Till dig som sitter i riksdagen

Om tryck- och
yttrandefrihet
En skrift från Tidningsutgivarna
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Varför ska vi
bry oss?
För Tidningsutgivarna är tryck- och yttrandefrihet det
viktigaste som finns. Dessa friheter är en förutsättning
för fria medier och ett öppet, demokratiskt samhälle.
I Sverige är det du som politiker som fattar beslut om
vår tryck- och yttrandefrihet och den här skriften vill
bidra till kloka och bra beslut.
Du kommer strax att se att de här frågorna både kan
vara komplicerade och motsägelsefulla. Därför är det så
viktigt att se hela bilden och förstå varför varje litet steg
kan få stor betydelse. Ett beslut i fel riktning kan verka
relativt harmlöst i sig - men kan få förödande konsekvenser på sikt.
Vi säger inte att det är enkelt. Vad vi menar är att det är
väldigt viktiga frågor, som kräver kunskap och eftertanke.
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Vackert i teorin,
komplicerat i
praktiken
Yttrandefrihetskommittén och
yttrandefriheten
i framtiden
Just nu pågår en debatt om hur det framtida skyddet
för tryck- och yttrandefriheten ska se ut. Debatten handlar bland annat om den parlamentariska yttrandefrihetskommitténs förslag. Frågan är om vi ska ha kvar våra
två massmediegrundlagar (tryckfrihetsförordningen och
yttrandefrihetsgrundlagen), eller ersätta dem med något
nytt och mera teknikneutralt.
Den här skriften är inte ett inlägg i den debatten. Vi vill
framhålla, att oavsett vilken väg som väljs, är det oerhört
viktigt att regleringen ger ett fortsatt starkt skydd för
tryck- och yttrandefriheten.

6

Poängen med våra tryck- och yttrandefrihetsgrundlagar
är att de ska stå starka också när de utsätts för påfrestningar. De ska inte ge vika för tillfälliga opinioner - och
det obekväma, det kontroversiella och det som upprör
en majoritet av oss, ska också få bli sagt.
Det finns en prislapp för den ordning vi valt och den
innebär enkelt uttryck att vi får stå ut med en hel del
obekväma röster på köpet.
Vi får acceptera att det publiceras propaganda för en
samhällsordning där det inte råder vare sig demokrati
eller tryckfrihet. Vi får acceptera att en och annan kommer att utnyttja sin meddelarfrihet på ett illojalt och
kanske t o m skadligt sätt.
Det kan låta självklart, men ska det fungera så gäller
det att vi vågar stå upp för de här friheterna. Inte bara i
princip utan också i praktiken.
Vi gör det för att upprätthålla helheten. Vi gör det för att
yttrandefriheten inte ska vara begränsad i de fall där den
verkligen behövs.
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Har du tagit
ställning?
Klart att man är för tryck- och yttrandefrihet! De flesta
av oss känner spontant och det här är ett ganska självklart ställningstagande. Riktigt så enkelt är det inte.
Tryck- och yttrandefriheten befinner sig inte sällan i
konflikt med andra skyddsvärda intressen, t ex rikets
säkerhet, enskildas privatliv, ekonomiska intressen och
intresset av att förebygga och beivra brott.
Och där blir det genast knepigare.
När tryckfriheten och yttrandefriheten konfronteras med
andra intressen - hur reagerar vi då? Om vi själva berörs
av en sådan konflikt - vad är tryckfriheten då värd?
På följande sidor redovisar vi några typiska fall där vår
ståndpunkt kring tryck- och yttrandefrihet ställs på prov.

En tradition värd
att bevara
I mer än 200 år har Sverige, genom tryck- och yttrandefrihetslagarna, säkerställt åsiktsmångfald, mediernas
möjlighet att utöva sin granskande roll och medborgarnas
rätt att uttrycka vad de velat.
Så vill vi ha det i fortsättningen också.
Frågan är – hur vill du ha det?
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Om undersökningen
På uppdrag av Tidningsutgivarna genomförde SIFO
åren 2006-2010 en attitydundersökning om tryck- och
yttrandefriheten bland riksdagens ledamöter. De fick ta
ställning till 10 påståenden som vid första anblick kan
tyckas vara rimliga, men som alla i praktiken innebär en
begränsning av tryck- och yttrandefriheten.
Resultatet visar, att det är lätt att vara för tryck- och yttrandefriheten i princip, men kanske inte alltid lika enkelt i
praktiken.
På följande sidor redovisar vi undersökningen (2008 och
2010) och hur Tidningsutgivarna ser på saken.
Ta dig en stund och reflektera över varje frågeställning.
Din, och andra folkvaldas åsikter, är avgörande för hur framtidens tryck- och yttrandefrihet kommer att vara utformad.
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Påstående 1:

Sexistisk reklam bör
förbjudas i lag.
Vanligt argument:

”Ja, det är verkligen på tiden. Vi kan
faktiskt inte – år 2011 – låta kommersiella
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budskap genomsyras av en kvinnosyn
som hör hemma på medeltiden.
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Sådan smörja har inte med yttrandefrihet
att göra.”
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Ja, det kan man spontant tycka. Men är lagstiftning så
lyckat? Hur dra gränserna mot konstnärliga och erotiska
framställningar? Och är det verkligen så att domstolarna
är bäst lämpade för sådana bedömningar?
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SIFO-undersökning bland riksdagens ledamöter 2008 och 2010
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Påstående 2:

Poliser skall inte få
läcka till medierna
om innehållet i
förundersökningar.

Vanligt argument:

”Helt rätt! Det måste bli slut på det här
ofoget med poliser som sladdrar ur
förundersökningar och förstör brotts80
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utredningar. Polisen ska sköta sitt och
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medierna sitt, men inte i samspel med
varandra.”
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Visst, det läcks säkert på ett illojalt sätt ibland. Men ska
poliser som enda yrkesgrupp inte ha meddelarfrihet?
Och om det t ex sker oegentligheter inom en förundersökning, så är meddelarfriheten den ventil som säkerställer att detta kan uppdagas.
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SIFO-undersökning bland riksdagens ledamöter 2008 och 2010
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Påstående 3:

Kända människor skall inte behöva
bli fotograferade i privata
sammanhang utan att de gett
sitt tillstånd. Det bör, som JK har
föreslagit, införas en lag om

Vanligt argument:

skydd för privatlivet mot medierna.

”Människors rätt till integritet och
respekt för privatlivet har alltför länge
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fått stå tillbaka för den i Sverige så
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heliga yttrandefrihetens skull. Det är nu
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hög tid att stärka integritetsskyddet, så
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att Sverige anpassar sig till den ordning
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som gäller i andra civiliserade länder.”
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Tidningsutgivarna tycker:
Problemet med en sådan fotoförbudslag är att den leder
till att också fotografier som det finns ett allmänintresse
av att de tas inte kommer att bli tagna. Fotografen kommer
att tveka av rädsla för att göra något olagligt. Vill vi det?
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Påstående 4:

Det är bra att pass- och
körkortsbilder numera
skyddas av sekretess,
så att medierna inte kan
komma åt dem.

Vanligt argument:

”Staten ska inte hålla medierna med
bildarkiv. Det finns dessutom integritetsrisker om grova brottslingar med hjälp
av offentlighetsprincipen kan hämta
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uppgifter om människor ur offentliga
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register som de sedan använder för att
t ex hota.”
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Pass- och körkortssekretessen har inneburit stora problem
för medierna, inte minst risken för sammanblandning. Och
vilken skada uppstår egentligen om det finns åtkomst till
passbilder? Det betyder inte att medierna urskillningslöst publicerar bilderna. De gör en etisk bedömning och
väger publiceringsintresset mot skyddet för den enskilde.
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SIFO-undersökning bland riksdagens ledamöter 2008 och 2010
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Påstående 5:

Medierna skall också
i fortsättningen förbjudas att publicera
odds från utländska
spelbolag.

Vanligt argument:

”Rätt så! Vad vi talar om är marknadsföring av illegal spel- och dobbelverksamhet. Det bör inte vara tillåtet vare
sig i annonser eller på redaktionell plats.
Någonstans måste vi väl ändå dra en
gräns för yttrandefriheten. Ska vi kunna
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upprätthålla en ansvarsfull spelpolitik
kan vi inte låta medierna undergräva
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densamma.”
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Publiceringsförbudet hänger samman med det svenska
spelmonopolet. Men det finns ett betydande informationsintresse av att kunna ta del av olika spelbolags odds
och kunna jämföra dem med varandra. Det är inte förbjudet att spela – varför ska då informationen om spelen
vara det?
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Påstående 6:

Det skall inte vara
tillåtet att publicera
bilder eller teckningar
som kränker religiösa
grupperingar.

Vanligt argument:

”Vi måste respektera olika värderingar.
Religion är helt avgörande för dina
normer och hur du lever ditt liv.
I mångkulturella samhällen som vårt,
måste vi visa att vi har kunskap om och
acceptans för olika religioner och världs-
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åskådningar. Då kan vi inte låta dem
kränka varandra.”
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Vad som upplevs som kränkande kan variera med vilken
livsåskådning du har, eller vilken religion du tillhör. Utan
att bestämma vad som är normen kan vi inte avgöra vad
som är kränkande. Därför måste det vara tillåtet också
att man får publicera sådant som upprör, sårar och kränker.
Det betyder dock inte att man till varje pris måste göra
det. En långtgående yttrandefrihet kräver också ansvar,
varsamhet och eftertanke.
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Påstående 7:

Skadestånden i tryckoch yttrandefrihetsmål är löjligt låga
och skall därför
höjas kraftigt.

Vanligt argument:

”Jämfört med många andra länder har
vi i Sverige låga skadestånd. Att bli uthängd i media kan orsaka en enorm
skada, och det ska därför svida lika
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mycket för medierna som väljer att
hänga ut någon.”
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Ja, skadestånden är, jämförelsevis, låga. Men höjer vi
dem kraftigt får vi en mera återhållsam, försiktig och
fegare publicistik, där det som har ett allmänintresse
kanske inte publiceras av rädsla för ekonomiska sanktioner.
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Påstående 8:

Det skall inte vara tillåtet att publicera namn
och bild på den som är
misstänkt för brott
innan dom har fallit.

Vanligt argument:

”Det är inte mediernas sak att agera
domare och peka ut vem som är skyldig.
Det skapar i längden osmaklig sensa-
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tionsjournalistik och kan få väldiga konse-
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kvenser för en person som blir oskyldigt
uthängd.
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Svenska medier publicerar normalt sett inte namn och
bild, vare sig före eller efter att dom har fallit. Men undantagsvis, t ex i fråga om mycket offentliga personer, kan
det finnas ett starkt allmänintresse av att så kan ske.
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Påstående 9:

Postens anställda bör ges rätt
att vägra att dela ut åsiktsreklam och andra skrifter som
propagerar för nazistiska,
rasistiska eller andra i ett
demokratiskt samhälle stötande
uppfattningar.

Vanligt argument:

”Ingen ska behöva stå för andras åsikter i
sitt arbete, speciellt inte om de kan uppfattas som rasistiska eller är olagliga.
Vad är det för demokrati vi lever i, om
inte civilkurage är eftersträvansvärt?
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Civilkurage är något som borde belönas,
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inte bestraffas.”
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Man kan ha förståelse för att det kan bjuda emot att
dela ut visst material. Men var drar vi gränsen? Ska en
Folkpartist kunna ta bort material från Socialdemokraterna? I praktiken innebär detta att brevbäraren ska
agera censor och bestämma vad du ska få och inte få i
din brevlåda. Den rollen ska brevbäraren inte ha.
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Påstående 10:

Företag och organisationer som lider skada
av mediepublicering
bör ha rätt till skadestånd av medierna.

Vanligt argument:

”Ett litet företag kan lida stor ekonomisk
skada av en slarvig journalist som publicerar oriktig information i en artikel.
Ekonomiskt förtal är redan praxis i resten av världen, varför ska Sverige vara
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det enda undantaget i den här frågan?”
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I Sverige kan inte juridiska personer förtalas. Medier kan
orsaka företag och organisationer skada med sina publiceringar. Men skulle vi införa s k ekonomiskt förtal skulle
också det leda till en försiktig och fegare publicistik, inte
minst på affärs- och ekonomijournalistikens område.
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Varför är det bra
med fria medier?
Sverige har en av världens mest liberala tryck- och yttrandefrihetslagstiftningar och dessa lagar är oftast överordnad andra intressen. Rätten att berätta allt innebär
dock inte att man måste berätta allt.
Det är den ansvarige utgivaren och det pressetiska
systemet som avgör var gränserna går. På Sveriges 160
dagstidningar tas det varje dag en mängd publicistiska
beslut om vad som kan och bör publiceras. Vissa är
harmlösa, andra är kontroversiella. Alla är lika viktiga.
Våra tryck- och yttrandefrihetslagar tar inte ställning i
publicistiska och etiska överväganden. Det ska de inte
heller göra. I stället är det vår långa tradition av pressetiskt ansvarstagande och den ständigt pågående
diskussionen om det publicistiska uppdraget som blir
avgörande för vad som till sist publiceras i våra svenska
dagstidningar. Det är en tradition vi vill värna om och
utveckla.
I en demokrati måste det finnas utrymme för obekväma
åsikter. Men det måste också finnas plats för etik.
Det är därför vi tycker det är bra med medier som har
frihet under ansvar.
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Tryck- och yttrandefrihet för dig
som sitter i riksdagen.
En skrift från Tidningsutgivarna.
Tidningsutgivarna är en branschorganisation som
arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett
öppet och demokratiskt samhälle.
www.tu.se
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