
	

 
 

JURIDISKA	FAKULTETEN	
vid	Lunds	universitet	

	
	
	

Carl	Norrgård	
	
	

Till	tryckfrihetens	försvar	
	

Om	tryckfrihetsjuryns	plats	i	det	svenska	rättssamhället	
	
	
	
	
	
	
	
	

LAGF03	Rättsvetenskaplig	uppsats		
	

Kandidatuppsats	på	juristprogrammet	
15	högskolepoäng	

	
	

Handledare:	Hanna	Pettersson	
	

Termin:	VT	2017	
	



 2 

Innehållsförteckning	

Innehållsförteckning	..........................................................................................................	2	

Abstract	.............................................................................................................................	3	

Sammanfattning	................................................................................................................	4	

1.	Inledning	........................................................................................................................	5	
1.1	Syfte	...................................................................................................................................................................................	5	
1.2	Metod	och	material	.....................................................................................................................................................	5	
1.3	Disposition	......................................................................................................................................................................	6	
1.4	Källor	och	källkritik	....................................................................................................................................................	7	

2.	Bakgrund	........................................................................................................................	8	
2.1	Innan	1949	......................................................................................................................................................................	8	
2.2	1949	års	Tryckfrihetsförordning	..........................................................................................................................	9	
2.2.1	Juryns	sammansättning	......................................................................................................................................	11	
2.2.2	Juryns	befogenheter	..............................................................................................................................................	13	

2.3	En	sammanfattning	av	juryns	tillkomst	och	utveckling	...........................................................................	14	
3.	Tryckfrihetsmål	idag	.....................................................................................................	16	
3.1	Vems	rättsäkerhet	väger	tyngst?	.......................................................................................................................	16	
3.1.2	Rättsfall	......................................................................................................................................................................	17	

3.2	Jury	i	andra	länder	....................................................................................................................................................	20	
3.3	Debatten	idag	..............................................................................................................................................................	20	
3.4	Statistik	..........................................................................................................................................................................	21	

4.	Analys	och	slutsats	.......................................................................................................	23	
4.1	Kritiken	mot	juryn	....................................................................................................................................................	24	
4.2	Juryns	plats	idag	........................................................................................................................................................	26	
4.3	Slutsats	..........................................................................................................................................................................	27	

Källförteckning	.................................................................................................................	28	
Offentligt	tryck	...................................................................................................................................................................	28	
Svensk	lagtext	.....................................................................................................................................................................	28	
Dansk	lagtext	......................................................................................................................................................................	28	
Norsk	lagtext	.......................................................................................................................................................................	28	
Förarbeten	...........................................................................................................................................................................	28	

Elektroniska	källor	..........................................................................................................................................................	29	

Rättsfallsförteckning	........................................................................................................	30	

	

 	



Abstract	

The Swedish freedom of the press jury, originally instituted in 1815, is a 

rather foreign phenomenon in the Swedish legal system. Unlike a great 

many other nations, where the jury is a mainstay in criminal procedure, the 

freedom of the press jury is the only jury of any kind in Sweden. The jury is 

charged with ascertaining the guilt or innocence of the defendant. The jury 

needs a qualified majority to convict the defendant. Anything less leads to 

the acquittal of the defendant with no possibility of appeal for the plaintiff. 

This is in stark contrast to a regular civil or criminal trial in Sweden, and as 

such the system has had to endure quite a bit of criticism over years. In spite 

of this, the jury remained after the freedom of the press act of 1949 entry 

into force, and is to this day an important part of the freedom of press trial. 

 

This essay aims to discover the original purpose of the jury and whether or 

not the jury today successfully fulfill its purpose. If not, it might be time to 

revisits the question of the jury’s existence as a part of the Swedish legal 

system. This is done through careful study of the draft legislation and 

motives for its introduction as well as of contemporary cases and articles on 

the area. While finding a clear answer is almost impossible within the 

frames of this essay, what becomes evident is that while the jury was 

created to protect the individual citizen from governmental abuse of power, 

today it’s the media that is protected from injury claims from individual 

citizens. It seems obvious that an investigation into the inner workings of 

the jury system is needed. 
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Sammanfattning	

Den svenska tryckfrihetsjuryn, instiftad 1815, är en något speciell företeelse 

i det svenska rättssamhället. Till skillnad från många andra länder, där juryn 

är en grundpelare i straffprocess, så är den svenska tryckfrihetsjuryn den 

enda juryn av något slag i Sverige. Juryns uppgift är att bedöma huruvida 

den tilltalade är skyldig till tryckfrihetsbrott eller inte. För ett fällande beslut 

krävs en kvalificerad majoritet på minst 6 av 9 ledamöter. I alla andra fall 

frias den tilltalade utan möjlighet för den svarande att överklaga. Detta är ett 

tydligt avbrott från de regler som gäller för övriga rättegångar i Sverige och 

systemet har därför fått utså en relativt stor mängd kritik under åren sen dess 

instiftande. Trots kritiken valde man att behålla juryn när det var dags att i 

övrigt reformera tryckfrihetsförordningen 1949 och juryn är fortfarande en 

viktig del i den svenska tryckfrihetsprocessen. 

 

Målet med den här uppsatsen är att ta reda på vad juryns ursprungliga syfte 

var och huruvida juryn idag lever upp till det syftet. Om så inte skulle vara 

fallet så är det hög tid att se över jurysystemets plats i det svenska 

rättssamhället. Den här undersökning görs genom studier av de förarbeten 

som ligger till grund för 1815 och 1949 års tryckfrihetsförordningar samt av 

senare rättsfall och debattartiklar på området. Även om det är otroligt svårt 

att få fram ett konkret svar inom ramarna för den här uppsatsen är det tydligt 

att juryns funktion har förskjutits något. Den jury som instiftades för att 

skydda allmänheten och individen från regeringens maktmissbruk skyddar 

idag snarare media som utsätt för anklagelser om tryckfrihetsbrott från 

privatpersoner, och lämnar då privatpersonen med ett skydd som på sin höjd 

kan beskrivas som tvivelaktigt. Det ser onekligen ut att krävas en 

djupgående undersökning gällande juryn, dess arbetssätt och dess plats i det 

svenska rättssamhället. 
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1.	Inledning	

 

Jurysystemet i tryckfrihetsmål är en unik företeelse i det svenska 

rättsväsendet. Juryn har till uppgift att bedöma skuldfrågan och inget annat. 

Detta innebär att till skillnad från nämndemännen i andra mål så är inte 

juryn inblandad i straffmätningen överhuvudtaget, något som starkt 

påminner om det jurysystem som finns i common law-länder. 

 

Hur kommer det sig då att vi i svenska tryckfrihetsmål har ett system som 

annars ter sig väldigt främmande för den svenska rätten? Och uppfyller 

dagens jurys de mål som lagstiftarna hade i åtanke när systemet infördes? 

De motiv och tankegångar som ligger bakom systemets införande år 1815 

och de ändringar som skett fram tills 1949 års tryckfrihetsförordning 

kommer ligga till grund för en diskussion kring jurysystemets plats i dagens 

samhälle. 

 

1.1	Syfte	

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vad som ligger till grund för 

tryckfrihetsjuryns bildande och vilka tankegångar som föregick detta. Målet 

är att ta reda på vilket syfte tryckfrihetsjuryn hade vid sitt skapande 1815 

samt reformen 1949 för att sedan se om juryns arbete idag stämmer överens 

med dessa syften. 

 

1.2	Metod	och	material	

Jag kommer utgå från den juridiska metoden, där jag systematiskt går 

genom lagtexten och dess tillkomst för att sedan gå vidare till lagtextens 

tillämpning i dagens samhälle. Av detta följer att texten huvudsakligen 

kommer ha ett rättsutvecklingsperspektiv där meningen är att se hur rätten, i 

det här fallet tryckfrihetsprocessen, har utvecklats och påverkats under årens 

lopp.  
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Detta innebär att jag huvudsakligen kommer att använda mig av de 

förarbeten som ligger till grund för dagens lagstiftning. Genom att 

undersöka de diskussioner och tankegångar som uppdagas vill jag komma 

fram till vad det ursprungliga syftet med systemet var. Efter det går jag in på 

systemets funktion i dagens samhälle genom att läsa rättsfall och 

debattartiklar på området, för att på så sätt se hur juryn fungerar i praktiken 

och hur åsikterna kring systemet ser ut.  

 

1.3	Disposition	

Texten kommer inledas med en kronologisk genomgång av systemets 

historia, från 1815 till 1949. Utgångspunkten kommer vara förarbetena till 

1949 års Tryckfrihetsförordning, vari man diskuterar 1800-talets 

lagstiftningsidéer och dess påverkan på det som skulle bli den nu gällande 

lagen. Bakgrunden fokuserar huvudsakligen på 1949 års TF och grunden till 

den, men vissa senare mindre förändringar som rör just jurysystemet 

kommer behandlas kort i den mån förändringarna är relevanta för 

framställningen. 

 

Efter detta följer en genomgång om hur systemet fungerar i praktiken, d.v.s. 

hur juryn utses, vilka uppgifter juryn har och hur detta sköts i praktiken. Här 

behandlas även några av de åsikter som har framförts i den allmänna 

debatten. Detta sker i samband med en redogörelse av tre uppmärksammade 

fall på området. En kortare komparativ diskussion kommer också att tas 

upp, huvudsakligen i förhållande till common law-länderna och de övriga 

nordiska länderna. Detta görs för att belysa likheterna och skillnaderna 

länder emellan. 

 

Sist kommer en analys där jag sammanställer det som framkommit tidigare i 

texten för att se vilket, om något, stöd systemet har. Frågan är om systemet 

kan anses uppfylla den funktion som det skapades för att uppfylla. Den här 

diskussionen kommer huvudsakligen utgå från förhållandet mellan 

jurysystemets uttalade syften och hur jurysystemets arbete manifesterar sig i 

praktiken idag genom de rättsfall som tas upp. 
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1.4	Källor	och	källkritik	

Jag kommer huvudsakligen använda mig av de förarbeten till de olika 

lagarna och lagändringarna som finns från de senaste 200 åren, och då 

främst de förarbeten som ligger till grund för 1949 års TF. Utöver detta 

kommer jag också använda mig av debattartiklar, artiklar och diverse andra 

inlägg i debatten kring systemet. Artiklarna innefattar självklart en mer 

subjektiv syn än övrigt material, vilket är naturligt då syftet med dem är att 

få en bild av hur åsikterna kring systemet ser ut snarare än att utröna 

objektiva fakta. 

 

De olika debattinläggen har till stor del sin grund i ett antal fall som jag 

också kommer ta upp för att illustrera hur systemet fungerar idag. 

Rättsfallen är hämtade från InfoTorg Juridik och Stockholm TR. 

 	



 8 

2.	Bakgrund	

 

I Sverige har vi en lång tradition av tryck- och yttrandefrihet och 

offentlighet. Förra året, 2016, firades den svenska tryckfrihetsförordningens 

250-årsjubileum. Under den här tiden har en hel del hänt och en hel del 

förändrats, inte minst på tryckfrihetsprocessens område. 

  

2.1	Innan	1949		

Sveriges första Tryckfrihetsförordningen (TF) trädde i kraft 1766 och var 

influerad av de frihets- och upplysningstankar som strömmade genom 

Europa. Med 1766 års TF infördes b.la. en för tiden långtgående frihet att 

uttrycka sig i skrift samt offentlighetsprincipen. Mycket av detta inskränktes 

sedan under Gustav III och tryckfriheten fick inte åter sitt skydd förrän i 

början av 1800-talet. 

 

År 1812 infördes en ny tryckfrihetsförordning som kom att ligga till grund 

för dagens TF, och vid 1815 års riksdag togs beslutet att införa ett 

jurysystem i tryckfrihetsmål i 1812 års TF. Man motiverar det bl.a. med att 

tryckfrihetsmål inte baseras så mycket på juridik som på moral, varför det 

inte är ett problem att juryn inte består av utbildade jurister.1 Juryn förklaras 

vara mer självständig än en anställd domare. Det anses fördelaktigt att man 

för att kontrollera yttrandefriheten inte använder offentliga myndigheters 

egna anställda, utan istället en folkvald jury som kan värna om 

yttrandefriheten. Processen handlar inte om den ”invecklade, juridiska 

bevisningen om ett faktum”, utan om innehållet i en text och huruvida det 

bryter mot lagen.2 

 

Vid jurysystemets införande 1815 gick sammansättningen av juryn till som 

så att parterna valde ut 4 jurymän var och domstolen valde ut 5. Av dessa, 

sedan de förklarats ojäviga, fick parterna utesluta vars en av motstående 

parts jurymän samt en av domstolens, varpå antalet jurymän blev 9. Av 
                                                
1 KUs memorial n:o 4, Riksdagen 1812 
2 SOU 1947:60 s. 185 
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dessa var alltså 3 utvalda av varje part och 3 utvalda av domstolen. Juryn 

valdes på detta sätt ut för varje nytt mål. Flera förslag till förändringar i 

systemet uppkom under åren fram till 1937, då lagen den 9 april 1937 (Nr 

118) med vissa bestämmelser om rättegången i tryckfrihetsmål trädde i 

kraft, vilken innebar att ett nytt system infördes där de av domstolen utvalda 

jurymedlemmarna lottades fram ur en större urvalsgrupp som upprättats av 

rådhusrätten istället för att utses för varje särskilt mål. I samband med detta 

utökades också antalet juryvalda medlemmar medan antalet parsvalda 

minskade så att juryn nu lottade fram 7 jurymän ur jurylistan och parterna 

valde 3. De partsvalda behövde inte stå med på jurymannalistan. Av de nu 

utvalda fick parterna utesluta enligt samma regler som tidigare, vilket ledde 

till en niomannajury bestående av 5 av domstolen framlottade och vars 2 av 

parterna valda medlemmar. Det faktum att parterna hade en så pass direkt 

inverkan på juryn kritiserades redan innan förarbetena till 1949 års TF, inte 

minst i SOU 1934:54, Betänkande angående Tryckfrihetsprocessens 

ombildning, vilken låg till grund för den processuella reformen 1937. De 

sakkunniga menar häri att de partsutvalda svårligen kan ses som opartiska 

och att de också kan föra med ytterligare information som inte tidigare 

kommit upp under förhandlingen och som parterna nu inte har möjlighet att 

bemöta. Att överlämna vad som ska vara en objektiv bedömning till 

företrädare för partsintressen anses vara föga önskvärt.3 

 

2.2	1949	års	Tryckfrihetsförordning	

Förarbetena till 1949 års TF diskuterar de förslag till förändringar på 

tryckfrihetens område som uppkommit under framförallt slutet av 1800-

talet. Bland annat ansågs det problematiskt att juryn inte ska motivera sitt 

beslut, samt det faktum att man var rädd för att juryn hellre skulle fria än 

fälla i ringa fall på grund av bristande kommunikationen mellan juryn och 

domstolen.  

 

Juryn får inte sätta sig över lagen eller på något sätt kringgå den, lika lite 

som en domare kan frångå lagen när hen dömer. Däremot anser de 
                                                
3 Prop. 1948 nr 230 s.44 
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sakkunniga i förarbetena till 1949 års lag, med hänvisning till KUs förslag 

1812, att en lekmannajury friare kan bedöma processmaterialet och således 

komma till andra slutsatser än en lagfaren domare. Det läggs också vikt vid 

värdet av att i tryckfrihetsmål bedöma den skrift som lett till åtal med grund 

i hur den uppfattas av omdömesgilla och självständiga samhällsmedlemmar. 

Meningen med juryn var att skydda allmänheten från övergrepp från 

regeringsmakten och myndigheternas sida. Genom den politiska utveckling 

som skedde under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet blev denna 

utgångspunkt något förskjuten, då partisystemet växte fram på ett sätt som 

ledde till det system vi har idag, där det å ena sidan finns en regering och å 

andra sidan en opposition som kan sätta press på regeringen och med 

politiska medel motverka att regeringen överskrider sin befogenhet. 

Lekmännens roll som allmänhetens försvarare minskar då något. Juryn, som 

ska företräda en någorlunda ”upplyst, allmänt medborgerlig uppfattning”4 

förklaras dock vara bättre än en domare på att avgöra var gränsen ska dras 

mellan befogad presskritik och straffvärda yttranden. Mot detta ställs det 

faktumet att en lekman lättare låter sig påverkas av ställningstaganden och 

stämningar som inte hör saken till än en domare vars arbete kräver att varje 

sak ska bedömas enskilt efter sakens egenskaper.  

 

Dessa betänkligheter gällande risken för juryns påverkan utifrån läggs dock 

åt sidan av de sakkunniga med hänvisning till att de snarare rör frågan om 

juryns befogenheter än frågan om juryns kvarlevande som rättslig 

institution. De sakkunniga kommer i slutändan fram till att även om mycket 

kan sägas mot jurysystemet så finns det inget som väger tungt nog för att 

avskaffa systemet. Istället diskuterar man systemets brister med målet att 

förändra systemet till det bättre.5 

 

Juryns uppgift är att bedöma skuldfrågan och kan välja att fria eller fälla. 

Innan 1949 var domstolen bunden av juryns besluts. Vid 1949 års lag 

förändrades systemet såtillvida att domstolen blev bunden av ett friande 

jurybeslut, men inte av ett fällande beslut. Detta följer av att juryn, som 
                                                
4 SOU 1947:60 s.185 
5 SOU 1947:60 s.186 
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ovan nämnts, enligt de sakkunniga påverkas av ställningstaganden och 

stämningar som inte hör den objektiva bedömningen till. Att då upprätthålla 

ett felaktigt fällande beslut är skadligt för rättssäkerheten.6 Till saken hör 

också att då domstolen har prövat och upprätthållit ett fällande beslut så kan 

detta sen överklagas i vanligt ordning, medan ett friande beslut hos juryn 

binder domstolen och kan då inte heller överklagas till högre instans. Hur 

kommer det sig då att ett beslut om att fria inte kan överprövas? Det kan ju 

anses vara lika påverkat av yttre påtryckningar som ett fällande beslut. Detta 

förklaras ytterst kort med att skyddet för att inte bli felaktigt dömd väger 

tyngre än samhällets plikt att döma lagbrytare. Det kan anses vara ett i sig 

inte orimligt ställningstagande, men fungerar det verkligen så i praktiken? 

Är den tilltalades rättsskydd verkligen så mycket viktigare än den påstått 

kränkta partens? Detta påstås vara ett problem för juryns sammansättning 

snarare än ett problem hos jurysystemet som sådant. Att det dessutom krävs 

sex av nio ledamöter (12:2 TF), alltså mer än enkel majoritet, för att fälla är 

också värt att fundera över. Detta är dock inget som tillkommit med den 

nuvarande TF utan följer det som infördes med 1815 års beslut om 

juryrättegång: 

 
”Till den åklagades fällande fordras minst två tredjedelar af rösterna; I annat fall vare han 

frikänd” 

- 1812 års TF, 5§ 4 mom 

 

Det är värt att nämna är att Justitiekanslern yttrade sig om de sakkunnigas 

förslag och påpekade att förslaget gick lite väl långt i tillgodoseendet av 

tryckfrihetsintresset.7 

 

2.2.1	Juryns	sammansättning	

De sakkunniga uttalar sig i SOU 1947:60 om de förhållanden som ledde 

fram till 1949 års TF och de förändringar på jurysystemets område som den 

medför. Innan 1949 hade parterna stort inflytande i sammansättningen av 

juryn. Med 1937 års lag försökte man förändra juryns sammansättning med 
                                                
6 SOU 1947:60 s.187f 
7 Prop. 1948 nr. 230 s. 49 
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målet att skapa bättre förutsättningar för ett ”av obehöriga hänsyn ostört” 

avgörande. Enligt departementschefen på Justitiedepartementet hade det 

från flera håll uttalats kritik mot förändringen då man menade att syftet inte 

uppnåtts och att en viss godtycklighet i avgörandena existerade. Framförallt 

ansågs det att juryn inte upprätthållit ett effektivt skydd för bl.a. minoriteters 

kritikrätt eller för enskilda mot angrepp från pressens sida. Detta fick de 

sakkunniga nu i uppgift att undersöka. Bland annat kommer man fram till 

att urvalsgruppen, ur vilken jurymedlemmar för varje mål lottas fram, är 

alldeles för stor för på ett effektivt sätt kunna tillgodose de intressen som 

ska representeras samt för att uppnå de mål som uttalats i de förslag och 

förändringar som hittills genomförts. De direktiv som lagts fram av 

departementschefen ger vid handen att reglerna för juryns sammansättning 

bör ändras på så sätt att juryn i varje givet mål kommer utgöras av personer 

”vilka icke allt för sällan deltaga i rättsskipningen”.8 Med de regler som 

gällde fram till 1949 års TF uppfylldes detta krav ytterst sällan. 

Anledningen till detta förklaras vara den ringa mängd tryckfrihetsmål som 

tas upp till prövning i kombination med det sätt på vilket juryn sätts 

samman. Vid den här tiden består juryn av 4 partsvalda medlemmar och 5 

medlemmar som lottats fram av juryn från en s.k. jurymannalista. På den 

listan finns mellan 40 och 80 namn, beroende på stad. Sannolikheten att ur 

den mängden lotta ut 5 personer för ett visst mål som har erfarenhet av 

tryckfrihetsmål är ytterst liten, och gällande de partsvalda jurymedlemmarna 

finns det inga garantier för vem det är eller vilka erfarenheter de har.  

 

Förutom att man vill ha en jury men någorlunda rättslig erfarenhet vill man 

också tillgodose en allsidig representation hos jurymedlemmarna. Detta 

försökte man genomföra genom att ha en allsidig representation i 

jurymannalistan, vilket enligt de sakkunniga inte är i närheten av tillräckligt. 

Det är juryn som ska bestå av allsidig representation och kompetents, inte 

jurymannalistan. Att lotta ut 5 personer ur en lista på 80 personer, 

visserligen med jämn representation i sig, garanterar inte att den för målet 

utvalda juryn uppfyller de krav som satts upp. Med detta som grund föreslår 

                                                
8 SOU 1947:60 s. 195 
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de sakkunniga att jurymannalistan för varje län ska bestå av 24 personer, 

uppdelat i två grupper, där den andra gruppen består av 8 som är eller har 

varit nämndemän. Ur denna lista lottas 6 personer fram ur den första 

gruppen och 3 personer ur den andra (nämndemannagruppen). Parterna 

förlorar sin möjlighet att själva välja jurymedlemmar men har fortfarande 

rätt att utesluta ett visst antal medlemmar. För Stockholm Län ska den första 

gruppen bestå av 24 personer och den andra av 12.9 

 

När 1949 års TF träder i kraft är alltså partsvalet borta. Parterna har dock 

som sagt fortfarande möjlighet att utesluta vardera 3 jurymedlemmar ur den 

första gruppen och 1 ur den andra, efter vilket 9 personer lottas fram av 

domstolen till att vara jurymedlemmar.10  

 

2.2.2	Juryns	befogenheter	

Nästa viktiga fråga som diskuteras i förarbetena är förhållandet mellan 

domstolen och juryn. I andra fall än tryckfrihetsmål avgör lekmännen 

(nämndemännen) och domaren målen tillsammans. Detta beror till stor det 

på att nämndemännen inte har den kunskap om lagen som domarna har, 

varför de vid beslutet hjälps åt. Denna kunskap om rätten är inte mindre 

betydelsefull i tryckfrihetsmål än i rättegång av andra slag men trots det ska 

juryn ta sitt beslut själva. Frågan är därför om juryn bör få någon form av 

juridisk ledning under sitt arbete. Detta har diskuterats tidigare, bl.a. i 1912 

års betänkande, där det föreslås att juryn, utöver det referat som domaren 

enligt förslaget skulle lämna åt juryn, också skulle få information angående 

tillämpningen av de för målet aktuella rättsreglerna.  

 

Förslaget fick dock inget genomslag och inget liknande förslag fanns heller 

med i 1934 års betänkande. Istället föreslogs här att rättens ordförande eller 

domaren skulle vara närvara vid juryns överläggning för upplysningar och 

frågor för att sedan lämna innan juryn gick till beslut. Inte heller detta 

förslag blev det något av i praktiken. Vad som dock är tydligt är att det finns 

                                                
9 SOU 1947:60 s. 197 
10 TF 12:10 
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ett behov för juryn att tillgodose sig den information som krävs för att ett 

rättsligt riktigt beslut ska kunna tas. Juryn bör ha möjlighet att framställa 

frågor till rättens ordförande angående de för fallet gällande lagreglerna, och 

de sakkunniga menar att det inte finns någon risk att en i fallet insatt och 

ojävig domare skulle påverka juryn på ett otillbörligt sätt. De sakkunniga 

föreslår därför att varje jurymedlem ska ha möjlighet att ställa frågor till 

rättens ordförande. Detta påminner om, och är inspirerat av, den danska 

lagstiftningen, enligt vilken juryn, om minst fem medlemmar vill det, kan 

inkalla ordföranden för att reda ut rättsliga spörsmål.11 Förslaget härom 

sammanfördes dock inte med förslaget till Tryckfrihetsförordning utan ingår 

istället i förslaget till den särskilda lagen (1949:164) med vissa 

bestämmelser om rättegången i tryckfrihetsmål.12 Här föreskrivs det att 

juryn vid behov får sammanträda med rätten för att inhämta upplysningar 

samtidigt som det stadgas att juryn inte får överlägga eller företa omröstning 

angående sitt svar så länge rätten är närvarande. Denna bestämmelse finns 

idag kvar närmast oförändrad med undantag för språkliga uppdateringar i 10 

kap 1§, lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och 

yttrandefrihetsgrundlagens områden. 

 

2.3	En	sammanfattning	av	juryns	tillkomst	och	utveckling	

Juryns plats i det svenska rättsystemets fick alltså sin början vid 1815 års 

riksdag, när 1812 års TF uppdaterades för att inkludera den nya 

tryckfrihetsprocessen. Trots ett antal förslag till förändringar så kvarstod 

jurysystemet i samma form fram till tryckfrihetsprocessens reform år 1937 

då jurymannalistan infördes för de av domstolen valda jurymedlemmarna. 

Partsvalet fanns dock kvar för de resterande och så var fallet fram tills det 

att en ny tryckfrihetsförordning infördes år 1949. Nu försvann partsvalet 

helt och alla jurymedlemmar lottas sedan dess ut från jurymannalistan. 

Dock får parterna fortfarande utesluta ett visst antal jurymedlemmar, 

nämligen tre ur den första gruppen och en ur den andra, efter vilket juryn 

                                                
11 SOU 1947:60 s. 200  
12 Prop. 1948 nr 230 s. 47 
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består av 9 personer. I och med 1949 års TF får juryn också ställa frågor till 

rätten vid behov. 
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3.	Tryckfrihetsmål	idag	

3.1	Vems	rättsäkerhet	väger	tyngst?	

I tryckfrihetsmål gäller det som vi sett att en friande dom inte kan 

överprövas utan är bindande för domstolen. Från början handlade det till 

synes om att privatpersoner och media skulle kunna fritt skriva om och 

kritisera den styrande makten. Visserligen nämns att situationer där 

privatpersoner kränks utgör ett problem, men det är inget man går in på 

djupet på. Så frågan är då hur det ser ut idag. Det är sällan man hör om hur 

staten tvistar med pressen. Snarare verkar det oftare vara så att det är 

privatpersoner som tar kampen mot mediejättarna. Är då den något skeva 

rättsäkerhetsbalansen fortfarande försvarbar på det sätt som den ansågs vara 

av lagstiftaren år 1949? Nedan följer ett par uppmärksammade rättsfall från 

de senaste 20 åren för att tydligare visa hur tryckfrihetsprocessen går till 

samt att belysa några av de problem för vilka processen har kritiserats. 

Innan det kommer en kort redogörelse för det vanligaste påstådda brottet i 

tryckfrihetsmål, nämligen förtalsbrottet. 

 

Förtalsbrottet. 

Det som majoriteten av tryckfrihetsmålen handlar om är brottet förtal. Förtal 

i den form som är relevant, d.v.s. förtal i massmedia, definieras i 7 kap 4§ 

14 TF och 5 kap 1§ Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) som en situation där 

”någon utpekar annan såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt 

eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras 

missaktning, och, om den förtalade är avliden, gärningen är sårande för de 

efterlevande eller annars kan anses kränka den frid, som bör tillkomma den 

avlidne, dock inte om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt 

att lämna uppgift i saken och han eller hon visar att uppgiften var sann eller 

att han eller hon hade skälig grund för den”.  

 

Detta medför att för att förtalsbrott ska vara aktuellt så krävs en relativt 

invecklad diskussion för varje separat fall angående vad det faktiskt innebär 

att peka ut någon som brottsligt eller klandervärd i sitt levnadssätt samt vad 

det innebär att en uppgift ska vara sann eller i alla fall ha skälig grund. Att 



 17 

ge ett generellt svar på någon av de frågorna är otroligt svårt, om inte helt 

omöjligt.  

 

3.1.2	Rättsfall	

Fallet Expressen 

Den 11 december 2013 publicerades artikeln ”Expressen avslöjar nya 

näthatare” i Expressen och dess editioner (då med varierande namn, 

beroende på edition). I artikeln pekade Expressen ut docent Jim Olsson som 

författare till ett antal främlingsfientliga inlägg på högerextrema 

internetsajter. Av dessa inlägg var två felaktigt tillskrivna Olsson, något som 

Expressen sedermera erkänt och rättat genom en rättelse både i den tryckta 

upplagan och digitalupplagan. Olsson har sedermera stämt Expressens 

ansvarige utgivare Thomas Mattson som ansvarig för de tryck- och 

yttrandefrihetsbrott, grovt förtal alternativt förtal, som han anser att 

Expressen gjort sig skyldig till genom publiceringen i den tryckta respektive 

digitala upplagan, samt för ett inslag i Expressen webb-TV där Thomas 

Mattson förklarat varför man valt att gå ut med namn och bild och hänvisar 

till några av de till Olsson tillskrivna inläggen.13 Olsson hävdar att 

uppgifterna pekar ut honom som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt 

eller på annat sätt är till för att utsätta honom för andras missaktning, enligt 

7 kap 4§ 14 TF. Mattson och Expressen förnekar brott, bl.a. med hänvisning 

till att de felaktiga uppgifterna blivit rättade. Juryn fick nu 60 frågor att 

besvara med ja eller nej som alla gällde huruvida Expressens olika 

uttalanden separat eller tillsammans utgjorde tryck- eller 

yttrandefrihetsbrotten grovt förtal alternativt förtal. I praktiken rörde det sig 

om tre uppgifter i den tryckta och digitala upplagan samt två uppgifter i 

webb-TVinslaget. Juryn svarade nej på samtliga frågor och Expressen blev 

därmed friade på alla punkter.  

 

Fallet Gudrun Schyman 

Den 27 november 2001 publicerade Expressen en löpsedel, en förstasida 

och en artikel om Gudrun Schyman och en studieresa till Brasilien som hon 
                                                
13 Stockholm TR B 13227-15 Dom 2017-02-09, s 5f 
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skulle göra. I samband med denna resa skulle Schyman medverka i ex-

maken Lasse Westmans filmprojekt. Löpsedel, förstasidan och artikeln 

återgav, tillsammans med en bild på Schyman, uttalanden som på grund av 

layouten, enligt Schyman, gav intrycket att de gjorts av henne medan 

Expressen och den dåvarande ansvarige utgivaren Joachim Berner hävdade 

att uttalanden hade gjorts av både Westman och Schyman, vilket framgick i 

texterna.14 Det som ligger till grund för citaten är det faktum att filmen 

skulle vara av erotisk karaktär och det var tre citat som utpekats som 

brottsliga. På löpsedeln skrev Expressen att ”Schyman spelar in EROTISK 

FILM med sin ex-man: ”MAN SKA BLI KÅT”. Layouten fick det att se ut 

som att det var Schymans som uttalat sig på detta sätt och Schyman menade 

att ordet ”erotiskt” medvetet förde tankarna till pornografi. Citatet i fråga 

kom i själva verket från Westman, vilket senare också tydliggjordes i texten. 

Gällande ordet ”erotiskt” kom tingsrätten fram till att det sättet ordet 

vardagligen används på samt det sätt som Westman själv använde det på i 

samband med sina filmer att det är tydligt att pornografi och erotik inte är 

samma sak. Westman själv menade att det inte skulle vara en pornografisk 

film utan en film med erotiska inslag som skulle göra en kåt. 

 

De andra två omtvistade delarna är dels vinjetten på förstasidan, ”GUDRYN 

SCHYMAN GÖR EROTISK FILM: ”Jag ställer upp på allt””, dels rubriken 

till artikeln vilken är i princip samma som i vinjetten men något 

omformulerad. I detta fall var citatet korrekt tillskrivet Schyman, men taget 

ur sitt sammanhang, och även här diskuterades ordet ”erotisk”. Det som 

hade skett var det att efter att Westman uttalat sig om filmens erotiska, men 

icke-pornografiska, natur så ringde Expressen upp Schyman för att efterhöra 

hennes reaktion. Hon svarade då att hon inte var förvånad eller på något 

annat sätt tog avstånd från filmen utan att hon litade fullt ut på Westman då 

de hade ett mycket förtroendefullt förhållande. Det var i detta sammanhang 

hon hade uttalat att hon skulle ställa upp på allt.  

 

                                                
14 Stockholm TR B 7405-01 Dom 2002-05-23, s 3 
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Schyman yrkade i Stockholm TR att Berner och Expressen skulle fällas för 

grovt förtal alternativt förtal för de citat som det rörde sig om. Citaten var 

enligt Schyman inte hennes utan ex-makens och de citat som var hennes var 

tagna ur sitt sammanhang. Det kan vara på sin plats att nämna att Schyman 

inte motsatte sig artikelns innehåll i sig, vilket gav en rättvisare bild av 

verkligheten, utan snarare det sätt på vilket lösryckta citat använts för att 

sälja lösnummer. Juryn fick nu att svara på om de tre tidningscitat som det 

rörde sig utgjorde grovt förtal alternativt förtal, varpå juryn svarade att det 

inte utgjorde grovt förtal men väl förtal av normalgraden. 

Tryckfrihetsexperten Lennart Groll menar att det inte är förvånande med ett 

fällande juryutslag av den här sorten, men också att jurys tidigare har friat 

mycket tyngre påstådda kränkningar.15   

 

Då juryn svarat ja på huruvida citaten utgjorde förtal fick nu domstolen att 

rättsligt pröva de enligt juryn kränkande citaten. Stockholm TR kommer 

fram till att Berner och Expressen agerande inte är brottsligt. De ordval och 

det sätt som löpsedeln, framsidan och artikeln är skriven på vittnar inte om 

ett försök att utpeka Schyman som brottslig eller klandervärd i sitt 

levnadssätt eller annars för att utsätta henne för andras missaktning. Rätten 

ställer sig dock kraftigt kritiskt till vad de anser vara ”uttryck för en 

bedrövligt dålig journalistik”, men menar att det inte är tingsrättens uppgift 

att vara smakdomare.16 

 

Holm mot Sverige 

Under 80-talet blev Holm, grundare av den anti-socialistiska tidskriften 

Contras, utpekad som högerextremist i en bok skriven av Sven-Ove 

Hansson. Boken var utgiven av Tidens Förlag vars huvudägare var 

Socialdemokraterna. Holm väckte åtal mot Hansson som begärde att frågan 

skulle avgöras av jury. Juryn, varav 5 medlemmar tillhörde 

Socialdemokraterna, friade Hansson på alla punkter. Holm hade redan 

                                                
15 InfoTorg Juridik ”Juryutslaget mor Berner förvånar inte tryckfrihetsexpert”, 3 maj 2002 
16 Stockholm TR B 7405-01 Dom 2002-05-23, s 8 
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tidigare lyft jävsfrågan, men då inte fått något genomslag. Holm vände sig 

då till Europadomstolen som till slut gav Holm rätt i november 1993.17 

 

3.2	Jury	i	andra	länder	

Det jurysystem vi har i tryckfrihetsmål idag påminner starkt om det 

jurysystem som finns i common law-länder, huvudsakligen USA och 

Storbritannien, i både brottmål och civilrättsliga mål. Juryn avgör 

skuldfrågan självständigt och avskilt från resten av rätten. I USA krävs att 

juryn är enhällig för att beslut ska kunna tas medan det i England krävs en 

majoritet på 10 av 12 jurymedlemmar. Bland länder med mer näraliggande 

rättssystem så hittar vi liknande jurysystem i de andra nordiska länderna, då 

främst i Norge och Danmark. I Norge har juryn som uppgift att avgöra 

skuldfrågan i brottmål. Juryn består av 10 medlemmar och för att ett beslut 

ska kunna tas så krävs en majoritet på 7 personer. Precis som i Sverige 

gäller detta för fällande beslut. Detta följer av § 372 Straffprosessloven. 

 

I Danmark förekommer jury i vissa brottmål. Då gäller att rätten består av 3 

domare och 6 jurymän enligt Retsplejeloven § 12, stk. 5. För att ett fällande 

beslut ska kunna tas krävs 4 av juryns röster samt 2 av domarnas röster. 

Detta följer av Retsplejeloven § 891, stk. 4. I både Norge och Danmark 

krävs alltså en kvalificerad majoritet för att ett fällande beslut ska kunna tas, 

vilket stämmer överens med juryns befogenheter här i Sverige. 

 

3.3	Debatten	idag	

Expressen och tryckfrihetsjuryn fick utstå kritik efter att Expressen blivit 

friade på alla 60 punkter av en jury. Kritiken bestod till stor del av hot och 

kränkningar från s.k. hatsajter, högerpopulistiska internetsidor med en 

invandringsfientlig agenda. Juryn anklagades för att vara politiskt tillsatt 

och för att hemligstämpla motiveringen18. Något sådant hade inte skett, utan 

istället följde rättegången de regler som ställts upp i lagen. Som vi sett ovan 

                                                
17 Holm v. Sweden (merits and just satisfaction), 25 November 1993, § 65, Reports (31) 
18 http://bloggar.expressen.se/thomasmattsson/2017/02/expressen-friades-fortalsmal-nu-
anklagas-vi-for-att-vara-folkforradare-och-terroristkramare/ 
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sprids aldrig motiveringen till tryckfrihetsdomar. Detta kan ses som ett 

extremt exempel där felaktig information och propaganda sprids för att 

främja specifika intressen, men det är inte helt omöjligt att se att en icke 

insatt person, som i det här fallet dessutom fått förklarat för sig att 

Expressen hade handlat lagstridigt och garanterat skulle fällas, tvivlar på 

riktigheten i ett av juryn ej motiverat beslut. Detta exempel speglar som sagt 

inte normen i tryckfrihetsfall, men är ändå bra för att belysa den okunskap 

om tryckfrihetsrättegångens tillvägagångssätt som finns i samhället. Även 

om kritiken i detta fall till stor del bygger på felaktiga uppgifter från väldigt 

vinklade källor så riktar sig den kritik som tryckfrihetsprocessen annars får 

utstå ofta mot samma problem, nämligen bristen på insyn och parternas 

påverkan på vem som slutligen sitter i juryn.  

 

Olssons Advokat Sargon De Basso framförde på Advokatfirman De Bassos 

facebooksida sina tankar om utgången i målet. Det rör sig i stor utsträckning 

om en uppfattning som skiljer sig från den som domstolen framfört, men 

han riktar också kritik mot systemet som helhet. Han menar att de svenska 

medborgarna är rättslösa mot medierna och att även om han var besviken på 

domen så var utgången inte förvånande då ”systemet är uppbyggt för att 

skydda mediebolagen”.19 Huruvida detta stämmer eller inte kan diskuteras, 

men det måste anses oturligt att det överhuvudtaget kan uppfattas på ett 

sådant sätt. 

 

3.4	Statistik	

Inför 1949 års reform fördes en omfattande diskussion angående juryns 

sammansättning. Genom hela diskussionen kan man se att antalet 

tryckfrihetsmål är en viktig grund till de förslag som läggs fram. Det 

presenteras ingen statistik i SOU 1947:60, men det framkommer tydligt att 

tryckfrihetsmålen till antalet är nästan obetydliga. Frågan är då hur det ser ut 

idag. Har antalet ökat, minskat eller legat på en jämn, men låg, nivå de 

senaste 60 åren?  

                                                
19https://www.facebook.com/advokatdebasso/photos/a.317949265025240.1073741828.313
893382097495/765476383605857/?type=3&theater 
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1962 publicerades en undersökning i Svensk Juristtidning gällande antalet 

tryckfrihetsmål under åren 1950-1962. Undersökningen täcker således de 

första 12 åren efter det att 1949 års TF trätt i kraft och det som framgår är 

att under denna tid har 101 tryckfrihetsmål tagits upp till prövning. Av dessa 

101 mål har 50 tagits upp i Stockholm TR, och 30 av de 101 målen har 

avgjorts utan jury.20 Av detta ser man tydligt att majoriteten av alla 

tryckfrihetsmål tas upp i Stockholm, men trots detta så rör det sig om ett 

snitt på inte ens 5 tryckfrihetsmål per år. Hur det ser ut i andra specifika 

tingsrätten framgår inte, men då de resterande 51 målen har tagits upp i 

”övriga TR” så får det antas att antalet i varje annan TR är försvinnande 

litet. Senare statistik gällande specifikt tryckfrihetsmål är svårt att hitta. I en 

artikel i Aftonbladet från 2002 påstås det att antalet tryckfrihetsmål uppgår 

till i snitt 10 mål per år.21 Artikeln saknar vidare källor men antalet 

förefaller någorlunda rimligt i förhållande till den tidigare statistiken.  

 

År 1994 utökades antalet jurymän i Stockholms län från 24 till 36. Detta 

förklaras dels med att antalet tryckfrihetsmål har ökat sedan 1949 års TFs 

tillkomst, men också med att mål på Yttrandefrihetsgrundlagens område 

också ska tas upp enligt TFs regler.22 Det framgår inte i vilken utsträckning 

målen har ökat eller hur många mål som uppstått på grund av YGL men 

ökningen har onekligen varit tillräcklig för att motivera en ökning av antalet 

jurymän i Stockholms län. 

 

I övrigt är det mycket svårt att hitta någon konkret statistik på området. 

Samtidigt är det också svårt att hitta rättsfall på området om man inte letar 

efter något specifikt. Detta gör att det är svårt att få en överblick över 

tryckfrihetsprocessens utveckling i praktiken. Den lilla mängd information 

som finns är dock tillräcklig för att med relativ säkerhet kunna anta att 

antalet tryckfrihetsmål inte har ökat markant utan ligger på en någorlunda 

stadig nivå. 

                                                
20 http://svjt.se/svjt/1963/665 
21 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10275464.ab 
22 Prop 1993/94:118 s. 17 
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4.	Analys	och	slutsats	

Ända sedan jurysystemet infördes 1815 har systemet fått utså en hel del 

kritik. Delar av kritiken riktar sig mot systemet som sådant och huruvida det 

faktiskt är en fungerande lösning på problemet med tryckfrihetsprocesser, 

men en stor del av kritiken rör snarare juryns befogenheter och 

sammansättning än juryns existens som sådan. Det är lätt att känna igen 

många av de argument och ordval från den undersökning som 1947 ledde 

till att juryn fick finnas kvar. Mycket av det som utpekas som dåligt eller 

icke-fungerande är sådant som diskuterades redan för 60 år sedan men som 

då förklarats vara frågor gällande juryns befogenheter och egenskaper 

snarare än juryn i sig, t.ex. hur juryn sätts samman och vilken påverkan 

parterna ska få ha på sammansättningen. 

 

Detta betyder självklart inte att det inte tål att ses över. Juryn fick förvisso 

fortsätta existera när 1949 års TF trädde i kraft men det var inte helt 

självklart och en del av argumenten för jurysystemet var den tradition och 

det inarbetade arbetssätt som fanns sedan 1815. Idag ser samhället 

annorlunda ut än det gjorde för 60 år sedan och det är hög tid att utvärdera 

systemets funktionalitet. Med det sagt så är det inte självklart att juryn är ett 

dåligt system som vi måste bli av med, men för att kunna motivera en så 

pass stängd och rättsligt sett väldigt osvenskt process så krävs det mer än att 

vi bara har traditionen på vår sida.  

 

En av juryns grundpelare vid dess tillkomst och reform 1815 respektive 

1949 var dess funktion som ett skydd mot individen från myndigheternas 

maktutövning. Genom att göra juryn separat från och oavhängig domstolen 

ville man säkerställa att den styrande makten inte påverkade 

tryckfrihetsmålen i en riktning som hämmar en svensk medborgares rätt att 

uttrycka sig i tal och skrift. På den senare tiden har det höjts röster som 

menar att denna funktion inte längre är i fokus, utan att de som främjas 

snarare är mediejättarna än den enskilda individen. Om detta skulle stämma 

så har vi en situation där den förtryckande makten har flyttats från 

regeringen till privata aktörer medan individen fortfarande är den som 



 24 

utsätts för kränkningar. Samtidigt är det fel att påstå att juryns roll är att 

förhindra media från att utföra sin uppgift, närmare bestämt att rapportera 

om och sätta press på den styrande makten. Som vi ser kommer individen 

lätt i kläm mellan den enskildes rättigheter och samhällets intresse av att ha 

en fri press. Idag är den stora majoriteten av tryckfrihetsmål situationer där 

privatpersoner har ansett sig vara uthängda av stora medieföretag. Detta är 

fallet i alla de tre exempel som tas upp ovan.  

 

Det är mycket uppseendeväckande att enbart ett fällande beslut kan 

överklagas och att det dessutom krävs 6 av 9 ledamöter för att ta ett fällande 

beslut. Detta sätter den kärande parten i en tveklöst svagare ställning än den 

svarande, och ett juryförfarande är då mycket mer fördelaktigt för den 

svarande än en vanlig rättegång. Med ett system som ser ut på det här sättet 

får vi en situation där den ena partens rättsäkerhet värderas högre än den 

andra, på den andre partens bekostnad. Sargon de Bassos uttalande om att 

individen är rättslös gentemot medierna kanske ligger närmare sanningen än 

vi är beredda att erkänna.  

 

4.1	Kritiken	mot	juryn		

Utgången i fallet Expressen har som sagt kritiserats, men det bör inte enbart 

ses som ett misslyckande för rättsstaten Sverige. Det är viktigt att kunna 

skilja på kritik mot systemet i allmänhet och kritik mot specifika fall 

samtidigt som det inte är mindre viktigt att fundera över ifall kritiken är 

befogad eller inte. Oavsett vad man som individ anser om utgången i 

Expressen-fallet så går det att se att det inte är helt olikt Schyman-fallet. I 

båda fallen lägger käranden stor vikt på uttalanden som felaktigt tillskrivits 

käranden men som enligt de svarande är rättade eller på annat sätt 

förtydligade på så sätt att felet inte längre är relevant. I Schyman-fallet rörde 

det sig om medvetet förvirrande layout som fick det att framstå som att 

Schyman var upphovsperson till ett citat som egentligen kom från hennes 

ex-man, vilket tydliggjordes i artikeltexten. I Expressen-fallet handlade det 

om citat som inledningsvis tillskrivits Olsson men som sedan rättats. I båda 

fallen ansåg juryn och tingsrätten att förtydligandet respektive rättningen 
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var tillräckligt för att utesluta brott. Det kunde inte längre påstås att 

personerna utpekades som brottsliga eller klandervärdiga i sitt levnadssätt 

på det sätt som förtalsbrottet kräver. De övriga citaten i båda fallen var 

korrekt tillskrivna käranden varför det inte heller här rör sig om förtal. Med 

detta som bakgrund är det inte förvånande att Expressen-fallet slutade som 

det gjorde. Det pekar snarare på en relativt enhetlig inställning till 

tryckfrihetsmål och definitionen av förtal från rättens sida vilket är något 

som vi ska vara glada över då det är ett uttryck för en starkare rättsäkerhet. 

Att liknande situationer skulle dömas olika varje gång är långt ifrån 

önskvärt.   

 

Med detta i åtanke kan det konstateras att det inte nödvändigtvis är fallens 

utgång som ska kritiseras, då de verkar vara helt i enlighet med de regler 

som gäller. Man kan säga vad man vill om Expressen-fallet men en sak som 

är säker är att det inte rörde sig om någon form av politisk konspiration. 

Vad det istället handlar om är ett system där den kärande alltid kommer vara 

i den svagare ställningen. När den svarande då är miljonföretag med tillgång 

till enorma resurser och den kärande är en privatperson så uppstår en 

mycket speciell situation. Om något ska kritiseras så är det främst systemets 

utformning. Självklart kan man tycka att ett beslut i sig är oriktigt eller 

orättvist, men så länge det är juryn som tagit det friande beslutet så kommer 

vi aldrig att få reda på hur tankarna gick i det aktuella fallet. För de fall då 

det inte föreligger en jävsituation av något slag, som i fallet Holm mot 

Sverige, eller det fall att ett beslut är uppenbart oriktigt i förhållande till 

gällande rättsregler måste vi vara beredda på att acceptera att juryns arbete 

har fortgått enligt lagens alla bestämmelser. Varken Schyman-fallet eller 

Expressen-fallet kan anses ha slutat på ett uppenbart oriktigt sätt. Att påstå 

att varje fall med en utgång som man personligen inte håller med om är 

rättsvidrigt eller på något sätt oriktigt försvagar bara rättsäkerheten och 

förtroendet för rättsväsendet ännu mer. Så länge som systemet ser ut som 

det gör måste vi arbeta för att processen går rätt till, och när den gör det så 

måste vi acceptera utgången, oavsett vad den blir. Istället bör kritiken riktas 

mot det system som ger upphov till den här sortens situationer.  
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4.2	Juryns	plats	idag	

Problemet med systemet idag är att det är mycket svårt att motverka 

misstroende mot en så stängd process som många skulle säga inte hör 

hemma i det svenska rättssamhället. Hur får man folk att lita på en process 

som till sin natur är stängd och hemlig? Idag har vi ett system där individen 

utsätts för kränkningar och maktutövande av privata miljonföretag när 

systemet från början var till för att skydda just individen från maktmissbruk 

från staten. Det ser onekligen ut som att juryn inte längre uppfyller sin 

funktion på det sätt som var menat när den infördes och senare förändrades 

1949. Redan 1947 nämnde man syftet förskjutits något sedan 

partiriksdagens införande då det nu fanns en opposition som kunde sätta 

press på den styrande makten. Risken för att domarens oavhängighet och 

integritet skulle påverkas av staten var redan 1947 mindre än den var 1815 

och det finns ingen anledning att tro att den har ökat igen. Så frågan är då 

om juryn verkligen behövs för att garantera tryckfriheten och yttrandefrihet, 

och om den gör det, är det verkligen rätt att parterna överhuvudtaget är 

inblandade i valet av jurymedlemmar eller att ett fällande beslut kräver 6 av 

9 röster? Meningen med juryn är trots allt att den ska vara helt självständig 

från både parter och rätt och det är också därför diskussionen sker bakom 

stängda dörrar, för att helt utesluta yttre press eller påverkan. Det kan då 

tyckas vara lite konstigt att parterna har ett finger med i spelet när det 

kommer till val av jurymedlemmar, även om det nu snarare är för att 

utesluta medlemmar än att aktivt välja dem som det var innan 1937. Det är 

svårt att se hur det främjar rättssäkerheten. Det kan vara av värde att nämna 

att justitiekanslern redan 1815 ansåg att majoritetskravet var något 

långtgående i tillgodoseendet av tryckfrihetsintresset.  

 

Här är det också värt att notera skillnaderna mellan det svenska systemet 

och systemet i Danmark och Norge, två länder som annars anses vara de 

som ligger oss närmast rent rättsligt. I båda länderna gäller att jury är 

närvarande i även andra fall än tryckfrihetsmål, nämligen i brottmål i Norge 

och i vissa brottmål i Danmark. I Danmark gäller precis som i Sverige att 

det krävs en kvalificerad majoritet för att fälla. För det fall det inte finns så 

frias den tilltalade. I Norge är systemet upplagt på samma sätt. Den största 
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skillnaden mellan de tre länderna (förutom i vilka fall juryrättegång blir 

aktuellt) är hur många jurymedlemmar som deltar och hur många som krävs 

för beslut. Det är värt att notera att det synes vara en specifikt skandinavisk 

inställning att det är just ett fällande beslut som kräver majoritet snarare än 

ett beslut över huvud taget, till skillnad från situationen i t.ex. USA eller 

England. Varför det ser ut så är svårt att svara på inom ramarna för den här 

uppsatsen, men tydligt är att den svenska lagstiftaren snarare har vänt 

blickarna mot Danmark och Norge än mot kontinenten för inspiration på 

området.  

 

4.3	Slutsats	

Det vi har idag är alltså ett system vars funktion i praktiken inte är samma 

som den tänkta funktionen i teorin. I ett system som var menat att skydda 

allmänheten och individen sätts nu individen i kläm. Individen ställs i en 

svagare ställning och den som oftast anklagas för kränkande handlingar är 

inte längre staten utan media. Det system som var menat att sätta press på 

den styrande makten hämmar nu istället just detta då de privata aktörer som 

har till uppgift att granska staten istället tvistar sinsemellan. Vi har ett 

system som i grunden är baserat på 200 år gammal politik och tankegångar. 

Även om det har ändrats med jämna mellanrum sedan dess så har inga stora 

förändringar gjorts gällande juryns befogenheter eller uppgifter utan enbart 

mindre förändringar ämnade åt att underlätta det arbete som juryn fick att 

utföra år 1815 och 1949. Istället kvarstår fortfarande ett system som i 

grunden är helt främmande för det svenska rättssystemet och som det nu är 

hög tid att se över. 
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