
Konstitutionsutskottets betänkande 

1984/85:20 

om ändring i regeringsformen (prop. 1984/85:83 i viss del), m. m. 

Sammanfattning 

Utskottet som i detta betänkande behandlar dels propositionen i vad avser 

förslaget till ändring i övergångsbestämmelserna till regeringsformen och 

motioner som rör den framtida lagregleringen av videogram frågor, dels vissa 

andra massmediefrågor har tillstyrkt propositionen och besvarat flertalet 

motioner med hiinvisning till pågående bercdningsarbete i regeringskansliet. 

Till betänkandet har fogats två särskilda yttranden (m och fp). 

Propositionen 

I propositionen yrkas - såvitt nu är i fraga - att riksdagen beslutar om 

ändring i övergångsbestämmelserna till regeringsformen (RF) för att möjlig

göra en förhandsgranskning av videogram som visas offentligt. 

Grundlagsändringen föreslås träda i kraft den I januari 1986. 

Motionerna 

Förslaget har föranlett tre följdmotioner - l 984/85 :259 av Anders B jörck 

m. tl. lm). 1984/85:260 av Kjell Johansson (fp) och 1984/85:261 av Ingrid 

Sundberg (m). Utskottet tar i sammanhanget upp motioner som rör 

förhandsgranskning av videogram och vissa andra motioner som väckts 

under den allmänna motionstidcn 1984. 

llfotio11cmas hemstiillan 

I motion 1983184:472 av Kenth Skårvik och Olle Grahn (båda fp) yrkas att 

_ riksdagen snarast beslutar i enlighet med yttrandefrihetsutredningens förslag 

angående förhandsgranskning av videofilmer. 

I motion 198318../:519 av Kersti Johansson och Gunhild Bolander (bi1da c) 

yrkas att riksdagen hos regeringen hegär förslag till lagstiftning om förhands

granskning av videofilmer som skall säljas eller hyras ut i vart land. 

I motion 1983184:742 av Agne Hansson och Sivert Carlsson (bt1da c) yrkas 

att riksdagen hos regeringen begär förslag till lagstiftning om förhands

granskning av videofilmer som skall säljas eller hyras ut. 

I Riksdagt'n 19114/85. 4saml. Nr JO 

Riilll'ise: Tilliigg av bilaga. 
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I motion 1983184:11 /./ av Tore Nilsson (m) hemställs att riksdagen hos 

regeringen anhåller om sådan översyn av tryckfrihetslagstiftningen alt den 

enskildes rätt till integritet i periodisk skrift förstärks. 

I motion 'f.!(83184:1362 av Ingrid Sundberg m. fl. (m) hemställs-såvitt nu är 

i fråga -

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att radio-TV

monopolct bör avskaffas, att etableringsfriheten bör säkras för nya medier 

inom ~adio-TV-området, såsom satellitsändningar och kabel-TV. 

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att 

tryckfrihetsförordningen även bör omfatta reklam. 

I motion 1983184:1392 av Elver Jonsson (fp) och Kerstin Andersson (c) 

yrkas 

1. att riksdagen beslutar begära att regeringen med förtur hanterar 

problemen videofilm och våld m. m., 

2. att riksdagen beslutar att förhandsgranskning av videofilm skall ske pi1 

liknande sätt som nu sker med biograffilm. 

I motion 1983184:1400 av Mats Olsson m. fl. (s och c) yrkas 

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som anförs 

om krav på skärpt lagstiftning för spridning av videogram samt 

2. att riksdagen uttalar sig för att förhandsgranskning med samma regler 

som nu gäller för film införs. 

I motion 1983184:2126 av Ingemar Eliasson (fp) hemställs att riksdagen 

som sin mening ger regeringen till känna att vid beredningen av yttrandefri

hetsutredningens betänkande regeringen måtte beakta vad i motionen 

anförts beträffande ändrade bestämmelser för barnfilmcensuren. 

I motion 1983184:2131 av Inger Josefsson och Lennart Brunander (b{1da c) 

hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att den vid 

förväntad propositionsskrivning föreslår att alla slag av videogram avsedda 

för försäljning eller uthyrning förhandsgranskas. 

I motion 1984185:259 av Anders Björck m. fl. (m) yrkas att riksdagen 

beslutar att ge regeringen till känna vad som anförts i motionen angående 

obligatorisk förhandsgranskning av alla videogram. 

I motion 1984185:260 av Kjell Johansson (fp) yrkas att riksdagen som sin 

mening ger regeringen till k~inna vad som i motionen anförts om inriktningen 

på det fortsatta arbetet med frågan om censur av film och videogram. 

I motion 1984185:261 av Ingrid Sundberg (m) yrkas att riksdagen begär att 

regeringen vid utarbetandet av förslag till ändring av nu giillande lagstiftning 

beaktar vad som i motionen anförts om undantag av vissa videogram fri1n 

granskning. 
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Utskottet har inhämtat kulturutskottets yttrande i propositionsärendct. 

Yttrandet fogas till detta betänkande som bilaga 1. 

Uppgifter i anslutning till motioner om radio- och TV-monopolet samt om 

integritetsskydd 

Radio- och TV-frågor 

Motionsmotivcring 

I den motivering till förslaget i motion 1983/84: 1362 ( m) som lämnas i 

motion 1983/84:1361 anför Ingrid Sundberg m. fl. (m) att förbud och 

inskränkningar i rätten att använda sig av massmedierna måste undvikas. 

Motionärerna erinrar om att tryckfriheten skyddas i tryckfrihetsförordning

en som bygger på principen att allt är tillåtet att framföra i tryckt skrift utom 

det som uttryckligen förbjudits. Ansvaret för det tryckta ordet åvilar en 

ansvarig utgivare. Den principen saknar ännu sin motsvarighet i cterrnc

dierna. 

Motionärerna menar att radio-TV-monopolet mi1ste brytas. Att möjlighe

terna till full och kontrollerad etableringsfrihet begränsas av tekniska 

restriktioner är inget skäl för monopol. I stället måste etahleringsreglcr 

fastställas som bringar etermedia så nära tryckfrihetsförordningens motsva

rande etablcringsfrihetsregler som möjligt. Frihet att anlägga och utnyttja 

kabelnät för televisionsändringar bör garanteras. 

Vidare förordar motionärerna att förbudet för Sveriges Radio-koncernen 

att sända reklam bör upphävas. Reklamen hör skyddas av tryckfrihetsförord

ningen och av en ny yttrandefrihetsgrundlag. 

Gällande rätt 

Enligt radiolagen ( 1966:755) fordras som regel regeringens tillständ för att 

bedriva rundradiosändning från siindare hiir i landet. Det giiller såväl 

trådsändning som etersiindning. Två undantag finns. Dels är det tillatet att 

vidarebefordra etersända radioprogram över centralantenner till anslutna 

fastigheter, dels finns särskilda tillståndsregler vad gäller närradio och 

när-TV i närradiolagen (1982:459). 

Enligt lagen ( 1981:508) om radiotidningar krävs regeringens tillstånd även 

när tidningsföretag vill radiosända innchallct i dagstidningar till synskadade, 

s. k. radiotidningar. 

Tillståndstvånget i radiolagen innebär för det första att medgivande krävs 

för etersändning av radio och TV, dvs. sådan verksamhet som utövas av 

programföretagen i koncernen Sveriges Radio. '.\1en det innebär också att 

överföringar av program - annat än enkla meddelanden om tid, väder, 

nyheter etc. - genom text-TV, kabel-TV, tradradio, te le data och telefaksimil 

till allmänheten inte kan ske fritt. 
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1 fråga om reklam giiller f. n. enligt 6 § radiolagcn att i avtalen mellan 

staten och programbolagen inom Sveriges Radio (SR) fär som villkor för riitt 

att sända radioprogram föreskrivas om förbud mot kommersiell reklam eller 

mot program som bekostas av annan än programföretag. Ett motsvarande 

förbud finns i IO § närradiolagen ( 1982:459). Den bestiimmelsen innehälkr 

också ett förbud för dem som siinder närradioprogram att i programmen göra 

reklam för egen kommersiell verksamhet. 

Förslag från yttrandefrihctsutredningen och massmt'diekommittcn 

I betänkandet (SOlJ 1983:70) Värna yttrandefriheten har yttrandefrihets

utrcdningen lagt fram förslag som går ut på att i grundlag förstärka och 

befästa skyddet för yttrandefriheten. 

Utredningen föreslilf bl. a. att rätten att framföra yttranden med hjiilp av 

medier där yttrandefriheten hittills har saknat ett detaljerat grundlagsskydd 

blir säkerställd genom ett regelverk med tryckfrihetsförordningen (Tf) som 

mönster. Det utformas som en s:irskild frist[1cnde yttrandefrihetsgrundlag 

som skall giilla vid sidan av TF och i allt väsentligt själv ange vad som gäller 

.utan att hänvisa till TF. Det tryckta ordet bchitllcr sin stiillning enligt TF med 

förstärkningar i några betydelsefulla avseenden. 

Den föreslagna yttrandefrihetsgrundlagen ('YGL) avser yttranden som 

görs offentliga i vissa av grundlagen angivna uttrycksformer, niimligen 

program i eter- eller tr{idsändningar, ljudupptagningar. upptagningar av 

rörliga bilder samt sitdana sceniska framstiillningar och utställningar som har 

en utgivare. 

YGL bygger pa de bärande principerna i TF. 

I fråga om etableringsfrihet föresl~ir utredningen bl. a. att riitten att 

framställa, importera och sprida ljudupptagningar och upptagningar av 

rörliga bilder skall grundlagsfästas. Detsamma sker i fr[1ga om triidsiindare, 

mottagare för eter- eller trådsändning och apparatur för inspelning clkr 

atergivning av ljudupptagningar eller upptagningar av rörliga bilder. Även 

verksamhet för offentligt framföramit' av yttranden i olika former skall förses 

med grundlagsskydd. Det gäller sceniska framst1illningar. siindning av ljud. 

bilder eller text till allmiinheten genom tråd, offentlig visning av filmer eller 

andra upptagningar av rörliga bilder. 

Beträffande rätten att etablera verksamhet för siindning av radio- eller 

TV-program i etern föreslås dock inte nägon iindring av vad som gäller nu. 

Rätten att bedriva verksamhet for trädsiindning till allm1inhetcn av ljud. 

bilder eller text skall skrivas in i grundlagen. Det innebär att en principiell 

sändningsfrihet sU1s fast. Siindningsfrihcten kan dock bt'gränsas i vissa syften. 

Förhållandet mellan reklam och yttrandefrihet bör enligt utredningen 

regleras. Eftersom reklam kan innehälla bäde ett opinionsbildande och ett 

avsättningsfriimjandc moment förcsläs att all reklam skall falla under 

grundlagens skydd. Men grundlagen skall inte hindra att det genom vanlig lag 
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meddelas föreskrifter för näringsidkare om innehållet i och utformningen av 

yttranden i näringsverksamhet. 

Förslagen till yttrandefrihetsgrundlag innehåller en regel som medger att 

de nu gällande restriktionerna för reklam i program i eter- eller trådsändning

ar kan upprätthållas med stöd av vanlig lag. 

I en reservation från moderata samlingspartiets företrädare i utredningen 

uttalas bl. a. att utredningen hade bort föreslå ett system för etersänd radio 

och TV som bringat radio och TV så nära de etableringsprinciper som 

föreslås gälla för andra medier som möjligt. Vidare kritiseras kommittens 

förslag om möjlighet att genom vanlig lag förbjuda reklam i radio och TV. 

Betänkandet har remissbehandlats och bereds f. IL inom regeringskans

liet. 

Massmediekommittcn behandlar i betänkandet (SOU 1984:65) Via satellit · 

och kabel bl. a. frågor som aktualiserats av den nya medieutvecklingen och 

den nya tekniken - framför allt satelliter och kabelnät. Sammanfattningsvis 

anger kommitten att en bärande tanke i dess förslag är att de nya medierna 

skall kunna utnyttjas sä att en vid yttrande- och informationsfrihet skapas. I 

dag är det tillåtet för den enskilde att ta emot radio- och TV-program också 

från andra länder. även om de sänds via satellit. Någon ändring föreslås inte 

på denna punkt. Enligt gällande radiolagstiftning fär program från direktsän

dande satelliter vidaresändas utan tillstånd i kahelnät. t. ex. i en centralan

tcnnanläggning. Inte heller i detta avseende föreslås nagon ändring. I 

framtiden skall också enligt kommittens förslag programkanah:r från kom

munikationssatellitcr få vidarespridas i kabelnät i samtidig och oförändrad 

form. En förutsättning är dock att särskilt tillstånd har givits. Sådan 

vidarespridning är inte tillåten i dag även om regeringen enligt en särskild 

tidsbegränsad lag om försöksverksamhet kan ge tillstånd. Det föreslås också 

att kabelniiten öppnas för lokal programverksamhct av olika slag. 

Kommitten föreslår inga omfattande programregler. Dock är det nödvän

digt med vissa begränsningar av vad som bör få förekomma både när det 

gäller lokala kabel-TV-sändningar och vidarespridning av programkanaler 

från kommunikationssatelliter. Begränsningarna gäller program som inne

häller grovt våld. pornografi, hets mot folkgrupp samt reklam. 

I sistnämnda avseende föreslår kommittens majoritet att kanaler som 

under lång tidsperiod och i betydande omfattning innehållit sådan reklam 

som måste anses riktad särskilt till svenska konsumenter inte skall få 

vidarespridas i kabclnät. Enstaka reklaminslag som riktat sig till svenska 

konsumenter i sändningar från kommunikationssatelliter kan inte föranleda 

ett förbud. 

I lokala sändningar skall enligt majoritetens mening reklam eller sponsring 

inte fä förekomma. 

I två reservationer pläderas för att reklam skall tillåtas i kabelsändningar. 
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lntegritetsfrågor 

Motionsmotivering 

Tore Nilsson (m) hävdar i motion 1983/84: 1114 att varken bestämmelserna 

tryckfrihetsförordningen eller de pressetiska regler som utfärdas av 

Publicistklubben, Svenska journalistförbundet och Svenska tidningsutgiva

reföreningen skyddar den enskildes integritet. Han menar att det f. n. inte 

finns något som hindrar att en namngiven enskild persern blir föremål för 

presskampanj genom anonyma eller med pseudonym undertecknade insän
dare och artiklar i tidningar. 

I motionen påpekas att det finns särskilda ansvarsregler för periodisk 

skrift, men för att anses vara periodisk måste en tidskrift utgivas med fyra 

nummer om året. Manga facktidskrifter uppfyller inte detta minimikrav och 

får därmed en särställning till förfång för den enskilde. Motionären anför att 

det från rättssäkerhetssynpunkt är otillfredsställande att olika regler gäller 

för publikationer av lika karaktär. 

Gällande rätt 

Som periodisk skrift räknas i TF tidning, tidskrift eller annan sådan tryckt 

skrift, som enligt utgivningsplanen är avsedd att under bestämd titel utgivas 

med minst fyra å särskilda tider utkommande nummer eller häften årligen, 

samt därtill hörande löpsedlar och bilagor. Sedan utgivningsbevis för skriften 

meddelats, skall denna, till dess beviset återkallas, anses som periodisk. 

I 7 kap. TF behandlas tryckfrihetsbrott, dvs. brott som innefattar otillåtet 

yttrande i tryckt skrift eller otillåtet offentliggörande genom sådan skrift. 

Som otillåtet yttrande räknas bl. a. förtal, varigenom någon utpekar annan 

såsom brottslig eller klandervärd i sitt Ievnadssätt eller eljest lämnar uppgift 

som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dock ej om det med 

· hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken och han 

visar att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den. 

Det tryckfrihetsrättsliga ansvarssystemet är utformat så att endast den som 

haft möjlighet att hindra utgivningen skall drabbas av ansvar för skriftens 

innehall. Principiellt svarar den som står brottet närmast. Till periodisk skrift 

är i första hand ansvarige utgivaren ansvarig och i andra hand skriftens ägare. 

I fråga om skrift som inte är periodisk ansvarar i första hand skriftens 

författare och i andra hand utgivaren. 

Bestämmelser i svensk rätt av betydelse för den personliga integriteten, 

m.m. 

Vid behandlingen år I 981 av vissa tryckfrihetsfrågor lämnade utskottet 

(KU 1981/82:3) följande redovisning om integritetsskydd. 
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Några allmänna rättsregler om integritetsskydd finns inte i svensk rätt. 
Däremot finns det inom skilda rättsområden rättsregler som i olika avseen
den ger integritetsskydd. t. ex. reglerna om förtal i brottsbalken och 
tryckfrihetsförordningen. sekretesslagens regler och sekretesskydd för upp
gifter som rör enskilds personliga och ekonomiska förhållanden, brottsbal
kens regler om straff för brytande av post- eller telehemlighet. Ett annat 
exempel är lagstiftningen om namn och bild i reklam (SFS 1978:800). Lagen 
innehåller bl. a. ett förbud för näringsidkare att vid marknadsföring använda 
framställning i vilken annans namn eller bild utnyttjas utan dennes samtycke. 
Vidare bör nämnas 1 kap. 2 § tredje stycket regeringsformen där det bl. a. 
stadgas, att det allmänna skall värna om den enskildes privatliv och 
familjeliv. 

För pressen samt radio och TV har Publicistklubben, Svenska journalist-
. förbundet och Svenska tidningsutgivareföreningen tillsammans utfärdat 
Etiska regler för press, radio och TV. Sveriges Radio har anslutit sig till 
reglerna i den utsträckning de kan tillämpas med hänsyn till radiolagen och 
företagets avtal med staten. De etiska reglerna består av tre delar, nämligen 
publicitetsreglcr, yrkesrcgler och regler för redaktionell reklam. Av intresse 
för den i motionen aktualiserade frågan är dels uttalanden om att man bör ge 
plats för bemötande. dels anmaningar att respektera den personliga integri
teten och att vara varsam med bilder. Frågan om efterlevnaden av de etiska 
reglerna handhas, såvitt avser pressen, i första hand av Pressens opinions
nämnd och av Pressens ombudsman. 

Integritetsskyddskommitten som tillsattes år 1966 avslutade år 1980 sitt 
arbete med betänkandet Privatlivets helgd (SOU 1980:8), som behandlar de 
problem som är förenade med intrång i privatlivet genom användning och 
spridning av integritetskränkande material. Efter remissbehandling beslöt 
regeringen den 26 februari 1981 att överlämna betänkandet till yttrandefri
hetsutredningen för att "beaktas vid uppdragets fullgörande". 

Yttrandefrihetsutredningen diskuterar i sitt betänkande (SOU 1983:70) 
Värna yttrandefriheten utförligt frågan om skydd för den enskildes inte

gritet. 

Den avvägning som utredningen gör mellan skälen för och mot en 

grundlagsfäst rätt till bemötande i sak utmynnar i att någon sådan rätt inte 

förordas. Däremot menar utredningen att en utvidgning av området för 

allmänt åtal i fråga om ärekränkningsmål är önskvärd. Enligt brottsbalken 

får en åklagare väcka åtal för ärekränkningsbrott bara om det av särskilda 
skäl finns påkallat ur allmän synpunkt. För att skyddet för den enskildes 

integritet skall stärkas förordas att det allmänna skall åläggas en vidare 

åtalsplikt. Det skall räcka med att åtal är påkallat från allmän synpunkt. 

Utskottet 

Videogramfrågorna 

Den ändring i regeringsformens övergångsbestämmelser som föreslås i 

propositionen syftar till att möjliggöra förhandsgranskning av videogram 

som visas offentligt. Gällande grundlagsskydd för yttrandefriheten anses 

allmänt inte . utgöra något hinder för förhandsgranskning av film och 
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videogram, eftersom förhandsgranskningen bedöms ligga inom ramen för de 

inskränkningsmöjligheter som anges i 2 kap. 13 ·* RF. Diiremot finns inte 

motsvarande riitt till inskränkningar i mötesfrihctcn. Det får således inte 

utan stöd i regeringsformen anses vara tillåtet att i vanlig lag föreskriva en 

sådan inskränkning i mötesfriheten som skulle bli följden om man tillåter 

censur av videogram som är avsedda att visas offentligt. 

Yttrandefrihetsutredningen avgav hösten 1983 siH slutbetiinkande (SOU 

1983:70) Yiirna yttrandefriheten. Enligt utredningsförslaget skall förhands

granskningen av filmer finnas kvar och utsträckas till att omfatta också 

offentligt visade videogram, men möjligheten att förbjuda visning föresliis 

avskaffad i fråga om vuxenfilm. Biografbyråns uppgift blir att avge ett icke 

bindande utlätande i frågan om en frainställning irinefattar olaga våldsskild

ring. Även om byrån anser att en framställning skall bedömas som en olaga 

våldsskildring skall filmen eller videogrammet således kunna visas. Frägan 

om ett yttrandefrihetsbrott begåtts genom visningen skall kunna prövas i 

efterhand av domstol. 

När det giiller offentlig visning för barn behälls den bindande förhands

granskningen. Den utsträcks dock till att omfatta barn och ungdom under 18 

år. 
Den bindande förhandsgranskningen av filmer och vidt!ogram som är 

avsedda att visas för barn skall enligt yttrandefrihetsutredningens förslag 

utsträckas till att gälla också vid uthyrning och försäljning. Någon motsvaran

de bestämmelse när det gäller uthyrning och försäljning till vuxna föreslås 

däremot inte. Liksom f. n. skall dock ingripande kunna ske i efterhand när 

det gäller uthyrning av eller försäljning till vuxna av videogram med extrema 

våldsinslag. 

Yttrandefrihetsutredningcns betiinkande·har remissbehandlats och är f. n. 

under beredning i regeringskansliet. Under remissbehandlingen har starka 

önskemål framkommit om att förhandsgranskningen skall finnas kvar i sin 

nuvarande utformning och utvidgas till att omfatta också filmer och 

videogram för uthyrning och försiiljning. På grund härav övervägs i 

regeringskansliet att ytterligare utreda frågan om förhandsgranskning av 

filmeroch videogram. I avvaktan härpå avser justitit!ministern att viiren 1985 

förelägga riksdagen vissa ändringar i nu gällande lagstiftning för att man pä 

ett mera effektivt sätt skall kunna ingripa mot väldsskildringar i videogram. 

De motioner som väckts med anledning av propositionen i nu aktuell del 

och de övriga motioner angående videogram som utskottet hehandlar i 

förevarande sammanhang tar alla upp frågan om den framtida utformningen 

av regler som rör offentlig visning av videofilmer eller köp och uthyrning av 

sådana filmer. Det framförs i motionerna olika förslag till frågans lösning. 

Bakom yttrandefrihetsutredningens betänkande ligger ett mycket långva

rigt och omfattande utredningsarhetc som lett till förslag till en ny grundlag. 

Det är naturligtvis nödvändigt att ett sädant lagstiftningsverk hlir föremål för 

en mycket omsorgsfull beredning i regeringskansliet innan frågan föreläggs 
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riksdagen. Utskottet har därför förståelse för i1tt något definitivt förslag inte 

kan komma pä riksdagens bord under innevarande valperiod. Diiremot 

kommer enligt vad nyss sagts förslag till lagstiftning med syfte att motverka 

spridning av videogram med extrema våldsinslag att föreliiggas riksdagen i 

avvaktan på det fortsatta beredningsarbetet. 

Riksdagen kommer alltså redan i var att få ta ställning till sådana frågor 

som tas upp i motionerna. Utskottet anser det diirför inte motiverat att nu, 

utan att ha det underlag för bedömningen som ges i en proposition. ta saklig 

ställning till motionskraven eller innehållet i en kommande lagstiftning. 

Samma bedömning har kulturutskottet gjort i sitt yttrande till utskottet. 

Med det anförda tillstyrker utskottet propositionen i nu aktuell del och 

besvarar motionerna 1983/84:472. 519, 742. 1392. 1400. 2121 samt 1984/ 

85:259. 260 och 261. 

Motion 1983/84:2126 av Ingemar Eliasson (fp) behandlar de olika älders

gränscrna när det gäller barns tillträde till biografföreställningar. 

Utskottet finner inte skäl att. som föreslas i motionen. ge direktiv till 

regeringen i fr{1gan om barnfilmcensurens niirmare utformning utan anser 

det liimpligast att riksdagen tar ställning till denna fråga i samband med 

ställningstagandet till den proposition som yttrandefrihetsutrcdningens 

förslag kommer att leda till. Motionen avstyrks s[1lcdes. 

Radio-TV-frågor. m. m. 

Utskottet behandlar i detta betänkande iiven tva motioner. viiekta under 

allmänna motionstiden 1984. i vilka - från skilda utgångspunkter - föreslås 

vissa ändriPgar i regclsystemct för massmedierna. Enligt motion 1983/ 

84: 1362 av Ingrid Sundberg m. fl. (m) bör Sveriges Radios monopolstiillning 

upphävas och reglerna beträffande etableringsrlitt på radio- och TV-området 

ändras så att de såvitt möjligt överensstämmer med tryckfrihetsförordning

ens etableringsfrihetsregler. Motionärerna anser liven att tryckfrihetsförord

ningen hör omfatta reklam. 

I det förcgttende har utskottet redogjort för vissa utrcdningsförslag på här 

aktuella områden. Yttrandefrihetsutredningen har i betänkandet (SOV 

1983:70) Värna yttrandefriheten föreslagit att riittcn att bedriva verksamhet 

för trådsändning till allmänheten av ljud. bilder eller text skall skrivas in i 

grundlagen. Det innebär enligt utredningen att en principiell s~-indningsfrihet 

slås fast. I betänkandet (SOV 1984:65) Via satellit och kabel behandlas bl. a. 

fragor som aktualiserats av den nya medieutvecklingen och den nya tekniken 

- framför allt satelliter och kabelnät. En utgirngspunkt för förslaget lir att de 

nya medierna skall kunna utnyttjas så att en vid yttrande- och informations

frihet skapas. 

De båda betänkandena har rcmissbchandlats och bereds f. n. inom 

regeringskansliet. 

I sammanhanget vill utskottet även erinra om att Sveriges Radio AB 
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nyligen i en skrivelse till regeringen har redovisat sina övervägandl'n 

beträffande koncernens framtid inför en ny avtalsperiod. Regeringen har för 

avsikt att tillkalla en parlamentarisk beredning som skall behandla frågor 

rörande det nya avtalet. Utskottet konstaterar således att de frågor som 

motionärerna aktualiserat är föremål för överväganden inom regeringskans

liet. Med hänsyn härtill anser utskottet att motion 1983/84:1362 far anses · 

besvarad. 

Hemställan i motion 1983/84: 1114 (m) syftar till lindringar i tryckfri

hetsförordningen för att stärka skyddet för den enskildes integritet. Utskot

tet har i det föregående redovisat att yttrandefrihetsutredningen utförligt har 

behandlat denna fråga och lagt fram förslag för att stärka integritetsskyddet. 

Med hänvisning till vad utskottet anfört om den fortsatta beredningen av 

yttrandcfrihetsutredningens förslag avstyrker utskottet motionen. 

Utskottet hemställer 

I. beträffande l'ideogramfrågorna 

a) att riksdagen med bifall till proposition 1984/85:83 i denna del 

som vilande antar följande 

Förslag till 
Lag om ändring i regeringsformen 

Härigenom föreskrivs i fråga om regeringsformen 1 att punkt 4 övergångs

bestämmelserna till lagen (1976:871) om ändring i regeringsformen skall ha 

nedan angivna lydelse: 

Nuvarande lydelse 

4. Vid ikraftträdandet föreliggan
de bestämmelser om att film icke får 
förevisas offentligt, om den ej dess
förinnan har godkänts för sådan vis
ning, gäller utan hinder av 2 kap. 
I § 3 i den nya lydelsen och 14 li 
första stycket. 

Föreslagen lydelse 

4. Utan hinder av 2 kap. i § 3 och 
14 §första stycket får i lag föreskrivas 
att filmer och videogram icke fär 
förevisas offentligt, om de ej dessför
mnan ha.r godkänts för sådan vis
ning. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986. 

b) att riksdagen förklarar motionerna 1983/84:472, 1983/84:519, 

1983/84:742, 1983/84:1392, 1983/84:1400, 1983/84:2131samt1984/ 

85:259, 1984/85:260 och 1984/85:261 besvarade med vad utskottet 

anfört, 

2. beträffande barnfilmcensuren 

att riksdagen avslår motion 1983/84:2126, 

1 Regeringsformen omtryckt 1982:940. 
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3. beträffande avskaffande av radio- och TV-monopolet 

att riksdagen förklarar motion 1983/84: 1362 yrkandena 1 och 2 

besvarad med vad utskottet anfört. 
4. beträffande integrite1sskydd 

att riksdagen avslår motion 1983/84: 1114. 

Stockholm den 18 december 1984 

På konstitutionsutskottets vägnar 

OLLE SVENSSON 

Niirl'llrande: Olle Svensson (s). Anders Björck (m). Yngve Nyquist (s), 
Bertil Fiskesjö (c). Hans Nyhage (m), Kurt Ove Johansson (s), Kerstin 
Nilsson (s), Gunnar Biörck i Värmdö (m), Sven-Erik Nordin (c). Sture Thun 
(s), Elisabeth Fleetwood (m), Karin Ahrland (fp). Nils Berndtson (vpk) och 
Ingvar Björk (s). 

Särskilda yttranden angående förhandsgranskning av videogram, m. m. 

l. Anders Björck, Hans Nyhage, Gunnar Biörck i Värmdö och Elisabeth 

Fleetwood (alla m) anför: 

Vi accepterar den föreslagna grundlagsändringen. Frågan om förhands

granskning av videogram kan behandlas i anslutning till den till våren 
aviserade propositionen i ämnet. Vi vill understryka att detta inte innebär 

någon ändrad inställning i sakfrågan. Som anförs i motion 1984/85:259 
motsätter vi oss från yttrandefrihetssynpunkt en obligatorisk förhands
granskning av alla videogram. 

På samma sätt innebär vårt ställningstagande till motion 1983/84: 1362 om 

Sveriges Radios ställning och om reklam i etermedierna endast att vi anser att 

sakfrågorna bör behandlas i anslutning till bl. a. de väntade regeringsförsla

gen i dessa ämnen. 

2. Karin Ahrland (fp) anför: 

Utskottet har accepterat den föreslagna grundlagsändringen och ansett att 

sakfrågan om förhandsgranskning av videogram lämpligen bör behandlas i 

anslutning till den till våren aviserade propositionen i ämnet. Jag har ansett 

mig kunna ansluta mig till utskottet i denna bedömning. Jag vill emellertid 

understryka. att min inställning överensstämmer med den som kommit till 

uttryck i Kjell Johanssons (fp) motion och att jag sttlcdcs anser att 

yttrandcfrihetsutrcdningens förslag bör ligga till grund för det fortsatta 

arbetet kring frågorna om förhandsgranskning av film och videogram. 
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På samma sätt innehiir mitt stiillningstagande till förslaget i motion 

l 983/84: 1362 av Ingrid Sundberg m. n. ( m) om Sveriges Radios stillning och 

om reklam i etermedierna endast att jag anser att sakfrf1gorna bör behandlas i 

anslutning till de väntade regeringsförslagen i dessa ämnen. 
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Kulturutskottets yttrande 

1984/85:1 y 

13 

Bilaga 

om möjlighet till förhandsgranskning av filmer och videogram (prop. 
1984/85:83 delvis) 

Till konstitutionsutskottet 

Konstitutionsutskottet har herett kulturutskottet tillfälle att yttra sig över 

dels proposition 1984/85:83 om ändring i regeringsformen m. m .. i vad avser 

en i propositionen föreslagen ändring i punkt 4 överg{rngsbestämmelserna till 

lagen (1976:871) om ändring av regeringsformen, dels tre motioner som 

väckts med anledning av propositionen i denna del. nämligen 1984/85:259. 

1984/85 :260 och 1984/85 :261. De i propositionen föreslagna ändringarna 

innebär att det skall bli möjligt att införa lagbestiimmelser om förhands

granskning av videogram som skall visas offentligt. 

Propositionen 

I propositionen erinras om att det inte finns n[1gon bestiimmclse för 

videogram som motsvarar bestämmelserna i förordningen ( 1959:348) med 

särskilda bestämmelser om hiografföreställningar m. m. (biografförordning

en) som avser förhandsgranskning av film som skall visas offentligt. Däremot 

finns det möjlighet att ingripa i efterhand med stöd av bestämmelserna i lagen 

( 1981 :485) om förbud mot spridning av filmer och videogram med våldsinslag 

(videovåldslagen). 

Föredragande statsrådet erinrar om att yttrandefrihetsutredningens för

slag i betänkandet (SOU 1983:70) Värna yttrandefriheten. vari behandlas 

bl. a. frågor om förhandsgranskning av film och videogram. f. n. bereds inom 

regeringskansliet. Arbetet har inriktats p{t att förslag till grundlagsiindring 

skall kunna antas av riksdagen i anslutning till 1988 ärs val. Det iir dock enligt 

föredragande statsrådet angeliiget att fögiirder vidtas sa snart som möjligt för 

att motverka spridningen av videogram med extrema vMdsskildringar. Han 

har för avsikt att inom kort Higga fram förslag som innebiir en utvidgning av 

reglerna i biografförordningen till att giilla iiven förhandsgranskning av 

videogram som skall visas offentligt. Enligt ett svar på en interpellation den 

19 oktober 1984 skall regeringen diirvid även föres!;'\ vissa skiirpningar av 

videovålds/agen. 

Den begränsning av yttrandefriheten som en lagstiftning om förhands

granskning av videogram skulle inncbiira ligger enligt bedömningen i 

propositionen inom ramen för de undantagsmöjligheter som anges i 2 kap. 

13 §regeringsformen (RF). Föredragande statsrt1det anser att det däremot. 

med hiinsyn till reglerna orri mötesfrihet. behövs en ändring i punkt 4 
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öwrgängsbestämmclserna till lagen ( 1976:871) om iindring i regeringsfor

men. En sädan ändring föreslas. 

I propositionen erinras om att kritik framförts mot vissa delar av förslaget 

frän yttrandefrihetsutredningen .. Bl. a. mot denna bakgrund kommer frågor 

om förhandsgranskning av filmer och videogram att utredas. Syftet med en 

sttdan förhandsgranskning skall i första hand vara att skydda barn och 

ungdom friin de skadeverkningar som våldsskildringar i filmer och video

gram kan medföra. 

Motioner 

I motion 1984/85:259 av Anders Björck m. fl. (m) yrkas att riksdagen 

beslutar att som sin mening ge regeringen till. känna vad som anförts i 

motionen angfiendc obligatorisk förhandsgranskning av alla videogram. 

!vlotionärerna avvisar en lagreglering som inneb~ir krav på obligatorisk 

förhandsgranskning av alla videogram. 

I motion 1984/85:260 av Kjell Johansson (fp) yrkas att riksdagen som sin 

mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförs om inriktningen 

av det fortsatta arbetet med frågan om censur av film och videogram. 

Motionären anser att kommande förslag om lagstiftning bör avse endast 

förhandsgranskning av videogram som skall visas offentligt för barn och 

ungdom. Även bestämmelserna om förhandsgranskning av film bör begrän

sas till att avse film som skall visas offentligt för barn och ungdom. Nägon 

lagstiftning om förhandsgranskning av film och videogram som är avsedda att 

visas privat bör enligt motionärens mening inte införas. En utveckling bör i 

stället ske av möjligheten att i efterhand ingripa mot filmer och videogram 

vars innehåll är uppenbart skadligt. 

I motion 1984185:261 av Ingrid Sundberg (m) yrkas att riksdagen begär att 

regeringen vid utfärdande av regler för förhandsgranskning av videogram 

beaktar vad som i motionen anförts om undantagande av vissa videogram 

från förhandsgranskning vid offentlig visning. 

I motionen anförs att idrottsvideogram, naturvideogram och s. k. mässvi

deogram bör undantas från förhandsgranskning. 

Vidare har under allmänna motionstiden itr 1984 väckts sju motioner om 

friimst förhandsgranskning av film och videogram, nämligen 1983/84:472 

(fp). 1983/84:519 (c), 1983/84:742 (c). 1983/84:1392 (fp. c). 1983/84:1400 (s. 

c). 1983/84:2126 (fp) och 1983/84:2131 (c). Motionerna har remitterats till 

knnstitu tionsutskottct. 

Sammanfattningsvis innebiir dessa motionsyrkanden följande. Enligt 

motion 472 bör riksdagen snarast besluta i enlighet med yttrandcfrihetsutred

ningens förslag om förhandsgranskning av videogram. Videogram. som skall 

säljas eller hyras ut, bör enligt motionerna 519. 7-12. 1400 och 2131 

förhandsgranskas. Enligt motionerna 1392 och 1-100 bör videogram granskas 

enligt samma regler som nu giiller för film som skall visas offentligt. I motinn 
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1392 yrkas iiven att rcgaingen med förtur behandlar prohlemct med 

videogram och våld. Slutligen yrkas i motion 2126 att regeringen vid 

beredningen av yttrandcfrihetsutredningens förslag beaktar vad som anförts 

i motionen om att filmer skall kunna tillMas för visning för barn under 

förutsiittning att det sker i vuxens siillskap. 

Utskottet 

Utskottet har i skilda sammanhang framhallit angelägenheten av att barn 

och ungdom skyddas från skadeverkningar som våldsskildringar i filmer och 

videogram kan medföra. 

I propositionen föreslås en ändring av övergångsbestämmelserna till lagen 

(1976:871) om ändring av regeringsformen, som gör det möjligt att utvidga 

bestiimmelserna om förhandsgranskning av film som skall visas offentligt till 

att giilla även vidc;-ogram som skall visas offentligt. 

I det för<.>gaende har redovisats motionerna 259, 260 och 261 väckta med 

anledning av propositionen. 1\fotionärerna har inte något att invända mot det 

i propositionen framlagda lagförslaget. 

Utskottet har i likhet med motionärerna inte något att erinra mot 

prnpositionsförslagct. 

Regeringen avser, som utskottet ovan redovisat, att inom kort återkomma 

till riksdagen med förslag som innebiir bl. a. att förhandsgranskningen av film 

utstriicks till att giilla även videogram som skall visas offentligt. Avsikten är 

ocksi1 att ett fortsatt utredningsarbete om förhandsgranskning av film och 

videogram skall pabörjas. 

Yrkanden som huvudsakligen avser framtida regler beträffande förhands

granskning av film och videogram samt ingripanden i efterhand mot film och 

videogram med väldsinslag har framställts dels i motionerna 259, 260 och 

261. dels i sju motioner väckta under allmänna motionstiden år 1984. 

\1otionsyrkandena har redovisats i det föregående. 

Utskottet anser att det inte finns anledning för riksdagen att nu uttala sig 

om innehålkt i den kommande propositionen om bl. a. förhandsgranskning 

av videogram som skall visas offentligt. Riksdagen för, enligt föredragande 

statsrf1det, tillfälle att ta ställning till propositionen inom kort. Vid utarhetan

dct av denna för regeringen anledning att överväga om vissa kategorier av 

vidL'ogram hör undantas fran förhandsgranskning. 

Riksdagen bör inte heller nu uttala sig om innehållet i den lagstiftning som 

kan bli följden av det aviserade utredningsarbetet om förhandsgranskning av 

film och videogram. Enligt urskoctet~ mening bör inte hellL'r p<igäende 

beredning av yttrandefrihetsutredningens förslag föregripas. 

Stockholm den 12 december 1984 

J>{1 kulturutskottets vägnar 

INGRID SUNDBERG 
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Niirrnrandc: Ingrid Sundberg (m). Ing-Marie Hanssnn (s). Tyrn Johansson 
(s). Karl Boo (c), Tore Nilsson (m), Catarina Rönnung (s). \-taja Biickström 
(s), Lars Ahlmark (m), Stina Gustavsson (c), Berit Oscarsson (s), Gunnar 
Thollandcr'(s). Gunnel Liljegren (m). Eva Hjelmström (vpk), Mnna Sahlin 
(s) och Kerstin Ancr (fp). 

Avvikande meningar 

1. Ingrid Sundberg. Tore '.'Jilsson. Lars Ahlmark och Gunnel Liljegren (alla 

m) anser att den del av utskottets yttrande som på s. 3 hiirjar .. Utskottet 

anser .. och pi1 s. 4 slutar .. förslag föregripas" bort ha följande lydelse: 

Alla former av censur inger enligt utskottets mening siirskilda hetiinklighc

ter fdin yttrandefrihetssynpunkt. Vissa inskränkningar kan dock vara 

motiverade för au skydda barn o:.:h ungdom från skadliga våldsskildringar. 

Det sagda far emellertid inte åberopas som skiil för att bestämmelser införs 

om förhandsgranskning av alla videogram. Kommande lagstiftning hör. i 

överensstämmelse med vad som anförs i motion 259 samt i motion 260 i 

motsvarande del. t. ex. inte gälla videogram för uthyrning och försäljning. 

Utskottet har i det föregående tillstyrkt den föreslagna ändringen av 

övergiingsbestämmelserna till lagen (1976:871) om ändring i regeringsfor

men vilken möjliggiir lagstiftning om förhandsgranskning av videogram som 

skall visas offentligt. Utskottet anser emellertid inte att alla videogram som 

skall visas offentligt bör förhandsgranskas. Det framstår nämligen för 

utskottet som byrf1kratiskt och onödigt rcsurskriivande att förhandsgransk

ningen skulle omfatta sådana kategorier av videogram som nämns i motion 

261. Vad utskottet anfört hör beaktas i den kommande propositionen om 

bl. a. förhandsgrans~ning av videogram som skall visas offentligt. 

2. Karl Boo (c) och Stina Gustavsson (c) anser att det efter den del av 

utskottets yttrande som pi't s. 4 slutar .. förslag föregripas .. hort ha funnits ett 

stycke med följande lydelse: 

Dit det numera är oomtvistat att underh{11lningsviild har skadevcrkningar 

främst pi1 barn och ungdom är det angeHiget att åtgiirder mot skadliga 

våldsskildringar vidtas. Det är diirför beklagligt att regeringen inte redan nu 

tagit upp frågan om ytterligare åtgihcler mot vi'tlclsinslag i videogram. t. ex. 

förhandsgranskning av videogram som förhyrs eller försiiljs. Vi vill erinra om 

att det föreligger ett antal motioner med denna inriktning. Vi förutsiitter nu 

att den aviserade utredningen om förhandsgranskning av film och videogram 

arbetar snabbt och att riksdagen snarast fär ta ställning till förslag i iirendet. 

minab/gotab Stockholm 1985 79526 


