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Sammanfattning 

Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) vilar på ett antal grundläggande principer. En av dessa är 

principen om ensamansvar, som innebär att endast en på förhand utsedd person kan hållas 

ansvarig för ett eventuellt yttrandefrihetsbrott. Ensamansvaret kompletteras av bestämmelser 

om särskilt korta preskriptionstider för allmänt åtal på grund av yttrandefrihetsbrott.  

Sedan YGL trädde i kraft i början av 1990-talet omfattas vissa databaser av det yttrandefri-

hetsrättsliga grundlagsskyddet. Enligt 6 kap. 1 § YGL ansvarar primärt databasens utgivare 

ensam för eventuella yttrandefrihetsbrott i densamma. Utgivarens ansvar omfattar sålunda allt 

material som vid varje tidpunkt finns tillgängligt i den aktuella databasen, för vilket preskript-

ion inte inträtt. 

År 2003 infördes en uttrycklig regel i YGL om preskriptionstidens beräkning vid yttrandefri-

hetsbrott i en databas. Regeln stadgar att preskriptionstiden i dessa fall beräknas från tidpunk-

ten då det aktuella materialet inte längre finns tillgängligt i databasen. Följden blir att preskript-

ion aldrig inträder för material som inte raderas ur databasen, den korta preskriptionstiden till 

trots. Utgivaren för en databas ansvarar sålunda för allt material som vid varje tidpunkt går att 

ta del av via databasen, oavsett när materialet ursprungligen publicerades.  

I uppsatsen visas, genom en studie av ansvarssystemets tillämpning på grundlagsskyddade 

databaser, att gällande rätt ger upphov till flera yttrandefrihetsrättsliga problem i förhållande 

till de överväganden som motiverat ansvarssystemets utformning. Vidare utreds och analyseras 

huruvida det kan finnas alternativa lösningar till dagens ordning som bättre lyckas balansera de 

olika intressen som ansvarssystemet har att tillvarata.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Principen om ensamansvar är en av de grundläggande principer som tryckfrihetsförordningen 

(TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) vilar på.1 Ensamansvaret innebär i korthet att end-

ast en i förväg utsedd person – vanligtvis en utgivare – kan hållas ansvarig för ett eventuellt 

tryck- eller yttrandefrihetsbrott. Varje annan person som enligt allmänna straffrättsliga princi-

per kunnat hållas ansvarig för brottet går samtidigt normalt fri.2 Ensamansvaret har, liksom 

yttrandefrihetsrätten i stort, till syfte att värna om det fria ordet.3 Men syftet är också att en-

samansvaret ska underlätta beivrande av brott inom det grundlagsskyddade området.4 Ensam-

ansvaret har sålunda att tillgodose dubbla, och i någon mån motstående, syften. 

I takt med att det yttrandefrihetsrättsliga grundlagsskyddet utvidgats till följd av den tekniska 

utvecklingen har ensamansvaret, ursprungligen utformat med tryckta skrifter i sikte, överförts 

till bland annat databaser. Men överföringen har inte varit problemfri. De grundläggande skill-

nader som digitalt tillhandahållande av information uppvisar i jämförelse med publicering i en 

tryckt skrift kan uppfattas ha lett till en obalans mellan de motstående intressen som ansvars-

systemet har att tillvarata. Särskilda problem uppstår utifrån ett yttrandefrihetsrättsligt per-

spektiv när ensamansvaret kombineras med de särskilda preskriptionsregler som gäller för 

yttrandefrihetsbrott i databaser, vilka stadgar att preskriptionstiden börjar löpa först då det 

aktuella materialet inte längre tillhandahålls.  

De nya problemen illustreras genom Högsta domstolens (HD) beslut per den 7 november 

2013.5 Målet rörde huruvida utgivaren för en grundlagsskyddad databas kunde hållas straff- 

och skadeståndsrättsligt ansvarig för en tillgänglig artikel som förts in i databasen av en tidi-

gare utgivare, långt före den nuvarande utgivarens tillträde. Utgivaren framhöll att så vore 

orimligt då hon inte haft att fatta några publicistiska beslut rörande artikeln. Vidare framhöll 

utgivaren att databasen rymde en oöverskådlig mängd information som var omöjlig för henne 

att kontrollera. HD tillämpade reglerna om ensamansvar och preskription i YGL och konsta-

                                                
1 Principen kommer till uttryck i 8 kap. TF och 6 kap. YGL. Övriga principer är de om (i) förbud mot censur och 
hindrande åtgärder, (ii) etableringsfrihet, (iii) meddelarskydd, (iv) särskild brottskatalog, samt (v) särskild rätte-
gångsordning med jury (se bl.a. SOU 2012:55 s. 157 ff.; Wennberg, Bertil, m.fl., Yttrandefrihetsgrundlagen, s. 15 f.).  
3 Se bl.a. Axberger, Hans-Gunnar, Tryckfrihetens gränser, s. 92; Warnling-Nerep, Wiweka & Bernitz, Hedvig, En 
orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet, s. 84; Holmberg, Erik, Frihet och ansvar i tryck och radio, s. 71.   
4 SOU 1947:60 s. 145; Axberger, Hans-Gunnar, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 122 f.; Strömberg, Håkan & Axber-
ger, Hans-Gunnar, Yttrandefrihetsrätt, s. 65. 
5 Högsta domstolens beslut meddelat den 7 november 2013 i mål nr Ö 3507-12. 
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terade att utgivaren, invändningarna till trots, fick anses straff- och skadeståndsrättsligt ansva-

rig för allt material i databasen. Följaktligen ”ärver” utgivaren för en grundlagsskyddad databas 

ansvaret för sina företrädares publicistiska beslut. 

HD:s beslut är inte i sig kontroversiellt. Tvärtom är beslutet det enda rimliga givet dagens lag-

stiftning.6 I kölvattnet av domstolens beslut har dock röster höjts från intresseorganisationer 

som menar att rättsläget är ohållbart och att det leder till orimliga konsekvenser för medieföre-

tagen.7 Medieföreträdare har antytt att det långtgående ansvar som åläggs databasers utgivare 

hotar den reella möjligheten att tillhandahålla nyhetsarkiv på internet,8 vilket draget till sin 

spets skulle kunna innebära att en viktig informationskälla i förlängningen riskerar att för-

svinna.  

Å andra sidan pekar företrädare för andra organisationer på betydelsen av effektiv repression 

och upprättelse vid yttrandefrihetsbrott och på vikten av att lagstiftningen inte förändras på 

bekostnad av dessa intressen.9 Dessa argument ter sig särskilt relevanta i ett allt mer digitali-

serat samhälle, där möjligheterna till spridning, sökning och sammanställning av information 

är större än någonsin. Brottsliga uttalanden som lämnas i en databas på internet har väsentligt 

större spridningspotential än uttalanden som lämnas i exempelvis en papperstidning. Inform-

ationen kan med marginell arbetsinsats nå ett obegränsat antal människor på kort tid. Dessu-

tom fortsätter information på internet att vara lättillgänglig och sökbar under en längre, kanske 

obegränsad, tid.  

Till följd av den tekniska utvecklingen har ansvarssystemets inneboende intressekonflikt up-

penbarligen trissats upp. Utifrån ett yttrandefrihetsrättsligt perspektiv kan två övergripande 

problem med dagens rättsläge formuleras. För det första tenderar det straff- och skadestånds-

rättsliga ansvaret att åläggas ”fel” person. För det andra riskerar uppgifter att underkastas 

rättslig prövning mycket lång tid efter att de ursprungligen publicerats. Trots vikten av reella 

                                                
6 De möjliga konsekvenserna av ett ensamansvar i kombination med dagens beräkning av preskriptionstid för 
yttrandefrihetsbrott i en databas identifierades av Yttrandefrihetskommittén redan i SOU 2012:55, s. 385. 
7 Se bl.a. intresseorganisationen Utgivarnas pressmeddelande per den 7 november 2013 i vilket krav på lagändring 
framfördes: http://www.utgivarna.se/pressrum/pressmeddelanden/225-regeringen-maste-omedelbart-ta-
initiativ-till-en-lagandring (kontrollerad 2014-04-13) 
8 Se bl.a. Peter Wolodarskis, chefredaktör och ansvarig utgivare för Dagens Nyheter, uttalanden i följande artik-
lar: Kärrman, Jens, Ny dom: Evigt utgivarskap på nätet, 2013-11-07, http://www.dn.se/nyheter/sverige/ny-dom-
evigt-utgivarskap-pa-natet/ (kontrollerad 2014-02-15), Jansson, Pär, Wolodarski om domen: Det behövs en lagändring, 
2013-11-08, http://www.journalisten.se/nyheter/wolodarski-om-hd-domen-det-behovs-en-lagandring (kontrol-
lerad 2014-02-15). 
9 Se t.ex. Enander, Robin & Schultz, Mårten, Medieföretag vill försvåra kamp mot brott på internet, 2013-12-07, 
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/medieforetag-vill-forsvara-kamp-mot-natbrott_8800024.svd (kontrolle-
rad 2014-04-13); Boman, Benjamin O J, Medieföretagen bör ta fullt ansvar för internet, 2013-12-13, 
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/medieforetagen-bor-ta-fullt-ansvar-for-natet_8820500.svd (kontrolle-
rad 2014-04-13). 
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möjligheter att beivra yttrandefrihetsbrott, vilket dagens ordning tillhandahåller, framstår lag-

stiftningen som fyrkantig och dåligt anpassad till dagens förhållanden. Problematiken motive-

rar en kritisk analys av ansvarssystemet och tänkbara alternativ till detsamma för att undersöka 

huruvida en ordning som bättre balanserar de motstående intressena går att finna. 

Databasreglerna är för tillfället ämne för granskning även av lagstiftaren. Dess framtid är där-

med oviss. I augusti 2012 kom Yttrandefrihetskommittén med sitt slutbetänkande En översyn av 

tryck- och yttrandefriheten.10 Utredningen presenterade bland annat ett förslag om ändrad beräk-

ning av preskriptionstid för vissa så kallade arkivdatabaser. Ändringarna föreslogs träda i kraft 

den 1 januari 2015. Förslaget analyseras i uppsatsens tredje del. Samtidigt arbetar Justitiedepar-

tementet i skrivande stund med direktiven till en ny utredning som enligt utsaga ska röra just 

databasreglerna.11 Oavsett vilken framtid den aktuella regleringen går till mötes kommer detta 

examensarbete att ha avslutats innan eventuella ändringar hunnit träda i kraft. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen behandlar utgivarens ansvar för innehållet i databaser som omfattas av YGL. Ett 

centralt syfte är att utreda vilka problem som dagens ordning ger upphov till (kapitel 3). Vidare 

syftar uppsatsen till att utifrån de problem som identifieras presentera och kritiskt analysera 

tänkbara alternativ till dagens ordning (kapitel 5, 6 och 7). De presenterade förslagen ska ut-

värderas dels i förhållande till hur väl de löser dagens problem, dels i förhållande till huruvida 

förslagen tillgodoser det yttrandefrihetsrättsliga ansvarssystemets bakomliggande intressen.  

För att framställningen ska uppnå sitt syfte ska följande frågeställningar besvaras: 

1. Vilka problem ger tillämpningen av dagens ansvarssystem för grundlagsskyddade data-

baser upphov till ur ett yttrandefrihetsrättsligt perspektiv? 

2. Vilka olika intressen har det yttrandefrihetsrättsliga ansvarssystemet att balansera?  

3. Kan en mer ändamålsenlig reglering, som löser problemen i punkt 1 och som tillgodo-

ser intressena i punkt 2, utformas 

a. inom ramen för ensamansvarets utformning? 

b. genom en generell modifiering av preskriptionsreglerna? 

c. på något annat sätt? 

                                                
10 SOU 2012:55. 
11 Se Lundquist, Hanna, Evigt utgivarskap ska utredas, 2014-02-21 http://www.journalisten.se/nyheter/evigt-
utgivarskap-ska-utredas (kontrollerad 2014-04-13). Informationen bekräftad av Gellerbrant, Gustav (politiskt 
sakkunnig, Justitiedepartementet), uppgift lämnad per e-post 2014-04-14. 
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1.3 Avgränsningar 

Ämnet för denna uppsats är det yttrandefrihetsrättsliga ansvarssystemet för grundlagsskyddade 

databaser. Trots att ämnet vid en första anblick kan ge intryck av att vara snävt så har författa-

ren under arbetets gång blivit varse komplexiteten av och spretigheten inom det yttrandefri-

hetsrättsliga systemet, även när endast en liten del av detsamma undersöks. Inom ramen end-

ast för det yttrandefrihetsrättsliga ansvarssystemet ryms såväl straffrätt som skadeståndsrätt 

och därtill preskriptionsregler av varierande art som är av stor betydelse för det yttrandefri-

hetsrättsliga ansvaret i praktiken. En mängd bakomliggande syften hänförliga till olika delar 

och nivåer av det yttrandefrihetsrättsliga ansvarssystemet gör sig således gällande, vilket gärna 

förvirrar den som borrar ner sig i ämnet – åtminstone har det understundom förvirrat författa-

ren. Avgränsningar har varit nödvändiga.  

Inledningsvis ska framhållas att denna uppsats inte i någon aspekt kommer att behandla den 

allmänna tryckfrihet som tillkommer varje svensk medborgare enligt regeringsformens andra 

kapitel. Framställningen är inriktad på yttrandefriheten inom det område där YGL är tillämp-

lig. Uppsatsen ska emellertid inte beröra generella frågor om grundlagens existens eller om 

dess eventuella behov av att bli mer teknikneutral. 

Framställningen tar sikte på den yttrandefrihetsrättsliga principen om ensamansvar och dess 

praktiska tillämpning. Övriga yttrandefrihetsrättsliga principer12 ska således inte behandlas mer 

än flyktigt. Inte heller ensamansvaret ska analyseras i förhållande till samtliga grundlagsskyd-

dade medier, utan fokus ska ligga på ensamansvaret för grundlagsskyddade databaser. För att 

denna framställning ska nå sitt syfte krävs dock även att motiven för och övervägandena i 

samband med införande av ensamansvar i förhållande till andra grundlagsskyddade medier 

beaktas och analyseras.   

Definitionen av vad som utgör en databas kan variera beroende på i vilken kontext begreppet 

används.13 Av intresse för denna framställning är databasens funktion snarare än dess tekniska 

uppbyggnad. Framställningen gör således inte anspråk på att beskriva det senare. Enligt legal-

definitionen i 1 kap. 1 § femte stycket YGL framgår att en databas i YGL:s mening är ”en sam-

ling information lagrad för automatiserad behandling”. Det är i denna bemärkelse som begreppet an-
                                                
12 Principerna om (i) censurförbud, (ii) etableringsfrihet, (iii) meddelarskydd, (iv) särskild brottskatalog, samt (v) 
särskild rättegångsordning (se bl.a. SOU 2012:55 s. 157 ff.; Wennberg, Bertil, m.fl., Yttrandefrihetsgrundlagen, s. 15 
f). 
13 Se för varierande definitioner av begreppet t.ex. Svensson & Östling, Databaser – ett skadeståndsrättsligt perspektiv, 
s. 14 f.; Jensen, Eva, Myndigheternas databaser, s. 19; Padron-McCarthy, Thomas & Risch, Tore, Databasteknik, s. 8; 
Seipel, Peter, Databasrätt – Fokus på upphovrätt och avtal, s. 14 samt http://www.ne.se/lang/databas, Nationalencyk-
lopedin, hämtad 2014-02-13. 
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vänds inom ramen för denna framställning. En omfattande diskussion kan föras kring vad 

som i lagens mening utgör en sådan databas. Denna fråga kommer endast att beröras i perife-

rin. Inom ramen för ett av lösningsförslagen kommer dock möjligheten att dela in en databas i 

olika delar att behandlas.  

Ett annan aktuell fråga rör vilka databaser som åtnjuter, eller bör åtnjuta, grundlagsskydd en-

ligt reglerna i YGL, och vilken eventuell kritik som kan riktas mot ett system med frivilligt 

grundlagsskydd för databaser.14 Frågan kommer inte att behandlas i uppsatsen. Uppsatsen 

begränsas dessutom till att behandla endast sådana grundlagsskyddade databaser som hålls 

tillgängliga för allmänheten online, det vill säga via internet.  

Uppsatsen kommer bland annat att behandla ensamansvarets syfte att underlätta beivrande av 

yttrandefrihetsbrott. De särskilda åtalsregler som gäller för vissa av de brott som finns upp-

tagna i YGL:s särskilda brottskatalog (bland annat förtal och förolämpning) är av stor bety-

delse för beivrandet av yttrandefrihetsbrott i praktiken. Dessa särskilda åtalsregler faller dock 

utanför förevarande framställning.  

Stora delar av uppsatsen kommer att röra preskriptionsfrågor, då dessa är av stor betydelse för 

hur det yttrandefrihetsrättsliga ansvaret i förhållande till databaser ter sig i praktiken. Det som 

kommer att behandlas är frågor som rör eventuella förändringar av grunderna för preskriptions-

tidens beräkning. Lämpligheten av preskriptionstidernas längd i ska inte diskuteras närmare då 

det skulle påverka hela det yttrandefrihetsrättsliga systemet. 

När lämpligheten av möjliga lösningar på dagens problem diskuteras måste de olika intressen 

som det yttrandefrihetsrättsliga systemet har att iaktta vägas mot varandra. Yttrandefrihetsin-

tresset ska således vägas gentemot de skyddsintressen som ligger bakom yttrandefrihetsbrotten 

i YGL. I denna framställning görs emellertid ingen fullständig genomgång av yttrandefrihets-

brotten, utan endast en översiktlig redogörelse för de olika brottskategorierna och dess 

bakomliggande skyddsintressen lämnas.  

1.4 Metod och material 

Uppsatsens inriktning har krävt flera olika metodologiska grepp. I uppsatsens inledande del, 

där gällande rätt presenteras, har en traditionell rättsdogmatisk metod använts. Begreppet 

                                                
14 Frågan har inte minst blivit aktuell i ljuset av lanseringen av webbsidan Lexbase, se t.ex. Brinnen, Martin, Lex-
base visar på ett grundläggande fel i grundlagarna – TF och YGL har nått vägs ände, 2014-02-13, 
http://www.dagensjuridik.se/2014/02/lexbase-visar-pa-ett-grundlaggande (kontrollerad 2014-04-13). 
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rättsdogmatik är i sig föga upplysande, och dess egentliga innebörd kan med rätta ifrågasät-

tas.15 Det har i förevarande fall varit fråga om en rättskällebunden analys där framförallt lag-

text, men även förarbeten, praxis och doktrin, studerats och värderats. I de avsnitt som be-

handlat regleringens bakomliggande syften har förarbetesuttalanden tillmätts särskild bety-

delse. Utöver förarbetena till YGL har bland annat förarbetena till TF studerats. Dessa har 

varit direkt relevanta då de principer som behandlas i uppsatsen överförts i sin helhet från TF 

till YGL.16 Praxis har framförallt fyllt funktionen att illustrera vilka konsekvenser gällande rätt 

idag ger upphov till. Gällande rätt får beskrivas såsom förhållandevis klar på det område som 

behandlats.  

I uppsatsens andra del har en mer kritiskt rättsdogmatisk metod använts.17 Metoden illustreras 

av författarens ambition att gå längre än att beskriva gällande rätt (som alltså fastslagits genom 

en rättskällebunden analys i del ett). Tanken har varit att med fristående ändamålsargument 

påvisa att rättsläget är otillfredsställande och behäftat med problem. Den praktiska tillämp-

ningen har härvidlag ställts i förhållande till de överväganden som ursprungligen motiverat 

utformningen av systemet. Förarbeten har således varit en viktig källa i denna del. 

Ytterligare ett steg har därefter tagits. Efter att ha konstaterat rättsläget såsom otillfredsstäl-

lande har i uppsatsens tredje del tänkbara alternativ till dagens ordning de lege ferenda presente-

rats och analyserats. Med anledning av ämnesvalet och uppsatsens frågeställningar har uppsat-

sen sålunda fått vissa rättspolitiska inslag. Huruvida förekomsten av sådana rättspolitiska inslag 

endast är att betrakta såsom en argumentations- och analysteknik, eller snarare bör betraktas 

såsom en metod i sig själv, kan diskuteras. Analysen har genomförts på ett systemlojalt sätt 

genom att presenterade lösningar har bedömts i förhållande till de intressen som legat till 

grund för dagens reglering. Den mer fria diskussion som därutöver hade varit möjligt att föra 

om lösningsalternativens lämplighet har undvikits. En sådan diskussion skulle riskera att bli 

helt politisk och sålunda svår att föra med rättsvetenskapliga ambitioner.  

Uppsatsens tredje del utgörs inte uteslutande av analyser de lege ferenda utan innehåller också 

mer deskriptiva delar. Detta beror på den problembaserade struktur som uppsatsen har fått. 

För att ge mer substans åt de rättspolitiska diskussionerna har inom ramen för vissa lösnings-

förslag de aktuella frågornas behandling inom närliggande rättsområden undersökts. Tanken 

                                                
15 Se t.ex. Sandgren, Claes, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, TfR 2005 s. 649 ff. 
16 Se prop. 1990/91:64 s. 1; Wennberg, Bertil, m.fl., Yttrandefrihetsgrundlagen, s. 13 ff. Undantag gäller för bl.a. 
etableringsfriheten som inte kunnat överföras i oförändrat skicka från TF till YGL. Principen är inte relevant för 
denna framställning och ska därför lämnas därhän. 
17 Kleineman, Jan, Rättsdogmatisk metod, i Korling, Fredric, & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, s. 39. 
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har varit att hämta inspiration inför analysen. I dessa undersökande och deskriptiva delar har 

traditionell rättsdogmatisk metod tillämpats i enlighet med vad som redogjorts för ovan. Även 

internationella utblickar har gjorts där utländsk lagtext, praxis, litteratur och artiklar studerats. 

Utblickarna har snarast syftat till att inhämta exempel på hur isolerade frågor behandlats inom 

andra rättsordningar, för att sätta den svenska lagstiftningen i nytt ljus. Det har sålunda inte 

varit fråga om några traditionella komparativa analyser. Eftersom yttrandefriheten regleras 

även genom Europakonventionen18 har det varit nödvändigt att undersöka sådan praxis från 

Europadomstolen som direkt kan påverka regleringens utformning i svensk rätt.   

Ambitionen har varit att behandla uppsatsens frågor och analysera möjliga lösningar utifrån ett 

neutralt perspektiv i förhållande till bakomliggande, motstående intressen. Vid problemidenti-

fieringen i kapitel 3 har dock ett yttrandefrihetsrättsligt perspektiv anlagts. Med detta menas att 

problemen formulerats utifrån mediernas synvinkel. Detta på grund av att YGL i sin helhet är 

en reglering uppställd för att skydda just yttrandefriheten, och eftersom det är i förhållande till 

detta bakomliggande intresse som dagens ordning framstår som problematisk. Ett strikt ytt-

randefrihetsrättsligt perspektiv hade dock inte räckt till för att i nästa steg kunna utvärdera 

lämpligheten av tänkbara lösningar på problemen. För det fall en reglering lyckas lösa de ytt-

randefrihetsrättsliga problemen men detta sker på bekostnad av motstående intressen har vå-

gen inte hamnat i jämvikt – enbart tippat över. Lösningarna har sålunda utvärderats även i 

förhållande till de övriga intressen som ligger till grund för dagens reglering. 

1.5 Disposition 

Uppsatsens problembaserade inriktning har påverkat dess disposition. På grund av uppsatsens 

ämne, syften och frågeställningar har det inte varit lämpligt att strukturera uppsatsen på det 

klassiska sätt där en deskriptiv inledande del följs av en avslutande sammanhållen analys. I 

stället har deskriptiva och analytiska avsnitt fått löpa om varandra i syfte att hela tiden föra 

uppsatsen framåt.  

Kapitel 2: I kapitlet lämnas en redogörelse över gällande rätt (ensamansvaret, sanktionerna 

och preskriptionstiderna), vilket avslutas med en presentation av Högsta dom-

stolens beslut i mål Ö 3507-12. Syftet är att ge läsaren en förståelse för hur rätts-

läget ser ut idag, såsom grund för den kommande framställningen. 

                                                
18 Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
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Kapitel 3: I kapitlet redogörs för de yttrandefrihetsrättsliga problem som tillämpningen av 

gällande rätt för med sig. Kapitlet återknyter till den första frågeställningen och 

innehåller såväl deskriptiva som analytiska avsnitt. Relevanta bakomliggande 

motiv och överväganden som legat till grund för systemets utformning presente-

ras. Därefter utvärderas hur dagens rättsläge förhåller sig till dessa motiv. Syftet 

är att problemen ska ligga till grund för de lösningsförslag som presenteras i ka-

pitel 5, 6 och 7. Förslagen ska också utvärderas i förhållande till hur väl de löser 

de identifierade problemen. 

Kapitel 4: I kapitlet redogörs för de olika skyddsintressen som det yttrandefrihetsrättsliga 

ansvarssystemet har att balansera. Kapitlet återknyter till den andra frågeställ-

ningen. Syftet är de lösningsförslag som presenteras i de tre efterföljande ka-

pitlen ska utvärderas gentemot dessa intressen. 

Kapitel 5: I kapitel fem behandlas frågeställning 3a; huruvida en lämplig lösning går att 

finna inom ramen för ensamansvarets utformning. Kapitlet är genomgående 

analytiskt. Det förslag som presenteras innebär att utgivarskapet delas upp.  

Kapitel 6: I kapitel sex behandlas frågeställning 3b; huruvida en lämplig lösning går att 

finna genom en modifiering av preskriptionsreglerna. Kapitlet innefattar såväl 

deskriptiva som analytiska avsnitt. Som stöd för analysen undersöks inlednings-

vis hur frågan om digital publicering och preskription hanterats utom yttrande-

frihetsrätten – såväl nationellt som internationellt. Även relevanta europarätts-

liga aspekter berörs. Därefter utvärderas förslaget. 

Kapitel 7: I kapitel sju behandlas frågeställning 3c; huruvida en lämplig lösning går att 

finna på något annat sätt än genom att ändra utformningen av ensamansvaret el-

ler preskriptionsreglerna. Kapitlet är såväl deskriptivt som analytiskt i delar. Tre 

olika lösningsförslag presenteras och utvärderas. Ett av alternativen har föresla-

gits av lagstiftaren. Ett annat har inte tidigare behandlats. Ett tredje har utfor-

mats med inspiration av en upphovsrättslig ansvarsmodell som tillämpas i USA.  

Kapitel 8: I uppsatsens avslutande kapitel lämnas en avslutande kommentar. Syftet är att 

återknyta till uppsatsens syfte och frågeställningar. 
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DEL I – GÄLLANDE RÄTT  

Ämnet för förevarande uppsats är det yttrandefrihetsrättsliga ansvarssystemet för grundlagsskyddade databaser. 

Uppsatsens syfte är att problematisera gällande rätt och analysera tänkbara alternativ till dagens ordning. För 

att så ska vara möjligt krävs kännedom om systemets centrala delar; ensamansvaret, sanktionsformerna samt 

preskriptionsreglerna. Dessa delar ska redogöras för i följande kapitel. 

2 Det yttrandefrihetsrättsliga ansvarssystemet  

I kapitlet lämnas en redogörelse för gällande rätt på det område som uppsatsen behandlar. 

Inledningsvis presenteras det yttrandefrihetsrättsliga ensamansvaret; dess bakomliggande syf-

ten och dess uppbyggnad (2.1). Därefter redogörs kort för de sanktioner som aktualiseras vid 

yttrandefrihetsbrott i en databas (2.2), följt av en presentation av de yttrandefrihetsrättsliga 

preskriptionsreglerna jämte bakomliggande syften (2.3). Kapitlet avslutas med en redogörelse 

för Högsta domstolens beslut per den 7 november 2013 i mål Ö 3507-12 (2.4). Syftet med 

detta kapitel är att ge läsaren förståelse för hur rättsläget ser ut idag. 

2.1 Ensamansvaret 

Ensamansvaret innebär i korthet att endast en i förväg utsedd person med särskilt inflytande 

över publiceringen – vanligtvis en utgivare – ska kunna hållas ansvarig för ett yttrandefrihets-

brott. Den som enligt allmänna straffrättsliga regler skulle hållits ansvarig för brottet går sam-

tidigt normalt fri.19  

2.1.1 Bakomliggande syften 

2.1.1.1 Något om sedvanligt straffrättsligt ansvar 

I varje civiliserat samhälle förekommer brott och straff. Brott är gärningar som av lagstiftaren 

har ansetts så pass klandervärda att de har kriminaliserats genom politiska beslut.20 Straff är 

samhällets mest ingripande och kraftfulla medel mot oönskade beteenden och döms ut när en 

                                                
19 Detta är en följd av TF och YGL:s exklusivitet som kommer till uttryck i 1 kap. 3 § TF och 1 kap. 4 § YGL. 
20 Av BrB 1 kap. 1 § framgår vad som utgör brott. Enligt en ofta uttalad åsikt ska kriminalisering användas som 
“en sista utväg”, d.v.s. i så begränsad utsträckning som möjligt (se Lernestedt, Claes, Kriminalisering, s. 15.). 
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person kan hållas ansvarig för ett brott.21 Ett straff är repressivt till sin karaktär eftersom det 

innebär ett ingripande mot någonting som redan har inträffat.  

Det finns många olika teorier kring vad som är straffhotets egentliga syfte eller ändamål. Enligt 

de så kallade relativa straffteorier som idag är dominerande så har straffet i allmänhet, trots sin 

repressiva karaktär, som främsta syfte att verka preventivt.22  Straff utdöms alltså enligt dessa 

teorier primärt för att i förlängningen hindra framtida brott.  

Till ansvar för brott inom den allmänna straffrätten kan först och främst den som har utfört 

den brottsliga gärningen – gärningsmannen – hållas ansvarig. Därutöver kan varje person som 

i tillräckligt hög grad har främjat den brottsliga gärningen hållas ansvarig såsom medverkande 

enligt 23 kap. 4 § brottsbalken (BrB). 

2.1.1.2 Det yttrandefrihetsrättsliga ansvaret 

Det yttrandefrihetsrättsliga ansvarssystemet skiljer sig på många punkter från det allmänt 

straffrättsliga. Ensamansvaret tillgodoser framförallt två syften. För det första syftar ensaman-

svaret till att underlätta beivrandet av yttrandefrihetsbrott.23 Eftersom en på förhand utpekad person 

hålls ansvarig för brott går det snabbt och enkelt att utkräva ansvar i de fall yttrandefrihets-

brott kan konstateras. Om sedvanligt straffansvar i stället skulle tillämpas skulle det många 

gånger vara svårt att fastställa vem som skulle kunna hållas juridiskt ansvarig för brottet. Utgi-

varen skulle exempelvis kunna hävda att denne inte känt till innehållet i den aktuella skriften 

för att undkomma ansvar.  

För det andra ingår ensamansvaret som en del i det större yttrandefrihetsrättsliga systemet 

som har till övergripande syfte att garantera en vidsträckt och utnyttjad yttrandefrihet.24 Ensamansva-

ret är en av sex grundläggande principer som tillsammans uppbär det yttrandefrihetsrättsliga 

systemet i sin helhet.25 Principen om ensamansvar är i praktiken nära sammankopplad med en 

                                                
21 SOU 2007:080 s. 18. 
22 Dahlström, Mats, Strand, Anette & Westerlund, Gösta, Brott & Påföljder, s. 431. Notera att det inte finns något 
entydigt eller definitivt svar på vad som är straffets egentliga syfte eller på vad som utgör straffets funktion. Sva-
ret får i stället sökas bland olika straffteorier. Enligt teorier om straffets allmänprevention, centrala inom dagens 
kriminalpolitik, är straffets syfte att avskräcka allmänheten från att begå brott. Individualpreventiva teorier går i 
stället ut på att syftet med straffet är att motverka att en tidigare brottsling begår brott på nytt (Leijonhufvud, 
Madeleine & Wennberg, Suzanne, Straffansvar, s. 15 ff.). 
23 SOU 1947:60 s. 145 ; Axberger, Hans-Gunnar, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 122 f; Strömberg, Håkan & Axber-
ger, Hans-Gunnar, Yttrandefrihetsrätt, s. 65. 
24 Se bl.a. Axberger, Hans-Gunnar, Tryckfrihetens gränser, s. 92; Warnling-Nerep, Wiweka & Bernitz, Hedvig, En 
orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet, s. 84; Holmberg, Erik, Frihet och ansvar i tryck och radio, s. 71. 
25 Övriga principer är de om (i) censurförbud, (ii) etableringsfrihet, (iii) meddelarskydd, (iv) särskild brottskatalog, 
samt (v) särskild rättegångsordning (se bl.a. SOU 2012:55 s. 157 ff.; Wennberg, Bertil, m.fl., Yttrandefrihetsgrundla-
gen, s. 15 f). 
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annan yttrandefrihetsrättslig grundprincip: meddelarskyddet. Meddelarskyddet består av ett flertal 

komponenter – bland annat meddelarfriheten26 och anonymitetsrätten27. Ensamansvaret är en förut-

sättning för att meddelarskyddet ska kunna existera – åtminstone om utgångspunkten är att ett 

fungerande regelsystem kräver att brott kan beivras. Utan ett system med en i förväg utsedd 

ansvarig person, som får ta konsekvenserna av ett eventuellt yttrandefrihetsrättsligt övertramp, 

skulle det inte gå att med säkerhet upprätthålla ansvarsfrihet för den som lämnar uppgifter för 

publicering och inte heller anonymitet för samma person.  

Skulle ansvar utkrävas enligt allmänna straffrättsliga principer skulle den som lämnat känsliga 

uppgifter till media sedermera kunna hållas ansvarig för medhjälp till yttrandefrihetsbrott. Den 

som kunde riskera ett sådant ansvar skulle förmodligen i många fall välja att inte lämna några 

uppgifter över huvud taget.28 Yttrandefriheten i stort skulle därmed hämmas.29 

2.1.2 Ensamansvaret i huvuddrag 

Med hänsyn till de syften som redogjorts för ovan har det yttrandefrihetsrättsliga ansvarssy-

stemet utformats såsom ett artificiellt, successivt och exklusivt ensamansvar.30 Som nämnts innebär 

detta i korthet att endast en i förväg utsedd person kan hållas straffrättsligt ansvarig för ett 

eventuellt yttrandefrihetsbrott. Denna person är inte nödvändigtvis, och kanske oftast inte, 

den person som i vanlig straffrättslig mening gjort sig skyldig till brottet. Följden blir, med 

hänsyn till systemets exklusivitet, att den som skulle ha ansvarat enligt allmänna regler normalt 

går fri. Det yttrandefrihetsrättsliga ansvaret skiljer sig därmed fundamentalt från det inom den 

allmänna straffrätten.  

2.1.2.1 Artificiellt 

Den allmänna straffrätten genomsyras av den så kallade skuldprincipen.31 Principen innebär att 

endast den som kan klandras för en gärning ska straffas för densamma.32 För ansvar för ett 

visst brott krävs således att den för brottet relevanta skuldformen – antingen uppsåt (dolus) 

eller oaktsamhet (culpa) – kan ådagaläggas gärningsmannen. Detta innebär något förenklat vid 

                                                
26 Meddelarfriheten innebär att var och en har en rätt att straffritt lämna uppgifter i vad ämne som helst för pub-
licering i ett grundlagsskyddat medium, se 1 kap. 2 § YGL. Undantag förekommer för lämnande av vissa särskilt 
känsliga uppgifter som omnämns i 5 kap. 3 § YGL (bl.a. högförräderi, spioneri och uppsåtligt åsidosättande av 
kvalificerad sekretess). 
27 Anonymitetsrätten innebär att den som utnyttjar meddelarfriheten eller annars framträder i media har rätt att 
vara anonym, se 2 kap. 1 och 3 §§ YGL. 
28 SOU 1947:60 s. 145. 
29 Strömberg, Håkan & Lundell, Bengt, Grundlagsskyddad yttrandefrihet, s. 106 
30 Warnling Nerep, Wiweka & Bernitz, Hedvig, En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet, s. 118. 
31 Asp, Petter, m.fl., Kriminalrättens grunder: svensk straffrätt I, s. 48 f. 
32 Jareborg, Nils & Zila, Josef, Straffrättens påföljdslära, 3 u., s. 66. 
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krav på uppsåt att den som gjort sig skyldig till brott åtminstone måste ha förstått att dennes 

handlande inneburit en risk för en viss följd, men trots detta varit likgiltig såväl inför risken 

som inför följdens förverkligande.33 Oaktsamhetsbedömningen däremot tar sikte på huruvida 

gärningsmannen åtminstone borde ha misstänkt att dennes handlande skulle kunna leda till en 

viss oönskad följd, men trots detta oaktsamt företagit den aktuella handlingen.34 Oavsett om 

det subjektiva rekvisitet är uppsåt eller oaktsamhet så knyts ansvarigheten inom den sedvanliga 

straffrätten på detta sätt till någon grad av klandervärdhet och moralisk skuld hos gärnings-

mannen.35  

Annorlunda förhåller det sig med det yttrandefrihetsrättsliga straffansvaret. Den allmänna 

straffrättens dolus- och culparegler tillämpas inte. I stället uppställs en stark uppsåtspresumt-

ion i 6 kap. 4 § YGL. Av bestämmelsen framgår att den ansvarige utgivaren ”[…] skall anses ha 

haft kännedom om innehållet i framställningen. Han skall också anses ha medgett dess offentliggörande”. 

Endast i exceptionella undantagsfall kan presumtionen sättas ur spel.36  

Till följd av uppsåtspresumtionen kan den formellt ansvarige inte undkomma ansvar genom 

att hävda att denne inte känt till innehållet i det publicerade materialet. Att det kan bevisas att 

den ansvarige faktiskt inte har känt till materialets innehåll har ingen betydelse. Detta kan vid 

en första anblick uppfattas som stötande, men en annan ordning skulle göra systemet med en i 

förväg utsedd ensamt ansvarig verkningslöst och lätt att komma runt. Uppsåtspresumtionen 

kan följaktligen beskrivas som en konsekvens av ansvarssystemet.37 

2.1.2.2 Successivt 

Ensamansvaret innebär alltså att enbart en person kan hållas straffrättsligt ansvarig för inne-

hållet i en framställning som omfattas av grundlagarna. Vem denne ansvarige är beror på vil-

ken typ av framställning det är fråga om. För yttrandefrihetsbrott i grundlagsskyddade databa-

ser är det utgivaren som primärt hålls ansvarig. Men, det är inte alltid så att utgivaren kan hål-

las ansvarig. Kanske har ingen utgivare utsetts, eller kanske var utgivaren endast utsedd för 

skens skull (utan befogenhet att bestämma över framställningens innehåll). Fler hinder är möj-

                                                
33 Detta konstituerar ett s.k. likgiltighetsuppsåt vilket utgör uppsåtets nedre gräns mot oaktsamhet, se Asp, Petter, 
m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 286, 290 f. samt Ulväng, Magnus, Likgiltighetsuppsåt, SvJT 2005 s. 1. 
34 Leijonhufvud, Madeleine & Wennberg, Suzanne, Straffansvar, 8 u. s. 61 ff.  
35 I Asp, Petter, m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 64 framhålls att straffansvar utan krav på uppsåt eller oaktsamhet 
anses oacceptabelt utifrån principiella synpunkter och saknar numera betydelse i svensk allmän straffrätt. 
36 Det räcker härvidlag inte att exempelvis en journalist har ”mörkat” någonting eller på annat sätt vilselett sin 
förläggare utan mer extrema omständigheter skulle krävas för att sätta uppsåtspresumtionen ur spel (Axberger, 
Hans-Gunnar, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 89). 
37 Axberger, Hans-Gunnar, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 89. 
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liga.38 Att i dessa fall inte kunna hålla någon ansvarig för yttrandefrihetsbrott skulle leda till en 

icke-önskvärd ordning där ansvarssystemet enkelt skulle kunna kringgås. Därför ställs i 6 kap. 

YGL en så kallad ”ansvarskedja” upp enligt vilket systemet med ett successivt ansvar framträ-

der. Ansvarskedjan för databaser och radiosändningar är en mycket kort sådan, med endast två 

länkar (jfr ansvarkedjan för icke-periodisk skrift i TF som består av fem länkar).39 För att iden-

tifiera den i det aktuella fallet ansvariga personen undersöks först möjligheten att enligt 6 kap. 

1 § YGL utkräva ansvar av utgivaren.40 Är detta inte möjligt ansvarar i stället den person som 

har varit skyldig att utse en utgivare enligt 6 kap. 2 § YGL.  

YGL ställer krav på att en utgivare ska ha vissa reella befogenheter. Av 4 kap. 3 § YGL fram-

går att utgivaren ska ha befogenhet att utöva tillsyn över framställningens offentliggörande 

och befogenhet att bestämma över dess innehåll så att ingenting får införas i framställningen 

mot hans vilja. Varje inskränkning i utgivarens befogenhet enligt detta lagrum ska vara utan 

verkan. Olika utgivare kan dock enligt 4 kap. 1 § första stycket YGL utses för olika delar av en 

databas.  

2.1.2.3 Exklusivt 

Ansvaret enligt YGL är exklusivt i två bemärkelser. För det första innebär exklusiviteten att 

när en framställning faller inom tillämpningsområdet för YGL så ska eventuell ansvarighet för 

brott som har begåtts i framställningen bedömas och beivras uteslutande enligt grundlagen. 

Denna exklusivitetsgrundsats kommer till uttryck i 1 kap. 4 § YGL och gäller oavsett om den 

aktuella gärningen kan beivras med stöd av YGL eller inte. Tas det aktuella brottet inte upp i 

grundlagens särskilda brottskatalog kan ansvar inte utkrävas för brottet, även om det skulle 

vara straffbart enligt allmän strafflag. Undantag gäller endast när det i grundlagen uttryckligen 

stadgas att något visst inte ska bedömas enligt grundlagarna eller när yttrandet inte har något 

samband med grundlagarnas syfte.41 Så är fallet exempelvis i fråga om vissa typer av reklam, 

barnpornografi, upphovsrättsliga intrång, bedrägliga förfaranden, yttranden i rent kommersi-

ella syften m.m.42 

För det andra är ansvaret exklusivt i den mening att endast den person som först identifieras 

enligt den successiva ansvarskedjan kan hållas straffrättsligt ansvarig för yttrandefrihetsbrott. 

                                                
38 Se 6 kap. 1 och 2 §§ YGL. 
39 Se 6 kap. 1 och 2 §§ YGL. 
40 Alternativt en ställföreträdare. 
41 I dessa fall faller yttrandena utom YGL:s materiella tillämpningsområde. I praxis har den närmare innebörden 
av TF och YGL:s syfte preciserats. Se t.ex. NJA 1905 s. 364, NJA 1979 s. 602, NJA 1999 s. 749. 
42 1 kap. 12 och 13 §§ YGL. 
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Övriga potentiellt ansvariga exkluderas.43 Något medverkansansvar eller dylikt enligt allmänna 

straffrättsliga regler tillämpas alltså inte. Däremot är det skadeståndsrättsliga ansvaret solida-

riskt (se nedan avsnitt 2.2.2). 

2.2 Sanktioner vid yttrandefrihetsbrott i en databas 

Genom en hänvisning i 5 kap. 1 § YGL till 7 kap. 4 och 5 §§ TF framgår att ett antal gärningar 

kan utgöra yttrandefrihetsbrott. De drygt 20 brott som ingår i denna yttrandefrihetsrättsliga 

brottskatalog kan delas in i följande kategorier: (i) politiska brott, (ii) brott mot allmän ordning, 

(iii) ärekränkningsbrott, (iv) brott mot frihet och frid, och (v) brott mot allmän verksamhet.44 

Om yttrandefrihetsbrott i en databas konstaterats aktualiseras två sanktionsmöjligheter; straff 

och skadestånd. 

2.2.1 Straff 

5 kap. 4 § YGL behandlar straff på grund av yttrandefrihetsbrott. Vilket straff som kan utdö-

mas framgår dock inte direkt av bestämmelsen, och inte heller av den särskilda brottskatalo-

gen. I stället hänvisar 5 kap. 4 § YGL till bestämmelserna om straff i allmän strafflag. Detta 

hör ihop med kravet på så kallad dubbel straffbarhet, som kommer till uttryck i 5 kap. 1 § YGL. 

Kravet innebär att en gärning för att utgöra yttrandefrihetsbrott också måste vara straffbelagd 

enligt allmän strafflag. Varje yttrandefrihetsbrott motsvaras således av en brottsbestämmelse i 

BrB eller annan strafflag.  

2.2.2 Skadestånd 

8 kap. YGL behandlar skadestånd på grund av yttrandefrihetsbrott. Det är endast när ett ytt-

randefrihetsbrott kan konstateras som skadestånd får utdömas på grund av innehållet i ett 

grundlagsskyddat medium. På detta sätt är brott en förutsättning för att skadeståndsansvar ska 

aktualiseras. Skadeståndsanspråket kan utkrävas antingen av den ensamansvarige eller av den 

som bedriver verksamheten; skadeståndsansvaret är solidariskt.45 Det skadeståndsrättsliga an-

svaret skiljer sig i detta avseende från det straffrättsliga. Dock är ansvaret fortfarande formellt 

och ingen utöver den ensamansvarige eller den som driver verksamheten kan utkrävas skade-

stånd på grund av ett yttrande i ett grundlagsskyddat medium.  

                                                
43 Warnling Nerep, Wiweka & Bernitz, Hedvig, En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet, s. 85. 
44 Warnling Nerep, Wiweka & Bernitz, Hedvig, En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet, s. 69 f. Även brott mot 
sekretess och tystnadsplikt förekommer (7 kap. 5 § TF;  Warnling Nerep, Wiweka & Bernitz, Hedvig, En oriente-
ring i tryckfrihet & yttrandefrihet, s. 77.) 
45 8 kap. 1 § första stycket YGL samt Axberger, Hans-Gunnar, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 178. 
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Skadeståndets storlek bestäms enligt allmänna skadeståndsregler i skadeståndslagen 

(1972:207).46 I fråga om skadestånd på grund av kränkning (vilket får förutsättas vara den 

skada som oftast aktualiseras vid missbruk av yttrandefriheten) framgår av 5 kap. 6 § skade-

ståndslagen att beloppet bestäms bland annat med hänsyn till handlingens art och varaktig-

het.47 

2.3 Preskription vid yttrandefrihetsbrott 

I det föregående har redogjorts för ensamansvarets särskilda utformning samt för de sanktion-

er som kan aktualiseras vid yttrandefrihetsbrott i en databas. Av stor betydelse för hur det 

yttrandefrihetsrättsliga ansvaret ter sig i praktiken är preskriptionsreglerna för yttrandefrihets-

brott. 

2.3.1 Bakomliggande syften 

Att åtalspreskription inträder innebär att möjligheten att väcka åtal upphör. Motiven för att 

genom preskription begränsa möjligheten att beivra brott har inom den allmänna straffrätten 

varierat genom historien. Idag anses humanitära, praktiska och rättspolitiska skäl avgörande 

för straffrättslig preskription utanför det grundlagsskyddade området.48 De rättspolitiska och 

humanitära skälen för preskription har dock ansetts väga mindre tungt ju allvarligare brott det 

är fråga om, varför olika preskriptionstider föreskrivs för olika brott.49 Den kortaste preskript-

ionstiden vad avser åtal inom den allmänna straffrätten är två år.50 

I förarbetena till vår nuvarande TF framhölls att preskriptionsregeln för allmänt åtal vid tryck-

frihetsbrott i viss mån har en annan uppgift än preskriptionsbestämmelser inom sedvanlig 

straffrätt. Syftet angavs vara att det snabbt bör stå klart huruvida ett ingripande från statens 

sida mot en viss skrift kan komma till stånd.51 Preskriptionsreglerna överfördes sedermera 

direkt från TF till YGL. De särskilda preskriptionstiderna för allmänt åtal i TF och YGL kan 

således ses som ett uttryck för att staten i yttrandefrihetsrättsliga sammanhang ska agera 

                                                
46 8 kap. 1 § andra stycket YGL. 
47 Därvid ska särskilt beaktas om handlingen (1) haft förnedrande eller skändliga inslag, (2) varit ägnad att fram-
kalla allvarlig rädsla för liv eller hälsa, (3) riktat sig mot någon med särskilda svårigheter att värja sin personliga 
integritet, (4) inneburit missbruk av ett beroende- eller förtroendeförhållande, eller (5) varit ägnad att väcka all-
män uppmärksamhet (5 kap. 6 § skadeståndslagen). 
48 Prop. 2009/10:50 s. 13; Berggren, Nils-Olof, m.fl, Brottsbalken – en kommentar, (1 juli 2013, Zeteo), kommen-
taren till 35 kap. (Inledning). 
49 Prop. 2009/10:50 s. 14. 
50 35 kap. 1 § BrB. 
51 Prop 1948:230 s. 184; SOU 2001:28 s. 294.  



19 
 

skyndsamt eller inte alls.52 Enskilda har tillerkänts större möjligheter än staten att väcka åtal 

eller skadeståndstalan på grund av yttrandefrihetsbrott (se följande avsnitt).  

2.3.2 Preskription vid yttrandefrihetsbrott i en databas 

På grund av ovan anförda skäl är preskriptionstiderna för allmänt åtal vid yttrandefrihetsbrott 

generellt mycket korta. Enligt 7 kap. 1 § andra stycket YGL gäller en preskriptionstid om sex 

månader för allmänt åtal på grund av yttrandefrihetsbrott i en databas,53 till skillnad från pre-

skriptionstider som varierar mellan två och tjugofem år för samma brott enligt BrB.54 Pre-

skriptionstiderna för allmänt åtal på grund av yttrandefrihetsbrott i radioprogram och tekniska 

upptagningar är likaledes korta; sex respektive tolv månader. Motsvarande preskriptionstider 

återfinns i TF.55  

En avgörande skillnad föreligger dock i preskriptionshänseende mellan å ena sidan yttrande-

frihetsbrott i en databas och å andra sidan tryck- eller yttrandefrihetsbrott i ett radioprogram, 

en teknisk upptagning eller tryckt skrift. Det har att göra med vid vilken tidpunkt preskript-

ionstiden börjar löpa. I fråga om radioprogram, tekniska upptagningar och tryckta skrifter 

räknas preskriptionstiden från det att programmet sändes respektive upptagningen eller den 

tryckta skriften gavs ut.56 Vad gäller yttrandefrihetsbrott i en databas så preskriberas möjlighet-

en till allmänt åtal i stället sex månader efter att informationen inte längre tillhandahölls i databa-

sen.57 Detta gör att preskription för yttrandefrihetsbrott i en databas i realiteten ofta inträder 

mycket lång tid efter att yttrandet först offentliggjorts. Att preskriptionstiden börjar löpa först 

vid denna tidpunkt är en konsekvens av att yttrandefrihetsbrott i en databas betraktas såsom 

perdurerande.58 Ett perdurerande brott anses fortlöpa även efter den tidpunkt då brottet full-

bordats, och avslutas inte förrän det tillstånd som uppstått genom brottets fullbordan har 

                                                
52 Axberger, Hans-Gunnar, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 175. 
53 Vid enskilt åtal och skadeståndsanspråk gäller i stället preskriptionsreglerna i allmän lagstiftning, vilket framgår 
av hänvisningen från 7 kap. 1 § första stycket YGL till 9 kap. 4 § TF. Detta innebär att preskriptionstiden för 
enskilt åtal på grund av yttrandefrihetsbrott varierar mellan två och tjugofem år, enligt reglerna i 35 kap. BrB. 
Preskriptionstiden för skadeståndsanspråk på grund av yttrandefrihetsbrott är i stället tio år enligt reglerna i pre-
skriptionslagen (1981:130).  
54 Exempel på brott med en tvåårig preskriptionstid är förtal av normalgraden, och exempel på brott med tjugo-
femårig preskriptionstid är högförräderi, 5 kap. 2 § respektive 19 kap. 1 § samt 35 kap. 1 § BrB. 
55 9 kap. 3 § TF. 
56 7 kap. 1 § andra stycket YGL respektive 9 kap. 3 § första stycket TF. 
57 7 kap. 1 § andra stycket YGL. 
58 Prop. 2001/02:74 s. 79. 
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upphört.59 Ett annat sätt att beskriva grunden för preskriptionstidens beräkning är att tillhan-

dahållandet anses utgöra en fortlöpande publicering av materialet.  

Vid enskilt åtal och skadeståndsanspråk gäller inte den särskilt korta preskriptionstiden om sex 

månader. I stället tillämpas preskriptionstiderna i allmän lagstiftning, vilket framgår av hänvis-

ningen från 7 kap. 1 § första stycket YGL till 9 kap. 4 § TF. Detta innebär att preskriptionsti-

den för enskilt åtal på grund av yttrandefrihetsbrott varierar mellan två och tjugofem år, enligt 

reglerna i 35 kap. BrB. Preskriptionstiden för skadeståndsanspråk på grund av yttrandefrihets-

brott är i stället tio år enligt reglerna i preskriptionslagen (1981:130). Endast ett fåtal av yttran-

defrihetsbrotten skyddar enskilda intressen, varför någon målsägande med rätt att föra enskild 

talan emellertid inte torde finnas avseende majoriteten av yttrandefrihetsbrotten.60 Exempelvis 

har målsägandetalan inte ansetts möjlig avseende brottet hets mot folkgrupp.61 Däremot är 

sådan talan möjlig vad gäller ärekränkningsbrotten.62 

Grunden för preskriptionstidens beräkning är alltjämt densamma vid enskilt åtal och skade-

ståndstalan som vid allmänt åtal.63 Eftersom preskriptionstiden börjar löpa först då den aktu-

ella uppgiften inte längre tillhandahålls i databasen får den stadgade preskriptionstiden begrän-

sad betydelse; preskription kommer aldrig att inträda så länge materialet finns tillgängligt via 

databasen.  

2.3.3 Bakgrund till dagens ordning 

När YGL trädde i kraft år 1992 fanns inga uttryckliga regler för hur den sex månader långa 

preskriptionstiden vid yttrandefrihetsbrott i en databas skulle beräknas. Genom den allmänna 

                                                
59 Jareborg, Nils, Allmän kriminalrätt, s. 138. Det finns dock brott som fortlöper efter fullbordan men som ändå 
inte benämns perdurerande brott. Exempel på detta är bl.a. kollektivdelikt (betraktas såsom ett brott trots flera 
separata handlingar, t.ex. obehörigt utövande av tandläkaryrket när behandling skett vid flera tillfällen) och brott 
som består endast i vidmakthållandet av ett tillstånd (t.ex. vapenbrott i form av innehav utan att ha erforderligt 
tillstånd). För att ett brott ska betraktas såsom ett perdurerande brott krävs inom den allmänna straffrätten att 
själva brottsbeskrivningen består i att en aktiv handling företas som ger upphov till ett visst tillstånd. Brottet 
anses då begås under hela den tid som det genom handlingen uppkomna tillståndet varar och aktuellt subjektivt 
rekvisit är uppfyllt. (Se angående hela detta stycke Berggren, Nils-Olof, m.fl, Brottsbalken – en kommentar, (1 juli 
2013, Zeteo), kommentaren till 35 kap. 4 §). 
60 Hans- Gunnar Axberger har framhållit att målsägande i mål om tryckfrihetsbrott endast synes kunna före-
komma vid ärekränkningsbrotten och sådana sekretessbrott som kränker enskilda intressen (Axberger, Hans-
Gunnar, Tryckfrihetsförordningen - kommentar, (1 juli 2013, Karnov), kommentaren till 9 kap. 4 §).  
61 NJA 1978 s. 3. 
62 Axberger, Hans-Gunnar, Tryckfrihetsförordningen - kommentar, (1 juli 2013, Karnov), kommentaren till 9 kap. 4 § 
63 Det framgår inte uttryckligen av varken 7 kap. 1 § YGL eller 9 kap. 4 § TF om grunden för preskriptionstidens 
beräkning vid enskilt åtal och skadeståndsanspråk är densamma som för allmänt åtal inom det grundlagsskyddade 
området eller om de principer som gäller utom det grundlagsskyddade området ska tillämpas i detta avseende. 
Bedömningen bör dock rimligen följa principerna i lex specialis om straffbarhet i databaser, dvs. 7 kap. 1 § andra 
stycket YGL. Det innebär att preskriptionstiden även i dessa fall börjar löpa först när uppgiften inte längre till-
handahölls i databasen. Så synes även HD ha tolkat bestämmelsen, i och med att ansvarigheten för brott enligt HD 
upphör först när uppgifterna borttagits, se avsnitt 2.4. 
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hänvisningen i 1 kap. 9 § YGL tillämpades den preskriptionsregel som gällde för radiosänd-

ningar enligt 7 kap. 1 §. Denna regel stadgade att preskriptionstiden skulle börja löpa vid den 

tidpunkt då ”programmet sändes”.  

År 1999 tillsattes Mediegrundlagsutredningen som bland annat fick i uppdrag att analysera 

preskriptionstiderna vid yttrandefrihetsbrott.64 Utredningen kom genom en tolkning av be-

greppet ”programmet sändes” fram till att tre olika tidpunkter kunde tänkas ligga till grund för 

preskriptionstidens beräkning.65 Dessa var:  

1. Tidpunkten för varje enskild överföring från databasen. 

2. Tidpunkten då materialet för första gången tillhandahölls i databasen. 

3. Tidpunkten då materialet togs bort ur databasen. 

Utredningen framhöll inledningsvis att alternativ ett eller två kunde framstå som bäst i över-

ensstämmelse med de regler som gällde för radioprogram och tekniska upptagningar. Å andra 

sidan fanns skäl att hävda att när information tillhandahålls via en databas det snarare är fråga 

om en pågående publiceringsverksamhet än en momentan publicering. Dessa omständigheter 

talade i stället för det tredje alternativet, som skulle innebära att yttrandefrihetsbrott i en data-

bas betraktades såsom perdurerande brott. Även bevismässiga hänsyn ansåg utredningen tala 

för detta alternativ. Utredningen föreslog sålunda att preskriptionstiden skulle beräknas från 

den tidpunkt då materialet togs bort ur databasen. 

Efter att regeringen anslutit sig till utredningens förslag trädde år 2003 den förtydligande re-

geln om preskriptionstidens beräkning som nu återfinns i 7 kap. 1 § andra stycket YGL i 

kraft.66 Yttrandefrihetsbrott i en databas kom därmed uttryckligen att betraktas som perdure-

rande, och tillhandahållande av material i en databas såsom en fortlöpande publicering av 

materialet.  

2.4 Högsta domstolens beslut i mål Ö 3507-12 

Ansvarssystemet för grundlagsskyddade databaser är alltså ett artificiellt, successivt och exklu-

sivt ensamansvar som preskriberas i förhållande till tillhandahållna uppgifter tidigast sex må-

nader efter det att uppgifterna raderats ur databasen. I höstas ställdes HD inför frågan om 

                                                
64 Dir. 1999:8 s. 1. 
65 Se angående hela detta avsnitt SOU 2001:28 s. 318 f. 
66 Prop. 2001/02:74 s. 78 
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detta system i praktiken innebär att en ny utgivare för en grundlagsskyddad databas tvingas 

ansvara även för andra utgivares tidigare publiceringar.67 

Fakta i målet var följande. I mars år 2006 publicerade Dagens Nyheter (DN) en artikel i tid-

ningens pappersupplaga, enligt vilken en person utpekades såsom inblandad i ett flertal kon-

kurser. I samband med publiceringen fördes samma artikel in i tidningens databas, DN.se. 

Omkring tre och ett halvt år senare, i november 2009, tillträdde GH som ny ansvarig utgivare 

för databasen. Fortfarande vid denna tid fanns den aktuella artikeln tillgänglig för allmänheten 

via databasen. Den i artikeln utpekade personen väckte sedermera i tingsrätt skadeståndstalan 

på grund av förtal mot GH i egenskap av ansvarig utgivare för databasen. GH yrkade att talan 

mot henne skulle avvisas. Som skäl därför anfördes att hon inte haft att fatta några publicist-

iska beslut kring artikeln (då den lagts in i databasen innan hon utsågs till utgivare), att hon 

inte haft rätt att radera information som tidigare förts in i databasen och att den aktuella data-

basen rymde en oöverskådlig mängd information. 

Genom ett så kallat ”hissen-förfarande” hänsköt tingsrätten till HD frågan om GH i egenskap 

av utgivare för databasen kunde hållas straff- och skadeståndsrättsligt ansvarig även för de 

uppgifter som lagts in i databasen före GH:s tillträde, i den mån uppgifterna fortfarande fanns 

tillgängliga för allmänheten via databasen.  

HD konstaterade att flera utgivare kan utses för olika delar av en databas. I de fall endast en 

utgivare utsetts ansvarar dock denne för allt material i databasen. Detta innebar, enligt HD, att 

utgivarens ansvar gäller ”för det fortlöpande tillhandahållandet av information ur databasen under hans tid 

som utgivare”. Som stöd för denna slutsats hänvisades till preskriptionsreglerna, enligt vilka pre-

skriptionstiden börjar löpa först då aktuell information inte längre tillhandahålls i databasen. 

HD slog således fast att utgivarens ansvar gäller för allt material som vid varje tidpunkt hålls 

tillgängligt via databasen, oavsett när och av vem materialet lagts in i densamma.  

HD gjorde ytterligare ett viktigt konstaterande i beslutet. Av 4 kap. 3 § YGL att utgivaren ska 

ha befogenhet bland annat att bestämma över framställningens innehåll så att ingenting får 

införas i densamma mot hans vilja.  På invändningen från GH om att hon inte haft rätt att på-

verka det äldre innehållet i databasen och således inte kunnat radera artikeln svarade domsto-

len att 4 kap. 3 § YGL måste förstås så att den också ger utgivaren rätt att ta bort information 

som förts in i databasen innan utgivaren utsågs. En ansvarig utgivare för en databas har alltså 

en lagstadgad befogenhet att radera gammalt material som finns i databasen. 

                                                
67 HD:s beslut per den 7 november 2013 i mål Ö 3507-12. 
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DEL II – PROBLEMBESKRIVNING 

I föregående avsnitt redogjordes för gällande rätt och ansvarssystemets centrala delar. I denna andra del ska 

utredas vilka konkreta problem som dagens ordning ger upphov till utifrån ett yttrandefrihetsrättsligt perspek-

tiv. Syftet är att de problem som identifieras ska ligga till grund för de alternativa lösningar som ska presente-

ras och analyseras i uppsatsens tredje och avslutande del. 

3 Praktiska konsekvenser 

HD:s beslut i mål Ö 3507-12 har påvisat att dagens ansvarsordning för grundlagsskyddade 

databaser ger upphov till praktiska problem, vilket också illustrerats genom den debatt som 

blossat upp till följd av beslutet.68 Ansvar kan uppenbarligen inträda mycket lång tid efter att 

en ansvarsgrundande handling företagits, och dessutom kan ansvar, så väl straff- som skade-

ståndsrättsligt, komma att åläggas en annan person än den som haft att fatta publicistiska be-

slut kring det aktuella materialet. Dessa omständigheter kan antas påverka yttrandefriheten 

negativt. Om en ansvarig utgivare tvingas straff- och skadeståndsrättsligt svara för omfattande 

material som denne inte haft någon del i publiceringen av kan benägenheten att fortsatt till-

handahålla sådant äldre material tänkas sjunka. Detta har också medieföreträdare indikerat.69 

Två grundläggande problem i förhållande till ansvarssystemets syfte att garantera en vidsträckt 

och utnyttjad yttrandefrihet kan sålunda formuleras; 

1. ”Fel” person får i vissa fall bära ett mycket omfattande ansvar för yttrandefrihetsbrott. 

2. Uppgifter i grundlagsskyddade databaser kan komma att underkastas rättslig prövning 

mycket lång tid efter att publiceringsbeslutet fattats. 

Dessa omständigheter går emot flera av de utgångspunkter och överväganden som ursprungli-

gen legat till grund för det yttrandefrihetsrättsliga ensamansvaret och de korta preskriptionsti-

derna för yttrandefrihetsbrott. I det följande ska, inom ramen för vart och ett av dessa två 

problem, först deskriptivt under rubriken ”bakgrund” relevanta bakomliggande motiv och 

överväganden som tillmätts betydelse vid reglernas utformning presenteras. Därefter ska un-

der rubriken ”problemanalys” utvärderas hur dagens rättsläge förhåller sig till dessa motiv 

                                                
68 Se ovan avsnitt 1.1. 
69 Jansson, Pär, Wolodarski om domen: Det behövs en lagändring, 2013-11-08, 
http://www.journalisten.se/nyheter/wolodarski-om-hd-domen-det-behovs-en-lagandring (kontrollerad 2014-02-
15). 
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samt vilka konsekvenser rättsläget för med sig. Tanken är att de problem som identifieras ska 

ligga till grund för uppsatsens tredje del.  

3.1 ”Fel” person åläggs ansvar 

3.1.1 Bakgrund 

Ansvarssystemet som sådant fyller som ovan framhållits en repressiv funktion genom att 

bland annat underlätta utkrävande av straff vid yttrandefrihetsbrott.70 Utkrävandet av straff vid 

yttrandefrihetsbrott fyller i sin tur primärt samma syfte som utkrävande av straff inom allmän 

straffrätt, det vill säga att motverka framtida brott.71 På detta sätt ska ansvarssystemet se till att 

preventiva effekter uppnås genom att repressiva åtgärder kan vidtas. 

En förutsättning för att systemet ska fungera effektivt i preventivt hänseende är att ”rätt” per-

son åläggs ansvar. Ansvaret bör således riktas mot en person som med hänsyn till sin ställning 

och under påverkan av straffhotet kan förhindra att yttrandefrihetsbrott begås.72 I förarbetena 

har detta bland annat uttrycks såsom att endast ”den mest skyldige”73 ska straffas, och som att det 

är ”av betydelse att straffet drabbar den som kan anses stå det brottsliga resultatet närmast”74. Skulle straf-

fet i stället åläggas någon annan skulle den förebyggande verkan som är straffansvarets uppgift 

inte uppnås.75  

För att systemet ska fungera effektivt har också vikten av att repressionen uppfattas som nå-

gorlunda rättvis framhållits.76 Ansvaret måste åläggas ”rätt” person även av denna anledning. 

Risken finns att systemet annars råkar i vanrykte. Inom yttrandefrihetsrätten har tidigare före-

kommit strikt formella ansvarssystem som uppfattats som orättvisa på grund att ”fel” perso-

ner ålagts ansvar.77 Dessa system har mötts av allmänt missnöje och sedermera reformerats. I 

anslutning till en diskussion om det subsidiära ansvaret (som följer av ansvarets successivitet) 

uttalades i förarbetena till vår nuvarande TF bland annat följande: 
                                                
70 Axberger, Hans-Gunnar, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 123. 
71 SOU 1947:60 s. 146, Axberger, Hans-Gunnar, Tryckfrihetens gränser, s. 92. 
72 Axberger, Hans-Gunnar, Tryckfrihetens gränser, s. 92. 
73 SOU 1939:32 s.21. 
74 SOU 1947:60 s. 146. 
75 SOU 1947:60 s. 146. 
76 Axberger, Hans-Gunnar, Tryckfrihetens gränser, s. 94. 
77 1812 års tryckfrihetsförordning ställde bl.a. inte något krav på att den till ansvarig utgivare utsedde personen i 
realiteten skulle ha någonting att göra med skriftens utgivning.77 Detta strikt formella system förde med sig att 
verkliga utgivare kunde engagera s.k. ”ärelösa” personer utan ekonomiska medel att bära det yttrandefrihetsrätts-
liga ansvaret för skriften, vilket också kom att ske i realiteten. Beivrandet av yttrandefrihetsbrott präglades 
sålunda av ineffektivitet. Det allmänna missnöjet kring regleringen gav upphov till att ensamansvaret reformera-
des (se angående hela denna fotnot SOU 1939:32 s. 19, 25; Axberger, Hans-Gunnar, Tryckfrihetens gränser, s. 86 
ff.). 
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”Otillfredsställande resultat uppnås emellertid, om […] ansvaret utformas från den utgångs-

punkten att ansvaret med hänsyn till de förhållanden som föreligga, då ansvaret utkräves, alltid 

ska kunna göras gällande mot någon. En sådan synpunkt har icke stöd i allmänna grundsatser 

[…] [A]nsvaret bör vara så anordnat att allenast den som haft möjlighet och anledning att för-

hindra den brottsliga skriftens utgivning drabbas därav.78 

I förarbetena har närmare diskuterats de förutsättningar som krävs för att ensamansvaret fun-

gera ändamålsenligt.79 För att så ska vara fallet har ansetts att den ansvarige måste ha möjlighet 

att överblicka och på förhand kontrollera de uttalanden som hen sedermera kan komma att hållas 

ansvarig för.80 Detta har dock inte ansetts innebära att utgivaren måste ha en praktisk möjlig-

het att ta del av varje enskilt uttalande som faller under densammes ansvar. Sedan länge har 

konstaterats att exempelvis en ansvarig utgivare för en större dagstidning inte i realiteten kan 

läsa allt som trycks, trots att hen är ytterst ansvarig för det.81 Att detta faktum inte utgör hinder 

mot ett ensamansvar har motiverats med argument kopplade till utgivarens auktoritativa ställ-

ning.82 Utgivaren har möjlighet och befogenhet att organisera arbetet och välja sina medarbe-

tare.83 Genom att anlita pålitliga medarbetare och upprätta en fungerande arbetsordning har 

utgivaren således ansetts kunna försäkra sig om att juridiskt tveksamma yttranden inte publice-

ras utan att först ha underställts dennes bedömande. 

3.1.2 Problemanalys 

Att ”fel” person får bära ansvar för yttrandefrihetsbrott är knappast en hållning främmande 

för yttrandefrihetsrätten, om måttstocken är den straffrättsliga grundprincipen att en person 

endast ansvarar för handlingar som kan läggas denne till last på grund av uppsåt eller oakt-

samhet. Detta är inbyggt i själva systemet med en på förhand utpekad formellt ansvarig. Men 

gällande rätt går som vi sett längre än så. Genom HD:s beslut har klarlagts att dagens utform-

ning av ansvarssystemet i YGL får till följd att ”fel” person, även i förhållande till hur man 

historiskt inom yttrandefrihetsrätten har definierat ”rätt” person, får bära ansvaret för en 

mängd uppgifter som tillhandahålls i en grundlagsskyddad databas. Påståendet är dock inte 

giltigt i förhållande till allt material som tillhandahålls. En uppdelning måste således i denna 

analys göras mellan å ena sidan material som lagts in i databasen efter den aktuella utgivarens 

tillträde, och å andra sidan material som lagts in i databasen dessförinnan.  

                                                
78 SOU 1947:60 s. 147 
79 Se bl.a. SOU 1939:32 s. 28 ff.; SOU 1947:60 s. 146 ff.; SOU 1983:70 s. 115 ff.; prop. 1986/87:151 s. 75 ff. 
80 SOU 1983:70 s. 115, 118, 121. 
81 SOU 1939:32 s. 28; SOU 1947:60 s. 147; SOU 1983:70 s. 122. 
82 SOU 1947:60 s. 149; SOU 1983:70 s. 122. 
83 SOU 1939:32 s. 28; SOU 1983:70 s. 122. 
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3.1.2.1 Material som lagts in i databasen efter utgivarens tillträde 

Vad gäller material som lagts in i databasen efter den aktuella utgivarens tillträde uppkommer 

egentligen inga betänkligheter. I detta avseende framstår den ansvarige utgivaren som ”rätt” 

person att bära ansvaret för rättsstridiga uppgifter. Detta kan motiveras med samma argument 

som motiverat att ett ensamansvar tillämpas även i förhållande till utgivare för större dagstid-

ningar. Även om utgivaren med hänsyn till mängden material som produceras omöjligen kan 

ta del av all information som läggs in i databasen (här kan som en illustration framhållas att 

den engelska tidskriften The Times databas år 2009 uppdaterades med ca 500 artiklar per 

dygn)84 så har utgivaren möjlighet att organisera arbetet på ett sådant sätt att känsligt material 

inte förs in i databasen utan att materialet först underställts utgivarens bedömning. Utgivaren 

har också möjlighet att styra över vilka medarbetare denne anlitar. Utgivaren kan alltså i för-

hållande till material som läggs in i databasen efter densammes tillträde säkra sådan kontroll att 

denne med hänsyn till sin ställning har en reell möjlighet att förhindra att yttrandefrihetsbrott 

begås.  

3.1.2.2 Material som lagts in i databasen före utgivarens tillträde 

Vad däremot gäller ansvar för material som lagts in i databasen före den aktuella utgivarens 

tillträde blir betänkligheterna större. Ansvaret bör åläggas en person som med hänsyn till sin 

ställning har möjlighet att förhindra att yttrandefrihetsbrott begås. Redan här tänds en varning-

ens lampa. Om databasen vid utgivarens tillträde innehåller tidigare inlagt brottsligt material så 

har yttrandefrihetsbrott redan fullbordats.85 Någon möjlighet för den ansvarige utgivaren att 

förhindra yttrandefrihetsbrott föreligger alltså inte i förhållande till tidigare inlagt material.  

Av HD:s beslut framgår dock att utgivarens befogenheter inrymmer en rätt att radera tidigare 

inlagt material från databasen.86 Detta innebär att utgivaren åtminstone har en rent befogen-

hetsmässig möjlighet att avbryta ett pågående yttrandefrihetsbrott. Låt oss för en stund jäm-

ställa denna möjlighet med möjligheten att förhindra att yttrandefrihetsbrott begås. Gör detta 

någon skillnad för bedömningen av huruvida den nytillträdde utgivaren är ”rätt” person att 

bära ansvar?  

Först och främst kan konstateras att även om utgivaren har en befogenhetsmässig möjlighet 

att radera brottsligt material från databasen så föreligger i realiteten ingen möjlighet för den-
                                                
84 Times Newspapers Ltd v. the United Kingdom (nr. 1 och 2), nr. 3002/03 och 23676/03, § 27, judgement of 10 
March, 2009. 
85 Det har dock inte avslutats, eftersom det anses vara fråga om ett perdurerande brott (se 7 kap. 1 § st. 2 YGL 
samt ovan avsnitt 2.3.2). 
86 HD:s beslut per den 7 november 2013 i mål Ö 3507-12. 
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samme att gå igenom allt tidigare publicerat material som vid utgivarens tillträde tillhandahålls 

i databasen. Som ett illustrativt exempel kan nämnas att databasen DN.se idag innehåller ca 

41 000 stycken tillgängliga poster,87 och databasen expressen.se över 770 000 stycken.88 Att 

utgivaren inte personligen har en reell möjlighet att ta del av allt material som ansvaret omfat-

tar är dock inte ensamt ett hinder mot att ett ensamansvar tillämpas. Exempelvis konstaterades 

ovan att så är fallet även avseende material som förs in i databasen efter utgivarens tillträde, 

vilket inte hindrade att utgivaren ändå ansågs vara ”rätt” person att bära ansvar. 

Den avgörande skillnaden uppkommer dock i nästa steg. De argument som har använts för att 

rättfärdiga att utgivaren, trots bristande möjlighet att syna allt material, ska bära ansvaret för 

innehållet har kopplats till utgivarens auktoritativa roll och dennes möjlighet att säkra kontroll 

genom att organisera arbetet på lämpligt sätt. Argumenten håller inte i förhållande till material 

som lagts in i databasen före utgivarens tillträde. Utgivaren har avseende detta material varken 

haft möjlighet att organisera arbetet eller att välja de medarbetare som fattat operativa beslut 

kring materialet. En utgivare kan inte heller välja sina företrädare, vilka är de som haft att fatta 

eventuella publicistiska beslut kring det aktuella materialet.  

3.1.2.3 Kommentar 

Den ansvarige utgivaren för en grundlagsskyddad databas kan inte i realiteten förhindra att 

yttrandefrihetsbrott begås när fråga är om material som lagts in i databasen före utgivarens 

tillträde. Problemen att överblicka materialet gör det därtill mycket svårt för samme utgivare 

att systematiskt avbryta eventuella pågående yttrandefrihetsbrott som förekommer i databasen, 

även om möjligheten finns rent befogenhetsmässigt.  

Den naturliga konsekvensen av att ansvar åläggs ”fel” person är rimligtvis att straffansvarets 

preventiva funktion inte uppfylls på ett effektivt sätt. I detta fall kan dock slutsatsen ifrågasät-

tas. Det har att göra med att ansvaret till viss del också träffar ”rätt” person – som konstate-

rats ovan är så fallet avseende material som lagts in i databasen från och med tidpunkten för 

den aktuella utgivarens tillträde. Då utgivaren själv riskerar att drabbas av ansvar till följd av 

sina egna publiceringar (åtminstone fram till dess utgivarskapet upphör) kan denne förväntas 

avhålla sig från att publicera sådant som är uppenbart lagstridigt. Den preventiva effekten 

kvarstår således intakt.  

                                                
87 Svensson, Charlotte, (IT-chef, Dagens Nyheter), uppgift lämnad per e-post 2014-03-18. 
88 Mattsson, Thomas, (chefredaktör och ansvarig utgivare, Expressen), uppgift lämnad per e-post 2014-03-26. 
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Detta innebär dock inte att systemet är oproblematiskt. Det får ifrågasättas om det stämmer 

överens med det allmänna rättsmedvetandet att straffbelägga någon som uppenbart inte haft 

en reell möjlighet att förhindra brott och som inte heller varit delaktig vid tidpunkten för brot-

tets fullbordan. Repressionen framstår härigenom som orättvis vilket medför en risk för att 

systemet råkar i vanrykte. Att utgivarens benägenhet att fortsätta tillhandahålla äldre material 

sjunker när hen riskerar att straff- och skadeståndsrättsligt behöva ansvara för detsamma 

framstår inte som långsökt. 

3.2 Uppgifter prövas långt efter att de ursprungligen tillgängliggjorts 

3.2.1 Bakgrund 

Som framgått i avsnitt 2.3 är preskriptionstiderna för allmänt åtal på grund av yttrandefrihets-

brott generellt mycket korta, vilket kan ses som ett uttryck för att staten i yttrandefrihetsrätts-

liga sammanhang ska agera skyndsamt eller inte alls.89 

Det har sedan länge uppfattats som viktigt att frågor om yttrandefrihetsbrott avgörs snabbt.90 

Ett ofta anfört argument för denna ståndpunkt är att uttalanden som kan anses tveksamma ur 

yttrandefrihetsrättslig synpunkt bör prövas av sin samtid.91  Ett yttrande som ansågs lagligt när 

det fälldes bör inte kunna fällas som brottsligt på grund av att uttalandet prövas först långt 

senare, då bedömningen av vad som är tillåtet inom ramen för det aktuella straffbudet kan ha 

förändrats (detta även om straffbudet fortfarande är detsamma). Ett annat skäl som har lyfts 

fram är att det anses viktigt att fråga om åtal för ett visst yttrande inte tas upp vid en tidpunkt 

då den allmänna opinionen har ändrat uppfattning i en fråga som kan påverka bedömningen. 

Dessa skäl har ansetts gälla med särskild styrka beträffande politiska yttranden.92  

3.2.2 Problemanalys 

Den grund för preskriptionstidens beräkning som stadgas i 7 kap. 1 § andra stycket YGL av-

seende yttrandefrihetsbrott i databaser medför att den preskriptionstid som framstår som 

mycket kort (sex månader) ofta aldrig börjar löpa över huvud taget. I debatten har detta ibland 

framhållits såsom att preskriptionstiden kommit att bli mycket lång, och uttryck som ”evigt 

                                                
89 Axberger, Hans-Gunnar, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 175. 
90 SOU 2001:28 s. 295. 
91 SOU 2001:28 s. 295, se även i samma linje Blixt, Lena & Wassén, Erik, särskilt yttrande, SOU 2012 :55 s. 704.  
92 SOU 2001:28 s. 295. 
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utgivarskap” och ”evigt utgivaransvar” har förekommit då rättsläget kommenterats.93 Dessa 

påståenden är i och för sig terminologiskt felaktiga. Preskriptionstiden blir inte längre på grund 

av regeln om preskriptionstidens beräkning i 7 kap. 1 § YGL. Det som sker är att preskript-

ionstiden inte över huvud taget börjar löpa så länge informationen tillhandahålls i databasen. 

Utgivarskapet eller utgivaransvaret blir heller inte evigt för databasens utgivare. Uttryckligen 

framgår av HD:s beslut i mål Ö 3507-12 att ”utgivarens ansvar gäller för det fortlöpande tillhandahål-

landet av information ur databasen under hans tid som utgivare”. När uppdraget som utgivare avslutas 

upphör alltså också individen att ansvara enligt YGL (ansvaret ”ärvs” då i stället av nästkom-

mande utgivare). Korrekt är dock att preskription till följd av regeln i 7 kap. 1 § andra stycket 

YGL aldrig kommer att inträda för sådant material som inte raderas efter att det en gång förts 

in i databasen. Detta leder bland annat till att uppgifter inte kan garanteras en bedömning av 

sin samtid (3.2.2.1), att ansvaret blir mycket omfattande (3.2.2.2) samt att utgivarens möjlig-

heter att försvara sig försämras (3.2.2.3). 

3.2.2.1 Uppgifter bedöms inte av sin samtid 

En konsekvens av dagens ordning blir att den i och för sig korta preskriptionstid som stadgas 

inte kommer att fullfölja syftet att frågor om potentiella yttrandefrihetsbrott snabbt ska avgö-

ras. Yttranden som lämnats i en grundlagsskyddad databas kan därmed inte garanteras en be-

dömning endast av sin samtid, utan riskerar att underkastas rättslig prövning i en annan sam-

hällelig kontext än den som yttrandet lämnades i. Att en uppgift som var laglig när den lämna-

des vid ett senare tillfälle skulle kunna bestraffas till följd av den förändrade kontexten kan 

tänkas utgöra en risk med detta system.94 Exempelvis skulle en uppgift som i förtalsbestäm-

melsens mening var försvarlig att lämna vid en viss tidpunkt inte bedömas såsom försvarlig 

vid ett senare tillfälle. Dessutom kan man tänka sig att nya brottsbestämmelser tillkommer. 

Den riskaversiva utgivaren skulle då, för att försäkra sig om att inte åläggas ansvar, behöva gå 

igenom allt material i databasen för att undersöka att ingen del av materialet strider mot gamla 

eller nya bestämmelser. Denna börda framstår som mycket betungande när man betänker att 

flera nyhetsdatabaser idag innehåller omkring en halv miljon poster.95   

                                                
93 Se bl.a. Lundquist, Hanna, Evigt utgivarskap ska utredas, 2014-02-21, http://www.journalisten.se/nyheter/evigt-
utgivarskap-ska-utredas (kontrollerad 2014-04-13), Kärrman, Jens, Ny dom: Evigt utgivarskap på nätet, 2013-11-07, 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/ny-dom-evigt-utgivarskap-pa-natet/ (kontrollerad 2014-04-13), Byttner, 
Karl-Johan, HD-dom: Chefredaktörer får evigt utgivaransvar, 2013-11-07, 
http://www.resume.se/nyheter/media/2013/11/07/hd-dom-chefredaktorer-far-evigt-utgivaransvar/ (kontrolle-
rad 2014-04-13). 
94 Jfr. bl.a. Blixt, Lena & Wassén, Erik, särskilt yttrande, SOU 2012 :55 s. 704.  
95 Se ovan avsnitt 3.1.2.2. 
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Att en uppgift som var laglig när den lämnades vid ett senare tillfälle skulle kunna bestraffas, an-
tingen på grund av att kontexten förändrats eller på grund av att nya brottsbestämmelser tillkom-
mit, är det synsätt som kommer att anammas i den fortsatta framställningen. Utgångspunkten är 
dock inte helt given – utrymme finns för argumentation. Då endast brott kan anses vara perdure-
rande följer rimligtvis att icke-brott, alltså handlingar som inte utgör brott när de företas, inte 
perdurerar. Man skulle således kunna argumentera för att en uppgift som inte är brottslig när den 
läggs in i en databas inte perdurerar, och således inte heller riskerar att vid ett senare tillfälle tas 
upp till prövning. Denna argumentationslinje hade inte varit möjlig om varje enskild överföring 
från databasen hade betraktats såsom en separat publicering (jfr det första alternativ som Medie-
grundlagsutredningen diskuterade i SOU 2001:28, se avsnitt 2.3.3 ovan) – då hade en ny bedöm-
ning av huruvida brott förelåg behövts göras vid varje ny publicering och en uppgift som inte var 
brottslig när den lades in i databasen kunde mycket väl bedömas vara det vid en senare publice-
ringstidpunkt. Idag betraktas dock tillhandahållande av uppgifter i en databas såsom en fortlö-
pande publicering vilken kontinuerligt pågår under hela den tid som uppgiften hålls tillgänglig. 
Därmed kan argumenteras för att ett yttrande som inte var brottsligt när det initialt lades in i da-
tabasen (ett icke-brott) inte heller senare är straffbart, eftersom det inte perdurerar och eftersom 
ingen ytterligare publicering som föranleder en ny bedömning av eventuell brottslighet uppkom-
mer så länge uppgiften endast tillhandahålls i samma databas. Man kan motsatsvis argumentera 
för att en uppgift som fortlöpande aktivt publiceras självklart måste kunna bedömas med ut-
gångspunkt i varje tidpunkt då tillhandahållandet äger rum. Denna må hända teoretiska fråga ska 
dock i den fortsatta framställningen lämnas därhän. 

3.2.2.2 Ansvaret blir mycket omfattande 

Avsaknaden av effektiv preskription leder dessutom till att det yttrandefrihetsrättsliga ansvaret 

blir mycket omfattande. Antalet uppgifter som den för tillfället ansvarige utgivaren har att 

svara för kommer att ständigt öka, i takt med att nya uppgifter förs in i databasen. Detta inne-

bär också att det föregående problem som diskuterats – att ”fel” person får bära ansvar – blir 

än mer besvärande. ”Fel” person ansvarar på grund av att preskription inte inträder för stora 

mängder material, vilket får anses allvarligare än om så hade varit fallet endast i förhållande till 

ett begränsat antal uppgifter. 

3.2.2.3 Möjligheterna till försvar försämras 

Ett ytterligare problem med att uppgifter kan komma att underkastas rättslig prövning lång tid 

efter dess initiala publicering har att göra med utgivarens möjligheter att försvara sig från an-

klagelser. Vi kan tänka oss ett exempel som rör påstått förtal. Ponera att såväl utgivaren, som 

hade att fatta beslut om publiceringen, som journalisten, som gett upphov till det publicerade 

materialet, avlidit innan rättsliga åtgärder vidtagits. Dessa kan båda ha haft bärande argument 

för att tillhandahållandet av materialet exempelvis i förtalsbestämmelsens mening var försvar-

ligt; argument som den sedermera ansvarige utgivaren inte känner till och således inte kan åbe-

ropa till sitt försvar.  
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Även om utgivaren förvisso är densamme som vid tiden för det första tillhandahållandet kan 

det faktum att lång tid gått sedan övervägandena gjordes innebära svårigheter i försvarshänse-

ende. Minnen bleknar med tiden, medarbetare byts ut och anteckningar försvinner. Dessa 

försämrade försvarsmöjligheter har av Europadomstolen tillmätts stor betydelse, vilket kom-

mer att redogöras för under avsnitt 6.1.3. 

3.2.2.4 Kommentar 

Även det faktum att uppgifter i grundlagsskyddade databaser kan komma att underkastas rätts-

lig prövning mycket lång tid efter att publiceringsbeslutet fattats är uppenbarligen problema-

tiskt ur flera aspekter. Uppgifterna kan inte garanteras en bedömning av sin samtid, ansvaret 

blir mycket omfattande och möjligheterna att framgångsrikt försvara sig från anklagelser för-

sämras. Att ansvaret till följd av preskriptionsreglerna blir mycket omfattande påverkar också 

omfattningen av det första problemet, att ”fel” person får ansvara för tillhandahållet material. 
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DEL III – MÖJLIGA LÖSNINGAR 

I uppsatsens föregående del formulerades två ur ett yttrandefrihetsrättsligt perspektiv grundläggande problem 

med dagens ansvarsordning för grundlagsskyddade databaser. Fråga uppstår om och hur problemen kan lösas, 

utan att till yttrandefriheten motstående intressen undermineras. Man kan i huvudsak tänka sig tre möjliga 

vägar att gå. Ett alternativ vore att försöka lösa problemen genom ändringar i utformningen för själva ensam-

ansvaret. Ett annat vore att modifiera preskriptionsreglerna. Ett tredje alternativ vore att gå bortom dessa 

redan etablerade rättsfigurer och försöka hitta andra lösningar. I denna uppsatsens avslutande del ska inled-

ningsvis redogöras för de olika intressen som ansvarssystemet har att balansera. Därefter ska fem tänkbara 

lösningar på dagens problem presenteras och kritiskt analyseras.  

4 Intressen som ansvarssystemet har att balansera 

För att i de kommande kapitlen kunna diskutera lämpligheten av möjliga lösningar på dagens 

problem ska i detta kapitel kort redogöras för de grundläggande intressen som måste beaktas 

när ansvarssystemet utformas.  

Att det yttrandefrihetsrättsliga ansvarssystemet måste utformas med hänsyn till intresset av en 

vidsträckt yttrandefrihet står klart.96 Det är utifrån detta yttrandefrihetsintresse som de två 

problemen i föregående kapitel formulerats.  

Men yttrandefriheten är inte det enda intresse som ska tillmätas betydelse när alternativa lös-

ningar till dagens ordning diskuteras. Lagstiftaren har genom att kriminalisera vissa typer av 

handlingar som begås i grundlagsskyddade medier inskränkt yttrandefriheten till förmån för 

andra intressen.97 Ansvarssystemet syftar till att underlätta beivrandet av yttrandefrihetsbrott, 

varför systemet i förlängningen också tjänar de bakomliggande skyddsintressen som motiverat 

yttrandefrihetsbrottens existens.  

Som ovan framkommit kan de yttrandefrihetsrättsliga brotten delas upp i följande kategorier: 

(i) politiska brott, (ii) brott mot allmän ordning, (iii) ärekränkningsbrott, (iv) brott mot frihet 

och frid, och (v) brott mot allmän verksamhet.98 Brottskategorierna representerar olika 

                                                
96 Att gynna yttrandefriheten är en uttrycklig funktion hos det särskilda ansvarssystemet (se Axberger, Hans-
Gunnar, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 123 f.). 
97 5 kap. 1 § YGL samt 7 kap. 4-5 §§ TF. 
98 Warnling-Nerep, Wiweka och Bernitz, Hedvig, En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet, s. 69 f. Även brott mot 
sekretess och tystnadsplikt förekommer, se TF 7:5 och Warnling-Nerep, Wiweka och Bernitz, Hedvig, a.a., s. 77. 
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bakomliggande skyddsintressen som lagstiftaren har ansett väger över yttrandefrihetsintresset i 

de specifika situationer som respektive brottsbestämmelse tar sikte på.  

Av de anmälningar om yttrandefrihetsbrott som inkommit till JK under de senaste tio åren har 

närmare 80% rört brotten förtal, hets mot folkgrupp och uppvigling.99 Förtal faller under ka-

tegorin ärekränkningsbrott (som skyddar enskildas intresse av personlig integritet) medan hets 

mot folkgrupp och uppvigling faller under kategorin brott mot allmän ordning (som skyddar 

allmänna intressen). I uppsatsen ska därför de nu nämnda skyddsintressena ägnas särskild 

uppmärksamhet när alternativa lösningar diskuteras. 

5 Kan problemen lösas inom ramen för ensamansvarets 

utformning? 

Att en ny utgivare enligt dagens regelsystem s.a.s. ”ärver” ansvaret för yttranden i en databas 

från en tidigare utgivare leder som vi sett till att ”fel” person åläggs ansvar för mycket omfat-

tande material som denne omöjligen kan överblicka.    

Att ett ensamansvar för yttranden som lämnas i grundlagsskyddade databaser behövs råder 

dock ingen tvekan om. Ensamansvaret utgör navet i ett yttrandefrihetsrättsligt system som ska 

säkra nyhetsflödet och garantera att även obekväma uppgifter når ut i offentligheten. Tidigare 

har det främst varit de traditionella mediernas roll att tillhandahålla samhället sådana uppgifter. 

Idag ser vi dock att färre tar del av tidningarnas pappersupplagor och att vår konsumtion av 

nyheter allt mer flyttas över till digitala medier.100 Detta gör det absolut nödvändigt och ange-

läget att kunna garantera meddelarfrihet och anonymitetsrätt för yttranden som lämnas via 

sådana medieformer. Samtidigt innebär möjligheterna till omfattande spridning och långvarig 

exponering av uppgifter på internet nya hot mot andra samhällsintressen, kanske framförallt 

den personliga integriteten.101 Det är därför viktigare än någonsin att tillhandhålla möjligheter 

för att på ett effektivt sätt beivra missbruk av yttrandefriheten. För att meddelarfriheten ska 

kunna upprätthållas och yttrandefrihetsbrott samtidigt på ett effektivt sätt kunna beivras krävs 

                                                
99 Av 2 207 inkomna anmälningar om yttrandefrihetsbrott under perioden 2004-01-01 – 2013-12-31 rörde 993 
förtal, 698 hets mot folkgrupp och 38 uppvigling (Lundberg, Britt-Marie (byråchef, JK), uppgift lämnad per e-
post 2014-03-17).  
100 Se bl.a. Myndigheten för radio och tv, Medieutveckling 2013, s. 13 f., 2013-07-01, 
http://www.radioochtv.se/Documents/Publikationer/Medieutveckling%202013%20webb.pdf (kontrollerad 
2014-04-13); SOU 2012:55 s. 205 ff. 
101 Jfr. Sunde, Inger Marie, Enforcing Legal Protection Against Violation of Privacy, Svantesson, Dan Jerker B., & Gre-
enstein, Stanley (red.), Internationalisation of Law in the Digital Information Society, s. 41 f.; Schultz, Mårten, 
Förtal och integritet, Juridisk Publikation, nr. 2/2012, s. 207 ff. 
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ett formellt ansvarssystem med en på förhand utpekad ansvarig – ett artificiellt, successivt och 

exklusivt ensamansvar.  

Frågan bör därför ställas om de identifierade problemen på något sätt kan motverkas inom 

ramen för utformningen av själva ensamansvaret. 

5.1 Tänkbar lösning: uppdelat utgivarskap 

En tänkbar lösning skulle kunna vara att dela upp utgivarskapet. Ansvaret för en nytillträdd 

utgivare skulle kunna begränsas till det material som lagts in i databasen efter dennes tillträde, 

och material som lagts in i databasen dessförinnan skulle kunna stanna på den utgivare som 

fattat det aktuella publiceringsbeslutet. Detta skulle inte lösa problemet att information under-

kastas rättslig prövning långt efter att informationen först publicerats, men däremot skulle 

problemet att ”fel” person ansvarar för annans publicerade material till en början bortfalla. Ur 

ett straffrättsligt perspektiv kan denna lösning initialt tyckas lämplig. Straffhotets preventiva 

verkan skulle kvarstå intakt, men inget straffansvar skulle ”spilla över” på en ny utgivare till 

följd av en tidigare utgivares misstag. 

5.1.1 Inom ramen för gällande rätt 

Faktum är att denna möjlighet tillhandahålls redan inom ramen för gällande rätt. Flera utgivare 

kan enligt dagens ordning utses för olika delar av en databas; detta framgår av 4 kap. 1 § YGL 

och tas upp av HD i mål Ö 3507-12.102 En webbsida skulle således kunna struktureras upp i 

olika delar, där varje del endast innehåller material publicerat av en viss utgivare.103 De ”gamla” 

utgivarna skulle kunna stå kvar som ansvariga för ”sina” delar av webbsidan, och nya delar 

skulle kunna öppnas upp vid varje ny utgivares tillträde. Inga lagstiftningsåtgärder skulle krä-

vas för denna lösning utan det står fritt för var och en som tillhandahåller en grundlagsskyd-

dad databas att strukturera hemsidan på detta sätt.  

Det finns emellertid betydande problem med upplägget. För det första skulle en gammal utgi-

vare aldrig få en reell möjlighet att helt lämna sitt uppdrag. Så länge en person kvarstår som 

utgivare för en del av en databas så har denne en lagstadgad och oinskränkbar befogenhet att 

ändra och radera material i databasen – detta framgår av 4 kap. 3 § YGL enligt den tolkning 

HD gav lagrummet i mål Ö 3507-12. Utgivaren har alltså även efter att denne lämnat över den 

”aktiva verksamheten” till en ny utgivare en skyldighet att ”hålla efter” det material denne en 

                                                
102 HD:s beslut per den 7 november 2013 i mål Ö 3507-12. 
103 Jfr NJA 2007s. 309. 
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gång i tiden beslutat att publicera, om hen vill slippa ansvar. Så vad händer då om den ansva-

rige utgivaren för databasen X vill lämna sitt uppdrag för att i stället bli ansvarig utgivare för 

databas Y? I ett sådant fall kan utgivaren inte gärna tvingas stå kvar såsom utgivare för en del 

av databasen X, med tillhörande befogenhet att ändra och radera materialet. Ordningen vore 

sannolikt varken önskvärd eller praktisk för vare sig utgivaren, X eller Y. Och vad händer när 

en ”gammal” utgivare avlider? En grundlagsskyddad databas måste enligt 4 kap. 1 § YGL ha 

en utsedd utgivare. Således skulle en ny utgivare behöva utses när den ursprungliga frånfaller. 

Vi skulle då vara tillbaka i samma problem som vi hade ursprungligen – ”fel” person skulle 

tvingas bära ansvar för tidigare publicerat material och den enda möjligheten att komma ifrån 

detta skulle vara att radera det aktuella materialet.  

Eftersom varken problemet att ”fel” person åläggs ansvar eller problemet att uppgifter riskerar 

att prövas långt efter dess initiala publicering löses genom förslaget saknas anledning att ut-

värdera förslaget i förhållande till andra bakomliggande intressen. 

5.1.2 Genom modifiering av gällande rätt 

Ett ytterligare alternativ skulle kunna vara att göra en uppdelning av utgivarskapet genom att 

modifiera ansvarssystemet. Ansvaret skulle kunna utformas så att det stannar på den som i 

egenskap av utgivare fattat beslut om en viss publicering, utan att personen kvarstår som offi-

ciell utgivare. Detta skulle kräva lagstiftningsåtgärder. Enligt 1 kap. 9 § YGL tillämpas grund-

lagens regler om radioprogram på grundlagsskyddade databaser. 6 kap. 1 § första stycket YGL 

lyder idag: 

”Ansvaret för yttrandefrihetsbrott i ett radioprogram eller en teknisk upptagning ligger på utgiva-
ren. Har en ställföreträdare inträtt som utgivare, har han ansvaret.” 

En ytterligare mening skulle kunna tas in i stil med: 

”För yttrandefrihetsbrott genom sådant tillhandahållande som avses i 1 kap. 9 § första stycket 1 
och 2 svarar den som var anmäld som utgivare då uppgiften först tillhandahölls i databasen.” 

På detta sätt skulle den ”gamla” utgivaren efter sitt frånträde vara fri från uppdraget i operativ 

mening, men fortfarande ansvara för eventuella brott som förekommer bland det material 

som denne låtit publicera under sin tid som utgivare.  

Betydande problem är dock förknippat även med detta alternativ. Ansvaret skulle följa med 

den tidigare utgivaren, men så skulle inte rättigheterna att påverka materialet. Om vi anammar 

synsättet att det är rättsligt möjligt att vid en senare tidpunkt på grund av förändrad kontext 
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bestraffa material som var straffritt när tillhandahållandet började,104 framstår det problema-

tiskt att en gammal utgivare, utan rätt att i efterhand påverka databasens innehåll, ska kunna 

lastas för ett brott som inte förelåg vid tiden för publiceringsbeslutet. Ensamansvaret skulle 

urholkas, och även här skulle vi riskera att ”fel” person (en person utan möjlighet att påverka 

materialet) bär ansvar.  

Därtill kvarstår problemet med att äldre utgivare avlider. Om 6 kap. 1 § YGL skulle justeras 

enligt ovanstående förslag skulle inte en före detta utgivares död innebära att en ny utgivare 

behöver utses för det tidigare publicerade materialet. I stället skulle till följd av 6 kap. 2 § YGL 

e.c. ingen ansvara. Brottsligt material skulle således kunna fortsätta att tillhandahållas på ett 

sök- och sammanställningsbart sätt i all evighet efter den ursprungliga utgivarens frånfälle. En 

sådan ordning är knappast acceptabel. 

Skulle också 6 kap. 2 § YGL ändras så att ansvar för den som är skyldig att utse en utgivare 

inträdde även för det fall den ansvarige utgivaren frånfallit efter tidpunkten för det ursprungliga 

tillhandahållandet så är vi åter tillbaka på det ursprungliga problemet. ”Fel” person hålls ansva-

rig för enorma mängder material – denna gång personen som ansvarar för att utse utgivare.    

Inte heller här finns anledning att utvärdera förslaget i förhållande till andra bakomliggande 

intressen, eftersom inte ens de yttrandefrihetsrättsliga problemen får sin lösning därigenom.  

5.2 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan konstateras att en alternativ reglering som bygger på att utgivarskapet 

delas upp inom ramen för ensamansvarets utformning knappast har potential att bli fram-

gångsrikt. Trots att upplägget initialt tycks lösa problemet med att ”fel” person åläggs ansvar 

för tidigare publicerat material visar det sig i förlängningen att så inte är fallet. I slutändan 

hamnar ansvaret ändå hos ”fel” person. Inte heller det andra yttrandefrihetsrättsliga proble-

met, att uppgifter riskerar rättslig prövning långt efter initial publicering, får sin lösning genom 

att utgivarskapet delas upp.  

  

                                                
104 Huruvida så är fallet kan diskuteras. Se ovan avsnitt 3.2.2.1. 
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6 Kan problemen lösas genom en generell modifiering av  

preskriptionsreglerna? 

Att försöka lösa de uppkomna problemen genom att modifiera själva ensamansvaret tycks inte 

leda till resultat mycket mer tillfredsställande än de som dagens regler ger upphov till. Nästa 

fråga blir således om en lämplig lösning i stället kan uppnås genom en generell modifiering av 

dagens preskriptionsregler. Ett tänkbart alternativ vore att ändra reglerna så att preskriptions-

tiden börjar löpa vid den tidpunkt då materialet första gången tillhandahölls i databasen. 

Denna lösning förekommer bland annat i utländsk rätt. 

6.1 Frågans hantering utom det grundlagsskyddade området 

Innan lösningsförslaget lämplighet analyseras ska som stöd för den kommande diskussionen 

undersökas hur frågan om digital publicering och preskription hanterats utom yttrandefrihets-

rätten, såväl nationellt som internationellt. Inledningsvis ska redogöras för synen på preskript-

ion inom svensk allmän straffrätt (6.1.1). Om detta synsätt skiljer sig från det inom yttrande-

frihetsrätten kan det eventuellt utgöra ett incitament för att preskriptionsreglerna inom det 

grundlagsskyddade området bör ändras. Därefter ska en internationell utblick företas (6.1.2). 

Två rättsordningar som anammat synsättet att preskription börjar löpa då vid den tidpunkt då 

materialet för första gången tillgängliggjorts ska undersökas. Någon regelrätt komparativ ana-

lys kan det dock inte bli fråga om, givet omfattningen av denna uppsats. Avslutningsvis ska i 

detta avsnitt relevanta europarättsliga aspekter som kan påverka den möjliga utformningen av 

preskriptionsreglerna inom yttrandefrihetsrätten att beröras (6.1.3).  

6.1.1 Synen på digital preskription inom allmän straffrätt 

Enligt 35 kap. 4 § BrB räknas preskriptionstiden inom den allmänna straffrätten från och med 

den dag då brottet begicks. Avgörande för preskriptionstidens beräkning är sålunda vid vilken 

tidpunkt ett visst brott anses fullbordat och avslutat.105 Ett perdurerande brott anses fortlöpa 

även efter fullbordan, och avslutas inte förrän det tillstånd som uppstått genom brottets full-

bordan har upphört.106 Först vid samma tidpunkt börjar preskriptionstiden att löpa. 

Bedömningen av huruvida en gärning betraktats såsom perdurerande har inom den allmänna 

straffrätten regelmässigt utgått från vilken brottstyp det är fråga om, snarare än i vilket medium 
                                                
105 Berggren, Nils-Olof, m.fl, Brottsbalken – en kommentar, (1 juli 2013, Zeteo), kommentaren till 35 kap. 4 §. 
106 Jareborg, Nils, Allmän kriminalrätt, s. 138; Berggren, Nils-Olof, m.fl, Brottsbalken – en kommentar, (1 juli 2013, 
Zeteo), kommentaren till 35 kap. 4 §. 
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det aktuella brottet begåtts.107 På detta sätt skiljer sig bedömningen från den som görs inom 

YGL, där ju medieformen är ensamt avgörande.108  

I NJA 2007 s. 805 I hade en person underlåtit att ta bort hetsande kommentarer från en 

elektronisk anslagstavla som denne ansvarade för. HD hade bland annat att ta ställning till 

huruvida personen på grund av underlåtenheten kunde hållas straffrättsligt ansvarig enligt BrB 

för medhjälp till brottet hets mot folkgrupp. HD uttalade att så inte var möjligt, på grund av 

att brottet redan fullbordats vid tiden för underlåtenheten och på grund av att hets mot folk-

grupp inte var ett perdurerande brott. HD tog således ingen hänsyn till att uppgifterna fortlöpande 

tillhandahållits via en databas på internet. Motsvarande bedömning gjordes i november år 

2013 av Svea hovrätt i ett fall som rörde förtal på en webbplats.109 

Praxis är dock inte helt entydig. Det finns viss underrättspraxis gällande digitalt förtal som 

talar i motsatt riktning. En hovrätt har bland annat uttalat att ansvar för förtalande uppgifter 

på en icke-grundlagsskyddad webbplats kvarstår under hela den tid som uppgifterna finns 

tillgängliga via webbplatsen.110 Även i ett äldre notisfall från Högsta domstolen, NJA 1987 c 9, 

togs hänsyn till det sätt på vilket en uppgift lämnats vid bedömningen av preskriptionstidens 

beräkning.111  

Sammanfattningsvis är rättsläget något oklart. De två senaste avgörandena – HD:s dom i NJA 

2007 s. 805 I och Svea hovrätts dom från år 2013 – talar alltjämt för att det inom allmän 

straffrätt är brottskategorin snarare än medieformen som är avgörande för huruvida ett brott 

betraktas såsom perdurerande.112  

                                                
107 Se till stöd härför uttryckssätten i: Berggren, Nils-Olof, m.fl, Brottsbalken – en kommentar, (1 juli 2013, Zeteo), 
kommentaren till 35 kap. 4 §; Jareborg, Nils, Allmän kriminalrätt, s. 138. Som exempel på perdurerande brott 
nämns bl.a. olaga frihetsberövande och egenmäktighet med barn. Som exempel på icke-perdurerande brott 
nämns bla. tvegifte och osann anmälan till aktiebok. 
108 7 kap. 1 § YGL. 
109 Svea hovrätts dom i mål FT 836-13 per den 28 november 2013. 
110 Hovrätten för Nedre Norrlands dom i mål B 81-04 per den 1 november 2005. 
111 Det var i detta fall dock inte fråga om en uppgift som lämnats digitalt, utan på en fysisk anslagstavla. Med-
delandet hade anslagits på tavlan i december år 1981, och tagits bort därifrån som senast den 1 mars år 1982. HD 
uttalande att påföljdspreskription helt skulle löpa ut omkring den 1 mars år 1987. Preskriptionstiden, som för-
visso i detta fall rörde påföljdspreskription, ansågs alltså inte börja löpa förrän det att meddelandet tagits ner från 
tavlan. 
112 Även gränsdragningen mellan perdurerande och icke-perdurerande brottskategorier kan dock vara mycket 
komplicerad inom den allmänna straffrätten. Häleri är ett exempel på ett brott som idag inte anses perdurera, 
men där bedömningen inte alltid varit självklar – främst med hänsyn till preskriptionsproblematiken (se Berggren, 
Nils-Olof, m.fl, Brottsbalken – en kommentar, (1 juli 2013, Zeteo), kommentaren till 35 kap. 4 §). Frågan kom så att 
prövas i målet NJA 1984 s. 564. I domskälen uttalade HD att för det fall preskriptionstiden skulle börja löpa först 
vid den tidpunkt då gärningsmannens innehav av den aktuella egendomen upphörde skulle i många fall någon 
preskriptionstid inte börja löpa över huvud taget. Åtminstone skulle preskription inte inträda förrän mycket lång 
tid efter att den grundläggande hälerihandlingen företogs. En sådan ordning framstod enligt HD ”inte som till-
fredsställande från de synpunkter som uppbar preskriptionsinstitutet”. Av samma skäl fann HD inte heller alter-
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6.1.1.1 Kommentar 

Aktuell praxis talar för att det inom allmän straffrätt är brottskategorin som avgör huruvida ett 

brott anses vara perdurerande, även då brottet begåtts i ett digitalt medium. Hets mot folk-

grupp har av HD inte ansetts perdurerande när det begåtts i en databas utom det grundlags-

skyddade området. Samma brott betraktas dock som perdurerande när det begås i en grund-

lagsskyddad databas. Åtalspreskription kommer i det första fallet att inträda fem år efter att 

den hetsande uppgiften initialt lagts in i databasen, även om uppgiften därefter är fortsatt till-

gänglig.113 I fallet med den grundlagsskyddade databasen kommer däremot preskription inte 

att över huvud taget inträda så länge uppgiften finns kvar.  

Trots att en avsevärt kortare preskriptionstid uppställts för brott som begås genom grundlags-

skyddade medier än på annat sätt så kommer alltså preskription regelmässigt att inträda långt 

senare för uppgifter som tillhandahållits i en grundlagsskyddad databas än i en databas utan 

grundlagsskydd. Detta får anses otillfredsställande utifrån YGL:s övergripande syfte att bereda 

yttrandefriheten ett särskilt starkt skydd när den utövas genom något av de medier som omfat-

tas av grundlagen. Det kan också ifrågasättas om detta förhållande inte står i strid med det 

yttrandefrihetsrättsliga kravet på dubbel bestraffning. Enligt dagens ordning kan straff utkrä-

vas enligt grundlagen i fall där straff inte hade kunnat utkrävas enligt allmän strafflag (p.g.a. 

preskription). 

6.1.2 Synen på digital preskription internationellt – en utblick 

Den svenska yttrandefrihetsrätten är i flera aspekter unik och skiljer sig därmed från yttrande-

frihetsrättsliga system inom andra rättsordningar. Hur digital publicering av olagliga uppgifter 

ska bedömas i preskriptionshänseende är däremot en universell fråga. Det finns därför skäl att 

undersöka hur frågan behandlats inom två utländska rättsordningar, dels den amerikanska och 

dels den engelska. Inom båda dessa rättsordningar betraktas idag digital publicering såsom 

momentan, i motsats till synsättet inom den svenska yttrandefrihetsrätten. Den amerikanska 

rättsordningen ska undersökas då den är känd för att generellt ställa upp ett starkt skydd för 

yttrandefriheten.114 Den engelska rättsordningen är därtill särskilt intressant eftersom den länge 

innehöll en regel för preskriptionstidens beräkning som i stora delar överensstämde den pre-

                                                                                                                                              
nativet att räkna en ny preskriptionstid från varje befattning som hälaren haft med den stulna egendomen till-
fredsställande. Övervägande skäl ansågs i stället tala för ståndpunkten att preskriptionstiden skulle räknas från 
den första handling som utgjorde ett fullbordat häleri. Problematiken liknar den som idag aktualiseras vid yttran-
defrihetsbrott i en databas.  
113 16 kap. 8 § samt 35 kap. 1 § p. 2 BrB. 
114 Se t.ex. Packard, Ashley, Digital Media Law, s. 20. 
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skriptionsregel vi idag tillämpar i svensk yttrandefrihetsrätt. Regeln ersattes dock nyligen av en 

mer yttrandefrihetsrättslig variant genom den nya Defamation Act 2013. Utredningen i detta 

avsnitt är begränsad till situationer då de uppgifter som sprids digitalt utgör förtal (”defamat-

ion”, ”libel”, ”slander”). Dessutom begränsas redogörelsen till fall som rört civilrättslig skade-

ståndstalan.115 Eftersom syftet endast är att ta reda på hur själva publiceringen betraktas är 

detta av mindre betydelse. Det är som ovan nämnts inte fråga om någon regelrätt komparativ 

studie, varför ingen närmare redogörelse för de respektive rättsordningarna i stort kommer att 

lämnas. 

6.1.2.1 Amerikansk rätt  

Merparten av USA:s stater tillämpar116 en så kallad ”single publication rule” på material som 

sprids i stor omfattning.117 Regeln118 innebär att varje samlad upplaga av en fysisk skrift eller 

sändning av ett program utgör en momentan publicering som sker vid det första tillhandahål-

landet. Preskriptionstiden börjar löpa vid samma tidpunkt.119 Syftet bakom regeln är att för-

hindra en i det närmaste evig förnyelse av preskriptionstiden (”almost endless tolling of the Statue of 

Limitations”).120 Således motverkas att talan väcks långt efter att en ansvarsgrundande handling 

företagits, varvid svarandens möjligheter att försvara sig på ett adekvat sätt förbättras.121 Re-

geln syftar också till att skydda svaranden från att på ett otillbörligt sätt stämmas otaliga gånger 

i en mängd olika stater på grund av ett och samma uttalande.122 Sådan ”masstämning” var möj-

lig enligt tidigare regler där varje enskilt tillhandahållande betraktades såsom en separat publi-

cering och därmed grund för en ny talan.123  

                                                
115 I England är förtal sedan år 2009 inte längre ett brott utan endast en civilrättslig överträdelse (Crook, Tim, 
Comparative Media Law and Ethics, s. 106). 
116 I USA finns ingen federal lagstiftning som reglerar hur olika sorters publiceringar ska betraktas i preskript-
ionshänseende. I stället regleras dessa frågor inom varje enskild stat. 
117 Se Cohen, Debra R, The Single Publication Rule: One Action, Not One Law, Brooklyn Law Review, Vol. 62:921, s. 
924; Wood, Lori A., Cyber-defamation and the single publication rule, Boston University Law Review, Vol. 81:895, s. 
899 f. 
118 Regeln har sitt ursprung i common law, men har kommit att kodifieras genom såväl the Second Restatement 
of Torts (1977) som The Uniform Single Publication Act (1952). Dessa instrument är inte bindande för staterna, 
men har i praktiken fått stort gehör. 
119 Maytal, Itai, Libel Lessons From Across the Pond: What British Courts Can Learn from the United States’ Chilling Experi-
ence with the “Multiple Publication Rule” in Traditional Media and the Internet, J. Int’l Media & Entertainment Law, Vol. 
3, No. 1, s. 128.  
120 Buckley v. New York Post Corp., 373 F.2d s. 175 (1967).  
121 Maytal, Itai, Libel Lessons From Across the Pond: What British Courts Can Learn from the United States’ Chilling Experi-
ence with the “Multiple Publication Rule” in Traditional Media and the Internet, J. Int’l Media & Entertainment Law, Vol. 
3, No. 1, s. 129. 
122 Keeton v. Hustler Magazine Inc., 465 U.S. s. 770 (1983); Wood, Lori A., Cyber-defamation and the single publication 
rule, Boston University Law Review, Vol. 81:895, s. 897 f. 
123 Maytal, Itai, Libel Lessons From Across the Pond: What British Courts Can Learn from the United States’ Chilling Experi-
ence with the “Multiple Publication Rule” in Traditional Media and the Internet, J. Int’l Media & Entertainment Law, Vol. 
3, No. 1, s. 121 f. 
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New Yorks högsta domstol (Court of Appeals) slog i 2002 års avgörande Firth v. State fast 

regelns tillämplighet på olagliga uppgifter som spridits via internet.124 

I domen hänvisades till ett gammalt avgörande där domstolen slagit fast att varje enskild för-

säljning av en bok i lager inte utgjorde en ny publicering. Domstolen hade då framhållit att 

motsatt synsätt skulle få oönskade effekter: 

 […] the [s]tatue of [l]imitations[s] would never expire so long  a copy of such a book remained in 

stock and is made by the publisher the subject of a sale or inspection by the public. Such a rule 

would thwart the purpose of the Legislature […] to bar completely and forever all actions which, 

as to the time of their commencement, overpass the limitation there prescribed upon litigation.125 

Uttalandet ansågs ha fortsatt bäring. Domstolen konstaterade att förtal på internet liknar förtal 

i traditionella medier, men ”i mycket större omfattning” (”much grander scale”) eftersom inform-

ationen kan läsas av miljontals människor på olika geografiska platser i världen under en obe-

gränsad tid. För det fall varje tillhandahållande skulle ses som en separat publicering skulle 

därmed riskerna för preskriptionstider som förlängs i oändlighet och för att svaranden skulle 

behöva genomgå flerfaldiga rättsprocesser bli mycket stora – större än de risker som motiverat 

”the single publication rule” från början. Sådana konsekvenser skulle, enligt domstolen, ound-

vikligen leda till att spridningen av information på internet allvarligt hämmades. Domstolen 

slog således fast att ”the single publication rule” var tillämpbar även i digitala sammanhang, 

varför kärandens rätt att föra talan hade preskriberats. 

Regeln har efter 2002 års rättsfall tillämpats på onlinepubliceringar i såväl New York som 

många andra stater.126  

                                                
124 Firth v. State, 98 N.Y.2d 365, 775 N.E.2d 463 (2002). Fallet rörde en högt uppsatt tjänsteman som stämde 
staten New York för förtal. Bakgrunden var att en rapport om tjänstemannens påstådda tjänstefel hållits tillgäng-
lig på en webbsida för vilken staten New York svarade. För det fall den ettåriga preskriptionstiden skulle beräk-
nas från och med den dag då rapporten först tillgängliggjordes på internet skulle preskription ha inträtt när talan 
väcktes. Tjänstemannen argumenterade för att preskription inte inträtt. han menade att tillhandahållande av 
materialet på webbsidan var att se som en fortlöpande överträdelse (”continuing wrong”) och att varje enskild vis-
ning av webbsidan utgjorde en ny publicering.  Domstolen gick inte på tjänstemannens linje. 
125 Gregoire v. G. P. Putnam’s Sons, 81 N.E.2d s. 122-123 (1948). 
126 Se bl.a. Mitan v. Davis, 243 F. Supp. 2d 719 W.D.Ky. (2003) (Kentucky); Traditional Cat Ass’n v. Gilbreath, 
118 Cal. App. 4th 392, 13 Cal. Rptr. 3d 353 Cal. App. 4 Dist. (2004) (Kalifornien), Sundance Image Technology, 
Inc. v. Cone Editions Press, Ltd., WL 935703 (S.D.Cal.) (2007) (Kalifornien); Churchill v. State of New Jersey, 
378 N.J.Super. 471, 876 A.2d 311N.J.Super.A.D (2005) (New Jersey); Van BusKirk v. New York Times CO, 325 
F.3d 87, C.A.2 (N.Y.) (2003) (New York). Det ska dock framhållas att inget avgörande från U. S. Supreme Court, 
som är den högsta federala domstolen, finns på området. Det ska också framhållas att det har framförts viss 
skepsism mot att the single publication rule tillämpas på onlinepubliceringar, se bl.a. Braun, Odelia, Internet publi-
cations and defamation: Why the single publication rule should not apply, Golden Gate University Law Review, Vol. 32, 
No. 3, 2002, s. 325.  
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6.1.2.2 Engelsk rätt 

(a) Tidigare rätt 

I engelsk rätt tillämpades fram tills för några månader sedan en så kallad ”multiple publication 

rule” vid spridande av förtalande material. Regeln innebar att varje enskild försäljning eller 

distribution av förtalande material betraktades såsom en ny publicering och härrörde från ett 

engelskt rättsfall från 1849.127  

”The multiple publication rule” följde initialt med in i internet-eran.128 År 2002 meddelades det 

principiellt viktiga avgörandet i Loutchansky v. Times.129 I fallet hade två artiklar med förtalande 

innehåll lagts upp på en tidnings webbplats.130 Talan väcktes strax efter ett år efter det att artik-

larna för första gången tillhandahållits via webbplatsen. De brittiska domstolarna ansåg, i en-

lighet med ”the multiple publication rule”, att varje gång en läsare tillgängliggjorde sig materi-

alet från tidningens webbsida så skedde en ny publicering.131 Preskriptionstiden skulle beräk-

nas från samma tidpunkt. Trots en stadgad preskriptionstid om ett år hade preskription 

sålunda inte inträtt när klaganden väckte talan. 

Tidningen gick sedermera vidare och stämde den brittiska staten inför Europadomstolen, som 

dock inte ansåg att brott mot artikel 10 i Europakonventionen förelåg. Europadomstolens 

avgörande behandlas i avsnitt 6.1.3.2 nedan. 

(b) 2013 års reform 

”The multiple publication rule” har på senare år beskrivits såsom utdaterad och dåligt anpas-

sad till modern teknik och dagens massmedier.132 Den 1 januari 2014 trädde emellertid den nya 

Defamation Act 2013 i kraft i England. Genom lagen kom den över 150 år gamla principen 

om ”multiple publication” att ersättas av en uttrycklig ”single publication rule”.133 Regeln är 

tillämplig när en person publicerar en uppgift riktad mot allmänheten eller en del av allmän-

heten (”den första publiceringen”) och därefter publicerar samma, eller huvudsakligen samma, 

                                                
127 Duke of Brunswick v. Harmer, 14 Q.B. 185, 117 Eng. Rep. 75 (1849).  
128 Se bl.a. Godfrey v. Demon Internet Ltd., E.M.L.R. 542 (1999).  
129 Loutchansky v. Times (No. 2), E.M.L.R. 14 (2002). 
130 Artiklarna hade samma dagar också publicerats i tidningens tryckta upplaga. 
131 Domstolarna underkände uttryckligen tidningens invändning om att tillämpningen av ”the multiple publicat-
ion rule” i fallet utgjorde en oproportionell inskränkning av yttrandefriheten. Domstolarna framhöll att onlinear-
kiv fick anses innehålla ”stale news” (gamla nyheter) som saknade behov av skydd i samma utsträckning som 
förmedling av ”färska” nyheter. 
132 Sutter, Gavin, Response to the consultation by the Ministry of Justice on the Draft Defamation Bill, European Journal for 
Law and Technology, Vol. 3, No. 1, 2012. 
133 Section 8 of the Defamation Act 2013. 



43 
 

uppgift på nytt.134 Av regeln framgår uttryckligen att preskriptionstiden börjar löpa vid tid-

punkten för den första publiceringen.135 

Några viktiga begränsningar av ”the single publication rule” inom engelsk rätt ska dock note-

ras. För det första tillämpas regeln endast när den senare publiceringen är ”huvudsakligen den-

samma” (”substantially the same”) som den första.136 Därtill krävs att den senare publiceringen 

inte sker på ett sätt som är ”väsentligen annorlunda” (”materially different”) än den första publi-

ceringen.137 Förmodligen skulle det således vara fråga om en ny publicering när en uppgift som 

tidigare offentliggjorts på en relativt undanskymd plats på en hemsida, senare t.ex. länkas till 

från hemsidans startsida – åtminstone om detta avsevärt ökar antalet träffar uppgiften får.  

Utöver dessa begränsningar har domstolen själv en betydelsefull möjlighet att förlänga pre-

skriptionstiden i fall då domstolen anser det lämpligt. Denna möjlighet följer uttryckligen av 

sektion 32A i the Limitation Act 1980 och innebär att en talan som formellt preskriberats ändå 

kan tas upp till prövning för det fall domstolen anser det skäligt med hänsyn till samtliga om-

ständigheter i det aktuella fallet.138 

6.1.2.3 Kommentar 

Det kan konstateras att man inom såväl amerikansk som engelsk rätt tagit avstånd från ett 

synsätt där tillhandahållande av uppgifter på internet betraktas såsom en aktiv, pågående hand-

ling. De två olika regler som förekommit i amerikansk och engelsk rätt kan närmast jämföras 

med de två första alternativ för preskriptionstidens beräkning som Mediegrundlagsutredning-

en laborerade med i SOU 2001:28 (se avsnitt 2.3.3 ovan), nämligen att preskriptionstiden 

skulle börja löpa antingen vid tidpunkten för varje enskild överföring från databasen (motsva-

rar ”the multiple publication rule”) eller vid tidpunkten då materialet för första gången tillhan-

dahölls i databasen (motsvarar ”the single publication rule”). Utredningen och den svenska 

lagstiftaren fastnade emellertid vid ett tredje alternativ enligt vilket publicering online anses 

                                                
134 Section 8(1) of the Defamation Act 2013. 
135 Section 8(3) of the Defamation Act 2013. 
136 Section 8(1) of the Defamation Act 2013. 
137 När domstolen ska avgöra huruvida formen för den senare publiceringen är väsentligt annorlunda än den 
första publiceringen framgår av lagtexten att domstolen kan (men inte är begränsad till) att väga in (i) graden av 
uppmärksamhet (”prominence”) som uppgiften får, och (ii) omfattningen/spridningen (”the extent”) av den 
senare publiceringen (Section 8(4)(5) of the Defamation Act 2013).  
138 Domstolen ska vid bedömningen särskilt ta hänsyn till (i) längd på och skäl för kärandens fördröjning att 
väcka talan, (ii) vid vilken tidpunkt relevanta fakta blev kända för käranden samt i vilken utsträckning hen agerat 
snabbt och rimligt när han visste huruvida de faktiska omständigheterna skulle kunna ge upphov till en talan, och 
(iii) i vilken utsträckning nödvändig bevisning kan förväntas vara omöjlig att säkra eller mindre övertygande än 
om talan skulle ha väckts inom tiden för ordinarie preskription (Section 32A of the Limitation Act 1980). 
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fortlöpande under hela den tid materialet hålls tillgängligt – ett synsätt som alltså inte har haft 

någon motsvarighet varken inom amerikansk eller engelsk rätt.  

Däremot har brittiska domstolar fram tills för bara några månader sedan tillämpat en regel 

vars konsekvenser i preskriptionshänseende överensstämt med de konsekvenser som det 

svenska systemet idag ger upphov till. Tidigare regler i engelsk rätt fick till följd att preskript-

ion aldrig inträdde för uppgifter som hölls tillgängliga på internet. Denna underminering av 

preskriptionstidens funktion framhölls som det främsta problemet med ”the multiple publicat-

ion rule”, och föranledde sedermera ett skifte till den nu gällande ”single publication rule”. De 

argument som anförts till stöd för skiftet kan, i den mån de är hänförliga till problemen i pre-

skriptionshänseende, även appliceras på svenska rättsförhållanden. 

Övergången till ”the single publication rule” i engelsk och amerikansk rätt föranleddes dock 

inte enbart av oönskade konsekvenser i preskriptionshänseende. Ett ytterligare problem till 

följd av ”the multiple publication rule” var att en publicist på ett otillbörligt sätt kunde stäm-

mas otaliga gånger på grund av en och samma uppgift (eftersom varje enskild visning av en 

webbsida med förtalande innehåll gav upphov till en ny talan). Detta ansågs allvarligt hämma 

yttrandefriheten. Vikten av att befria publicister från sådana risker utgjorde ett tungt argument 

för att överge den äldre regleringen till förmån för den nya. Denna problematik aktualiseras 

inte inom ramen för svensk yttrandefrihetsrätt i och med att tillhandahållande i en databas 

enligt vårt synsätt utgör en fortlöpande publicering. En utgivare som efter fällande dom inte 

raderar den aktuella uppgiften från sin webbsida kan förvisso komma att stämmas eller åtalas 

på nytt.139 Det är dock någonting helt annat än om utgivaren på grund av den ursprungliga 

publiceringen i olika domstolar hade kunnat stämmas lika många gånger som det antal gånger 

den aktuella artikeln visats. De amerikanska och engelska argument för ”the single publication 

rule” som är hänförliga till denna ”masstämningseffekt” har således liten eller ingen bäring 

inom svensk rätt.  

En intressant iakttagelse är att bland de argument som framförts till stöd för ”the single publi-

cation rule” i England och USA märks sådana som går ut på att uppgifter på internet snabbt 

når ut till en obestämbar krets människor som enkelt kan ta del av uppgifterna under obegrän-

sad tid. Detta är typiskt sett argument som i den svenska debatten förts fram till stöd för att 

inte ersätta nuvarande preskriptionsregler i YGL med en regel lik ”the single publication rule”.  

                                                
139 Se SOU 2001:28 s. 327. Jfr också NJA 1993 s. 277 som rörde det perdurerande brottet egenmäktighet med 
barn. 
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Förklaringen är ganska enkel och återknyter till det som just diskuterats. Alternativet till ”the 

single publication rule” i amerikansk och engelsk rätt har varit att betrakta varje enskild över-

föring såsom en separat publicering som utgör grund för en ny talan och som triggar igång en 

ny preskriptionsperiod. Ju fler som tar del av visst material, desto fler rättsprocesser kan inle-

das till följd av publiceringen. Ju enklare det är att under lång tid ta del av materialet, desto 

större blir dessutom risken för att preskription aldrig någonsin inträder. De konsekvenser som 

inom amerikansk och engelsk rätt har identifierats som problematiska ur ett yttrandefrihets-

rättsligt perspektiv ökar alltså i omfattning till följd av dessa faktorer. Så är inte fallet när det 

svenska synsättet tillämpas. Eftersom tillhandahållandet enligt 7 kap. 1 § YGL betraktas som 

en fortlöpande publicering, så är de negativa konsekvenserna för yttrandefriheten desamma 

oavsett hur många eller få som i realiteten tar del av materialet. Det enda som med det svenska 

synsättet påverkas av att informationen når breda massor och erhåller långvarig exponering är 

att kränkningen av den eller de som hängts ut genom publiceringen förvärras. Argument 

kopplade till den omfattande spridning som uppgifter på internet kan få kan sålunda inte åbe-

ropas till stöd för att ersätta dagens preskriptionsregler i YGL med regler som mer liknar de 

amerikanska och engelska. 

6.1.3 Europarättsliga aspekter 

Sedan den 1 januari 1995 gäller den europeiska konventionen angående skydd för de mänsk-

liga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) såsom svensk lag.140 

I 2 kap. 19 § RF finns intaget ett uttryckligt förbud mot att meddela lag eller annan föreskrift 

som står i strid med Sveriges åtaganden enligt Europakonventionen.  

Vad gäller beräkningen av preskriptionstid för yttrandefrihetsbrott i en databas är relevant att 

diskutera gällande rätts förhållande till artikel 10 i konventionen, som stadgar rätten till yttran-

defrihet.   

6.1.3.1 Artikel 10 Europakonventionen – yttrandefrihet 

Europadomstolen har framhållit att yttrandefrihet är en grundläggande förutsättning för upp-

rätthållande och utveckling av demokratiska samhällen.141 I artikel 10(1) Europakonventionen 

stadgas bland annat följande: 

                                                
140 Genom lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna. 
141 Handyside v. The United Kingdom, judgement of 7 December 1976, app. no. 5493/72, § 49. 
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”Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot 
och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territo-
riella gränser […]” 

Rätten till yttrandefrihet enligt artikeln är inte absolut, men kan endast begränsas under vissa 

omständigheter. Enligt artikel 10(2) godtas endast sådana inskränkningar: 

”[…] som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till 
den nationella säkerheten, den territoriella integriteten eller den allmänna säkerheten, till förebyg-
gande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral, till skydd för annans goda namn och 
rykte eller rättigheter, för att förhindra att förtroliga underrättelser sprids eller för att upprätthålla 
domstolarnas auktoritet och opartiskhet.” 

Tre krav kan sålunda utläsas för att en begränsning av yttrandefriheten ska vara godtagbar. 

Inskränkningen ska (i) vara angiven i lag, (ii) tillgodose vissa angivna skyddsvärda ändamål, 

och (iii) vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle. Om dessa krav inte är uppfyllda, men en 

inskränkning av yttrandefriheten ändå kan konstateras, föreligger ett konventionsbrott. Be-

dömningen kommer ofta att cirkulera kring kravet på att inskränkningen ska vara nödvändig i 

ett demokratiskt samhälle. Kravet innebär att inskränkningen måste föranledas av ”tvingande 

sociala behov” (”pressing social need”) och att inskränkningen måste vara proportionerlig i för-

hållande till det ändamål som inskränkningen syftar till att skydda.142  

Eftersom grunderna för preskriptionstidens beräkning innebär att preskription för yttrandefri-

hetsbrott i en grundlagsskyddad databas i realiteten ofta inträder mycket lång tid efter att upp-

giften ursprungligen tillgängliggjorts (om preskription över huvud taget inträder), är en rele-

vant fråga om detta kan anses utgöra en oproportionerlig begränsning av tillhandahållarens 

yttrandefrihet i strid mot de positiva förpliktelserna under artikel 10 i Europakonventionen. 

Frågan kom att prövas av Europadomstolen år 2002 i målet Times Newspapers Ltd v. the United 

Kingdom.143  

6.1.3.2 Times Newspapers Ltd v. The United Kingdom 

Bakgrunden till målet i Europadomstolen utgjordes av det engelska rättsfallet Loutchansky v. 

Times,144 vilket behandlats ovan i avsnitt 6.1.2.2. Två artiklar med ärekränkande innehåll hade 

publicerats på tidningen Times webbsida. Strax över ett år efter publiceringarna stämde den i 

artiklarna utpekade personen tidningen för förtal. Tidningen gjorde gällande att den ettåriga 
                                                
142 European Court of Human Rights, Research Division, Internet: case-law of the European Court of Human Rights, s. 
11, 2011-12, http://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_internet_ENG.pdf (kontrollerad 2014-04-
21). 
143 Times Newspapers Ltd v. the United Kingdom (no. 1 and 2), 27, judgement of 10 March, 2009, app. no. 
3002/03 and 23676/03 
144 Loutchansky v. Times, ELMR s. 14 (2002). 
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preskriptionstiden löpt ut, men de brittiska domstolarna konstaterade efter en tillämpning av 

”the multiple publication rule” (även kallad ”the Internet publication rule” när tillämpad on-

line) att så inte var fallet.  

Tidningen menade att Storbritannien därigenom gjort sig skyldig till konventionsbrott och 

stämde den brittiska staten inför Europadomstolen. I sin talan anförde tidningen att tillämp-

ningen av ”the Internet publication rule” i brittisk rätt utgjorde en omotiverad och oproport-

ionerlig inskränkning av tidningens yttrandefrihet enligt Europakonventionens artikel 10, ef-

tersom preskription i realiteten aldrig inträdde. Tidningen framhöll att regeln därmed begrän-

sade pressens möjligheter att tillhandahålla ett nyhetsarkiv online, och att regeln gav upphov 

till effekter som verkade hämmande på yttrandefriheten i stort (så kallade ”chilling effects”).  

Europadomstolen slog inledningsvis fast att tidningens yttrandefrihet i och för sig hade in-

skränkts då tidningen genom förlikning fått utge ersättning på grund av att preskription inte 

hade inträtt. Att ”the Internet publication rule” fanns föreskriven i nationell lag och att regeln 

uppbars av ett legitimt skyddsändamål enligt artikel 10(2) kunde vidare konstateras. Avgörande 

blev därmed huruvida inskränkningen ansågs nödvändig inom ramen för ett demokratiskt 

samhälle.  

Efter att ha betonat att tillhandahållandet av nyhetsarkiv online är en viktig uppgift för pressen 

framhöll domstolen att syftet bakom preskription är att tillse att den utsatte snabbt vidtar 

nödvändiga åtgärder för att tillvarata sin rätt. Därigenom får motparten en rimlig möjlighet att 

försvara sig inom skälig tid från den ansvarsgrundande handlingen. Vid bestämmande av pre-

skriptionstidens beräkning vid digitalt förtal har medlemsstaterna att väga pressens rätt till 

yttrandefrihet gentemot individens intresse av tillgång till domstol som ett medel för att kunna 

tillvarata sin rätt till personlig integritet. Den närmare avvägningen mellan dessa båda intressen 

framhöll Europadomstolen att medlemsstaterna själva har att besluta om (inom ramen för 

medlemsstaternas bedömningsutrymme, ”margin of appreciation”). I princip är det alltså de 

enskilda konventionsstaternas sak att bestämma hur preskriptionstiden vid ärekränkning ska 

beräknas. 

Domstolen konstaterade att talan i det aktuella fallet hade väckts strax över ett år efter det att 

artiklarna för första gången publicerats i databasen. Det fanns ingenting som talade för att 

tidsaspekten försämrat tidningens möjligheter att försvara sig på ett adekvat sätt. Domstolen 

ansåg sig inte heller nödgad att närmare diskutera de eventuella ”chilling effects” som en till-

lämpning av preskriptionsregeln på ett mer allmänt plan kunde leda till. Men så, innan Euro-
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padomstolen fastslog att konventionsbrott mot artikel 10 inte förelåg i det aktuella fallet, 

gjorde domstolen ett intressant generellt uttalande: 

“The Court would, however, emphasise that while an aggrieved applicant must be afforded a real 
opportunity to vindicate his right to reputation, libel proceedings brought against a newspaper 
after a significant lapse of time may well, in the absence of exceptional circumstances, give rise to 
a disproportionate interference with press freedom under Article 10.” 

Domstolen slog således fast att en ärekränkningstalan gentemot en tidning, för det fall talan 

väcks mycket lång tid efter den ursprungliga publiceringen, skulle kunna utgöra en oproport-

ionerlig inskränkning av yttrandefriheten enligt artikel 10 Europakonventionen. En medlems-

stat som tillhandahåller en sådan möjlighet riskerar därmed att göra sig skyldig till konvent-

ionsbrott. Trots att detta fall rörde en civilrättslig talan har Europadomstolens uttalande förut-

satts ha betydelse även i förhållande till straffrättslig preskription.145  

6.2 Tänkbar lösning: en ”single publication rule” i YGL 

Genom att undersöka hur frågan om digital publicering och preskription hanterats inom den 

svenska allmänna straffrätten samt inom amerikansk och engelsk rätt har ett antal skäl fram-

kommit till stöd för att preskriptionsreglerna i YGL bör ändras så att preskriptionstiden börjar 

löpa vid den tidpunkt då materialet första gången tillhandahölls i databasen. Även europarätts-

liga aspekter talar för en förändring. Med hänsyn till Europadomstolens uttalade i Times 

Newspapers Ltd v. The United Kingdom riskerar Sverige att göra sig skyldig till konventionsbrott 

om dagens preskriptionsregler behålls oförändrade.   

Att det finns skäl som talar för någon typ av reform står klart. Frågan är om en generell modi-

fiering av preskriptionsreglerna är en lämplig väg att gå och hur förslaget förhåller sig till de 

olika intressen som det yttrandefrihetsrättsliga ansvarssystemet har att tillvarata.  

6.2.1 Löser förslaget de yttrandefrihetsrättsliga problemen? 

Problemet med att uppgifter riskerar rättslig prövning långt efter ursprunglig publicering skulle natur-

ligtvis minska om grunderna för preskriptionstidens beräkning förändrades. I förhållande till 

allmänt åtal skulle problemet i princip helt försvinna; preskription skulle inträda redan sex 

månader efter den initiala publiceringen. Staten skulle alltså inte kunna påkalla en rättslig 

prövning därefter. 

                                                
145 SOU 2012:55 s. 389. 
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Även i förhållande till enskilt åtal och skadeståndstalan skulle problemet minska, om än inte i 

samma utsträckning som vid allmänt åtal. Såsom framhållits i avsnitt 2.3.2 tillämpas i dessa fall 

preskriptionstiderna i BrB och preskriptionslagen.146 T.ex. en ärekränkande uppgift skulle 

sålunda kunna underkastas civilrättslig prövning i upp till tio år efter publiceringen. Under tio 

år kan den samhälleliga kontexten förstås förändras och nya brottsbestämmelser tillkomma, 

vilket skulle kunna innebära att en uppgift som initialt inte var brottslig vid en rättslig pröv-

ning tio år senare skulle anses vara det. Problemet att uppgifter inte kan garanteras en bedöm-

ning av sin samtid skulle alltså kvarstå, om än i begränsad utsträckning.147  

För att helt lösa problemet ur ett yttrandefrihetsrättsligt perspektiv skulle lagstiftaren behöva 

överväga att inte endast ändra grunderna för preskriptionstidens beräkning, utan också pre-

skriptionstiderna för enskilt åtal och skadeståndstalan. De allmänna preskriptionstidernas till-

lämpning vid allmänt åtal och skadeståndstalan gäller dock generellt på hela det yttrandefri-

hetsrättsliga området och är inte unikt för databaser. En förändring skulle sålunda påverka 

hela det yttrandefrihetsrättsliga systemet. En sådan allmän diskussion kring preskriptionstider-

nas längd vid yttrandefrihetsbrott i grundlagsskyddade medier i stort faller utom ramen för 

denna uppsats.  

Vad gäller problemet att ”fel” person åläggs ansvar för material i databasen skulle även detta 

minska om preskriptionstiden började löpa när den aktuella uppgiften lades in i databasen. En 

nytillträdd utgivare skulle, utöver att svara för det material som denne själv publicerar, endast 

riskera allmänt åtal för sådant material i databasen som lagts in däri under de sex månader som 

föregått dennes tillträde. Problemet skulle till sin karaktär också bli övergående; efter att utgi-

varen innehavt posten under sex månader skulle allmänt åtal endast kunna väckas på grundval 

av sådant material som utgivaren själv publicerat. Enskilt åtal och skadeståndstalan skulle för-

stås kunna göras gällande under en längre tid. Efter tio år skulle utgivaren emellertid vara fri 

också från civilrättsligt ansvar för sina företrädares publiceringsbeslut.  

Även om de yttrandefrihetsrättsliga problemen inte fullt ut löses genom att preskriptionstiden 

beräknas från tidpunkten då materialet lades in i databasen så minskar dess negativa effekter 

avsevärt. I förhållande till yttrandefrihetsbrott som inte skyddar enskilda i sådan utsträckning 

att en enskild talan kan föras är de kvarstående problemen närmast obefintliga. Även i fråga 

                                                
146 Möjligheten till enskilt åtal preskriberas därmed som tidigast två år efter att publiceringen skett, och skade-
ståndsanspråket först tio år därefter (35 kap. 1 § BrB; 2 § preskriptionslagen).  
147 För att lösa problemet helt skulle man naturligtvis kunna diskutera möjligheten att, utöver att ändra grunderna 
för preskriptionstidens beräkning, också förändra preskriptionstiderna för enskilt och allmänt åtal så att dessa 
överensstämmer med preskriptionstiden för allmänt åtal. Av utrymmesskäl ska sådana överväganden inte analyse-
ras närmare i denna uppsats. 
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om övriga brott så begränsas riskerna för problem. Utifrån ett yttrandefrihetsrättsligt perspek-

tiv skulle modifieringen således innebära en klar förbättring i förhållande till dagens ordning 

och får på det stora hela betraktas som mycket tillfredsställande. 

6.2.2 Hur förhåller sig förslaget till övriga intressen som systemet har att  

balansera? 

Förslagets lämplighet kan inte bedömas enbart utifrån hur väl det löser de yttrandefrihetsrätts-

liga problemen. Även till yttrandefriheten motstående intressen måste iakttas. Utöver att gynna 

yttrandefriheten så ska ansvarssystemet underlätta beivrandet av yttrandefrihetsbrott. Detta 

tjänar i förlängningen de skyddsintressen som ligger bakom yttrandefrihetsbrotten (se ovan 

kapitel 4). Utgår man från dessa skyddsintressen leder den föreslagna ordningen till problem. 

6.2.2.1 Ansvarsimmunitet 

Ett allvarligt problem sett ur ett brottsbeivrande perspektiv är att ansvarsimmunitet skulle 

uppkomma till följd av de modifierade preskriptionsreglerna. Så snart sex månader gått från 

det att visst material lades in i en databas skulle det vara möjligt att i all oändlighet fortsätta att 

tillhandahålla och sprida detsamma utan risk för allmänt åtal, även om materialet vore uppen-

bart brottsligt. I fråga om exempelvis yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp, som är ett 

brott mot staten och där således målsägandetalan inte kan föras,148 skulle det redan sex måna-

der efter den fysiska publiceringen vara omöjligt att rättsligt ingripa mot den fortsatta brotts-

liga publiceringen. Sådan ansvarsimmunitet skulle också uppkomma i fråga om övriga yttran-

defrihetsbrott, exempelvis förtal, även om möjligheten till enskilt åtal och skadeståndstalan då 

står öppen under en längre tid än JK:s möjligheter att föra allmänt åtal. Att straff- och skade-

ståndsskyldighet skulle bortfalla endast för att ett fortlöpande brott pågått tillräckligt länge får 

betraktas som otillfredsställande.149  

Ansvarsimmuniteten skulle systematiskt kunna missbrukas. Det skulle vara möjligt att i ett 

första skede tillhandahålla brottsligt material på ett sådant sätt att materialet endast når en 

mindre publik. När väl de sex månaderna passerat och preskription inträtt skulle materialet 

aktivt kunna spridas till större massor, exempelvis genom länkning i sociala medier m.m. Så 

länge materialet ligger kvar på den ursprungliga www-adressen kommer allmänt åtal inte att 

                                                
148 Se NJA 1978 s. 3. 
149 Jfr det faktum att skadeståndsbeloppet enligt 5 kap. 6 § skadeståndslagen ska bestämmas bl.a. med hänsyn till 
handlingens art och varaktighet. Skadeståndet blir högre ju längre kränkningen pågått. Att rätten till skadestånd 
helt ska utsläckas bara för att en kränkande handling fortlöper tillräckligt länge får därmed anses otillfredsstäl-
lande och motsägelsefullt.  
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kunna väckas när den huvudsakliga spridningen sker. Risken för att de mer etablerade medie-

husen systematiskt skulle missbruka systemet på nämnda sätt är förmodligen i det närmaste 

obefintlig. Men det är inte bara erkända medieföretag som åtnjuter grundlagsskydd; vem som 

helst har möjlighet att ansöka om utgivningsbevis för sin databas och därmed omfattas av 

grundlagen.150 Det går därmed inte att bortse ifrån risken att systemet skulle kunna komma att 

utnyttjas av vissa personer och sammanslutningar.  

Frågan blir om en förändring av preskriptionsreglerna skulle kunna kompletteras med ytterli-

gare regler för att motverka de negativa effekter som uppstår. I den internationella utblicken 

har vi sett att motsvarande immunitetsproblem inom engelsk rätt lösts genom att domstolen 

tillerkänts möjlighet att ta upp även en preskriberad talan till prövning i de fall domstolen an-

ser det lämpligt. Någon sådan möjlighet finns inte inom svensk rätt. I stället kunde man 

kanske tänka sig att domstolen tillerkändes en rätt att besluta om borttagande av visst material 

även då straff- och skadeståndsrättslig preskription inträtt. Detta skulle inte tynga den ansva-

riga utgivaren men fortsattspridning av brottsligt material skulle förhindras. En liknande men 

mer formaliserad lösning som kombineras med straff- och skadeståndsrättsligt ansvar ska pre-

senteras och analyseras i avsnitt 7.3 (”notice and takedown”). 

Man skulle också kunna tänka sig att motverka immunitetsproblematiken genom att betrakta 

en förändring i tillgängligheten av en viss uppgift såsom en ny publicering. Även denna lös-

ning är inspirerad av reglerna i Defamation Act 2013. Om en uppgift först skulle tillhandahål-

las på en undanskymd plats på en hemsida och sedan göras mer lättillgänglig genom t.ex. länk-

ning skulle den senare spridningen betraktas som en ny publicering för vilken en ny preskript-

ionstid skulle gälla. En sådan regel skulle bland annat lösa uppenbara fall av missbruk, men 

förmodligen skulle gränsdragningsfrågorna bli svåra.  

6.2.2.2 Bevismässiga problem 

Det skulle också föra med sig bevismässiga problem att räkna preskriptionstiden från införan-

det i databasen. Detta skulle förstås försvåra beivrandet av yttrandefrihetsbrott. JK bär bevis-

bördan för att åtal väcks i rätt tid. Med dagens regler är det tillräckligt att JK kan visa att visst 

material funnits tillgängligt i en databas vid en viss tidpunkt. Skulle reglerna förändras så att 

preskriptionstiden börjar löpa från och med det att materialet lades in i databasen skulle JK i 

stället behöva styrka denna tidpunkt. Det kan vara förknippat med stora praktiska svårigheter. 

Ponera att en brottslig artikel läggs in i en databas den 1 april 2014. På artikeln anges dock 
                                                
150 1 kap. 9 § andra stycket YGL samt 3 kap. 19 § lag (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens 
och yttrandefrihetsgrundlagens områden. 
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datumet 1 oktober 2013. I juni 2014 får artikeln stor uppmärksamhet och spridningen blir 

omfattande. Hur ska JK kunna bevisa att det var först den 1 april 2014 som artikeln tillhanda-

hölls för första gången, om databasens utgivare håller fast vid att det datum som angivits på 

artikeln är det rätta? Problemet skulle vara detsamma om datumangivelse helt saknades på 

materialet. Den enskilde som vill väcka enskilt åtal eller föra en skadeståndsrättslig talan ställs 

förstås inför samma bevismässiga problematik som JK. 

6.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan konstateras att en alternativ reglering där preskriptionstiden för ytt-

randefrihetsbrott i en databas räknas från och med tidpunkten för det första tillhandahållandet 

skulle vara lyckad ur ett yttrandefrihetsrättsligt perspektiv. Ordningen skulle på det stora hela 

lösa de yttrandefrihetsrättsliga problem som dagens ordning gett upphov till och dessutom 

skulle regleringen bättre överensstämma med Europakonventionens krav. Regleringen skulle 

också bättre förhålla sig till preskriptionsreglerna inom den allmänna straffrätten än dagens 

ordning gör.  

Ordningen skulle dock ge upphov till betydande problem i förhållande till de övriga intressen 

som ansvarssystemet har att tillvarata. Särskilt allvarligt vore det faktum att ansvarsimmunitet 

efter kort tid skulle inträda för brottsligt material tillhandahållet via grundlagsskyddade databa-

ser. Immunitetsproblemet skulle eventuellt kunna motverkas genom att preskriptionsreglerna 

kompletterades med ytterligare bestämmelser. Dock skulle möjligheten att beivra yttrandefri-

hetsbrott försvåras också på grund av de bevismässiga problem som ordningen skulle föra 

med sig.  

7 Kan problemen lösas på andra sätt? 

Såväl dagens ansvarssystem som ett alternativt system där preskription räknas från det första 

tillhandahållandet leder till orimliga konsekvenser för någondera sidan (om inte preskriptions-

reglerna kompletteras med ytterligare bestämmelser). Antingen tvingas en person ansvara 

straff- och skadeståndsrättsligt för oöverblickbara mängder information som denne inte haft 

någon del i publiceringen av, eller så kan uppenbart brottsliga uppgifter straffritt publiceras i 

all oändlighet. Intressekonflikten är tydlig. En lösning som ligger någonstans mellan de två 

ytterligheterna – strikt allomfattande ansvar å ena sidan och ansvarsimmunitet å andra sidan – 
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bör eftersökas. I det följande ska tre förslag presenteras och analyseras. Först ska en lösning 

som innebär att åtskillnad görs i preskriptionshänseende mellan olika typer av databaser be-

handlas (7.1). Därefter en lösning som i stället skiljer mellan olika typer av yttrandefrihetsbrott 

(7.2). Avslutningsvis ska en kombinerad lösning presenteras som bär spår av den så kallade 

notice and takedown-modell som återfinns bland annat i amerikansk upphovsrätt (7.3). 

7.1 Tänkbar lösning: åtskillnad mellan olika typer av databaser 

Ett alternativ vore kanske att inte behandla alla databaser lika i preskriptionshänseende. I dis-

kussionen tenderar ”uppgifter tillhandahållna på internet” att dras alla över en kam – sprid-

ningen förutsätts vara mycket omfattande så snart uppgiften är möjlig att ta del av via nätet. 

Kanske bör synsättet nyanseras. Exempelvis kan databasers funktioner skifta, vilket kan tänkas 

motivera olika typer av behandling. Detta spår har tidigare utredningar varit inne på. 

7.1.1 Frågans tidigare behandling 

Vid två tillfällen har lagförslag som byggt på idén om särskilda preskriptionsregler för vissa 

typer av databaser presenterats. Förslagen har liknat varandra då båda tagit sikte på databaser 

som enbart tillhandahåller material som tidigare publicerats i tryckta periodiska skrifter.  

7.1.1.1 Mediegrundlagsutredningens förslag om databaser under bilageregeln 

När Mediegrundlagsutredningen år 2001 lade fram sitt betänkande ”Yttrandefrihetsgrundlagen och 

Internet”151 var den allmänna uppfattningen att databaser kunde omfattas av den så kallade bi-

lageregeln i 1 kap. 7 § andra stycket TF. Enligt bilageregeln kan ett radioprogram eller en tek-

nisk upptagning i vissa fall jämställas med en bilaga till en periodisk skrift, varpå TF ska till-

lämpas i stället för YGL.152 Syftet med bilageregeln är främst att bevara ett sammanhållet an-

svar när innehållet i en periodisk skrift distribueras också i ett annat medium, exempelvis 

såsom radiotidning.153 Det fulla ansvaret för uppgifterna faller genom bilageregeln på den pe-

riodiska skriftens ansvarige utgivare, oavsett i vilket medium uppgifterna spridits. 

                                                
151 SOU 2001:28. 
152 Detta gäller då en ägare till periodisk skrift låter sprida skriftens innehåll i oförändrat skick i ett radioprogram 
eller en teknisk upptagning, förutsatt att det däri anges hur innehållet har disponerats (1 kap. 7 § andra stycket 
TF). 
153 Prop. 1990/91:64 s. 138. 
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Mediegrundlagsutredningen tog till särskild diskussion upp frågan om vid vilken tidpunkt pre-

skriptionstiden skulle börja löpa för uppgifter lämnade i databaser som omfattades av denna 

bilageregel.  

Tidigare i betänkandet hade utredningen föreslagit att preskriptionstiden för yttrandefrihets-

brott i grundlagsskyddade databaser generellt skulle beräknas från och med tidpunkten då 

materialet inte längre tillhandahölls (se avsnitt 2.3.3). Att tillämpa samma preskriptionsregel 

även på databaser som föll under bilageregeln skulle dock innebära att preskription skulle in-

träda långt senare för uppgiften i databasen än för den korresponderande publiceringen i den 

periodiska skriften (d.v.s. förlagan). Utredningen fann att detta inte överensstämde med bi-

lageregelns syfte att innehållet i en periodisk skrift ska behandlas likadant oavsett i vilken form 

det tillhandahålls. Utifrån detta perspektiv ansågs det lämpligare att preskriptionstiden i fråga 

om databaser som omfattades av bilageregeln skulle beräknas från tidpunkten då materialet för 

första gången tillhandahölls i databasen. 

Frågan som utredningen ställde sig var om bilageregelns syfte – att innehållet i en periodisk 

skrift ska behandlas likadant oavsett medieform – eller principen att samma synsätt bör tilläm-

pas på all databaspublicering skulle tillmätas störst vikt. Efter en intresseavvägning där kom-

mittén bland annat konstaterade att ett sammanhållet ansvar underlättar tidningars användning 

av ny teknik slogs fast att bilageregelns syfte vägde tyngst. Utredningen föreslog sålunda i sitt 

betänkande att preskriptionstiden när bilageregeln var tillämplig på en databas skulle räknas 

från det att materialet först hölls tillgängligt i databasen, till skillnad mot för vad som skulle 

gälla för andra grundlagsskyddade databaser.  

Förslaget kompletterades av en regel som skulle ge domstolen möjlighet att besluta om att ett 

brottsligt yttrande skulle tas bort ur en databas som föll under bilageregeln. En förutsättning 

för att meddela ett sådant beslut skulle dock vara att någon dömts för ett tryckfrihetsbrott.  

Regeringen tog inte fasta på Mediegrundlagsutredningens förslag att låta preskriptionstiden för 

databaser under bilageregeln löpa från och med det första tillhandahållandet.154 Bland annat 

ansågs det omotiverat att ytterligare komplicera ett redan komplext rättsområde genom infö-

rande av nya regler som endast träffade ett mycket litet område.155  

                                                
154 Prop. 2001/02:74 s. 80. 
155 Se ang. hela detta stycke prop. 2001/02:74 s. 80 ff. 
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Uppfattningen att grundlagsskyddade databaser kunde omfattas av bilageregeln kom seder-

mera genom NJA 2003 s. 31 att visa sig felaktig.156 Sålunda hade lagstiftning i enlighet med 

utredningens förslag hur som helst varit verkningslöst. 

7.1.1.2 Yttrandefrihetskommitténs förslag om arkivdatabaser 

Yttrandefrihetskommittén kom många år senare att återuppta frågan – då med vetskap om 

bilageregelns begränsade tillämpningsområde. I sitt slutbetänkande ”En översyn av tryck- och 

yttrandefriheten”157 presenterade kommittén år 2012 ett förslag som i många delar påminde om 

det tidigare förslaget.158  

Förslaget tog sikte på så kallade ”arkivdatabaser”. Med detta avsågs en databas som tillhanda-

hålls av ägaren av en periodisk skrift och som uteslutande syftar till att arkivera innehållet i den 

periodiska skriften.159 Tillämpningsområdet skulle således vara i huvudsak detsamma som en-

ligt det tidigare förslaget. Till skillnad från Mediegrundlagsutredningen så föreslog dock Ytt-

randefrihetskommittén att preskriptionstiden för uppgifter i en arkivdatabas skulle räknas från 

tidpunkten för den tryckta förlagans utgivning. Därmed skulle det vara oväsentligt vid vilken tid-

punkt den digitala versionen tillfördes det digitala arkivet. På detta sätt skulle ett sammanhållet 

ansvar fullt ut kunna garanteras för sådant tryckt periodiskt material som också tillhandahölls 

digitalt. 

Medieföretagens ”vanliga” webbplatser skulle inte falla under regelns tillämpningsområde, då 

en stor del av det material som tillhandahålls via webbsidor som DN.se, aftonbladet.se, ex-

pressen.se etc. aldrig har publicerats i tryckt format. Ett krav för regelns tillämplighet skulle 

vara att databasen inte innehöll annat grundlagsskyddat material än sådant som tidigare publi-

cerats i en periodisk skrift. Inte heller en särskild del av en sådan webbplats skulle enligt kom-

mittén kunna utgöra en arkivdatabas, detta oavsett om den skulle kallas för ”arkiv”.160  

                                                
156 I målet drog HD utifrån lydelsen av 1 kap. 9 § YGL slutsatsen att databaser inte är att jämställa med radiopro-
gram i YGL:s mening, vilket omöjliggjorde en tillämpning av bilageregeln. 
157 SOU 2012:55. 
158 SOU 2012:55 s. 383 ff. 
159 SOU 2012:55 s- 391 ff. 
160 Man kan fråga sig hur detta förhåller sig till HD:s avgörande i NJA 2007 s. 309. HD uttalade I fallet att det 
fick anses naturligt att betrakta innehållet i en samling av datafiler med artiklar som hade publicerats i en viss 
tidning som en enhet i en arkivdatabas. Enheten ansågs därmed utgöra en egen databas I arkivdatabasen, skild 
från motsvarande databaser med innehåll hämtat från andra källor. Se även Sveriges advokatsamfunds remissyt-
trande till SOU 2012:55 (Dnr Ju2012/5629/L6) där samfundet framhöll: “Advokatsamfundet ställer sig vidare 
frågande till riktigheten i sak av noteringen, att […] en del av en webbplats kan då inte utgöra en arkivdatabas även om den 
kallas för arkiv (se s. 393). Varken ur ett datatekniskt perspektiv eller i praktiskt hänseende finns det skäl att inte 
tillerkänna medieföretagens arkivstatus av arkivdatabaser. Det torde inte vara ovanligt att medieföretag redan i 
dag ordnar verksamheten i sådana databaser. Uppgifter om tiden för införandet av en viss text i databasen eller 
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Även Yttrandefrihetskommittén övervägde möjligheten att komplettera preskriptionsreglerna 

med en skyldighet att ta bort brottsligt material från databasen. Till skillnad från Mediegrund-

lagsutredningen så ansåg dock Yttrandefrihetskommittén behovet av en sådan bestämmelse 

”ganska litet”. Kommittén avstod således från att lägga fram något förslag om borttagande-

skyldighet.161 

7.1.2 Analys  

7.1.2.1 Löser förslaget de yttrandefrihetsrättsliga problemen? 

För det fall Yttrandefrihetskommitténs förslag ses endast i förhållande till de två yttrandefri-

hetsrättsliga problem som identifierats tidigare i uppsatsen får förslaget sammanfattas som 

mycket effektivt inom ramen för sitt tillämpningsområde. Genom att ansvaret sammankopplas 

med ansvaret för den tryckta förlagan kommer ansvaret inte riskera att åläggas ”fel” person. 

Det är alltid den person som tagit eventuella publicistiska beslut kring materialet som kommer 

att behöva stå till svars för innehållet i detsamma – ansvaret ärvs inte av en senare utgivare. 

Att preskriptionstiden börjar löpa vid tidpunkten för den trycka förlagans publicering innebär 

att även det andra problemet får sin lösning; uppgifter kommer inte riskera att underkastas 

rättslig prövning långt efter dess initiala publicering. Åtminstone gäller detta i förhållande till 

allmänt åtal. Preskriptionstidens syfte att försäkra att det snabbt ska stå klart huruvida ett stat-

ligt ingripande kommer att ske kan således upprätthållas. Enskilt åtal och skadeståndstalan kan 

förstås föras under längre tid, men begränsas av preskriptionstiderna i BrB och preskript-

ionslagen. 

Men problem med förslaget finns också utifrån ett yttrandefrihetsrättsligt perspektiv. Endast 

ett fåtal databaser kan förväntas träffas av regeln. Området inom vilket regeln eventuellt löser 

vissa problem är därmed begränsat. Så snart en databas inte endast innehåller artiklar som 

också publicerats i en fysisk periodisk skrift, en papperstidning, så faller den utanför reglering-

en. De flesta databaser som större tidningsföretag idag tillhandahåller innehåller, förutom visst 

material som publicerats eller ska publiceras i pappersupplagan, omfattande material som end-

ast läggs ut på hemsidan. Rena onlinetidningar för vilka ingen pappersupplaga överhuvudtaget 

existerar förekommer också.162 Sådana databaser har stor betydelse för dagens nyhetsför-

medling men omfattas alltså inte av den föreslagna regelns lydelse. Därtill har ifrågasatts om 

                                                                                                                                              
på webbplatsen antecknas på de flesta webbplatser. De stora arkivdatabaserna som omfattas av kommitténs 
förslag är för övrigt uppdelade i olika delar, som var för sig betraktas som en databas i YGL:s mening.”.  
161 Se angående hela detta stycke SOU 2012:55 s- 395 f. 
162 Nyheter24 är ett exempel (www.nyheter24.se). 
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ens de databaser som kommittén tagit upp som exempel på arkivdatabaser (PressText Online 

och Mediearkivet)163 faktiskt kvalificerar som sådana, då man i dessa databaser även kan hitta 

bland annat material från skrifter som inte är periodiska och material som kommer från andra 

webbsidor.164 Hur det än förhåller sig med den saken kan konstateras att regelns tillämpnings-

område är mycket snävt, och regelns betydelse kan förväntas bli än mindre i framtiden. Beho-

vet av en särskild reglering för dessa så kallade arkivdatabaser kan ifrågasättas redan på denna 

grund, särskilt som det skulle komplicera det yttrandefrihetsrättsliga regelverket ytterligare.165  

Förslaget löser inte heller de eventuella problem som föreligger i förhållande till Sveriges åta-

ganden enligt Europakonventionen mer än inom ramen för regelns mycket snäva tillämp-

ningsområde. 

7.1.2.2 Hur förhåller sig förslaget till övriga intressen som systemet har att  

balansera? 

Utöver det faktum att de yttrandefrihetsrättsliga problemen endast löses på ett litet område så 

kvarstår inom ramen för regelns i och för sig snäva tillämpningsområde den risk för ansvars-

immunitet som diskuterats under avsnitt 6.2.2.1 ovan. Efter det att sex månader gått från den 

periodiska skriftens utgivning skulle brottsligt material för evigt kunna tillhandahållas digitalt 

utan möjlighet för staten att ingripa rättsligt. Eftersom Yttrandefrihetskommitténs förslag 

bygger på att preskription börjar löpa vid den tryckta förlagans utgivning, oavsett när materi-

alet lagts in i databasen, blir immunitetsproblemen än mer påtagliga än i fallet som diskuterats 

under avsnitt 6.2.2.1. Den som vill kringgå systemet kan enkelt registrera en periodisk skrift 

(kravet för att en skrift ska vara periodisk är att skriften utkommer minst fyra gånger per år 

enligt en utgivningsplan och att den har viss titel, 1 kap. 7 § första stycket TF) och sedan ge ut 

skriften endast inom en mycket begränsad krets. När de sex månaderna passerat och pre-

skription inträtt kan innehållet i skriften digitalt exponeras för stora massor via ”arkivet”. När 

materialet för första gången publicerades digitalt skulle preskription således redan ha inträtt. I 

                                                
163 Såväl mediearkivet.se som presstext.se har gått upp i tjänsterna Retriever respektive Newsline-group, även om 
varumärkena emellanåt används (Svenska Journalistförbundets remissyttrande över SOU 2012:55, Dnr Ju2012-
5629-66). 
164 Se experten Olle Wilöfs särskilda yttrande i SOU 2012:55 s. 729 f. Det blir förmodligen snarast en fråga om 
vad som kan anses utgöra en databas (kanske de delar som enbart innehåller texter från periodiska skrifter kan 
anses utgöra separata databaser som faller under regelns skydd), en fråga som dock inte berörs närmare inom 
ramen för denna uppsats. 
165 Jfr regeringens motivering till att inte genomdriva Medieutredningens förslag, prop. 2001/02:74 s. 80 ff.  
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sammanhanget kan framhållas att JK själv i sitt remissyttrande avstyrkt Yttrandefrihetskom-

mitténs förslag angående ändrade preskriptionsregler för arkivdatabaser.166  

I Mediegrundlagsutredningens förslag ingick en regel som gav domstolen möjlighet att besluta 

om borttagande av brottsliga uppgifter i en databas. En förutsättning för att ett sådant beslut 

skulle fattas var att någon dömts för yttrandefrihetsbrott. Möjligheten att besluta om bortta-

gande skulle sålunda bortfalla samtidigt som möjligheten att väcka åtal preskriberades. I för-

hållande till immunitetsproblematiken skulle en sådan regel vara tandlös. För att förhindra en 

ordning där uppenbart brottsligt material efter viss tid straffritt kan spridas bör borttagande-

möjligheten i stället kvarstå även efter det att preskription inträtt. Att Yttrandefrihetskommit-

tén inte över huvud taget tog in en kompletterande bestämmelse om skyldighet att radera 

brottsligt material i sitt förslag får anses anmärkningsvärt.  

7.1.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan konstateras att även om Yttrandefrihetskommitténs förslag inom sitt 

tillämpningsområde löser båda de yttrandefrihetsrättsliga problem som följer av dagens ord-

ning så för den föreslagna regeln med sig allvarliga immunitetsproblem. Dessutom skulle re-

geln träffa endast ett litet antal databaser, varför området inom vilket regeln eventuellt löser 

vissa problem är begränsat. Behovet av särreglering kan därmed ytterligare ifrågasättas. 

7.2 Tänkbar lösning: åtskillnad mellan olika typer av yttrandefrihets-

brott 

Ett alternativ till att göra skillnad mellan olika typer av databaser kunde tänkas vara att i stället 

tillämpa olika preskriptionsregler för olika typer av yttrandefrihetsbrott. Särskild hänsyn skulle 

då kunna tas till de varierande skyddsintressen som upprätthåller brottsbestämmelserna och 

dessa intressen skulle individuellt kunna vägas gentemot yttrandefrihetsintresset.  

Ponera att internet funnits under hela 1900-talet och att en artikel där homosexualitet beskri-

vits i negativa ordalag hade publicerats digitalt i början av 1940-talet, då sådana uttalanden inte 

var anmärkningsvärda.167 Artikeln skulle idag kunna utgöra hets mot folkgrupp.168 Ponera att 

artikeln fortfarande fanns tillgänglig i den ursprungliga databasen. Kanske kan vi leva med att 

                                                
166 Justitiekanslerns yttrande 2013-01-15 (Dnr 6816-12-80) över SOU 2012:55. 
167 I sammanhanget kan nämnas att sex mellan personer av samma kön var kriminaliserat i Sverige fram till år 
1944 och att homosexualitet klassades som en sjukdom fram till år 1979 (RFSL, Hbt-historia, 
http://www.rfsl.se/?p=413, kontrollerad 2014-04-13).  
168 Se NJA 2006 s. 467. 
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sådana ”gamla” uppgifter fortfarande lång tid efter att uppgifterna initialt publicerades går att 

ta del av via internet, även om uppgifterna i dagens kontext kränker allmänna intressen. 

Kanske finns det till och med historiska poänger i att bevara sådana uppgifter för eftervärl-

den.169  I en sådan situation skulle yttrandefrihetsintresset kunna tänkas väga över intresset att 

upprätthålla allmän ordning.  

Ponera i stället att fallet rört en uppgift som i dagens kontext var grovt förtalande för en en-

skild individ. Eventuellt blir bedömningen då en annan än i fallet med hets mot folkgrupp. 

Om någon idag blir förtalad av en ”gammal” artikel som finns tillgänglig via ett medieföretags 

webbsida och som exempelvis sprids i sociala medier kan ifrågasättas varför individens rätt att 

slippa kränkas inte ska kunna göras gällande rättsligt. Övergreppet pågår i allra högsta grad. 

Frågan är relevant oavsett huruvida artikeln när den först publicerades ansågs förtalande eller 

inte. I fall som detta kan den enskildes intresse av att inte fortlöpande kränkas anses väga 

tyngre än yttrandefrihetsintresset.  

7.2.1 Särskilda regler med hänsyn till skyddsintresse 

En möjlig lösning skulle kunna vara att föreskriva att brott som syftar till att skydda enskilda 

intressen (såsom förtal, förolämpning, olaga hot) preskriberas först viss tid efter det att uppgif-

terna tagits bort från databasen. Dessa yttrandefrihetsbrott skulle således liksom idag anses 

perdurera och vara möjliga att ingripa mot rättsligt så länge de finns tillgängliga. Preskriptions-

tiden för brott som syftar till att skydda allmänna intressen skulle i stället kunna räknas från och 

med tidpunkten då uppgifterna för första gången tillhandahölls i databasen Därmed skulle 

individens intresse av att inte fortlöpande kränkas tillmätas särskild betydelse, men yttrandefri-

hetsintresset gynnas i förhållande till det allmännas intresse att exempelvis upprätthålla god 

ordning.  

7.2.1.1 Löser förslaget de yttrandefrihetsrättsliga problemen? 

Den ordning som presenterats ovan skulle inte mer än delvis lösa något av de två yttrandefri-

hetsrättsliga problem som tidigare identifierats. Det skulle dock vara en del av den intresseav-

vägning som lösningen bygger på. Enskilda skyddsintressen skulle anses väga så pass tungt att 

det motiverar förekomsten av de yttrandefrihetsrättsliga problemen i förhållande till sådant 

material. Utgivaren skulle som ”fel” person ansvara för en stor mängd material även om an-

svaret i huvudsak skulle begränsas till uppgifter av förtalande, förolämpande och hotande 

                                                
169 Även så skulle anses vara fallet kan förstås ifrågasättas om den historiska nyttan uppkommer så snart som 
efter sex månader, för det fall ett brottsligt uttalande kan identifieras. 
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art.170 Sådant integritetskränkande material skulle också fortsatt riskera att underkastas rättslig 

prövning långt efter den initiala publiceringen. Detta skulle motiveras av att det inte vore rim-

ligt om enskilda stod rättslösa när pågående övergrepp kunde konstateras.  

I förhållande till brott som inte skyddar allmänna intressen skulle däremot de yttrandefrihets-

rättsliga problemen i hög grad lösas. Eftersom enskilt åtal och skadeståndstalan i princip inte 

bör blir aktuellt i dessa fall skulle inga rättsliga åtgärder kunna vidtas då sex månader passerat 

från det ursprungliga tillhandahållandet.171 Uppgifterna skulle således inte riskera att bedömas i 

en annan tid och problemet att ”fel” person åläggs ansvar skulle minimeras.  

Att de yttrandefrihetsrättsliga problemen i princip skulle lösas i förhållande till de brott som 

skyddar allmänna intressen innebär inte att den praktiska börda som åläggs utgivaren skulle 

minska. Om en ny utgivare vill försäkra sig om att inte kunna hållas ansvarig för yttrandefri-

hetsbrott måste fortfarande allt material i databasen granskas, eftersom det kan finnas äre-

kränkande eller hotfullt material däri. Risken för att rent faktiskt ställas till svars för ”gamla” 

yttrandefrihetsbrott skulle dock förstås minska i förhållande till idag, eftersom de brottsbe-

stämmelser som skulle kunna aktualiseras skulle vara färre.  

7.2.1.2 Hur förhåller sig förslaget till övriga intressen som systemet har att  

balansera? 

Det presenterade förslaget innebär att de olika skyddsintressena som bär upp yttrandefrihets-

brotten individuellt skulle vägas gentemot yttrandefrihetsintresset. Enskildas intresse av att 

inte fortlöpande kränkas skulle prioriteras högst. Yttrandefrihetsintresset skulle i sin tur priori-

teras framför mer allmänna intressen. Till följd av denna intresseavvägning skulle ansvarsim-

munitet och bevisproblematik fortfarande aktualiseras i förhållande till brott som uppbärs av 

allmänna intressen, men inte i förhållande till brott som skyddar enskildas intressen.  

Det finns praktiska aspekter som talar emot förslaget. Majoriteten av de fall där JK väckt åtal 

under de senaste åren har rört yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp.172 Många exempel 

finns på fall där JK beslutat att väcka åtal för sådana yttrandefrihetsbrott senare än sex måna-

                                                
170 I sexmånader efter en ny utgivares tillträde skulle dock denne riskera allmänt åtal på grund av sin företrädares 
senaste publiceringsbeslut även rörande brott som skyddar allmänna intressen. 
171 Jfr dock NJA 1998 s. 310 där HD uttalade att det inte kan bortses från att omständigheterna undantagsvis kan 
vara sådana att kränkningsersättning bör utgå även om gärningen inte kan anses riktad mot viss person.  
172 Av Justitiekanslerns årsredovisningar från de senaste fem åren (Dnr 1624-14-12, 1418-13-12, 1460-12-12, 
1357-11-12, 1246-10-12) framgår att 60 % (12 av 20) av väckta åtal på tryck- och yttrandefrihetens område har 
rört brottet hets mot folkgrupp. (2013: 5 av 9, 2012: 1 av 2, 2011: 1 av 2, 2010: 3 av 3, 2009: 2 av 4). Detta kan 
jämföras med 0 åtal rörande tryck- och yttrandefrihetsbrottet förtal.  
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der efter ursprunglig publicering.173 Med de modifierade regler som föreslagits ovan hade de 

ansvariga inte kunnat ställas till svars. Förslaget skulle på ett reellt sätt hämma beivrandet av 

yttrandefrihetsbrott på ett område där allmänt åtal idag har stor betydelse. 

7.2.2 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan konstateras att en lösning där olika preskriptionsregler gäller för olika 

yttrandefrihetsbrott varken helt löser de yttrandefrihetsrättsliga problemen eller fullt ut tillgo-

doser de till yttrandefriheten motstående intressena. Detta skulle vara en del av den intresse-

avvägning som ligger till grund för förslaget. Dagens yttrandefrihetsrättsliga problem skulle 

kvarstå i förhållande till material som kränkt en enskild med inte i förhållande till andra brotts-

liga uppgifter. Motsatsvis skulle ansvarsimmunitet uppstå i förhållande till brottsligt material 

som inneburit en kränkning av ett allmänt intresse, men inte av ett enskilt sådant. Även om 

denna intresseavvägning godtas som sådan så kan lösningens lämplighet ifrågasättas. Sverige 

skulle fortsatt riskera att bryta mot sina åtaganden enligt Europakonventionen. JK:s möjlighet 

att väcka åtal för hets mot folkgrupp, som idag är det brott som flest allmänna åtal på det ytt-

randefrihetsrättsliga området rör, skulle dessutom kraftigt beskäras.   

7.3 Tänkbar lösning: en modifierad notice and takedown-modell 

Det sista förslag som ska presenteras och analyseras inom ramen för denna uppsats är en 

kombinerad ansvarslösning. Förslaget innebär att ansvaret för en utgivare skulle preskriberas 

viss tid efter att materialet lagts in i databasen (enligt förslaget i kapitel 5), men att ansvar även 

när preskription inträtt skulle kunna aktualiseras på nytt genom att utgivaren underrättas om 

förekomsten av brottsligt material. Lösningen bär i delar spår av den så kallade notice and 

takedown-modell som förekommer i amerikansk upphovsrätt och som kommer till uttryck i 

the Digital Millennium Copyright Act (DMCA). En liknande modell har också förespråkats i det 

EU-rättsliga e-handelsdirektivet.  

Inledningsvis ska översiktligt redogöras för rättsfiguren såsom den kommer till uttryck i 

DMCA och e-handelsdirektivet (7.3.1). Tanken är att ge exempel på hur modellen ser ut på 

                                                
173 Se bl.a. Svea Hovrätts dom i mål B 6080-11 per den 27 september 2011, Stockholms tingsrätts dom i mål B 
714-09 per den 16 juni 2010 samt Justitiekanslerns ansökan om stämning per den 3 december 2013 (Dnr 4196-
13-35, 4198-13-35, 4774-13-35, 4855-13-35, 5015-13-35) som omfattade hela 31 åtalspunkter. Se även Justitie-
kanslerns beslut per den 27 oktober 2009 (Dnr 7165-07-30) där beslut om att väcka åtal fattades först två år efter 
att förundersökning inletts. I flera fall har även beslut om inledande av förundersökning fattats vid en tidpunkt då 
åtalspreskription med ändrade regler skulle ha inträtt. Se bl.a. Justitiekanslerns beslut och delbeslut per den 18 juli 
2013 (Dnr 4196-13-31, 4198-13-31, 4774-13-31, 4831-13-31, 4831-13-31, 4855-13-31) samt per den 27 augusti 
2013 (Dnr 5015-13-31). 
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områden där den idag tillämpas och vilka syften som legat till grund för densamma. Rättsfigu-

ren kommer dock att behandlas isolerad från rättsordningarna i stort och någon närmare re-

dogörelse för amerikansk upphovsrätt eller EU-rätt i stort ska därför inte lämnas. I avsnitt 

7.3.2 ska sedan utvärderas huruvida en liknande ansvarsmodell kan tänkas lämplig även inom 

den svenska yttrandefrihetsrätten. 

7.3.1 Notice and takedown i DMCA och e-handelsdirektivet  

Till följd av en växande oro kring de upphovsrättsliga utmaningar som internet-eran fört med 

sig röstade den amerikanska kongressen år 1998 igenom the Digital Millennium Copyright Act 

(DMCA).174 Syftet med regleringen var att stärka det upphovsrättsliga skyddet på internet, för 

att i förlängningen gynna spridandet av uppgifter online.175  

DMCA innehåller ett avsnitt om särskilda ansvarsbegränsande regler (så kallade ”safe harbor 

provisions”).176 Reglerna utformades för att på ett välavvägt sätt balansera de motstående in-

tressena hos å ena sidan upphovsrättsinnehavare och å andra sidan tjänsteleverantörer som 

tillhandahåller material online (t.ex. YouTube, Google Video etc.).177 Emedan DMCA i sin 

helhet syftar till att bereda upphovsrätten på internet särskilt skydd, tjänar de ansvarsbegrän-

sande reglerna det motstående syftet att uppmuntra tjänsteleverantörer online att hantera upp-

hovsrättsligt skyddat material utan konstant rädsla för rättsliga repressalier.178  

Enligt reglerna i DMCA kan tjänsteleverantörer under vissa omständigheter undgå ansvar för 

tillhandahållande av material som utgör upphovsrättsintrång. Så är fallet när tjänsteleverantö-

ren; 

A. (i) inte har faktisk kännedom om att tillhandahållet material innebär ett upphovsrättsintrång, 
(ii) inte är medveten om fakta eller omständigheter som gör intrånget uppenbart, samt (iii) så 
snart kännedom som avses i (i) eller (ii) uppkommer snabbt vidtar åtgärder för att avlägsna 
materialet eller göra det oåtkomligt, 179 
 

                                                
174 Lane, Charles K., The DMCA’s safe harbor provision: Is it really keeping the pirates at bay?, Wake Forest Journal of 
Business and Intellectual Property Law, Vol. 14, No. 1, 2013, s. 192. Genom DMCA implementerades de två 
internationella fördragen WIPO Copyright Treaty och WIPO Performances and Phonograms Treaty (se Va-
sudeva, Vikrant Narayan, The notice and takedown procedure under copyright law: developing a measured approach, University 
of Notre Dame Australia Law Review, Vol. 13, 2011, s. 193). 
175 Lane, Charles K., The DMCA’s safe harbor provision: Is it really keeping the pirates at bay?, Wake Forest Journal of 
Business and Intellectual Property Law, Vol. 14, No. 1, 2013, s. 192. 
176 DMCA Section 512. 
177 Cobia, Jeffrey, The Digital Millennium Copyright Act Takedown Notice Procedure: Misuses, Abuses and Shortcomings of the 
Process, Minnesota Journal of Law, Science & Technology, vol. 10, nr. 1, 2008, s. 387. 
178 Lane, Charles K., The DMCA’s safe harbor provision: Is it really keeping the pirates at bay?, Wake Forest Journal of 
Business and Intellectual Property Law, Vol. 14, No. 1, 2013, s. 195. 
179 17 U.S. Code § 512(c)(1)(A) 
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B. inte uppbär några ekonomiska förmåner direkt hänförliga till upphovsrättsintrånget för det fall 
tjänsteleverantören har befogenhet och möjlighet att kontrollera intrånget,180 samt 
 

C. vid underrättelse om upphovsrättsintrång snabbt avlägsnar materialet från webbsidan eller gör 
materialet oåtkomligt.181  

För att en tjänsteleverantör ska komma i åtnjutande av skyddet enligt reglerna krävs att denne 

utsett och registrerat en särskild ”agent” till vilken meddelanden om påstådda upphovsrättsin-

trång kan skickas.182 Den som vill underrätta en tjänsteleverantör om ett pågående upphovs-

rättsintrång skickar ett skriftligt meddelande med visst innehåll till den särskilt utsedde agen-

ten.183 Förutsatt att tjänsteleverantören därefter skyndsamt avlägsnar det aktuella materialet 

från webbsidan, eller gör det oåtkomligt, så undkommer tjänsteleverantören allt ansvar för 

upphovsrättsintrånget. 

I det EU-rättsliga e-handelsdirektivet från år 2000 förespråkas en ansvarsfrihetsregel som i 

princip är identisk med notice and takedown-systemet i DMCA.184 I direktivet anges dock inte 

hur systemet ska fungera i praktiken. Dessa frågor har överlämnats till medlemsstaterna att 

besluta om, för det fall de valt att införliva direktivet i denna del.185  

7.3.2 Ett kombinerat notice and takedown-ansvar i YGL? 

Bakgrunden till notice and takedown-reglerna i DMCA klingar bekant; systemet infördes för 

att reglera en intressekonflikt som intensifierats till följd av den ökade digitaliseringen. En lik-

nande konflikt, om än mellan andra motstående intressen, ser vi idag i Sverige på yttrandefri-

hetsrättens område för databaspubliceringar. Reglerna i DMCA syftar till att ge tjänsteleveran-

törer möjlighet att tillhandahålla interaktiva tjänster utan konstant rädsla för rättsliga repressa-

lier. Inom svensk rätt finns ett liknande behov av ett ansvarssystem som möjliggör för utgivare 

att tillhandahålla informations- och nyhetstjänster online utan konstant rädsla för att ställas 

inför rätta. Systemet måste samtidigt bereda ett godtagbart skydd för de till yttrandefriheten 

mots. Frågan blir sålunda huruvida en alternativ ansvarsordning liknande den i DMCA och e-

handelsdirektivet skulle utgöra en lämplig lösning på dagens problem. 

                                                
180 17 U.S. Code § 512(c)(1)(B) 
181 17 U.S. Code § 512(c)(1)(C) 
182 17 U.S. Code § 512(c)(2) 
183 17 U.S. Code § 512(c)(3) 
184 Se artikel 14 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga 
aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (e-
handelsdirektivet). 
185 Sverige valde att inte implementera direktivet i denna del, bl.a. med hänvisning till att det skulle sätta de all-
männa straffrättsliga principerna om subjektiv täckning och underlåtenhetsansvar ur spel (Ds 2001:13 s. 136 ff.). 
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7.3.2.1 Tänkbar utformning 

Klart är att ansvarsreglerna i DMCA och e-handelsdirektivet inte rakt av kan kopieras till 

YGL. Såväl DMCA som e-handelsdirektivet tar sikte på andra rättsområden än det yttrande-

frihetsrättsliga. De situationer som ansvarsreglerna i DMCA och e-handelsdirektivet träffar är 

vidare sådana där tillhandahållaren inte själv har kontroll över det material som lagras eller 

tillhandahålls, eftersom det lagts in i tjänsten direkt av en tredje part. Så är inte fallet för en 

ansvarig utgivare för en grundlagsskyddad databas. Även om denne inte har kontroll över 

samtligt material i databasen så har utgivaren ensamt mandat att bestämma över vilket material 

som ska införas i databasen under dennes tid som utgivare. Ingen utomstående kan på eget 

bevåg publicera en artikel på exempelvis aftonbladet.se, DN.se eller expressen.se.  

Utgivarens befogenhet att besluta om allt material som läggs in databasen gör att ett rent no-

tice and takedown-ansvar från och med första dagen för materialets tillhandahållande skulle 

fungera mindre bra. Utgivaren skulle då aldrig bära ansvar för en brottslig publicering med 

mindre publiceringen aktivt ifrågasattes. Om en publicering väl ifrågasattes skulle det räcka för 

utgivaren att ta bort materialet för att denne skulle undgå allt rättsligt ansvar. De juridiska ris-

kerna kopplade till att uppsåtligen publicera brottsligt material i en grundlagsskyddad databas 

skulle således vara obefintliga. Det vore naturligtvis inte önskvärt.  

För att ett notice and takedown-ansvar skulle kunna bli framgångsrikt inom den svenska ytt-

randefrihetsrätten skulle det behöva justeras eller kombineras med andra ansvarsfigurer. En 

möjlighet skulle vara att kombinera modellen med ett ”vanligt” YGL-ansvar för vilket pre-

skriptionstiden skulle beräknas från den tidpunkt då materialet lades in i databasen (se kapitel 

5). Först när sådant ansvar preskriberats skulle ett notice and takedown-ansvar inträda.  

Om brottsligt material upptäcktes i en databas när sedvanlig preskription inträtt skulle en 

underrättelse om materialets förekomst och en uppmaning om att radera detsamma kunna 

lämnas till utgivaren. Utgivaren skulle då ha att avgöra om materialet skulle raderas eller finnas 

kvar i databasen. Om materialet raderades skulle inget ansvar inträda. Om utgivaren däremot 

beslutade att behålla materialet skulle åtal och enskilt anspråk kunna göras gällande. Ansvaret 

skulle på detta sätt ”återuppväckas” om utgivaren aktivt valde att behålla material som skulle 

kunna vara brottsligt.  

Vad gäller den praktiska utformningen av ett notice and takedown-ansvar skulle åtminstone 

sex centrala frågor behöva besvaras; (1) vem som ska kunna lämna en rättsligt giltigt underrät-

telse, (2) på vilket sätt en underrättelse ska lämnas samt vad den ska innehålla för att vara rätts-
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ligt giltig, (3) hur snabbt utgivaren ska behöva agera efter underrättelse för att undgå ansvar, 

(4) under hur lång tid efter underrättelse som rättsligt ansvar ska kunna göras gällande innan 

ny preskription inträder, (5) huruvida regleringen skulle gälla för samtliga yttrandefrihetsbrott 

eller endast för vissa (t.ex. sådana som skyddar enskildas intresse av personlig integritet) samt 

(6) om notice and takedown-ansvaret skulle inträda så snart möjligheten till allmänt åtal pre-

skriberats eller om det även skulle krävas att preskription inträtt i förhållande till enskilt åtal 

och skadeståndstalan.  

Svar på dessa frågor ska inte lämnas inom ramen för denna uppsats. Författaren ska dock dela 

med sig av några tankar. Vad gäller frågan under punkten 1 skulle det enkla alternativet vara 

att samma personer som haft rätt att föra talan i domstol på grund av det potentiella brottet 

också skulle ha rätt att sedermera lämna en giltig underrättelse angående detsamma. Vidare bör 

tiden i punkt 3 vara så pass kort att materialet inte kan ligga kvar i databasen någon längre tid 

efter uppmärksammandet utan att ansvar aktualiseras. Samtidigt bör samma tid vara så pass 

lång att utgivaren får en reell möjlighet att granska materialet. Utgivaren måste hinna göra en 

bedömning av huruvida denne vill radera materialet eller i stället låta det ligga kvar och riskera 

en eventuell rättsprocess. Dessutom bör systemet utformas så att det inte kan utnyttjas på ett 

otillbörligt sätt av den som generellt vill sabotera för medieföretagen. Problematiskt vore det 

till exempel om en person kunde ”underrätta” ett medieföretag om att varje artikel i företagets 

databas utgjorde förtal gentemot personen och därigenom ålägga företaget bördan att granska 

samtligt material för att inte riskera ansvar. Problemet bör kunna undgås genom att vissa krav 

ställs på underrättelsen. Kanske bör underrättelsen också passera en myndighet som kan göra 

en grundläggande kontroll av huruvida kraven uppfylls innan underrättelsen sänds vidare till 

den berörda databasinnehavaren.  

7.3.2.2 Löser förslaget de yttrandefrihetsrättsliga problemen?  

Nästa steg blir att utvärdera lösningen i förhållande till de två yttrandefrihetsrättsliga problem 

som formulerats i kapitel 3. Vad gäller problemet att ”fel” person åläggs ansvar kan konstateras att 

det inte fullt ut löses genom den alternativa reglering som ovan skisserats. Problemets reella 

betydelse minskar dock väsentligt, på samma sätt och i samma utsträckning som om preskript-

ionsreglerna modifierats i enlighet med förslaget i kapitel 5. En nytillträdd utgivare skulle end-

ast riskera allmänt åtal för material som en annan utgivare beslutat att publicera under de sex 

månader som föregått den senare utgivarens tillträde. När de första sex månaderna passerat 

skulle utgivarens strikta ansvar vid risk för allmänt åtal endast träffa material som denne själv 

haft att fatta de publicistiska besluten kring. Efter tio år från tillträdet skulle även det civilrätts-
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liga ansvaret för tidigare utgivares publicistiska beslut ha bortfallit. Detta är en betydande be-

gränsning i förhållande till det allomfattande ansvar som en utgivare åläggs idag.186  

En utgivare skulle förstås kunna komma att få bära ansvar för en tidigare utgivares publicerade 

material långt senare än sex månader efter ursprunglig publicering för det fall den ”nya” utgi-

varen efter att ha underrättats valt att behålla det utpekade materialet i databasen. I ett sådant 

fall kan den senare utgivaren dock inte anses vara ”fel” person att bära ansvar; ansvaret grun-

dar sig då på det publicistiska beslut som utgivaren fattat när denne valt att aktivt behålla det 

uppmärksammade materialet. 

Vad gäller det andra yttrandefrihetsrättsliga problemet, att information i grundlagsskyddade 

databaser kan komma att underkastas rättslig prövning mycket lång tid efter att publiceringsbeslutet fat-

tats, kan konstateras att även detta problem skulle få sin lösning genom en sådan ansvarsord-

ning som här presenterats. Det strikta ansvaret skulle i förhållande till allmänt åtal preskriberas 

redan sex månader efter den ursprungliga publiceringen och i förhållande till skadeståndstalan 

tio år efter densamma. För att ansvar skulle kunna göras gällande därefter skulle krävas att 

utgivaren, efter att ha uppmärksammats på att känsligt material tillhandahålls via databasen, 

tagit ett aktivt beslut om fortsatt tillhandahållande av materialet. Utgivaren fattar sitt beslut 

med hänsyn till den ”samtid” som råder. Detta aktiva publiceringsbeslut kommer således att 

ligga till grund för ett eventuellt ansvar som då bedöms utifrån samma kontext och i samma 

tid som beslutet fattas.  

7.3.2.3 Hur förhåller sig förslaget till övriga intressen som systemet har att  

balansera? 

Även i förhållande till motstående intressen får en modell där ett inledande strikt YGL-ansvar 

kombineras med ett efterföljande notice and takedown-ansvar betraktas såsom tillfredsstäl-

lande. Genom att ansvar kan ”återuppväckas” även efter att det strikta ansvaret preskriberats 

inträder inte ansvarsimmunitet på det sätt som beskrivit i avsnitt 6.2.2.1. Oavsett om det är ett 

enskilt eller allmänt intresse som står på spel så är det således möjligt att ingripa rättsligt så 

länge brottsligt material hålls tillgängligt så att materialet åtminstone plockas bort. Många 

gånger är det förmodligen just det, att få materialet bortplockat, som är det centrala för den 

person eller grupp som kränkts genom en publicering. Eftersom preskriptionstiden för skade-

ståndsanspråk på grund av yttrandefrihetsbrott preskriberas först tio år efter den initiala publi-

                                                
186 Här ska dock noteras att skadeståndsanspråk fortfarande skulle kunna göras gällande i tio år från den initiala 
publiceringen. 
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ceringen kvarstår också denna möjlighet för den enskilde, vilket inte kommer att kräva under-

rättelse för att göras gälla under motsvara tid.  

7.3.3 Sammanfattning 

Kanske tillhandahåller modellen där ett inledande strikt YGL-ansvar kombineras med ett ef-

terföljande notice and takedown-ansvar den mest balanserade lösningen på dagens ansvars-

problematik inom ramen för det yttrandefrihetsrättsliga området för databaser. Samtidigt som 

de allvarliga yttrandefrihetsrättsliga problemen minskar avsevärt så tillgodoses även motstå-

ende intressen av att kunna beivra yttrandefrihetsbrott på ett rimligt sätt. För det fall lagstifta-

ren kommer att överväga modellen behöver dock en mängd frågor rörande systemets prak-

tiska utformning utredas och besvaras (se bland annat avsnitt 7.3.3.1 ovan).  

8 Avslutande kommentar 

Det är tydligt att den tekniska utvecklingen har ställt den yttrandefrihetsrättsliga lagstiftningen 

inför nya, svåra utmaningar. Tidningarnas pappersupplagor minskar och vår konsumtion av 

nyheter flyttas allt mer över till digitala medier.187 Digitalt tillhandahållande av information 

skiljer sig på många sätt fundamentalt från publicering av information i tryckta skrifter. Stora 

mängder information kan lagras och tillhandahållas på ett sökbart sätt under obegränsad tid. 

Spridningspotentialen är omfattande. Dessa omständigheter gör det absolut nödvändigt med 

ett fungerande yttrandefrihetsrättsligt ansvarssystem som tar hänsyn till de nya mediernas sär-

skilda egenskaper och som på ett välavvägt sätt lyckas balansera ansvarssystemets bakomlig-

gande intressen.  

Två övergripande yttrandefrihetsrättsliga problem har i denna uppsats identifieras såsom en 

följd av dagens ansvarssystem när det tillämpas på grundlagsskyddade databaser. För det första 

leder systemet till att ”fel” person får bära ett omfattande ansvar för yttrandefrihetsbrott. För 

det andra leder systemet till att uppgifter i grundlagsskyddade databaser kan komma att under-

kastas rättslig prövning mycket lång tid efter att beslut fattats om att publicera uppgifterna. 

Behovet av en reglering som erbjuder lösningar till dessa problem framstår som trängande. 

I uppsatsen har fem tänkbara alternativ till dagens ordning presenterats och kritiskt analyse-

rats. Alternativen har utvärderats såväl i förhållande till hur väl de lyckas lösa dagens yttrande-

frihetsrättsliga problem som i förhållande till ansvarssystemets bakomliggande intressen.  
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De bakomliggande intressena har härletts ur ensamansvarets dubbla syften. Utöver att värna 

yttrandefriheten syftar ansvarssystemet till att underlätta beivrandet av yttrandefrihetsbrott. I 

förlängningen har ansvarssystemet alltså även att tillgodose de skyddsintressen som uppbär 

yttrandefrihetsbrotten. Bland dessa återfinns bland annat enskildas intresse av personlig in-

tegritet och allmänhetens intresse av upprätthållande av allmän ordning. Inte sällan hamnar 

sådana intressen i konflikt med yttrandefrihetsintresset.  

Det första av de diskuterade lösningsförslagen har gått ut på att modifiera ensamansvarets 

utformning genom en uppdelning av utgivarskapet. Trots att detta inledningsvis framstod som 

det enklaste sättet att motverka dagens problem med att ”fel” person åläggs ansvar för tidigare 

publicerat material så kunde konstateras att problemet i slutändan ändå kvarstod. Inget av de 

yttrandefrihetsrättsliga problemen kunde ens delvis lösas genom att utgivarskapet delades upp. 

Detta lösningsförslag gav därmed det klart sämsta resultatet.  

Övriga fyra förslag har på ett eller annat sätt berört grunden för preskriptionstidens beräkning. 

Studien har visat att dagens yttrandefrihetsrättsliga problem framförallt beror på att yttrande-

frihetsbrott i en databas betraktas såsom perdurerande. Att ett brott som begås i ett digitalt 

medium betraktas såsom fortlöpande ter sig förvisso rimligt. Författarens egen mening är att 

ett sådant synsätt bör tillämpas även utom det grundlagsskyddade området. Men problem 

uppstår som sagt när synsättet kombineras med det artificiella ensamansvar som tillämpas 

inom yttrandefrihetsrätten.   

Flera rättssystematiska skäl har i uppsatsen kunnat presenteras till stöd för att preskriptions-

reglerna bör förändras, utöver det faktum att ordningen idag leder till negativa praktiska effek-

ter. Att preskription regelmässigt inträder långt senare för uppgifter i en grundlagsskyddad 

databas än för uppgifter i databaser som inte omfattas av YGL stämmer dåligt överens med 

YGL:s funktion som ”skyddslagstiftning” för medier som omfattas av grundlagen.  

Även europarättsliga aspekter talar för att en förändring av preskriptionsreglerna kan vara 

nödvändig. Europadomstolen har framhållit att en ordning som innebär att en talan kan väck-

as mot ett medieföretag långt efter den ursprungliga publiceringen kan stå i strid med artikel 

10 Europakonventionen. Detta är förstås allvarligt, men uttalandet bör inte ses som mer än en 

indikation på att tillämpningen av dagens regler eventuellt skulle kunna ge upphov till konvent-

ionsbrott. Det bör sålunda inte (ännu) betraktas som ett absolut europarättsligt krav att pre-

skriptionsreglerna modifieras i sin helhet. 
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Bland de fyra förslag med koppling till preskriptionsreglerna som presenterats har ett inneburit 

att reglerna generellt modifieras så att preskriptionstiden beräknas från och med tidpunkten då 

det aktuella materialet lades in i databasen. Två förslag har i stället inneburit att preskriptions-

reglerna modifieras på samma sätt, men endast i förhållande till vissa typer av databaser eller 

vissa typer av yttrandefrihetsbrott. Det sista förslaget har inneburit att en generell förändring 

av preskriptionstidens beräkning kombinerats med ett efterföljande ansvar som aktualiseras 

vid underlåtelse att radera material efter uppmärksammande (så kallat notice and takedown-

ansvar). 

De två förslag som inneburit att preskriptionsreglerna modifierats enbart på vissa området 

(avsnitt 7.1 och 7.2) och behållits oförändrade på andra leder enligt författaren till sämst resul-

tat av de fyra förslagen. De yttrandefrihetsrättsliga problemen skulle endast lösas på små om-

råden och problemen kopplade till ansvarsimmunitet skulle finnas kvar om än i begränsad 

utsträckning.  

Förslaget som inneburit att preskriptionsreglerna generellt modifieras så att preskriptionstiden 

beräknas från tiden för det första tillhandahållandet skulle utifrån ett yttrandefrihetsrättsligt 

perspektiv däremot leda till goda resultat. Dock skulle allvarliga problem i förhållande till an-

svarssystemets brottsbeivrande syfte och dess bakomliggande skyddsintressen uppstå. Särskilt 

allvarligt vore det faktum att ansvarsimmunitet efter kort tid skulle inträda. För att uppnå ett 

tillfredsställande resultat skulle detta lösningsförslag behöva kombineras med kompletterande 

regler som motverkar immunitetsproblematiken. Exempelvis skulle domstolen kunna tiller-

kännas en rätt att besluta om borttagande av material även då preskription inträtt. Ett annat 

alternativ vore att, såsom i engelsk rätt, ställa upp ett krav på att tillgängligheten eller sättet för 

publicering inte väsentligt förändras. Genom dessa åtgärder skulle intresseavvägningen hamna 

närmare jämvikt. Lösningen skulle därmed ha potential att leda till goda resultat.  

Det förslag som enligt författaren bäst lyckas väga de olika skyddsintressena mot varandra är 

det som inspirerats av ansvarsreglerna i DMCA. Förslaget innebär att ett inledande strikt 

YGL-ansvar, för vilket preskriptionstiden börjar löpa vid det första tillhandahållandet, efter-

följs av ett så kallat notice and takedown-ansvar. Förslaget löser i så hög utsträckning som det 

är möjligt dagens yttrandefrihetsrättsliga problem samtidigt som motstående intressen tillgo-

doses på ett bra sätt. Diskrepansen i förhållande till allmän straffrätt avseende synen på perdu-

rerande brott skulle bortfalla. Dessutom skulle riskerna för att Sverige gör sig skyldig till brott 

mot Europakonventionens artikel 10 försvinna. 
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Det är uppenbart att ytterligare utredningar kring det yttrandefrihetsrättsliga ansvarssystemet 

för grundlagsskyddade databaser behöver vidtas i syfte att bättre anpassa systemet efter dagens 

behov. Många invändningar som inte författaren av denna uppsats kommit att tänka på kan 

med säkerhet riktas mot det förslag som senast nämnts. Det vore dock enligt författaren 

önskvärt att lagstiftaren närmare utredde de reella möjligheterna att införa någon slags kombi-

nerad ansvarsmodell som leder till att preskriptionsreglerna förändras utan att det sker på be-

kostnad av till yttrandefriheten motstående intressen. 
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Källförteckning 

Europeiska unionens direktiv 

Europaparlamentets och Rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga 
aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden 

 
Författningar 
 
Svenska 

Brottsbalken (1962:700) 
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