
 
  

 

FRÅGOR OCH SVAR AV MAGNUS TONELL ANGÅENDE MEDIERÄTT.  

Magnus Tonell är Sveriges Tidskrifters expert när det gäller medie- och immaterialrätt. 
 

 

 

1. Vem ansvarar enligt tryckfrihetsförordningen (TF) för eventuella 

tryckfrihetsbrott i en periodisk tidskrift? 

 

Primärt är det den ansvarige utgivaren som blir ansvarig för eventuella 

tryckfrihetsbrott i den periodiska tidskriften. Detta gäller oavsett om utgivaren har 

haft faktisk kännedom om innehållet i artikeln eller ej vid publiceringen. Formellt 

omfattar även utgivarens ansvar innehållet i de kommersiella annonser som intas i 

tidskriften.  

 

Om det är så att tidskriften skulle sakna utgivningsbevis, den ansvarige utgivaren 

av något skäl inte är behörig eller om den ansvarige utgivaren är utsedd för skens 

skull, blir istället ägaren ansvarig enligt TF. I det fallet ägaren inte är känd blir 

istället den som trycker tidskriften ansvarig. Om inte heller uppgift om vem som 

tryckt tidsskriften är känd eller visar sig felaktig blir det istället utspridaren som 

blir formellt ansvarig. 

 

Den enskilde skribenten har således inget eget ansvar enligt TF för innehållet i de 

texter som denne författar. 

 

2. Omfattas löpsedlar av grundlagskyddet i tryckfrihetsförordningen? 

 



Ja, en tidskrifts löpsedel är i normalfallet att uppfatta som ett led i sådan 

nyhetsförmedling som ligger inom tryckfrihetsförordningens tillämpningsområde. 

Detta innebär bl.a. att marknadsföringslagens regler inte blir tillämpliga. 

 

3. Förlaget skall ge ut ytterligare en tidskriftstitel – krävs det något 

myndighetsbeslut? 

 

Ja, enligt 5 kap. 5 § tryckfrihetsförordningen får inte förlaget ge ut en periodisk 

tidskrift innan Patent- och registreringsverket har beslutat om att meddela 

utgivningsbevis för tidskriftstiteln. En periodisk skrift är en tryckt tidskrift med ett 

utgivningsbevis som har en bestämd titel och som enligt utgivningsplanen 

utkommer med minst fyra nummer per år. Med ”tidskrift” avses inte endast själva 

tidningen utan även löpsedlar och eventuella bilagor. 

Patent- och registreringsverket beslutar om utgivningsbevis efter ansökan från 

tidskriftsförlaget. Ansökan om utgivningsbevis gör du här: 

http://www.prv.se/sv/Periodisk-skrift/Ansoka-om-utgivningsbevis/ 

Tänk på att utgivningsbeviset endast avser en viss tidskriftstitel och inte förlaget 

som sådant.  

4. Måste förlaget ha ett separat utgivningsbevis för tidskriftens webbplats? 

 

Nej, tidskriftsförlag som ger ut periodiska tidskrifter har ett automatiskt 

grundlagsskydd för sina webbplatser under förutsättning att dessa: 

• är tillgängliga för allmänheten (dvs. inte är lösenordsskyddad eller liknande) 

• tillhandahålls på särskild begäran  

• är avgränsade och framstår som en webbplats, t.ex. genom enhetlig design  

• inte kan ändras av någon annan än redaktionen. 

Det är framför allt den sistnämnda punkten som bör uppmärksammas. 

Omodererade forum där läsarna ges möjlighet att publicera innehåll på 

webbplatsen, såsom exempelvis diskussionsforum och artikelkommentarer, 

http://www.prv.se/sv/Periodisk-skrift/Ansoka-om-utgivningsbevis/


omfattas inte av grundlagsskyddet. Däremot kan de delar av webbplatsen som 

endast redaktionen kan ändra ha kvar sitt grundlagsskydd. 

OBS! Förlag som driver en grundlagsskyddad webbplats måste (i) utse en utgivare 

och (ii) göra en databasanmälan till Myndigheten för radio och tv (se nedan). 

http://www.radioochtv.se/Tillstand-och-registrering/Internet/Utgivningsbevis/ 

En utebliven databasanmälan leder inte till att webbplatsen per automatik förlorar 

sitt grundlagsskydd. Däremot är förpliktelsen straffsanktionerad. Det är därför 

väsentligt att förlaget ser till att en databasanmälan görs. 

5. Har förlaget någon skyldighet att anmäla en tidskriftstitels webbplats till 

någon myndighet? 

 

Ja,ett tidskriftsförlag med en grundlagsskyddad webbplats har en skyldighet att 

göra en databasanmälan till Myndigheten för radio och tv. 

En utebliven databasanmälan leder inte till att webbplatsen per automatik förlorar 

sitt grundlagsskydd. Däremot är förpliktelsen straffsanktionerad. Det är därför 

väsentligt att förlaget ser till att en databasanmälan görs. 

6. Vilka särskilda skyldigheter har ett tidskriftsförlag för sin webbplats? 

 

En grundlagsskyddad webbplats medför vissa särskilda förpliktelser för förlaget:  

• allt innehåll på webbplatsen måste sparas i sex (6) månader  

• ansvarig utgivare för webbplatsen måste utses och anmälas 

• webbplatsens och utgivarens namn samt vem som har utsett utgivaren ska 

publiceras på webbplatsen. 

Eventuella brister i de skyldigheter som listas ovan leder inte i sig till att 

webbplatsen per automatik förlorar sitt grundlagsskydd. Däremot är dessa 

förpliktelser i många fall straffsanktionerade. Det är därför väsentligt att förlaget 

iakttar dessa. 

http://www.radioochtv.se/Tillstand-och-registrering/Internet/Utgivningsbevis/


7. Riskerar den ansvarige utgivaren ett straffrättsligt ansvar för externa inlägg 

på en webbplats där meddelandena har förhandsgranskats? 

 

Ja, det kan uppstå situationer där straffrättsligt ansvar för externa inlägg kan bli 

aktuellt för den som ansvarar för ett webbforum.  

 

Detta gäller främst s.k. modererade tjänster, dvs. i de fall där tidskriftens 

medarbetare förhandsgranskar samtliga meddelanden innan de publiceras på 

webbplatsen i form av artikelkommentarer eller dylikt.   

 

I ett rättsfall, som avgjordes av Stockholms tingsrätt för ett antal år sedan, dömdes 

en ansvarig utgivare på ett massmedieföretag för publiceringen av vissa rasistiska 

läsarkommentarer på ett debattforum på tidningens webbplats. I detta fall hade 

meddelandena förhandsgranskats av tidningens medarbetare innan publiceringen 

gjordes. Den ansvarige utgivaren ansågs ha kännedom om publiceringen eftersom 

han hade godkänt en arbetsmetod där vissa meddelanden riskerade att gå igenom. 

Tingsrätten fann att verksamheten borde ha varit ordnad på ett sådant sätt att 

samtliga meddelanden faktiskt kunde granskas. Tingsrättens bedömning i detta fall 

kan uppfattas utgöra en form av strikt ansvar för det som publiceras på interaktiva 

forum med grundlagsskydd. 

 

Vid omodererade tjänster, dvs. tjänster där redaktionen inte företar någon 

förhandskontroll eller enbart efterhandskontroll av meddelanden från användare, 

blir däremot straffrättsligt gärningsmannaansvar endast aktuellt i särskilt 

kvalificerade fall. Vid dessa fall blir straffansvar endast aktuellt när underlåtenhet 

att hindra fortsatt spridning framstår som lika klandervärd som en aktiv spridning 

av ett meddelande (NJA 2007 s 805).  

 

8. Vilket övervakningsansvar har en forumägare enligt lagen (1998:112) om 

ansvar för elektroniska anslagstavlor? 

 

Lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor (”BBS-lagen”) är 

endast tillämplig på omodererade tjänster. Det vill säga tjänster som innebär att 



tidskriften inte gör någon förhandskontroll eller enbart efterhandskontroll av 

meddelanden från användare. 

 

I den utsträckning förlaget har omodererade tjänster på sin webbplats uppställer 

BBS-lagen vissa skyldigheter. Lagen reglerar bl.a. en viss upplysningsskyldighet 

liksom en skyldighet att i skälig omfattning löpande övervaka vad som publiceras 

på forumet.  

 

Upplysningsskyldigheten innebär att förlaget – i den mån man har 

användargenererat material på sin webbplats – är skyldigt att lämna information 

till var och en som ansluter sig till dessa forum om, dels (i) sin identitet, dels (ii) i 

vilken utsträckning inkomna meddelanden blir tillgängliga för andra användare. 

Här bör tydlighet eftersträvas. 

 

Enligt 4 § BBS-lagen skall den som tillhandahåller ett forum ha ”sådan uppsikt 

över tjänsten som skäligen kan krävas med hänsyn till omfattningen och 

inriktningen av verksamheten”. När det gäller övervakningsskyldighetens 

omfattning så påverkas den således av forumets art och omfattning. Det går därför 

inte att ange något exakt tidsintervall för när kontroll måste ske för att uppfylla 

lagens krav. I förarbetena betonades emellertid att det inte skulle krävas att 

forumägaren ständigt kontrollerar varje enskilt meddelande som sänts till tjänsten. 

Samtidigt framhölls att det inte kunde anses förenligt med forumägarens 

övervakningsskyldighet att tjänsten är utan innehållskontroll under längre tid. I 

förarbetena uttalades att en tjänst av detta slag  i vart fall inte skulle kunna lämnas 

utan tillsyn under längre tid än en vecka.  

 

Kraven på tidskriftsförlag sätts dessutom generellt sett högre än för tjänster som 

bedrivs av privatpersoner (Prop 1997/98:15 s 15).  För att reducera de juridiska 

riskerna för förlaget torde det i många fall därför vara lämpligt att tillsynen sker 

dagligen. Vidare rekommenderas i normalfallet att användaren, innan det att 

användaren tillåts publicera sina meddelanden, bör godkänna vissa särskilda 

villkor för publicering på tidskriftens webbforum. 

 



Ett sätt att minska arbetet med att uppfylla övervakningsskyldigheten, särskilt om 

mängden meddelanden gör det svårt att läsa alla meddelanden i tjänsten, är att 

införa en "klagomur". Genom en sådan funktion ges användarna möjligheter att på 

ett enkelt och snabbt sätt nå tidskriften för att påtala en eventuell förekomst av 

straffbara eller på annat sätt olämpliga meddelanden. Det rekommenderas därför 

att samtliga typer av tjänster av denna typ är förenade med en ”klagomur”. 

I sin egenskap av forumägare är förlaget dessutom enligt 5 § skyldigt att 

skyndsamt aktivt ta bort sådana meddelanden som uppenbart är brottsliga enligt 

bestämmelserna om barnpornografibrott, hets mot folkgrupp eller kan anses utgöra 

olaga våldsskildring eller upphovsrättsintrång. Förlaget bör således ha rutiner som 

gör att handläggningen av denna typ av ärenden sker med mycket hög prioritet och 

inte riskerar att ”hamna mellan två stolar”.  

 

Skyldigheten att ta bort ett meddelande innebär inte ett krav på att det måste 

utplånas hos förlaget, utan endast att meddelandet skall tas bort från forumet. Tvärt 

om kan förlaget i vissa fall vara skyldigt att bibehålla meddelandet för att ge 

myndigheter möjlighet att utreda eventuella brott. 

 

9. Hur skyddas tidskriftens titel? Hur kan förlaget agera för att stärka skyddet 

för sina tidskriftstitlar? 

 

Tidskrifters titlar kan få skydd på olika sätt. I 50 § upphovsrättslagen finns en 

särskild lagregel som ger tidskriften ett titelskydd. Någon annan får, enligt denna 

paragraf, inte ge ut en tidskrift som har en titel som lätt kan förväxlas med en 

redan befintlig tidskriftstitel.  

En tidskriftstitel kan även skyddas som ett varumärke. Det krävs dock att 

tidskriftstiteln bl.a. har en tillräcklig särskiljningsförmåga. Förlaget bör tidigt 

utvärdera möjligheten att registrera tidskriftstiteln som ett varumärke för att 

ytterligare stärka skyddet mot otillbörlig konkurrens och renommésnyltning. 

Utgivning av förväxlingsbara tidskriftstitlar kan även stå i strid med 

marknadsföringslagen. 



Tidskriftstitlar får även ett indirekt skydd genom tryckfrihetsförordningen. Enligt 5 

kap. 5 § tryckfrihetsförordningen får nämligen inte en periodisk tidskrift ges ut 

innan det att Patent- och registreringsverket har meddelat ett s.k. utgivningsbevis. 

Och en ansökan som innehåller en titel som uppvisar sådana likheter med en titel 

för vilken det redan har meddelats ett utgivningsbevis skall avslås. En tidskrift 

med ett säreget namn har här ett mer omfattande skydd än en tidskrift med en rent 

ämnesbeskrivande titel. 

10. Något om reglerna för reklamidentifiering vid redaktionell reklam 

 

Den pressetiska uppfattningen har sedan länge varit att det ska göras en tydlig 

skillnad mellan vad som är redaktionellt material i en tidning eller tidskrift och vad 

som utgör en betald annons. Se de rekommendationer angående 

reklamidentifiering som Sveriges Tidskrifter har tagit fram gemensamt med 

Tidningsutgivarna. 

 

Den omständigheten att en framställning återfinns på redaktionell plats i 

exempelvis en tidskrift innebär inte per automatik att tillämpligheten av de 

marknadsrättsliga reglerna exkluderas. Exempelvis har Marknadsdomstolen 

bedömt att såväl en artikel som en anslutande annons rörande ett bantningsmedels 

effekt utgjorde reklam som utan hinder av tryckfrihetsförordningen kunde prövas 

enligt de marknadsrättsliga reglerna. Marknadsdomstolen klargjorde i detta mål att 

ingripanden enligt marknadsföringslagen bör kunna ske oavsett framställningens 

yttre form, dvs. även mot annonser som är i form av en "artikel" (MD 1988:1). 

Kravet på reklamidentifiering innebär således att det inte är tillåtet för en tidskrift 

att låta ett reklambudskap inflyta i tidningen i form av en artikel som en integrerad 

del av den redaktionella produkten. Enligt rättspraxis skall en mottagare redan vid 

en flyktig kontakt med materialet omedelbart kunna förstå att framställningen 

utgör reklam och inte sammanblanda detta med det redaktionella medieinnehållet. 

11. Något om reglerna för annonstidningar och tidningsbilagor 

 

När det är fråga om "redaktionella produkter" som exempelvis går som bilagor till 

tidningar och tidskrifter är det ofta nödvändigt att på ett framträdande sätt 



(exempelvis på första sidan) särskilt ange att den aktuella bilagan är en annons 

från ett visst företag eller organisation etc. Se de rekommendationer angående 

reklamidentifiering som Sveriges Tidskrifter har tagit fram gemensamt med 

Tidningsutgivarna. 

 

I ett intressant fall från Marknadsdomstolen förbjöds aktörerna bakom 

Postkodlotteriet att medverka till att fortsätta att utforma reklam i en annonstidning 

på ett sådant sätt att det inte tydligt framgår att det är reklam (MD 2009:15 se även 

MD 1998:20). Marknadsdomstolen uttalade i denna del att det inte är ”tillräckligt 

att konsumenten kan ana och så småningom förstå att det rör sig om 

marknadsföring, utan det skall tydligt framgå att en konsument redan efter en 

flyktig kontakt kan skilja mellan reklam och annan information.” 

Marknadsdomstolen fann i målet att annonstidningen påminde om en dagstidning. 

Annonstidningen saknade dessutom sedvanlig annonsmarkering. Mot bakgrund av 

detta fann domstolen att annonstidningen inte hade utformats på ett sådant sätt att 

konsumenten med ett minimum av ansträngning kunnat visa den ifrån sig. 

Därigenom var kravet på reklammarkering i 9 § marknadsföringslagen första 

stycket inte uppfyllt (se även ovan angående otillbörlig marknadsföring). 

 

Ett annat intressant exempel på när annonsbilagor inte har ansetts uppfylla kraven 

på reklammarkering är Reklamombudsmannens opinionsnämnds uttalande i 

ärende 0902-05. Fallet gällde en bilaga som följde med ICA-kuriren och som, 

utöver visst redaktionellt material om hälsa, innehöll annonser för margarinet 

Becel. I detta fall fann nämnden att hela innehållet i bilagan inte var att bedöma 

som reklam. Däremot fann nämnden att två helsidesannonser för margarinet Becel 

i tidningsbilagan inte i tillräckligt hög grad avvek från den redaktionella texten. 

Nämnden fastslog mot bakgrund av detta att annonserna stred mot art 9 ICC:s 

regler för reklam och marknadskommunikation. 

 


