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Yttrande över Yttrandefrihetskommitténs betänkande, En 

översyn av tryck- och yttrandefriheten (SOU 2012:55). 

Konstnärsnämnden har i uppdrag att följa de professionella och 

yrkesverksamma konstnärerna samt deras förutsättningar för 

konstnärligt skapande i samhället. Konstnärsnämnden använder 

begreppet konstnär för skapande eller utövande person oavsett 

konstområde. 

Myndighetens yttrande utgår därför utifrån detta perspektiv. 

Konstnärsnämnden väljer att inte gå in i på detalj utan yttrar sig mer 

generellt över betänkandet. Ett starkt grundlagsskydd för tryck- 

yttrandefrihet som säkerställer ett fritt meningsutbyte är en nödvändig 

förutsättning för en konstnärlig verksamhet och konstnärligt skapande.  

 

Sammanfattning 

Konstnärsnämnden har i stora drag inget att invända mot kommitténs 

förslag. Med tanke på den snabba övergången från fysisk till digital 

informationsdistribution och att alltmer av informationen görs tillgänglig 

digitalt hade det varit önskvärt om kommittén tydligare inkluderat och 

beskrivit dessa nya distributörerer. 

Konstnärsnämnden ser också gärna en lagstiftning beträffande 

medelarfriheten inom enskild sektor och ett utvidgat skydd beträffande 

hets mot folkgrupp. 

 

Synpunkter 

Konstnärsnämnden anser att det är av grundläggande betydelse att 

Sverige försvarar sin nationella reglering på det tryck- och yttrande-

frihetsrättsliga området. Om detta bäst låter sig göras genom en 

förstärkning av TF och YGL eller NYGL finner Konstnärsnämnden det 

svårt att avgöra. 

Med tanke på den allt snabbare övergången från fysiska till digitala 

informationsbärare och att mer av informationen görs tillgänglig digitalt 
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hade en tydligare beskrivning i utredningen varit önskvärd. I de fall där 

innehållet endast finns på nätet som t.ex. musik och filmtjänster, finns 

fortfarande en oklarhet om statusen på dess distributörer och om dessa 

skyddas av YGL. 

Konstnärsnämnden delar kommitténs uppfattning att det är viktigt att 

framhålla att tryck- och yttrandefriheten innehåller konstitutionella 

kärnvärden där beslutanderätten inte har överlåtits till EU. De fördrag som 

styr EU-samarbetet får dessutom anses ge stöd för Sveriges lagstiftning.   

 

Materiella förändringar 

 

Begränsning av tryck- och yttrandefriheten. 

Konstnärsnämnde stödjer kommitténs förslag till att det bör tillkomma en 

allmän bestämmelse om att begränsningar i grundlagsskyddet aldrig får gå 

så långt att de utgör ett hot mot grundlagarnas ändamål. 

 

 Distributionsplikten 

Konstnärsnämnden anser att detta inte direkt berör nämndens 

verksamhetsområden och väljer därför att inte svara. Konstnärsnämnden 

anser dock generellt att TF och YGL bör hållas teknikneutral. 

 

Förändringar i databasregeln  

Konstnärsnämnden anser att detta inte direkt berör nämndens 

verksamhetsområden och väljer därför att inte svara. 

 

Arkivdatabaser 

Konstnärsnämnden anser att detta inte direkt berör nämndens 

verksamhetsområden och väljer därför att inte svara. 

 

Taltidningar 

Konstnärsnämnden delar kommitténs uppfattning om att det bör införas en 

särskild regel för taltidningar. 

 

 

 



 

  

 

 

  3 (3) 
 

 

En delegationsbestämmelse om produktinformation m.m. 

Konstnärsnämnden förspråkar att det i betänkandet vägs in all information 

som kan förekomma på produktförpackningar även den som är av 

åsiktspåverkande eller opinionsbildande karaktär 

 

Frågor som kommittén inte har hunnit överväga närmare 

 

Frågan om ett förstärkt integritetsskydd 

Eftersom kommittén konstaterar att det i svensk rätt finns begränsningar i 

skyddet för den enskildes privatliv anser Konstnärsnämnden att detta bör 

ses över. 

 

Enskildas ställning gentemot medierna  

Kommittén anser att det är rimligt att det allmänna i något fler fall än i dag 

ansvarar för att ärekränkningsbrott beivras straffrättsligt. Därför förordar 

Konstnärsnämnden att detta ses över. 

 

Internationellt rättsligt bistånd 

Konstnärsnämnden anser att detta inte direkt berör nämndens 

verksamhetsområden och väljer därför att inte svara. 

 

Avslutning 

Beslut i detta ärende har fattats av ordförande Ingrid Elam och kanslichef 

Ann Larssonden 20 december 2012 på delegation av Konstnärsnämndens 

styrelse. Föredragande tjänsteman har varit utredare Stefan Ahlenius.  

 

För Konstnärsnämnden 

 

 

 

Ingrid Elam 

ordförande 

   Ann Larsson 

   kanslichef 

    


