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En översyn av tryck-och yttrandefriheten, 
slutbetänkande av yttrandefrihetskommittén, SOU 
2012:55  

I remiss från Justitiedepartementet efterfrågas synpunkter avseende 
slutbetänkande av yttrandefrihetskommittén, SOU 2012:55.  

MSB välkomnar de förenklingar i form av språkliga justeringar och 
indelningar som gjorts i tryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF) 
och yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) (YGL). 

MSB instämmer i huvudsak med föreslagna författningsändringar 
men har synpunkter avseende förslaget på utökad distributionsplikt. 
MSB vill framföra stöd för en teknikoberoende reglering. Förslagen i 
utredningen är teknikoberoende med undantag för 
distributionsplikten för internetoperatörer och leverantörer av 
värdtjänster. Internet undantas från distributionsplikten mot 
bakgrund av att kommitteen anser att det är möjligt att lösa 
eventuella problem med att få material publicerat genom att byta 
internetoperatör om en operatör vägrar att distribuera materialet i 
fråga.  
 
MSB anser att det är viktigt att säkerställa distribution även på 
internet. Det är särskilt angeläget vid en samhällsomfattande kris då 
trovärdigheten av information bl.a. bygger på en öppen diskussion av 
information om pågående händelser. Internet och sociala medier 
spelar en allt viktigare roll i dessa sammanhang. Mot bakgrund av 
detta skulle MSB vilja förespråka en teknikoberoende reglering av 
distributionsplikten som omfattar även internetoperatörer och 
leverantörer av värdtjänster. 
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I detta ärende har överdirektör Nils Svartz beslutat. Erika Sundelin har varit 
föredragande. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Torkel 
Schlegel deltagit. 

 
 
 
Nils Svartz Erika Sundelin 
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