svensk del har detta inneburit en stark betoning på behovet av att 

grundlagsskydda tryckfriheten. När en grundlag tillämpas i praktiken finns det alltid en 

risk att den trivialiseras, om den tolkas och används på ett sätt som får det 

konstitutionella skyddet att uppfattas som svagt.182 Det kan därför finnas anledning att 

fundera över vilka rättskulturella utmaningar som uppkommer om det sker ett starkare 

inflöde av rättighetsfokus från skadeståndsrätten. Det förtjänar härvid att påminnas om 

att det kan finnas anledning att inte ”inte kasta sig ut i det okända utan att kunna 

någorlunda säkert överblicka följderna”.183 

 

                                                
179 Se ex art EKMR art 10. Se även Bull [2006], s 343 om samspelet mellan rättstatstanken och 
yttrandefrihet. 
180 I tider av intensiv diskussion om den samhällsövervakning som sker i den nya tekniken är detta förstås 
en vansklig tanke att framföra. Det måste dock framhållas att censur handlar om staten i förväg ska 
godkänna yttranden. Även om effekten på det politiska samtalet på sätt och vis kan bli den samma är det 
viktigt att hålla isär censur och övervakning som begrepp.  
181 Bull [2006], s 326 f. 
182 Jfr Axberger [1984], s 349. 
183 Bengtsson [2013], s 150. 
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6.2 Skadeståndsrätten – konstitutionellt sprängstoff? 
Eftersom det är ett grundläggande krav för skadeståndsansvar inom TF:s område att det 

begåtts ett tryckfrihetsbrott är det i förtalssituationer inte möjligt att agera med hjälp av 

en helt fristående, civilrättslig skadeståndstalan.184 Civilrätten har därmed traditionellt 

varit starkt inskränkt på tryckfrihetens område. Rättsläget har försvarats bland annat 

med att det är viktigt att tryckfriheten inte inskränks bakvägen, till exempel genom 

skadestånd med preventiv verkan.185 

Frågor om sanktionstilldelning kan delas upp i tre skilda, teoretiska frågor: varför, 

vad och hur. Inom det offentligrättsliga området behandlas varför-frågan av lagstiftaren, 

vad-frågan av rättstillämparen och hur-frågan av andra statliga myndigheter. Inom 

skadeståndsrätten har däremot en stor del av ansvaret för varför-frågan lämnats över till 

rättstillämparen.186 Här uppstår alltså en spänning i det tryckfrihetsrättsliga systemet. 

Ett betydelsefullt drag i skadeståndsrätten är att dess bestämmelser ofta är generella 

och i behov av att fyllas ut av omständigheterna i det konkreta fallet där reglerna ska 

tillämpas. Öppenheten ger möjlighet till en dynamisk rättstillämpning präglad av 

kreativitet och skapande juridik, men ökar också kraven på kunskapen om den kontext 

som rättsreglerna ska verka i.187 

Det tidigare justitierådet Staffan Vängby har konstaterat att det finns ”mer djärva 

och mer försiktiga ledamöter i HD” vilket han menar medför att HD:s rättsutveckling på 

det skadeståndsrättsliga området inte alltid är konsekvent.188  När det inte går att 

fastställa objektivt vilket värdesystem som ska ha överhanden över det andra måste 

argumentationens slutpunkt till slut bestämmas av en enskild individs personliga 

preferens.189 Den tendens som noterats av Vängby är intressant. Kanske är den en orsak 

till att NJA 1994 s 637 och NJA 2003 s 567 upplevs som delvis svårförenliga. Medan 

domstolen i det förra fallet valde en progressiv, utmanande linje tycks ambitionen i det 

senare fallet snarare ha varit att få kränkningsersättningen vid tryckfrihetsrättsligt förtal 

att passa in i det övergripande systemet. Ett annat exempel på att domares olika synsätt 
                                                
184 För tillämpningen av SkL 2:3 spelar det dock ingen roll om brottet har preskriberats enligt 
skadeståndsrättsliga regler. 
185 Eek [1942], s 116. 
186 Friberg, s 80. Se även Dahlstrand, s 67. 
187 Jfr Dahlstrand, s 26 f. 
188 Vängby, s 1200. 
189 Jfr Peczenik, s 707. Det har anförts att just detta – att yttrandefrihetsbrotten i hög grad baseras på tycke 
och smak – är ett argument emot straffrättslig kriminalisering. Se Bull [2006], s 325 f. 
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kan få avgörande betydelse är en jämförelse mellan Sommerlath-målet och Persbrandt-

målet. Båda fallen handlar om förtalsuppgifter som spridits till en stor krets och båda 

fallen handlar om att tidningarna inte kontrollerat de uppgifter som publicerats 

tillräckligt väl. Att fallen bedöms så olika kan ses som ett exempel på hur oförutsebart 

TF har blivit i detta hänseende. 

I fråga om kränkningsersättning vid brott har domstolarna fått ett tydligt mandat att 

utgå från de värderingar som råder i samhället. De skälighetsöverväganden som 

kännetecknar rätten till ideell ersättning ökar möjligheten att beakta sådana rättsfakta 

som tidigare inte ansetts relevanta vid en avvägning mellan två olika individers 

rättigheter. En förändrad syn på fri- och rättighetsfrågor kommer med tiden att innebära 

att rätten förändras. Frågan om de värden som ska skyddas verkligen skyddas kommer 

att ställas på sin spets. I detta sammanhang är det viktigt att den kontext domstolen 

utgår från i sin bedömning inte enbart beaktar skadeståndsrättsliga argument utan också 

straffrättsliga principer och det konstitutionella fundamentet.190 Det tycks därför bli 

avgörande för tillämpningen av TF hur vågspelet mellan individen och kollektivet på 

detta område med tiden faller ut.191  

Som konstaterades i avsnitt 2.5 kom den senaste utredningen på TF-området fram 

till att det inte fanns något behov av en bestämmelse om integritetsskydd på det 

grundlagsskyddade området. Genom skadeståndsrättens ökade intresse för fri- och 

rättigheter och en HD som är allt mer villig att träda in för att korrigera vad domstolen 

uppfattar som anomalier öppnas dock enligt min mening en möjlighet för att bakvägen 

                                                
190 Det förtjänar här att påminnas om den notering som gjordes i avsnitt 1.3 om att tryckfrihetsrätten har 
så pass många särpräglande drag att den inte bör delas in i olika discipliner. Som jag ser det skulle tryck- 
och yttrandefrihetsrätten gynnas av att betraktas som en sammanhållen enhet i högre grad än vad som ofta 
sker idag. 
191 Jfr Dahlstrand, s 43 ff. Se även Persson [2002], s 28 f, som anför att domstolens praktiska perspektiv 
utmanar lagstiftningens mer teoretiska perspektiv när det ska bedömas om en lagstiftning är otillräcklig 
för att uppnå de tänkta syftena eller de resultat som betonas av övergripande principer.  
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föra in ett starkare integritetsperspektiv på det medierättsliga området.192 Här uppstår 

som jag ser det ytterligare en utmaning för den konstitutionella rätten och en potential 

för att förändra TF i grunden, utan att behöva gå den något omständliga väg som 

grundlagen anvisar. 193 Om kraftfulla skadeståndssanktioner skulle slå igenom som 

verktyg för att styra vad som trycks skulle det alltså enligt mening utgöra något av en 

bomb i systemet och kortsluta de garantier som grundlagsskyddet är till för att skydda. 

 

6.3 TF i möte med en nygammal utveckling 
Den svenska tryckfrihetslagstiftningen vilar på en liberal tankegrund där ett samband 

dras mellan möjligheten till ett fritt meningsutbyte och demokratins fortlevnad.194 

Utgångspunkten är enkelt uttryckt att ”yttrandefriheten är ett korrektiv mot att åsikter 

eller upplysningar undanhålls allmänheten eller att saker och ting framställs på ett 

felaktigt sätt”.195 Grundlagen är inte anpassad för att beakta också andra värden och den 

förändring som skett vad gäller statusen för den personliga integriteten har därför 

behövt beaktas inom ramen för andra system.196 

När rättsprinciper står mot varandra måste de vägas mot varandra. För att 

domstolen ska kunna komma till ett slut som uppfattas som korrekt krävs ofta 

avvägningar görs mellan flera olika, i sig ofta likvärdiga, skäl. Till hjälp i bedömningen 

                                                
192 Se bl a NJA 2011 s 357 och NJA 2012 s 535. Målen är del av den omläggning HD de senaste åren 
gjort i fråga om påföljdspraxis i narkotikamål. Genom omläggningen har straffnivån sjunkit påtagligt. 
Särskilt bör justitierådet Lindskogs särskilda tillägg i det senare fallet noteras. Lindskog argumenterar för 
att det föll på HD att ta initiativet till en förändring när ”[e]tt tillrättaläggande genom lagstiftning av den 
oacceptabla påföljdspraxis som hade kommit att utvecklas under åren inte [var] att förvänta […]inom en 
rimlig tidshorisont”. Det kan diskuteras om det går att jämföra denna situation med den potentiella 
förändring som diskuteras i uppsatsen. Omläggningen i narkotikamålen skedde exempelvis i stora delar 
till den straffades fördel, medan en höjning av kränkningsersättningen skulle vara till den straffades 
nackdel. I fråga om kränkningsersättning beaktas också ett brottsoffer, vilket inte sker i narkotikamål. 
Oavsett detta måste det ändå anses stå klart att HD i och med omläggningen ger uttryck för en mer 
självständig attityd gentemot lagstiftaren än vad som tidigare ofta varit fallit och att det inte kan anses 
otroligt att en sådan attityd får genomslag också på andra områden. 
193 Jfr Axberger [1998], s 10 f. 
194 Eek [1948], s 15. 
195 Axberger [1998], s 10. 
196 Att regleringen bygger på ett tydligt val där den allmänna upplysningen gett tyngre vikt än den 
enskildes intresse är tydligt också vid en läsning av 1912 års betänkande. Där betonas att ”det rena 
privatlivets helgd” visserligen ska vara fredat, men att pressen har en ”berättigad och nyttig uppgift i att 
framdraga och kritisera icke endast sådana missförhållanden, som yppa sig vid handhavandet av den 
organiserade offentliga förvaltningen, utan ock sådana, som betingas av enskildas göranden och låtanden 
av beskaffenhet att beröra en större allmänhets intresse eller eljes äga en betydelsefull social sida”. Se 
1912 års betänkande, s 114. 
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kan domstolen använda sig av juridiska auktoritetsskäl, etiska sakskäl och den konkreta 

kontexten.197 I praktiken sker en sådan avvägning genom upprättande av en ”vinst- och 

förlustkalkyl”, där för- och nackdelar med en fällande dom förs upp i varsin kolumn.198  

I ett konkret fall kan det vara lockande att ge stor vikt åt ekonomiska faktorer. Det 

kan med fog ifrågasättas om det är rimligt att en person ska kunna tjäna pengar på att 

sprida känsliga uppgifter om någon.199 I en avvägning mellan parternas vinster och 

förluster på det konstitutionella området är det enligt min mening dock viktigt att dessa 

inte enbart räknas i pengar utan också i ”kränkta rättigheter”. Härvid är det viktigt att 

fundera över vilka konsekvenser det kan få om en ansvarig utgivare vid varje 

publicering måste beakta de ekonomiska följder som detta kan få, om situationen blir 

sådan att ekonomisk vinst alltid väger tyngre än förlorad yttrandefrihet. Ju mer den 

preventiva och klandrande funktionen av de sanktioner som döms ut vid brott mot TF 

förskjuts till kränkningsersättningen desto mer frångås dessutom principen om 

ensamansvar. Det kan inte anses otroligt att en ansvarig utgivare skulle kunna komma 

att utsättas för påtryckningar från ägare och andra bakomliggande intressen om dessa i 

större utsträckning skulle behöva bära konsekvenserna av en brottslig publicering. Det 

är som jag ser det av stor vikt att alla dessa faktorer beaktas innan en stor omvälvning 

sker i det tysta. Domstolarna behöver i tryckfrihetsmålen därför i högre grad göra 

sammanvägningar – inte avvägningar.200  

Det har argumenterats för att en fördel med TF:s formalism är att den ”hindrar att 

det som på kort sikt ter sig förnuftigt eller i vart fall inte nödvändigtvis felaktigt tillåts 

bryta igenom principer vilkas betydelse framför allt är långsiktig”.201 Utifrån ett sådant 

perspektiv är det tydligt att den ”skadeståndsventil” som i TF lämnats åt domstolarna 

leder till viss disharmoni. När en viss tillämpning väl fått fäste och blir betraktad som 

gällande rätt kan det också vara mycket svårt att vända utvecklingen.202  

                                                
197 Peczenik, s 699 ff. 
198 För exempel på hur en generell argumentationstabell, se Bull [2006], s 354. I fråga om förtalsbrott 
väger argumenten för och emot ett tryckfrihetsrättsligt skydd mycket ofta jämnt vilket enligt Bull gör 
brottet väl anpassat för bedömningar i domstol. Se Bull [2006], s 355 f.  
199 Jfr diskussionen i avsnitt 4.2. 
200 Jfr Peczenik, s 703 ff. 
201 Axberger [2007], s 188 f. 
202 Jfr Hellner, s 301, som liknar domstolarnas tillämpning av gällande rätt vid en maskin och också 
framhåller att just skadeståndsrätten ofta betraktas i termer av dess olika funktioner. 
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TF är tydlig i fråga om vilka begränsningar som satts upp mot lagstiftaren i fråga 

om möjlighet att ingripa mot tryckfriheten. Det kan därmed argumenteras för att det 

som inte uttryckligen anges som förbjudet är tillåtet. På så sätt begränsas ändå den 

tryckfrihetsprincip som grundlagsskyddats och alternativa vägar för en begränsning blir 

tillgängliga. En klassiskt viktig sådan åtgärd är betungande ekonomiska förpliktelser. 203  

I fråga om skadestånd vid tryckfrihetsbrott handlar problematiken därför inte så 

mycket om TF:s exklusivitet vad gäller det faktiska brottet som hur långt dess principer 

ska utsträckas. Bör en domstol till exempel beakta den så kallade TF-instruktionen även 

vid bestämmande av skadeståndsbeloppet? Maktpolitiskt aktualiserar detta frågan om 

grundlagens tillämplighet snarare än om dess faktiska innehåll.204 Det kan med fog 

ifrågasättas om en förpliktelse att åberopa TF 1:3 skulle göra någon skillnad i den 

faktiska bedömningen eller om det bara skulle bli ett uttryck för grundlagens 

trivialisering. Å andra sidan skulle en sådan förpliktelse kunna leda till att domstolar 

inte slentrianmässigt utgick från en klassisk skadeståndsrättslig argumentation utan 

utökade den relevanta kontexten med TF-specifika omständigheter.  

Det får enligt min mening anses som oklart hur domstolarna ser på denna fråga. Det 

är dock tydligt att HD i sina prejudikat på området inte utfört skadeståndsberäkningarna 

i något särskilt tryckfrihetsrättsligt ljus. Det tycks snarare vara den skadeståndsrättsliga 

oviljan att ge kränkningsersättningen ett alltför stort genomslag som bromsar 

utvecklingen mot höga skadeståndsnivåer än diskussionen om yttrandefrihetens 

politiska betydelse.205 

 

6.4 Systemrationalitetens vara eller icke vara 
Som noterats är den straffrättsliga legitimiteten beroende av att den kommunikation som 

sänds ut uppfattas som tillräckligt klandrande. I denna diskussion får det antas att 

allmänheten inte besitter samma kunskaper om klassisk straffrättsterminologi som en 

skolad jurist. Inom det allmänna rättsmedvetandet kan det alltså finnas en stark 

förväntan på att ett agerande ska bestraffas, samtidigt som det sannolikt inte finns någon 

förståelse för varför och hur detta sker med hjälp av en viss sanktion. Det är snarare 

                                                
203 Eek [1942], s 96 f. 
204 Jfr Persson [2002], s 30. 
205 Jfr Bull [2006], s 359. 
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troligt att det som upplevs mest rättvist är att den som begått ett brott får sitt straff och 

att den som fallit offer i sin tur får den kompensation som hen förtjänar.206  

Ett straff innebär att staten kommunicerar ett klander till den skyldige. Om 

processen drivs av den enskilde är det troligt att effekten av klandret uppfattas som 

annorlunda.207 Det skulle kunna diskuteras vilka följder det bör få när staten genom att 

avstå från att väcka åtal frånsäger sig sin rätt att klandra en handling på eget initiativ. 

Genom att ta sin hand ifrån den bestraffningsbara gärningen uttalas ju i princip att det 

inte finns något behov för kollektivet att uttala klander.208 Vore det inte i sådana 

situationer rimligt att den enskilde som bemödade sig att på egen hand föra talan fick ta 

emot en större del av klandervärdheten, exempelvis genom en rejäl kränknings-

ersättning? 

Mot ett sådant synsätt talar att det anses viktigt att särskilja straff från skadestånd. 

Om gränserna suddas ut riskerar viktiga principer inom systemen att gå förlorade.209 Det 

handlar bland annat om den tidigare diskuterade legalitetsprincipen och om motståndet 

till tydlig vedergällning. Den allmänna rättvisan har länge fått genomslag genom en 

normativ institutionalism där strukturen – staten – råder och styr men den enskilde 

individen till avgörande del godtar de värden som ställs upp och handlar i enlighet med 

dessa. I ett sådant system måste det finnas en allomfattande balans mellan de enskilda 

och staten, mellan staten och de enskilda samt mellan de enskilda.210 Att de principer 

som historiskt betraktats som konstitutionella fått genomslag på en bredare front 

innebär dock att gränserna mellan olika juridiska områden börjat mjukna och systemen 

likformas. Korsbefruktningen sker åt alla håll. Att skadeståndets preventiva funktion 

börjat betonas mer är ett exempel, men också att resonemangen kring den enskildes 

personlighetsskydd i allt högre grad uppvisar likheter med upphovsrättsliga 

diskussioner.211 Förverkligandet av det allmänna uppdraget har fått en alltmer civil-

                                                
206 Jfr Jönsson, s 269, samt Dahlstrand, s 93 f. 
207 Jfr Ekelöf, s 93 f. Ett tydligt exempel är Persbrandt-målet, som genom JK:s stöd fick ett mycket stort 
genomslag. 
208 Jfr skrivningen i BrB 5:5 om att allmänt åtal endast får väckas om det ”av särskilda skäl anses påkallat 
från allmän synpunkt”. Att samhället ändå kan klandra handlingen på initiativ av den enskilde framstår på 
sätt och vis som ologiskt men framgår av att den sanktion som utdöms är den samma oavsett åtalsform. 
209 Friberg, s 79. 
210 Lindberg, s 430 
211 Bull [2006], s 322 f. 
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rättslig prägel, vilket riskerar att skapa motsättningar till det gemensamma, kollektiva 

som tidigare intagit en stor plats i det svenska samhället.212 

Att systemet förändras innebär att nya, intressanta och förhoppningsvis mer 

effektiva lösningsmodeller kan uppstå. I denna situation gäller det att vara uppmärksam 

och inte tappa bort de principer som visat sig hållbara och behövs i 

samhällskonstruktionen även framöver.213  

 

6.5 Avslutande reflektioner 
Juridik existerar inte i sig själv och olika regleringar har alltid samband med olika 

kontexter. Det är därför inte självklart att problem av idag kan ställas mot lösningar från 

igår.214 De frågeställningar som utmanar tryckfriheten förändras i takt med tiden.215 Den 

som värnar yttrandefriheten måste därför ständigt vara på vakt efter såväl direkta som 

indirekta inskränkningar. Indirekta inskränkningar kan få minst lika stora konsekvenser 

som de direkta, och de är ofta såväl svårare att upptäcka som svårare att överblicka. 

Domstolarna har här ett särskilt ansvar att värna de värden som nationen vilar på.216 

Allmänt sett är svenska domstolar mindre politiskt känsliga än lagstiftaren. De är 

samtidigt ofta mindre intresserade av att upprätthålla en hög politisk moral. Att ge 

domstolar ökat ansvar för den konstitutionella tradition som varit starkast i Sverige 

innebär att skyddet kommer att förändras. Frågan om domstolarna är lämpade uppgiften 

bör besvaras med utgångspunkt i rättsliga traditioner, domstolarnas ställning och graden 

av förtrogenhet med yttrandefrihetsfrågor. 217  

De senaste decennierna har det konstitutionella rättighetsskyddet otvivelaktigt fått 

ett uppsving i Sverige. Det har sagts att utvecklingen lett fram till en ”konstitutionell 

stolthet” som fått svenska domare att, med stöd av RF:s rättighetskapitel, på allvar låta 

mänskliga rättigheter få genomslag.218 Genom SOU 2012:55 kan lagstiftaren sägas ha 

gett uttryck för att det tryckfrihetsrättsliga systemet fungerar och inga större 

                                                
212 Lind, s 220. 
213 Bull [2006], s 343. 
214 Jfr Bull [2003], s 206. 
215 Se t ex Eek [1948], s 15, för en kort diskussion om hur tryckfrihetens utmanare förändrats från det 
liberala genombrottet på 1700-talet till 1900-talets med privatiserade statssystem. 
216 Jfr Nelson [1952], s 16. 
217 Jfr Bull [2006], s 333 
218 Bull [2013], s 77 ff. 



 

 

 

55 

förändringar i kärnan är nödvändiga – i vart fall inte ännu. Härigenom uppstår en möjlig 

kontrast mellan en rättstillämpare som vill vara aktiv, utvecklande och ansvarsfull och 

en lagstiftare som kan upplevas blunda för kommande utmaningar. Risken för att 

rättstillämparen tar en genväg för att uppnå ett önskat resultat är enligt min mening 

påtaglig. Framtiden lär utvisa om lagstiftaren valt rätt strategi när den valt att lappa och 

laga i TF istället för att ta ett helgrepp på situationen.219 

 

  

                                                
219 Jfr skiljelinjen mellan kommitténs slutsatser och dess ordförande Lambertz i SOU 2012:55. 
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7 Källförteckning 

7.1 Offentligt tryck 
Prop 1972:5  Med förslag till skadeståndslag m.m. 
Prop 1993/94:130 Ändringar i brottsbalken m.m. 
Prop 2000/01:68 Ersättning för ideell skada 
Prop 2001/02:74 Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet 
Prop 2001/02:59 Hets mot folkgrupp, m.m. 
Prop 2012/13:69 Kränkande fotografering 
 
Bet 1990/01:KU21 Yttrandefrihetsgrundlag m.m. 
Bet 1993/94:KU21 Grundlagsändringar inför ett svenskt medlemskap i 

Europeiska unionen 
 
Betänkande med förslag till tryckfrihetsordning, avgivet den 20 december 1912  

[cit: 1912 års betänkande] 
 
SOU 1947:60 Förslag till tryckfrihetsförordning 
SOU 1975:49 Massmediegrundlag 
SOU 1980:8  Privatlivets fred 
SOU 1983:70 Värna yttrandefriheten 
SOU 1997:49 Grundlagsskydd för nya medier 
SOU 2001:28 Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet 
SOU 2004:114 Vissa tryck- och yttrandefrihetsrättsliga frågor 
SOU 2006:96 Ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten? 
SOU 2009:14 Grundlagsskydd för digital bio och andra 

yttrandefrihetsrättsliga frågor 
SOU 2010:68 Ny yttrandefrihetsgrundlag? 
SOU 2012:55 En översyn av tryck- och yttrandefriheten 
 
Ds 1991:78  Parallellinstruktion 
Ds 2007:10  Skadeståndsfrågor vid kränkning 
 
JK 1990 s 70  Bandy-fallet 
JK dnr 6966-05-30 Persbrandt-fallet 
JK dnr 8455-12-32 Call Girl 
 
Brottsoffermyndighetens referatsamling 2012 
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Leveson, Brian, An inquiry into the culture, practices and ethics of the press,  

Volume IV, Her Majesty’s Stationery Office 2012 
 

7.2 Praxis 
Högsta domstolen 
NJA 1943 s 445 
NJA 1966 s 565 
NJA 1976 s 150 
NJA 1987 s 285 I och II 
NJA 1988 s 118 
NJA 1992 s 594 
NJA 1994 s 637 
NJA 1999 s 275 
NJA 1999 s 749 
NJA 2000 s 355 
NJA 2003 s 567 
NJA 2004 s 574 
NJA 2005 s 462 
NJA 2006 s 467 
NJA 2007 s 540 
NJA 2007 s 747 
NJA 2011 s 537 
NJA 2012 s 535 
 
PT T 5516-12 
 
Övriga domstolar 
RH 1994:14 
 
Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom den 1 september 2005 i mål nr T 3062-03 
 
Svea hovrätt, dom den 31 maj 2013 i mål nr B 5670-10 
 
Stockholms tingsrätt, dom den 15 december 2006 i mål nr B 11840-06 
Stockholms tingsrätt, dom den 1 juni 2010 i mål nr B 18869-07 
 
Europadomstolen, dom den 24 juni 2004 i mål Von Hannover v Germany, appl no 59320/00 
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