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Övriga uppgifter: 

Sammandrag: Internet har under de senaste åren blivit vårt främsta kommunikationsmedel. Detta 

har även uppmärksammats av terroristgrupper och personer med en terroristisk agenda, och 

följaktligen har terroristiskt innehåll börjat spridas på internet, bland annat i form av propaganda 

samt utbildning och rekrytering av anhängare. Terrorism utgör ett allvarligt hot mot det demokratiska 

samhället, men åtgärder som vidtas för att bekämpa terrorism får trots allt inte inskränka de 

grundläggande fri- och mänskliga rättigheterna mer än vad som är nödvändigt. 

Avhandlingens syfte är att med hjälp av den rättsdogmatiska metoden granska hur innehåll på 

internet kan begränsas då syftet är att förebygga terrorism och hur detta förhåller sig till 

yttrandefriheten. Avhandlingen granskar hur tillgång till internet får skydd under yttrandefriheten 

särskilt med beaktande av spridning och mottagande av information. Vidare bedöms hur olagligt 

terroristiskt innehåll på internet regleras och hur regleringen förhåller sig till yttrandefrihetens 

inskränkningsgrunder. I avhandlingen granskas både informationsskaparnas och 

tjänsteleverantörernas ställning och skyldigheter. 

Avhandlingen innehåller tre huvuddelar. I avhandlingens andra kapitel granskas hur tillgång till 

internet får skydd som en grundläggande rättighet, särskilt med beaktande av yttrandefriheten. Vidare 

behandlas samma fråga från en människorättssynvinkel. I det tredje kapitlet beskrivs hur terroristiskt 

innehåll på internet kan begränsas i enlighet med strafflagen, yttrandefrihetslagen och lagen om 

tjänster inom elektronisk kommunikation. Dessutom behandlas rekommendationer och 

linjedragningar antagna av EU och riktade till tjänsteleverantörer på internet. I det fjärde kapitlet 

bedöms hur åtgärderna som beskrivits i det tredje kapitlet förhåller sig till yttrandefrihetens 

inskränkningsgrunder.  

I avhandlingens slutsatser kan märkas att regleringen mestadels är enhetlig med grunderna för en 

inskränkning av yttrandefriheten. Emellertid har det uppmärksammats att regleringen som en helhet 

är en aning komplicerad, vilket kan vidare utgöra ett hot mot de grundläggande rättigheterna. 

Dessutom är kriminaliseringen av mottagande av utbildning för terrorismsyften exceptionell, vilket 

utgör en utmaning för proportionalitetskravet vid en inskränkning av yttrandefriheten. I slutet av 

avhandlingen behandlas även kommande lagstiftningsändringar som innebär nya utmaningar för 

yttrandefriheten.   
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1. INLEDNING 

1.1  Introduktion och bakgrund till ämnet 

 

Under de senaste 30 åren har internet blivit det främsta sättet som människor kommunicerar 

med varandra. Förutom att internet har ersatt vissa traditionella kommunikationssätt1 har 

även nya sätt att kommunicera uppstått. Den kanske mest övergripande innovationen inom 

onlinetjänster är sociala medier, där människor kan publicera bland annat texter, bilder och 

videon för en nästan gränslös publik. På internet kan man kommunicera snabbt, relativt 

anonymt och gränsöverskridande, vilket gör att information och tankar kan spridas med en 

helt ny volym. 

Enligt statistikcentralen använder 82 procent av de 16–89-åriga finska medborgarna internet 

varje dag, och 92 procent av den finska befolkningen är internetanvändare.2 Idag använder 

det vill säga största delen av de finska medborgarna internet. Internets betydelse har även 

uppmärksammats på den internationella scenen och år 2016 beslöt FNs råd för de mänskliga 

rättigheterna att tillgång till internet ska anses som en mänsklig rättighet, vilket i praktiken 

betyder att staterna inte får arbiträrt blockera eller hindra tillgången till internet för deras 

medborgare.3  

Samma teknologi som möjliggör detta unika kommunikationssätt kan dock även användas 

för att främja terrorism. Det är inte alls konstigt att personer med en terroristisk agenda har 

funnit internet som ett effektivt verktyg för spridning av propaganda, kommunicering med 

likasinnade och utbildning samt rekrytering av anhängare. Enligt FNs redogörelse över hur 

terroristorganisationer använder internet kan sex kategorier identifieras: propaganda 

(inkluderat rekrytering, radikalisering och uppmaning till terrorism); finansiering; 

utbildning; planering (inkluderat privata diskussioner samt öppen information); exekution 

och cyberattacker.4 

Terrorism utgör ett hot mot demokrati, rättsstaten och de grundläggande fri- och 

rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna (”grundläggande- och mänskliga 

 
1 E-post har ersatt normal post i en hög grad och utvecklingen fortsätter, vidare läses tidningar och böcker 

nuförtiden mycket även online. 
2 Statistikcentralen, 2020. 
3 A/HRC/32/L.20, s. 2-3. 
4 UNDOC, 2012, s. 3. 
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rättigheterna”), vilket vidare berättigar staterna att vidta åtgärder för att bekämpa terrorism. 

Däremot kan ändå dåligt implementerade eller drakoniska åtgärder för bekämpning av 

terrorism motverka sitt eget syfte.5 Således borde inte åtgärder för bekämpning av terrorism 

gå längre än vad som är nödvändigt för upprätthållande av fred och säkerhet. FNs 

generalförsamling har uttalat det följande gällande användning av internet för terroristiska 

ändamål: 

Expressing concern at the increasing use, in a globalized society, by terrorists and their 

supporters, of information and communications technologies, and noting in this regard that 

the prevention and suppression of terrorism is a public interest of great importance, while 

reaffirming that States must ensure that any measures taken to combat terrorism are in 

compliance with their obligations under international law, in particular international human 

rights law, international refugee law and international humanitarian law.6 

Även om det har funnits terrorism i olika former sedan länge, har bekämpande av terrorism 

blivit en internationellt central fråga efter terroristattackerna i USA år 2001, vilket ledde till 

att USA startade ”kriget mot terrorism”. Kriget mot terrorism började vidare bedrivas både 

militärt och genom rättspolitiska medel.7 Ageranden som tidigare varit oacceptabla har 

börjat riktas mot det som kallas för terrorism, vilket har lett till grova inskränkningar i de 

grundläggande- och mänskliga rättigheterna.8 Människorättsproblem vid bekämpande av 

terrorism har uppstått speciellt i de stater som har ”startat krig” i syftet att bekämpa 

terrorism.9  

Kriget mot terrorism har således fungerat som ett sätt för vissa länder att berättiga illegitima 

åtgärder mot minoriteter eller politiska motståndare.10 Eftersom ländernas uppfattningar om 

terrorism varierar, har man inte kunnat nå någon internationell konsensus över definitionen 

av terrorism.11 Detta möjliggör för vissa länder att utnyttja terrorism som ett sätt att stämpla 

 
5 Nuotio, 2018, II RIKOSLAJIT>22. RL 34a: Terrorismirikokset>Yleistä. 
6 A/HRC/38/L.10/Rev.1, s. 2. 
7 Detta har vidare orsakat att ofta när man tänkte på terrorism uppstår en bild av en radikal religiös rörelse, och 

terrorism länkas särskilt med den islamistiska extremismen Nuotio, 2018, Rikosoikeus>II RIKOSLAJIT>22. 

RL 34a: Terrorismirikokset.  
8 Flyghed, 2005, s. 392. 
9 Lindstedt, 2002, s. 436.  
10 Lindstedt, 2002, s. 439. 
11 Ojanen, 2007, s. 1054. 

https://fokus-almatalent-fi.libproxy.helsinki.fi/teos/GAIBCXJTBF#kohta:II((a0)RIKOSLAJIT
https://fokus-almatalent-fi.libproxy.helsinki.fi/teos/GAIBCXJTBF#kohta:II((a0)RIKOSLAJIT(:22.((20)RL((20)34a(((:((20)Terrorismirikokset
https://fokus-almatalent-fi.libproxy.helsinki.fi/teos/GAIBCXJTBF#kohta:II((a0)RIKOSLAJIT(:22.((20)RL((20)34a(((:((20)Terrorismirikokset(:Yleist((e4)
https://fokus-almatalent-fi.libproxy.helsinki.fi/teos/GAIBCXJTBF
https://fokus-almatalent-fi.libproxy.helsinki.fi/teos/GAIBCXJTBF#kohta:II((a0)RIKOSLAJIT
https://fokus-almatalent-fi.libproxy.helsinki.fi/teos/GAIBCXJTBF#kohta:II((a0)RIKOSLAJIT(:22.((20)RL((20)34a(((:((20)Terrorismirikokset
https://fokus-almatalent-fi.libproxy.helsinki.fi/teos/GAIBCXJTBF#kohta:II((a0)RIKOSLAJIT(:22.((20)RL((20)34a(((:((20)Terrorismirikokset
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sin motpart, utan att motpartens handlingar objektivt kunde anses som terrorism. Så som det 

ofta sägs, ”den enes terrorist är den andres frihetskämpare”.12 

I de nordiska länderna har inte lika drakoniska åtgärder vidtagits som till exempel i USA, 

men kriget mot terrorism har påverkat de mänskliga rättigheterna även här.13 Likaså har EU 

i allmänhet inte vidtagit så grova åtgärder som vissa andra länder i världen för bekämpning 

av terrorism. Dock har det funnits problem på detta område även inom EU.14  

Enligt skyddspolisen tar terrorism uttryck i terrordåd med en våldsbejakande ideologi som 

drivkraft. Attackerna kan rikta sig mot civilbefolkningen, mål som symboliserar fienden eller 

infrastruktur.15 För tillfället ligger hotet avseende terrorism på nivå två på en fyrgradig skala 

i Finland. De främsta hoten i Finland är radikala islamistiska organisationer som ISIS, al-

Qaida och al-Shabab, men det primära hotet är ändå enskilda aktörer eller grupper med en 

radikal islamistisk ideologi och avsikt. Även hotet om högerextrem terrorism har ökat, bland 

annat på grund av samhälleliga motsättningar och radikalisering på internet. 16 

I EU har bekämpande av terrorism blivit aktuellt speciellt efter terroristattackerna i Madrid 

(2004) och London (2005). Under 2010-talet har Europa utplånats av många terroristattacker 

som länkats med islamistisk extremism och speciellt ISIS, bland annat i Nizza (2016), 

Bryssel (2016) och Paris (2015).17 År 2011 begick Anders Bering Brejvik en förödande 

terroristattack på Utøya, vars syfte enligt honom var att skydda Europa från islam samt 

mångkulturalism.18 Det enda brottet som till denna dag i Finland har behandlats som ett brott 

med ett terroristiskt syfte, är händelsen där en man knivhögg flera personer i Åbo centrum 

år 2017. Gärningsmannen motiverade gärningen med jihadistiska ideologier och ändamål.19 

Speciellt jihadistgrupper har varit aktiva på internet, där exempelvis al-Qaidas mest kända 

produktion är nätpublikationen Inspire, genom vilken organisationen sprider propaganda i 

västerländerna. Trots al-Qaidas Inspire, är den kändaste och bredaste produktionen ändå ISIS 

 
12 För vidare information, har bland andra har Malkki skrivit om problemet med definitionen av terrorism. 

Malkki, 2014. Även Ojanen har behandlat definitionen av terrorism. Ojanen, 2007. 
13 Flyghed, 2005, s. 393. 
14 Ojanen, 2007, s. 1069. Europeiska människorättsdomstolen har behandlat flera fall där frågan har varit ifall 

staten har begränsat en individs mänskliga rättigheter i för hög grad i syfte att bekämpa terrorism. Mer om detta 

finns i avhandlingens kapitel 4.1.7. 
15 Skyddspolisen, 2020a. 
16 Skyddspolisen, 2020b. Inrikesministeriet, 2018, s. 11–12. 
17 Kokkonen, 2017. 
18 Nuotio, 2018, RL 34a: Terrorismirikokset – yleistä. 
19 Olycksutredningscentralen, 2018. 
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mediaproduktion. ISIS har publicerat chockerade videon och rekryterat anhängare samt 

lockat utländska terroriststridare via sociala medier. ISIS ”innovativa” sätt att använda sig 

av den digitala median har vidare lett till att även andra terroristorganisationer har börjar 

kopiera deras tillvägagångssätt.20  

Det terroristfrämjande och våldsamma materialet som varit lätt tillgängligt på internet har 

ansetts som en av de bidragande orsakerna till att många har åkt från västerländerna som 

utländska stridare till Syrien och Irak.21 Terroristorganisationer kontaktar ofta personer som 

är ensamma eller marginaliserade och fokuserar på individens upplevelser om orättvisa, 

uteslutning och förnedring och påstår vidare att individen kunde må bättre som en del av en 

grupp, i detta fall en terroristorganisation.22 Även rasism mot invandrare skär en större klyva 

mellan personen och samhället, vilket i värsta fall kan leda till radikalisering.23  

Sociala medierna har använts i flera terroristattacker, bland annat för att sprida skräck via 

videon och diverse kampanjer. Myndigheternas och tjänsteleverantörernas åtgärder har dock 

varit framgångsrika, och det öppet tillgängliga terroristiska materialet på social media har 

minskat under de senaste åren. Trots detta har terroristorganisationerna inte gett upp; 

kommunikationen har flyttat allt mer till dolda kanaler, till exempel olika 

direktmeddelandetjänster.24 Eftersom åtgärderna för att bekämpa terroristiskt innehåll på 

internet måste ständigt anpassas till den pågående utvecklingen, kommer behovet för dylika 

begränsande åtgärder inte att avta i framtiden. Däremot är det viktigt att staterna inte 

begränsar individernas grundläggande- och mänskliga rättigheter mer än vad som är 

nödvändigt. 

 

 
20 Malkki och Pohjonen, 2019, s. 28. Malkki och Pohjonen har gjort en täckande studie över jihadistisk 

kommunikation på internet i Finland där olika sätt för jihadistiska grupper att använda sig av internet och dess 

samband till Finland har behandlats. Enligt Malkki och Pohjonen finns fyra olika skeden för utveckling av 

jihadistisk kommunikation på internet vilka till en del överlappar varandra: (i) användning av statiska nätsidor 

för spridning av information, (ii) användning av nätforum som möjliggjorde interaktiv kommunikation mellan 

terroristorganisationerna och anhängarna, (iii) användning av sociala medier, speciellt Facebook, Twitter och 

Youtube samt (iv) användning av krypterade kanaler. Idag används speciellt Telegram men även andra tjänster 

som t.ex. Kik, Whatsapp eller Signal för kommunikation med anhängare eller spridning av propaganda. Malkki 

och Pohjonen, 2019. s. 25–26. 
21 ibid, s. 14. 
22 European Commission’s expert group on violent radicalisation, 2008, s. 9. 
23 Gällande detta se Yles artikel om rekrytering av utländska stridare. Rigatelli, Rissanen och Hurtta, 2015. 
24 Malkki och Pohjonen, 2019, s. 14. 
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1.2 Frågeställningar, syfte och metod 

1.2.1 Frågeställningar och syfte 

Syftet med avhandlingen är att undersöka när innehåll på internet kan begränsas då syftet 

är att förebygga terrorism, och hur detta förhåller sig till yttrandefriheten”. Avhandlingen 

strävar efter att klargöra hur tillgång till internet i praktiken får skydd som en grundläggande- 

och mänsklig rättighet speciellt med beaktande av spridning och mottagande av information. 

Vidare är ett av avhandlingens syften att granska i vilka situationer innehåll på internet kan 

begränsas i syftet att förhindra terrorism, och särskilt hur detta förhåller sig till 

yttrandefrihetens inskränkningsgrunder.  

Eftersom avhandlingens syfte är att beakta helheten av den reglering som finns avseende 

bekämpning av terroristiskt innehåll på internet, berör avhandlingen flera rättssubjekt med 

olika roller och skyldigheter. En stor del av internet som vi idag använder består av 

tjänsteleverantörer som möjliggör informationsspridning, samt slutanvändare som skapar 

det konkreta innehållet. När det handlar om spridning av terroristiskt innehåll på internet 

åläggs skyldigheter för bägge, men skyldigheterna skiljer sig från varandra. För att 

avhandlingen ska behandla forskningsfrågan så heltäckande som möjligt, beaktas både 

slutanvändarnas och tjänsteleverantörernas ställning vid spridning av terroristiskt innehåll i 

avhandlingen.  

1.2.2 Metod och material 

Eftersom både statsförfattningsrätt och straffrätt behandlas i avhandlingen, karaktäriseras 

avhandlingen av rättsområdespluralism. I avhandlingen granskas straffrätten från en 

statsförfattningsrättslig synvinkel i och med att straffrättsliga bestämmelser granskas utifrån 

de grundläggande- och mänskliga rättigheterna. Avhandlingen hör även till 

kommunikations- och informationsrättens område, eftersom den behandlar frågor gällande 

grundläggande- och mänskliga rättigheter inom kommunikation.25 

Avhandlingens huvudsakliga metod är rättsdogmatisk, eftersom syftet med avhandlingen är 

att tolka och systematisera regleringen som finns kring forskningsfrågan. Med hjälp av den 

 
25 Neuvonen beskriver kommunikations- och informationsrätten som ett rättsområde som inbegriper 

granskning av de grundläggande och mänskliga rättigheterna som hör ihop med kommunikation och 

information och annan lagstiftning i samband med det, och som systematiserar och analyserar rättsliga reglerna 

och fungerar som en förmedlare av information mellan rättsvetenskapen och de andra samhällsvetenskaperna. 

Neuvonen, 2019, s. 19. 
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rättsdogmatiska metoden fastställs innehållet i den gällande lagstiftningen.26 Enligt 

Hirvonen fastställer den rättsdogmatiska metoden en tolkningsuppfattning gällande 

innehållet i en rättsnorm, och även en normuppfattning om att normen hör till rättssystemet. 

Den rättsdogmatiska metoden behandlar dock inte endast rättsnormer, utan även 

rättsprinciper, och inbegriper även avvägning och samordning av rättsprinciper.27 I denna 

avhandling systematiseras och tolkas både rättsnormer och rättsprinciper gällande 

forskningsfrågan enligt den rättsdogmatiska metoden de lege lata.28 I slutet av avhandlingen 

framförs dock även ställningstaganden de lege ferenda om vilken riktning som 

lagstiftningsutvecklingen möjligtvis kunde gå mot för att åstadkomma effektiv bekämpning 

av terroristiskt innehåll på internet som samtidigt tryggar de grundläggande- och mänskliga 

rättigheterna.29 

I forskningen användes grundlagsenlig lagtolkning, då fokus för granskningen kommer att 

vara systemet för de grundläggande fri- och rättigheterna (”grundläggande rättigheterna”). 

Avhandlingen strävar efter att i slutändan alltid binda tolkningen till de grundläggande 

rättigheterna.30 Denna tolkningspraxis får stöd av grundlagsutskottets praxis, där en 

grundlagsenlig lagtolkning har fastställts för tolkning av den gällande rätten.31 

Enligt Aarnio är rättskälleläran den juridiska argumentationens hörnsten, som drar gränsen 

mellan vad som är juridiskt och icke-juridiskt.32 Traditionellt finns det tre olika typer av 

rättskällor i Finland: starkt förpliktande, svagt förpliktande och tillåtna rättskällor. Till starkt 

förpliktande rättskällorna hör lagen, till svagt förpliktande hör domstolsbeslut samt 

förarbeten och till tillåtna hör doktrin. Genom dessa rättskällor motiveras svaret på 

forskningsfrågan de lege lata.33  

I den nationella rätten har GL ett hierarkiskt företräde i förhållande till normala lagar. EU-

rätt har däremot företräde i relation till all nationell rätt, även GL. EU-rätten fastställs i EU 

 
26 Hirvonen, 2011, s. 21–22. 
27 Hirvonen, 2011, s. 24. 
28 I de lege lata forskning granskas den gällande lagstiftningen och grundar sig på rättskälleläran. Kolehmainen, 

2015, s. 108. 
29 I de lege ferenda forskning värderas olika alternativ och lösningar som lagstiftning möjligen i framtiden 

kunde följa. De lege ferenda forskning kan bildas som en biprodukt då man tolkar och systematiserar det 

gällande rättssystemet. Kolehmainen, 2015, s. 3.  
30 Gällande läran om grundlagsenlig lagtolkning, se Siltala, 2003, s. 571. 
31 GrUB 25/1994 rd, s. 4. 
32 Aarnio, 2006, s. 283. 
33 ibid. 
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lagstiftning samt EU-domstolens beslut. Motsvarande hierarkiskt företräde har även EMRKs 

bestämmelser och EMDs beslut.34  

Medan tolkningen av de grundläggande rättigheterna i avhandlingen sker med hjälp av GL, 

tolkas innehållet i de mänskliga rättigheterna främst i ljuset av EMRK. EMRK anses i 

allmänhet vara den viktigaste människorättskonventionen för Finland.35 Eftersom EMDs 

praxis innehåller den praktiska dimensionen av konventionen, bör det studeras för att avgöra 

det detaljerade innehållet i EMRK. EMDs beslut är rättslig bindande ställningstaganden om 

konventionens innehåll och genom att binda sig till EMRK har Finland även godkänt 

domstolens jurisdiktion och domarnas bindande verkan. Således ska EMRK samt EMDs 

tolkning av EMRK beaktas i all myndighetsverksamhet i Finland. Samma bindande verkan 

har besluten från tillsynsorgan till andra människorättskonventioner som Finland 

undertecknat.36 Andra människorättskonventioner som behandlas i avhandlingen är FNs 

internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (MP-konventionen) 

och FNs internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ESK-

konventionen).37 

Som tillägg till GL och de internationella människorättskonventionerna skyddas även 

individernas rättigheter i EU lagstiftning, främst genom unionens egen skyddsmekanism 

som grundar sig på Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2010/C 

83/02, ”EU stadgan om de grundläggande rättigheterna”), som blev rättsligt bindande i och 

med Lissabonfördraget.38 EU stadgan om de grundläggande rättigheterna gäller dock endast 

när medlemsstaterna tillämpar unionsrätten39 i jämförelse med EMRK vars bestämmelser är 

tillämpliga i all myndighetsverksamhet oberoende vilket rättsområde det faller under. I 

denna avhandling blir EU:s skyddsmekanism för de grundläggande rättigheterna aktuell, då 

användning av internet i en hög grad regleras på unionsnivå. Vidare har även bekämpning 

 
34 Hirvonen, 2011, s. 43. Även om EMRK är implementerad i den finska lagstiftningen genom en normal lag, 

ska det allmänna enligt GL 22 § se till att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna 

tillgodoses. 
35 Ojanen, 2010, s. 1. 
36 Hallberg mm., II YLEINEN OSA>4. Kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja Suomen 

perusoikeusjärjestelmä>Kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet>Kansainvälisten valvontaelinten käytännön 

merkitys. 
37 ibid. 
38 Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av 

Europeiska gemenskapen, undertecknat i Lissabon den 13 december 2007. 
39 EU stadgan om de grundläggande rättigheterna Art. 51. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2007.306.01.0001.01.SWE&toc=OJ:C:2007:306:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2007.306.01.0001.01.SWE&toc=OJ:C:2007:306:TOC
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av terrorism harmoniserats inom EU, vilket leder till att medlemsstaterna ska beakta EU 

stadgan om de grundläggande rättigheterna när åtgärder vidtas för bekämpning av terrorism. 

Som tillägg till de starkt förpliktande rättskällorna ovan, behandlas även svagt förpliktande 

rättskällor i avhandlingen, så som förarbeten till den nationella lagstiftningen. För att 

komplettera de starkt och svagt förpliktande rättskällorna stöds systematiseringen och 

tolkningen av rätten som genomförs i avhandlingen även av tillåtna rättskällor, det vill säga 

rättsdoktrinen.40  

1.3 Uppbyggnad, avgränsningar och begrepp 

Avhandlingen delas in i tre huvudrubriker: Tillgång till internet som en grundläggande- och 

mänsklig rättighet (kapitel 2), Terroristbrott på internet samt reglering av olagligt innehåll 

(kapitel 3) och Förhindrande av terrorism som en grund för att begränsa yttrandefriheten 

på internet (kapitel 4). 

I avhandlingens andra kapitel behandlas hur tillgång till internet får skydd under systemet 

för de grundläggande- och mänskliga rättigheterna. I kapitlet beaktas särskilt hur rätten till 

yttrandefrihet förverkligas på internet och hur den har omformats i och med att 

internetanvändningen har ökat under de senaste åren. Vidare beaktas i stora drag även sätt 

tillgång till internet kan få skydd under andra grundläggande- och mänskliga rättigheter. 

Kapitlet är indelat så att det nationella systemet för de grundläggande rättigheterna beaktas 

först. Sedan behandlas systemet för de mänskliga rättigheterna, där både EMRKs och FNs 

ställning till internet som en mänsklig rättighet behandlas. Även om systemet för de 

mänskliga rättigheterna samt de grundläggande rättigheterna inte ska anses som skilda 

system, utan snarare som system som kompletterar varandra41, behandlas systemen separat 

i syftet att sträva efter tydlighet och eftersom källorna i dessa helheter är olika.  

I den nationella granskningen introduceras även yttrandefrihetslagen samt lagen om tjänster 

inom elektronisk kommunikation, eftersom dessa lagar är de primära nationella lagarna som 

reglerar användning av internet. Dessa lagar behandlas genomgående hela avhandlingen, 

eftersom de reglerar enligt vilka grunder information kan begränsas på internet. Det andra 

 
40 Eftersom terrorism är ett politiskt laddat begrepp och ett internationellt problem som skrider över 

landsgränser, har jag strävat till en hög grad av källkritik.  Jag har valt att lämna granskningen av direkt politiska 

och även samhällsvetenskapliga källor utanför avhandlingen, och istället fokuserat på rättsvetenskapliga källor. 

På vissa ställen har jag dock granskat samhällsvetenskapliga källor för att beskriva fenomen på en mer praktisk 

nivå. 
41 Ojanen, 2011, s. 443. 
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kapitlet avslutas med en granskning över reglering av internet i EU, då regleringen i en hög 

grad har harmoniserats inom EU. 

I det tredje kapitlet definieras terroristbrott samt granskas hur olagligt innehåll regleras på 

internet. Utgångspunkten i avhandlingen är att terrorism definieras som ett brott som 

beskrivs i SL och således är syftet med kapitlet att beskriva på vilket sätt terroristbrott kan 

materialiseras på internet. I kapitlet knyts bestämmelserna i SL om terroristbrott ihop med 

verkliga händelser där internet har använts för terroristsyften. Efter att ha definierat 

terroristbrott på internet går avhandlingen vidare till att granska på vilka sätt det olagliga 

innehållet regleras. Här spelar även tjänsteleverantörerna på internet en stor roll, då flera av 

åtgärderna som har vidtagits för att bekämpa terroristiskt innehåll på internet även i hög grad 

berör och reglerar tjänsteleverantörerna. 

I det fjärde kapitlet beaktas på vilket sätt åtgärderna som beskrivits i det tredje kapitlet 

inskränker yttrandefriheten och på vilka grunder detta sker. Granskningen genomförs med 

hjälp av de allmänna grunderna för inskränkningar i de grundläggande rättigheterna som 

utformats i grundlagsutskottets praxis.42 Speciellt yttrandefrihetslagen, lagen om tjänster 

inom elektronisk kommunikation samt SL spelar en viktig roll, eftersom de utgör grunderna 

för de inskränkningar i individens rättigheter som kan göras i syfte att bekämpa terrorism. 

Vidare granskas EMDs rättspraxis som utgör de yttre gränserna för vilka åtgärder som kan 

vidtas i samma syfte. Kapitlet avslutas med en granskning av kommande 

lagstiftningsåtgärder gällande bekämpning av terroristiskt innehåll på internet, samt deras 

möjliga påverkningar på yttrandefriheten. 

I avhandlingen avses med en terroristorganisation eller en terroristgrupp en sådan grupp 

som definieras i SL 34a kap. 6 §, det vill säga en strukturerad grupp, inrättad för en viss tid, 

bestående av minst tre personer, som handlar i samförstånd för att begå ett terroristiskt brott 

i enlighet med SL.  När avhandlingen behandlar en person med en terroristisk agenda avses 

en person som antingen har begått ett brott i terroristiskt syfte enligt SL eller ett försök därtill, 

eller något av de andra relaterade brotten i enlighet med SL 34a kap.43 

Statens övervakning av misstänkta terrorister på internet har avgränsats från avhandlingen. 

Underrättelseverksamhet och datatrafikspaning möjliggör bekämpande av terrorism via 

 
42 GrUB 25/1994 rd, s. 5. 
43 Dessa brott behandlas i avhandlingens kapitel 3. 
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internet och kan även medföra problem med beaktande av de grundläggande- och mänskliga 

rättigheterna ifall det genomförs arbiträrt. Syftet med denna avhandling är ändå inte att 

granska underrättelseverksamhet som vidtas av staten, utan däremot att granska på vilket sätt 

spridning av terroristiskt innehåll på internet som sker av individer i samhället kan 

bekämpas. 

Även cyberterrorism har begränsats från avhandlingen. Med cyberterrorism avses i detta 

sammanhang it-brottslighet, alltså att begå attacker på internet till exempel mot infrastruktur 

eller servrar. Således behandlas inte heller finansiering av terrorism som sker via internet, 

eftersom det i hög grad kan jämställas med it-brottslighet.44 Dessutom regleras finansiering 

av terrorism som en till en viss grad åtskild helhet45 och därmed har det inte på grund av 

forskningsekonomiska skäl varit ändamålsenligt att behandla finansiering av terrorism i 

denna avhandling. 

  

 
44 Ett exempel på finansiering av terrorism som sker med hjälp av internet är en situation där kreditkort stjäls 

genom falska nätsidor och pengarna används för finansiering av terrorism. 
45 Finansiering av terrorism regleras i Finland med lagen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av 

terrorism (444/2017) där vissa aktörer åläggs skyldigheter att vidta åtgärder för förhindrade av finansiering av 

terrorism. Dessa aktörer är främst finansbolag som har den bästa möjligheten att hitta tecken på finansiering 

av terrorism, eftersom pengarna flyttas via dessa bolag. Brottsbeskrivningarna om finansiering av terrorism 

finns ändå i SL 34a kap.  
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2. TILLGÅNG TILL INTERNET SOM EN GRUNDLÄGGANDE- OCH 

MÄNSKLIG RÄTTIGHET 

2.1 Tillgång till internet som en grundläggande rättighet  

De grundläggande rättigheterna i det finska rättssystemet finns i GL. De grundläggande 

rättigheterna är grunden för Finlands statsförfattning och från dem öppnas en vy över det 

hela finska rättssystemet. På grund av deras betydelse för det finska rättssystemet, förhåller 

man sig återhållsamt till ändringar av GL och de grundläggande rättigheterna. Således kan 

GL bara ändras eller från den kan bara avvikas genom kvalificerad lagstiftningsordning. 

Detta medför vidare att de grundläggande rättigheterna kännetecknas av deras stabilitet och 

hierarkiska företräde, trots att det är viktigt att GL återspeglar en aktuell bild av individernas 

rättigheter i samhället.46   

Enligt GL 106 § ska domstolen ge företräde till en grundlagsbestämmelse ifall tillämpningen 

av en bestämmelse i lag skulle strida mot GL, vilket vidare framhäver de grundläggande 

rättigheternas särskilda ställning i rättssystemet. Grundlagsutskottet har även ställt en allmän 

skyldighet för domstolen att använda sig av grundlagsenlig lagtolkning. Detta innebär att för 

att undvika kollisionssituationer avsedda i GL 106 § ska domstolen alltid välja den 

lagtolkning som bäst främjar grundläggande rättigheter och som eliminerar alternativ som 

anses vara i strid med de grundläggande rättigheterna.47 

Den ovan beskrivna formella definitionen av de grundläggande rättigheterna berättar dock 

inte nödvändigtvis om de grundläggande rättigheternas innehåll, utan snarare endast om 

deras ställning i rättssystemet.48 Följande fråga blir då vad som egentligen kan få skydd som 

en grundläggande rättighet.  

Internet är ett viktigt verktyg vid förverkligande av de grundläggande rättigheterna. Internet 

har särskilt ansetts som ett sätt att främja yttrandefrihet, speciellt på grund av dess interaktiva 

natur.49 Internet möjliggör bredare samhälleligt deltagande än något annat medium. Enligt 

GL 12 § hör till yttrandefriheten rätten att framföra, sprida och ta emot information, åsikter 

och andra meddelanden utan att någon i förväg hindrar detta. Det är klart att internet främjar 

alla dessa aspekter av yttrandefriheten. På internet kan människor både ta emot och själv 

 
46 Hallberg, 2010,  I JOHDANTO>1. Perusoikeusjärjestelmä>Perusoikeuksien tarkoitus>Perusarvojen 

vahvistaminen. 
47 GrUB 25/1994 rd, s. 4. 
48 Neuvonen – Rautiainen, 2015, s. 30. 
49 Huovinen, 2010, s. 145. A/HRC/17/27, p. 7. 

https://fokus-almatalent-fi.libproxy.helsinki.fi/teos/FAIBCXJTBF#kohta:I((20)JOHDANTO
https://fokus-almatalent-fi.libproxy.helsinki.fi/teos/FAIBCXJTBF#kohta:I((20)JOHDANTO(:1.((a0)Perusoikeusj((e4)rjestelm((e4)
https://fokus-almatalent-fi.libproxy.helsinki.fi/teos/FAIBCXJTBF#kohta:I((20)JOHDANTO(:1.((a0)Perusoikeusj((e4)rjestelm((e4)(:Perusoikeuksien((20)tarkoitus
https://fokus-almatalent-fi.libproxy.helsinki.fi/teos/FAIBCXJTBF#kohta:I((20)JOHDANTO(:1.((a0)Perusoikeusj((e4)rjestelm((e4)(:Perusoikeuksien((20)tarkoitus(:Perusarvojen((20)vahvistaminen
https://fokus-almatalent-fi.libproxy.helsinki.fi/teos/FAIBCXJTBF#kohta:I((20)JOHDANTO(:1.((a0)Perusoikeusj((e4)rjestelm((e4)(:Perusoikeuksien((20)tarkoitus(:Perusarvojen((20)vahvistaminen
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framföra och sprida information samt åsikter. Även GL 13 §, enligt vilken var och en har 

rätt till mötes- och föreningsfrihet, blir lättare att bedriva då människor kan organisera sig 

via internet bland annat genom att kommunicera med varandra.  

Enligt förarbeten till grundlagsreformen är den centrala avsikten med stadgandet om 

yttrandefrihet att garantera den fria åsiktsbildningen som utgör grunden för ett demokratiskt 

samhälle, den fria offentliga debatten, massmediernas fria utveckling och pluralism samt 

möjligheten till offentlig kritik av maktutövning. Enligt regeringspropositionen hör 

yttrandefriheten inte samman med någon särskild kommunikationsform, till exempel det 

tryckta ordet, utan yttrandefriheten tryggas oberoende av vilken metod som väljs för att 

uttrycka ett budskap.50 Ytterligare har grundlagsutskottet konstaterat att kommunikation via 

datanät innefattar många särdrag som kan lyfta nya perspektiv på yttrandefriheten och 

bestämmelserna om den.51 Både naturliga och juridiska personer har rätt till yttrandefrihet. 

Skyddet för juridiska personer kan bestå antingen av direkt skydd eller indirekt skydd, då 

rättigheterna av en naturlig person skyddas via den juridiska personen.52 

Yttrandefrihetslagen innehåller bestämmelser om hur den i GL tryggade yttrandefriheten 

utövas i masskommunikation. Med masskommunikation avses att leverera information, 

åsikter och andra meddelanden till en publik. Bestämmelserna i yttrandefrihetslagen är 

neutrala och tillämpas i samma grad på alla former av masskommunikation. När 

yttrandefrihetslagen tillämpas på internet, ska specialkaraktären av kommunikationen som 

sker via internet eftersträvas att kännas igen. Kommunikationen kan i vissa fall vara helt 

jämförbart med en privat diskussion mellan individer. Å andra sidan kan kommunikation på 

internet i andra fall helt jämföras med den traditionella median.53  

Grundlagsutskottet konstaterade i sitt betänkande gällande yttrandefrihetslagen att 

elektronisk kommunikation bär många särdrag. Vidare konstaterade grundlagsutskottet att i 

jämförelse med andra medier, så används elektroniska nät exceptionellt mycket av 

privatpersoner samt föreningar och organisationer utan att kommunikationen kan jämställas 

med organiserad publikations- och programverksamhet.54 Syftet med yttrandefrihetslagen är 

alltså inte att reglera privat kommunikation, utan endast sådana meddelanden som är riktade 

 
50 RP 309/1993 rd, s. 60. 
51 GrUU 9/2004 rd, s. 3, GrUU 60/2001 rd, s. 2, GrUB 14/2002 rd, s. 3. 
52 EMD har känt igen juridiska personers yttrandefrihet i flera fall, bland annat Axel Springer AG v. Tyskland, 

2012. Pesonen, 2017, s. 15. 
53 Innanen – Saarimäki, 2010, s. 310. 
54 GrUU 14/2002 rd, s. 3. 
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till allmänheten. Med allmänheten avses en personkrets som inte är utvald på förhand och 

som tar emot ett meddelande. Yttrandefrihetslagen tillämpas ändå på all kommunikation som 

sker åt allmänheten, inte endast organiserad publikations- och programverksamhet. 

Yttrandefrihetslagen innehåller bestämmelser om ansvar samt myndigheternas rätt att 

använda sig av tvångsmedel. Det primära syftet med yttrandefrihetslagen är att reglera 

professionell förmedling eller distribution av information, men den tillämpas även på annan 

informationsförmedling som riktas mot allmänheten. Innehållet av kommunikationen 

regleras genom SL och kontrollen av innehållet sker i efterhand.55 Det bör påpekas att 

förhandscensur har ansetts som en inskränkning av yttrandefrihetens kärna och således är 

förhandscensur i princip förbjudet, eller föremål för väldigt strikta krav.56 

Yttrandefrihetslagen tillämpas på kommunikation som sker via ett medium och således inte 

på tal eller presentationer. Dessutom omfattas privata hemsidor endast av reglerna gällande 

straffrättsligt- och skadeståndsrättsligt ansvar. För den som tekniskt förbereder, skickar, 

förmedlar eller distribuerar information tillämpas lagen endast gällande tvångsmedlen, 

eftersom utgivare eller de som utövar programverksamhet är ansvariga för själva 

innehållet.57   

Bestämmelser om användning av internet finns även i lagen om tjänster inom elektronisk 

kommunikation. Syftet med lagen är att främja utbudet och användningen av elektroniska 

kommunikationstjänster samt säkerställa att kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster på skäliga villkor finns tillgängliga för alla. Genom att främja 

utbudet av användningen av elektroniska kommunikationstjänster blir det även mer 

tillgängligt för alla individer att använda sig av sin yttrandefrihet på internet.  

Yttrandefrihet är dock inte den enda grundläggande rättigheten som kan få uttryck på 

internet, eftersom internet märkvärt även främjar bland annat sociala- och kulturella 

rättigheter.58 Enligt GL 16 § har alla rätt till avgiftsfri grundläggande utbildning samt att 

vetenskapens, konstens och den högsta utbildningens frihet är tryggad. Enligt GL 19 § har 

 
55 Pesonen, 2013, s. 112 och 116. 
56 Från förbudet mot förhandscensur finns det två permanenta undantag som har stiftats i grundlagsordning: 

lagen om filmgranskning (299/1965) och lagen om granskning av videoprogram och andra bildprogram 

(697/1987). Därmed är det möjligt att begränsa även yttrandefrihetens kärna, men endast genom 

grundlagsordning. RP 309/1993 rd, s. 61. Tiilikka, 2007, s. 153. Viljanen, 2001, s. 239. 
57 Pesonen, 2013, s. 114. 
58 Dessa är alla i Finlands grundlag tryggade rättigheter: yttrandefrihet GL 12 §, mötes- och föreningsfrihet GL 

13 § samt kulturella rättigheter GL 16 §. 
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alla som inte förmår skaffa sig den trygghet som behövs för ett människovärdigt liv rätt till 

oundgänglig försörjning och omsorg. Både GL 16 § och 19 § ställer positiva skyldigheter 

för den offentliga makten att förvekliga dem. Förverkligande av de sociala rättigheterna 

förutsätter även yttrandefrihet speciellt vid spridning och emottagande av information. 

Internet är fullt med information som ökar vetskap och utbildning.  

Det finns en mångfald av vetenskapliga artiklar tillgängliga på nätet och böcker flyttas allt 

mer och mer till elektroniskt format. Det är väldigt lätt i dagens läge att hitta information 

bara genom att använda internet. Internet främjar även de sociala rättigheterna genom att det 

är mycket enklare att få information gällande de kulturella- och sociala rättigheterna 

oberoende av var man bor.59 Vidare gör internet informationsutbyte mellan människor från 

olika kulturer möjligt samt ökar myndighetsverksamhetens transparens.60 Det är klart att 

tillgång till internet främjar flera av de rättigheter som är tryggande i GL, med en tyngdpunkt 

på yttrandefriheten. Idag anses att en internetförbindelse ska betraktas som en nödvändig 

nyttighet och att dess funktion, hastighet och kvalitet avgör hur en person kan delta i 

informationssamhället och använda sig av webbtjänster.61 

I litteraturen har det även diskuterats om tillgång till internet kunde anses som en självständig 

grundläggande rättighet. Koulu har ansett att tillgång till internet ska skyddas som en 

grundläggande rättighet och att internets betydelse inte kan kategoriseras under en viss 

rättighet, eftersom internet är så mångfaldigt. Koulu anser alltså att det inte är tillräckligt att 

internet behandlas som en komponent av yttrandefriheten, eftersom så många andra 

grundläggande rättigheter även främjas med hjälp av tillgång till internet.62  Däremot har 

Neuvonen och Rautiainen ansett att tillgång till internet spelar en stor roll i förverkligande 

av yttrandefriheten, men att lyfta det till en grundläggande rättighet inte egentligen ger något 

mervärde jämfört med att internet endast behandlas som en komponent av yttrandefriheten.63 

 
59 Innanen – Saarimäki, 2010, s. 21 
60 Innanen – Saarimäki, 2010, s. 10. Idag finns alla lagar samt förarbeten tillgängliga på nätet vilket gör det 

mycket lättare att kolla innehållet i lagarna. Men denna utveckling gäller inte endast lagar, utan även domar 

och myndighetsbeslut finns fritt tillgängliga på nätet. 
61 Detta har bland annat behandlats i RP 98/2020 rd, s. 117 och 229. 
62 Koulu, 2012, s. 281 och 292. 
63 Enligt Neuvonen och Rautiainen kan de grundläggande rättigheterna delas in i implicita och explicita 

rättigheter, så att de explicita rättigheterna kan härledas rakt från grundlagens text, medan de implicita 

rättigheterna är de grundläggande rättigheter som inte rakt kan härledas från grundlagens text, men snarare från 

de grundläggande rättigheterna som finns i grundlagen. Enligt Neuvonen och Rautiainen är tillgång till internet 

inte en implicit grundläggande rättighet. Neuvonen – Rautiainen, 2015, s. 35. 
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Internets betydelse kan bra demonstreras genom två beslut av den högsta 

förvaltningsdomstolen, HFD 2006:18 samt HFD 12.4.2006 T 876. I båda fallen hade 

kommunen inte beviljat hjälpprogram för användning av internet till en funktionsnedsatt 

person. Högsta förvaltningsdomstolen kom till slutsatsen att hjälpprogram ska beviljas på 

grund av att både privata och offentliga tjänster flyttas allt mer till internet.64 Båda fallen 

beskriver individens rättigheter i samhället och på grund av att vårt samhälle har ändrats till 

ett informationssamhälle, har det även uppstått nya rättigheter för medborgarna som staten 

ska trygga.65 

Med beaktande av avhandlingens syfte kan det konstateras att tillgång till internet får skydd 

under yttrandefriheten samt i en viss grad under andra rättigheter i GL. Även om tillgång till 

internet kan främja även andra grundläggande rättigheter, får tillgång till internet ändå i dag 

främst skydd under yttrandefriheten, särskilt då det är frågan om utspridande och mottagande 

av information. Yttrandefriheten ska således få minst lika högt skydd på internet som den 

får utanför internet. Det är även värt att fästa uppmärksamhet vid att internet i dagens läge 

är ett av de bästa, om inte det bästa, sättet för en normal människa att utöva sin yttrandefrihet.  

2.2 Tillgång till internet som en mänsklig rättighet 

2.2.1 Förenta nationerna 

I december 2003 organiserades World Summit on Information Society, FNs toppmöte 

gällande informationssamhället. Mötet resulterade i en handlingsplan samt en deklaration av 

principer kring informations- och kommunikationsteknik. Deklarationen underströk 

informationssamhällets betydelse vid skyddande av de mänskliga rättigheterna, bland annat 

gällande yttrandefrihet och rätt till utbildning och utveckling.66 

Redan 2011 tog FNs särskilda rapportör ställning till tillgång till internet som en mänsklig 

rättighet. Särskilda rapportörens rapport innehöll rekommendationer till staterna gällande 

skyddet av mänskliga rättigheter på internet. Enligt särskilda rapportören är internet i 

nyckelställning speciellt för förverkligande av artikel 19 i MP-konventionen, som 

föreskriver att var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Särskilda rapportören 

underströk internets unika karaktärsdrag som snabbhet, universalitet och relativa 

 
64 HFD 2006:18 och HFD 12.5.2006 T 876. 
65 Saarenpää, 2016, s. 107. 
66 WSIS-03/GENEVA/DOC/4-E.  
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anonymitet.67 Vidare ansåg särskilda rapportören att arbiträr användning av straffrätt i syftet 

att ålägga påföljder för legitima uttalanden på internet utgör en av de mest allvarliga 

begränsningarna av yttrandefriheten, i och med att det orsakar en chilling effect (avkylande 

effekt) samt andra människorättskränkningar, i värsta fall till och med godtyckligt 

frihetsberövande och tortyr samt andra former av omänsklig och förnedrande behandling. 

Särskilda rapportören uttryckte även oro över tidsplanerad blockering av tillgång till internet 

vid viktiga politiska tidpunkter, som till exempel vid val.68 

Som redan ytligt behandlats i avhandlingens inledning, gav FNs råd för mänskliga rättigheter 

27.6.2016 ett beslut om att tillgång till internet är en mänsklig rättighet. I beslutet bekräftades 

att samma rättigheter som finns utanför internet ska även tryggas på internet. Enligt beslutet 

ska stater inte hindra eller avbryta tillgången till internet i strid med internationella mänskliga 

rättigheter. Rådet uppmuntrade även stater att främja jämlikhet på internet genom att bland 

annat vidta åtgärder för att utveckla system som gör det lättare för personer med 

funktionsnedsättning att använda sig av internet. Ytterligare underströks att det är viktigt att 

bekämpa förespråkande av hat som sprids på internet, även om denna aspekt fick en relativt 

liten roll i beslutet.69  

I juli 2018 förnyade FNs råd för mänskliga rättigheter beslutet som gjorts år 2016. År 2018 

uttryckte rådet bland annat oro avseende människorättsproblem i samband med digital 

ojämlikhet, speciellt med beaktande av kön.70 I beslutet behandlas även företagens ansvar 

över att respektera mänskliga rättigheter på internet.71  

Ett viktigt tillägg beaktande denna avhandling var att FNs råd för de mänskliga rättigheterna 

år 2018 uttryckte oro över ökande användningen av internet för terroristiska ändamål och 

poängterade att förhindrande av terrorism är av ett viktigt allmänt intresse, men att staterna 

måste försäkra sig om att åtgärderna som vidtas gällande förhindrande av terrorism på 

internet ska vara enhetliga med internationell rätt, speciellt med hänsyn till internationell 

lagstiftning om mänskliga rättigheter, flyktingrätt samt humanitär rätt.72  

 
67 A/HRC/17/27, s. 7. 
68 Ibid s. 9. 
69 A/HRC/32/L.20 s. 2-3. 
70 Enligt beslutet är kränkningar av kvinnornas rättigheter på internet ett växande globalt problem som hindrar 

jämlikt utövande av mänskliga rättigheter, som vidare ökar skillnaden mellan könens jämlikhet. 
71 A/HRC/38/L.10/Rev.1. 
72 A/HRC/38/L.10/Rev.1, s. 2. 
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Att beakta tillgång till internet som en rättighet under allmän internationell rätt är 

problematiskt i och med att en stor mängd länder utövar någon typ av blockering av internet, 

bland annat genom att stänga webbsidor eller genom att använda sig av stat-kontrollerade 

filter. Bland annat används censur och övervakning i Brasilien, Indonesien, Sydkorea och 

Turkiet, medan bland annat i Venezuela, Azerbajdzjan, Jordanien och Rwanda finns politiskt 

motiverad kontroll över internetanvändning. Även andra länder som Thailand, Bahrain, 

Etiopien, Tunisien och Iran utövar någon form an censur, blockering eller liknande 

åtgärder.73  

Således kan det inte anses att det ännu finns någon form av koncensus i världen över att 

tillgång till ett öppet internet borde garanteras. Närmast kan det anses att staterna borde hålla 

sig från arbiträr blockering av internet, men även detta är ett problem i praktiken.74 Däremot 

garanteras ett öppet internet inom EU.75 Tillgång till internet ska alltid balanseras med andra 

rättigheter samt tävlande intressen och även detta kan leda till strängare reglering och 

kontroll. I vissa fall är begränsningen av tillgång till internet helt motiverat och berättigat 

under mänskliga rättigheter, till exempel då tillgång till internet kontrollera för vissa grupper, 

bland annat fångar.76 En svårare fråga förblir vad som kan anses som legitimt begränsande 

av tillgång till internet och när staten begränsar rättigheten i allt för hög grad. 

2.2.2 Europeiska människorättskonventionen 

Om yttrandefrihet finns stadgat i EMRK artikel 10 och artikeln tillämpas på internet som ett 

kommunikationssätt. EMD tillämpar samma principer på tolkningen av artikel 10 i ”online” 

och ”off-line” fall. EMD har dock i sin rättspraxis även känt igen internets särskilda karaktär 

som ett sätt för informationsförmedling i jämförelse med den traditionella median. EMD har 

framfört att internet är ett exempellöst sätt för en person att utöva sin yttrandefrihet.77  

I fallet Cengiz and Others v. Turkiet konstaterade EMD att internet har blivit ett av de främsta 

sätten genom vilken individer utövar sin frihet att ta emot och sprida information, vilket 

främjar därmed deltagande i diskussion av politiskt intresse samt allmänt viktiga ärenden. 

Ytterligare konstaterade EMD att internet spelar en viktig roll i främjande av allmänhetens 

 
73 Tully, 2014, s. 180. 
74 Ibid. 
75 Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2120 om en öppen internetanslutning. 
76 Tully, 2014, s. 194. 
77 Cengiz and Others v. Turkiet, 2015, p. 49 och 52. Se även Delfi AS v Estland, 2015, p. 131. 
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tillgång till nyheter samt underlättar informationsspridning överlag.78 Däremot har EMD 

även konstaterat att faror kan uppstå i samband med internet, som till exempel spridning av 

hatpropaganda eller uppmaning till våld.79  

Artikel 10 i EMRK lyder på följande sätt: 

1. Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet 

att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och 

oberoende av territoriella gränser. Denna artikel hindrar inte en stat att kräva 

tillstånd för radio-, televisions- eller biografföretag.  

2. Eftersom utövandet av de nämnda friheterna medför ansvar och skyldigheter, får 

det underkastas sådana formföreskrifter, villkor, inskränkningar eller straffpåföljder 

som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med 

hänsyn till den nationella säkerheten, den territoriella integriteten eller den allmänna 

säkerheten, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral, 

till skydd för annans goda namn och rykte eller rättigheter, för att förhindra att 

förtroliga underrättelser sprids eller för att upprätthålla domstolarnas auktoritet och 

opartiskhet.80 

EMD har i sin praxis konstant betonat yttrandefrihetens betydelse för demokratin.81 

Yttrandefriheten inbegriper rätten till åsiktsfrihet, som inte alls kan begränsas. Ytterligare 

innefattar yttrandefriheten en rätt till att uttrycka och ta emot åsikter och information 

muntligt, skriftligt och genom elektroniska medel. Dessa rättigheter kan begränsas i enlighet 

med det andra momentet i artikel 10.82 

Ett banbrytande fall av EMD gällande yttrandefrihet är fallet Handyside v. Förenade 

Kungariket. I fallet fastslog EMD fyra viktiga principer gällande yttrandefriheten; (i) 

yttrandefriheten är en av grundförutsättningarna för ett demokratiskt samhälle, (ii) 

yttrandefriheten är oberoende av innehållet i informationen, (iii) det finns en hög tröskel för 

att inskränka yttrandefriheten och (iv) EMDs roll i skyddet för yttrandefriheten är subsidiär 

i förhållande till det nationella skyddet.83 Fallet demonstrerar yttrandefrihetens dubbla 

 
78 Cengiz and Others v. Turkiet, 2015, p. 49 och 52. 
79 Węgrzynowski and Smolczewski v. Polen, 2013, p. 98, Editorial Board of Pravoye Delo and Shtekel v. 

Ukraina, 2011, p. 63, Delfi AS v. Estland, 2015, p. 110.  
80 EMRK art. 10. 
81 Castells v. Spanien, 1992, p. 42. Pellonpää mm., 2018, s. 521. 
82 Pellonpää mm., 2018, s. 521. 
83 Handyside v, Förenade Kungariket, 1976, p. 48–50. 
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dimension, där yttrandefriheten å ena sidan innebär en rätt för individen att uttrycka sina 

åsikter och tankar samt ta emot information och å andra sidan objektivt innebär demokrati i 

de politiska, institutionella, kulturella och ekonomiska systemen.84 

I fallet Ahmet Yildirim v. Turkiet hade staten blockerat tillgången till alla Google Sites-sidor, 

eftersom en sida på Google Sites innehöll kriminellt material enligt den nationella 

lagstiftningen.85 I fallet konstaterade EMD att även en kort blockering av tillgång till internet 

är betydande, eftersom internet har blivit ett av de främsta kommunikationsmedlen. Vidare 

konstaterade EMD att blockering av tillgång till internet endast kan godkännas om ett strikt 

rättsligt regelverk finns uppsatt för begränsningen, som hindrar missbruk och säkerställer 

adekvat rättsskydd.86 Blockering av vissa nätsidor är emellertid inte alltid en kränkning av 

yttrandefriheten, vilken framkommer bland annat av domen i fallet Akendiz v. Turkiet, där 

EMD konstaterade att blockering av tillgången till två nätsidor inte var en kränkning av 

artikel 10 i EMRK, då syftet var att förhindra musik från att spridas utan respekt till 

upphovsrättslagstiftning.87 

Yttrandefriheten har således traditionellt setts som en negativ rättighet, som staten inte får 

ingripa i.88 EMD har ändå även känt igen en positiv skyldighet för staten att trygga en 

individs yttrandefrihet på internet. Detta framkommer i fallet Khurshid Mustafa & 

Tarzibachi v. Sverige. I fallet framhävde EMD att staten ska trygga minoriteters tillgång till 

informationsmedium.89  

Vidare har EMD i sin praxis känt igen en positiv skyldighet för staten att trygga andra 

mänskliga rättigheter än endast yttrandefriheten på internet. EMD konstaterade i fallet K.U. 

v. Finland att även om syftet med skyddet för familje- och privatliv (artikel 8 i EMRK) 

primärt är att skydda individen från statens arbiträra ingripande i rättigheten, så slutar inte 

skyddet där; det kan även uppstå en positiv skyldighet för staten att skydda familje- och 

privatliv från att andra ingriper i den. I fallet K.U. v. Finland var det frågan om en 

 
84 Barata Mir och Bassini, 2016, s. 78. 
85 På nätsidan som hade blockerats fanns kränkande material om Atatürk. Personen som klagade till EMRK 

hade inget samband till denna sida, och framförde att hans yttrandefrihet hade kränkts på grund av att han inte 

kunde nå sin egen internetsida. 
86 Ahmet Yildirim v. Turkiet, 2012. Se även Cengiz och andra v. Turkiet där Europeiska domstolen 

konstaterade att en kränkning av yttrandefriheten hade skett då staten blockerat tillgången till Youtube. Cengiz 

och andra v. Turkiet, 2015. 
87 Akdeniz v. Turkiet, 2014. 
88 Peacock, 2019, s. 64. 
89 Khurshid Mustafa & Tarzibachi v. Sverige, 2008. Se även Peacock, 2019, s. 119–120 och Innanen – 

Saarimäki s. 11–12. 
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kollisionssituation mellan yttrandefriheten och rätten till skydd för familje- och privatliv på 

internet. Detta kan enligt EMD innebära en skyldighet för staten att anta åtgärder för att 

trygga ett effektivt skydd för familje- och privatliv, även då det begränsar yttrandefriheten 

av en annan person.90 De föredragslutande staterna har alltså både en positiv- och en negativ 

skyldighet att trygga yttrandefriheten på internet, men samtidigt måste rättigheten avvägas 

mot andra mänskliga rättigheter ifall de står i konflikt. 

EMD har även känt igen internets roll i förverkligande av andra rättigheter än 

yttrandefriheten. I fallet Mehmet Resit Arslan and Orhan Bingöl v. Turkiet förhindrades två 

personer som dömts till fängelse på livstid att använda en dator. Personerna framförde att 

tillgången till internet var nödvändig för dem att fortsätta sin utbildning samt förbättra deras 

allmänkunskap. EMD konstaterade att det hade skett en kränkning av artikel 2 i protokoll 

Nr. 1, som tryggar rätten till utbildning. EMD ansåg att Turkiet inte hade gjort en avvägning 

mellan de konkurrerande rättigheterna som i fallet var rätten till utbildning och allmän 

ordning.91 Stater måste således göra en intresseavvägning av vilka nätsidor som fångar kan 

få tillgång till och vilka som utgör ett hot mot allmän ordning. Enligt EMD behöver fångar 

inte garanteras rätten till tillgång till alla internetsidor, utan endast de som är nödvändiga.92 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att EMD har ansett att arbiträr och oproportionerlig 

blockering av tillgången till internet eller vissa internetsidor kränker yttrandefriheten, men 

att rättigheten i vissa fall kan inskränkas i enlighet med inskränkningsgrunderna i artikel 10. 

 

 
90 Fallet handlade om en situation där en okänd person hade publicerat en annons på en dejtingsida om en 

minderårig pojke utan hans tillstånd. Finländska lagstiftningen möjliggjorde inte att gärningsmannen kunde 

utredas eller åklagas, eftersom tjänsteleverantören inte hade en skyldighet att överlämna denna information. 

EMD ansåg att rätten till skydd för familje- och privatliv hade kränkts, eftersom den finska lagstiftningen inte 

möjliggjorde att gärningsmannen kunde identifieras, då den minderåriga pojkes rätt till privat- och familjeliv 

hade grovt blivit kränkt. KU v. Finland, 2008. 
91 Mehmet Resit Arslan and Orhan Bingöl v. Turkiet, 2019. 
92 I fallet Jankovskis v. Litauen var det frågan om att en fånge inte fått tillgång till en nätsida med information 

om utbildning. EMD ansåg att det hade skett en kränkning av artikel 10, då personen inte över huvud taget fått 

tillgång till nätsidan. EMD konstaterade att de litauiska myndigheterna inte hade bedömt en möjlighet att låta 

fången få begränsad eller övervakad tillgång till den ifrågavarande nätsidan som förvaltades av en statlig 

institution och som knappast skulle ha orsakat någon säkerhetsrisk. Jankovskis v. Litauen, 2017. 
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2.3 Internet och dess reglering i EU 

2.3.1 Allmänt om hur EU reglerar användning av internet 

I början av internets historia fanns en uppfattning om att internet inte går att reglera, men 

idag vet vi att detta inte är sant. Hur internet borde regleras ändamålsenligt är dock en svårare 

fråga. Samtidigt som internet främjar människornas förmåga att delta i samhället (samt utgör 

ett utmärk verktyg för distribution av information), kan internet i vissa fall användas som ett 

verktyg för kriminella ändamål och är även svårt att kontrollera.93 Således krävs reglering. 

Att balansera skyddet som krävs med rätten till ett öppet och fritt internet samt yttrandefrihet 

kan vidare anses vara utmanande. Enligt FNs arbetsgrupp för internetförvaltning definieras 

förvaltning av internet som statens, den privata sektorns och civilsamhällets utveckling och 

tillämpning inom sina respektive roller av gemensamma principer, normer, regler, 

beslutsförfaranden och program som formar internets utveckling och användning.94 

Om det inte finns reglering för internet gällande en viss fråga, är den gällande uppfattningen 

att samma lagar tillämpas på internet som i den ”riktiga världen”. Detta sker oftast genom 

analogitolkning, där en situation på internet jämförs med en motsvarande situation i den 

riktiga världen, till exempel en fråga gällande e-mail kan avgöras med hjälp av regler om 

brevhemlighet. Korrespondens på internet är dock så speciellt och mångfaldigt att sökande 

av svar endast genom analogitolkning är oundvikligen väldigt utmanande.95 Dessutom är 

användningen av analogitolkning i straffrättslig kontext förbjudet.96  

Internet kan karaktäriseras genom dess gränslöshet, geografiska självständighet, låg 

språktröskel, låg tröskel för distribution av information, många användare, flyttbarhet och 

interaktiva natur. Vissa former av kommunikation skiljer sig inte märkvärt från den riktiga 

världen97 men speciellt World Wide Web är fundamentalt annorlunda än någon annan form 

av kommunikation.98 I början av internet var interaktiviteten på en mycket lägre nivå än vad 

den är idag, men i och med utvecklingen av sociala medier har en ny form av internet 

uppstått, nämligen Web 2.0. Uttrycket var ursprungligen kommersiellt, men har även 

använts för att beskriva den ökade interaktiviteten på internet i jämförelse med Web 1.0, som 

 
93 Savin, 2017, s. 1. 
94 FNs arbetsgrupp för internetförvaltning, 2005, s. 4. Översättningen är från COM/2014/072. 
95 Innanen – Saarimäki, 2010, s. 31. Se även Svantesson, 2005, s. 41. 
96 RP 44/2002 rd, s. 29. 
97 Enligt Svantesson är e-mail och normal post i grund och botten likadana kommunikationsmedel. Svantesson, 

2005, s. 69. 
98 Svantesson, 2005, s. 69. 
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innehöll främst möjligheten att söka och emotta information samt skicka meddelanden.99 

Web 2.0 möjliggör deltagande och användarinteraktivitet i form av bland annat 

diskussionsgrupper, olika former av kommunikation, recensioner och röstningar.100 

Både USA och EU har bidragit till hur internet ser ut idag, med USA i ledtåget. EU har dock 

kommit snabbt efter och har stiftat en hel del reglering bland annat gällande immaterialrätter, 

elektronisk handel, konsumentskydd, dataskydd samt straffrätt. EU har drivit två olika 

strategier för utvecklingen av internet: (i) främjande av den inre marknaden och (ii) 

konsumentskydd. Regleringen har genomdrivits i snabb takt när nya elektroniska 

innovationer uppkommit och består av en blandning av olika riktlinjer och lagar, vilket 

vidare har lett till att EU lagstiftningen gällande internet kan anses till en viss mån oklar.101 

Enligt den gemensamma europeiska visionen ska förvaltning av internet inbegripa en 

flerpartsmodell, en principbaserad strategi, globalisering och samarbete.102 Således kan det 

anses att EU:s paradigm tills vidare har varit att internet ska bli förvaltat istället för endast 

reglerat. Självreglering på internet började ske redan under 90-talet, och numera är olika 

former av självreglering samt uppförandekoder väldigt vanliga.103 Således består 

förvaltningen av internet inom EU både av reglering i form av lagar och olika principbeslut 

samt självreglering. 

EU ha publicerat en datastrategi, vars syfte är att främja att information finns tillgängligt, 

samtidigt som de som genererar information regleras och hålls i kontroll. Enligt datastrategin 

finns tre centrala mål i EU:s datapolitik: teknik som fungerar för människorna, en rättvis och 

konkurrenskraftig digital ekonomi och ett öppet, demokratiskt och hållbart samhälle.104 

Vidare har det inom EU konstaterats att internet kan utgöra en utomordentlig möjlighet att 

stärka ett aktivt medborgarskap och att tillgång till nätverk och innehåll är ett av 

nyckelelementen i detta hänseende. Enligt EU ska säkerhet, yttrandefrihet och skydd av 

 
99 Saarenpää, 2016, s. 107. Se O’reilly, 2005, om mer om Web 2.0. 
100 Idag talas även om den nästa steget i utvecklingen, Web 3.0 och 4.0, som innebär bland annat utvecklingen 

artificiell intelligens. Saarenpää, 2016, s. 207–108. 
101 Dessa två strategier har utvecklats sida vid sida vilket vidare har orsakat vissa missförhållanden. Savin, 

2017, s. 3. 
102 COM/2014/072.  
103 Savin, 2017, s. 11. 
104 Europeiska kommissionen, 2020a.  
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privatliv samt rätten till ett öppet internet inte behandlas som konkurrerande mål, utan i 

stället tillhandahållas samtidigt inom ramen för reglering som motsvarar alla dessa krav.105  

EUs lagstiftning garanterar att alla EU medborgare ska ha tillgång till elektroniska 

kommunikationstjänster i hög kvalitet och med ett rimligt pris. Direktivet om 

samhällsomfattande tjänster (2002/22/EG) garanterar att alla ska ha tillgång till minst en 

operator som kan erbjuda en internetförbindelse. Direktivet har i Finland implementerats 

genom lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation.106 Vidare har alla EU-

medborgare rätt till öppet internet, vilket betyder att alla har rätt till att använda och dela 

vilket nätinnehåll som man själv vill. Operatören får inte blockera sakta ner eller 

diskriminera innehåll eller tjänster som finns på internet, förutom då det är nödvändigt för 

att uppfylla rättsliga skyldigheter (till exempel för att följa myndighetsbeslut om att blockera 

olagligt innehåll), bevara säkerheten och integriteten (till exempel för att bekämpa virus och 

sabotageprogram) samt hantera exceptionell eller tillfällig överbelastning av nätet.107 Utöver 

att dessa lagstiftningsåtgärder främjar den inre marknaden främjar de även yttrandefriheten. 

EU:s befogenheter härstammar från EU-fördragen, vilket betyder att alla åtgärder som EU 

kan vidta har tilldelats av medlemsstaterna i fördragen och därmed godkänts av alla EU- 

länder. EU kan inte överträda sina befogenheter, ulta vires. Enligt artikel 5 i fördraget om 

Europeiska unionen (”FEU”) ska principen om tilldelade befogenheter styra unionens 

befogenheter. Vidare ska principerna om subsidiaritet och proportionalitet styra dessa 

befogenheter.108  

Principen om tilldelade befogenheter avser i praktiken det, att för alla åtgärder som EU vidtar 

ska det finnas en rättsgrund i EU-fördragen, som ger befogenhet till den ifrågavarande 

åtgärden.109 Artikel 114 ger EU befogenheter att besluta om åtgärder för att främja den inre 

marknaden. Enligt artikel 114 kan EU genom ordinarie lagstiftningsförfarande besluta om 

åtgärder för tillnärmning av sådana bestämmelser i medlemsstaterna som syftar till att 

upprätta den inre marknaden och få den att fungera.110 Befogenheten att stifta bestämmelser 

 
105 2008/2160(INI). 
106 För tillfället har alla rätt till ett bredbandsabonnemang med en hastighet på minst 2 megabit per sekund. 

Transport- och kommunikationsverket, 2018. I samband med ändringen av lagen om tjänster inom elektronisk 

kommunikation är syftet att höja rättigheten från 2 megabit till 5 megabit per sekund. RP 98/2020 rd, s. 112, 

134. 
107 Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2120 om en öppen internetanslutning. 
108 FEU Art. 5.  
109 Raitio – Tuominen, 2020, s. 220. 
110 FEUF art. 114. 

https://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2008/2160(INI)
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på området för elektronisk kommunikation och internet härstammar från flera rättsgrunder i 

FEUF, bland annat fria rörligheten av varor och tjänster (FEUF artiklarna 49 och 56). Vidare 

är ändå artikel 114 den mest använda rättsgrunden då de gäller lagstiftning som berör 

internet.111 

Det har funnits tvivel om användningen av artikel 114 för lagstiftning på internet kan anses 

vara förenligt med principerna om proportionalitet och subsidiaritet.112 Enligt 

proportionalitetsprincipen ska unionens åtgärder till innehåll och form inte gå utöver vad 

som är nödvändigt för att nå målen i fördragen.113 Enligt subsidiaritetsprincipen ska unionen 

på de områden där den inte har exklusiv befogenhet vidta en åtgärd endast om och i den 

mån som målen för den planerade åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 

medlemsstaterna, vare sig på central nivå eller på regional och lokal nivå, och därför, på 

grund av den planerade åtgärdens omfattning eller verkningar, bättre kan uppnås på 

unionen.114  

Grunden som använts för att berättiga EU:s befogenheter att reglera internet är påståendet 

att ifall regleringen inte harmoniseras orsakas omfattande störningar i den inre marknaden.115 

Detta är i och för sig svårt att bestrida, då internet är så internationellt. Ju mer 

gränsöverskridande regleringen är, desto bättre fungerar den. Ytterligare kan det anses att 

proportionalitetsprincipen uppfylls då internet på EU-nivå hittills främst reglerats genom 

direktiv och rambeslut.116 

2.3.2 Innehållsreglering  

Innehållsreglering är en del av regleringen som gäller internet. Med innehållsreglering 

strävas efter att visst innehåll inte ska vara tillgängligt för allmänheten. Innehållsreglering 

sker både på den offentliga rättens och privaträttens område, och inbegriper bland annat 

straffrätt, civilrätt och en blandning av dessa. Gällande innehållsreglering är EU:s kompetens 

inte lika klar som den ovan nämnda grunden gällande främjande av den inre marknaden. I 

flesta fall har medlemsstaterna den primära befogenheten att reglera innehållet på internet, 

 
111 Savin, 2017, s. 19–20. 
112 Savin, 2017, s. 10. 
113 FEU Art. 5 (4). 
114 FEU Art. 5 (3). 
115 Savin, 2017, s. 20. Detta nämns bland annat i skälen 1–2 i direktivet (EU) 2019/790 om upphovsrätt och 

närstående rättigheter på den digitala inre marknaden. 
116 Även om det har framförts att vissa direktiv inte är enhetliga med proportionalitetsprincipen. Savin, 2017, 

s. 20–21. 
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och EU ger ramarna för det bland annat genom allmänna konstitutionella principer. Vidare 

regleras innehåll på vissa snäva områden rakt av EU, till exempel audiovisuella 

mediatjänster.117  

Som tillägg till regleringen finns även en hel del soft law -instrument som berör innehåll på 

internet antagna både av EU och medlemsstaterna.118 Ett exempel på ett soft law -instrument 

är EU:s riktlinjer om mänskliga rättigheter vad gäller yttrandefrihet online och offline. Syftet 

med riktlinjerna är att hjälpa medlemsstaterna med reglering inom yttrandefrihetens 

område.119  

Innehållsreglering har ett starkt samband med yttrandefriheten. Enligt artikel 11 i EU stadgan 

om de grundläggande rättigheterna har var och en rätt till yttrandefrihet, vilket innefattar 

åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentliga 

myndigheternas inblandning och oberoende av territoriella gränser.120 När lagstiftaren 

bestämmer om vilket innehåll som får och inte får publiceras på internet, inskränks 

individernas yttrandefrihet, inbegriper rätten att ta emot och sprida information. 

EU stadgan om de grundläggande rättigheterna tillämpas då de nationella myndigheterna 

tillämpar EU-rätt.121 I praktiken tillämpar de nationella myndigheterna EU-rätt bland annat 

då en domstol tolkar den nationella rätten i enlighet med EU-rätt.122 Så som tidigare 

nämndes, blev EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna juridiskt bindande i och med 

Lissabonfördraget, vilket vidare ledde till att de grundläggande rättigheterna erhöll samma 

ställning i unionens rättssystem som till exempel rätterna gällande fri rörlighet av varor och 

tjänster som tryggas i FEUF.123 Följaktligen har även tryggandet av de grundläggande 

rättigheterna blivit ett primärt mål i EU:s politik.124 

Även om övervakande av yttrandefriheten kan tänkas främst ligga hos EMD, har EU-

domstolen givit vissa betydande domar som behandlat yttrandefrihet speciellt på sista tiden 

och särskilt gällande internet.125 En av de viktigaste domarna är fallet Google Spain. I fallet 

 
117 Direktivet om audiovisuella mediatjänster 2010/13/EU.  
118 Savin, 2017, s. 114–115. 
119 Europarådet, 2014. 
120 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna art. 11. 
121 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna art. 51. 
122 Ojanen, 2011, s. 451. 
123 Kapitel 1.2.2., s. 7. 
124 Ojanen, 2016, s. 153–154.  
125 Barata Mir - Bassini, 2016, s. 77. 
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avgjorde EU domstolen att en person har rätt att få viss information raderad från 

sökmotorsresultat, det vill säga ”rätten att bli glömd”.126 Domen handlade i grund och botten 

om förhållandet mellan yttrandefriheten och skyddet av personuppgifter.  

Den nationella domstolen måste vid tolkning av frågor gällande yttrandefriheten ta i beaktan 

både EU-domstolens och EMDs praxis, samt de nationella grundläggande rättigheterna. EU-

stadgan om de grundläggande rättigheterna tillämpas ändå endast då den nationella 

domstolen tillämpar EU-rätt.   

 
126 EU domstolen konstaterade att en person ha rätt till att informationen om honom eller henne raderas då 

behandlingen av personuppgifter inte längre är nödvändigt men hänsyn till de ändamål för vilka de samlas in. 
Mål C-131/12. 
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3. TERROTISTBROTT PÅ INTERNET SAMT REGLERING AV 

OLAGLIGT INNEHÅLL 

3.1 Definitionen av terrorism 

Terrorism är ett allvarligt hot mot den allmänna säkerheten samt de grundläggande- och 

mänskliga rättigheterna. Trots detta kan även bekämpning av terrorism leda till kränkningar 

av de grundläggande- och mänskliga rättigheterna, ibland även omedvetet.127 Definitionen 

av terrorism är i internationell diskussion till en viss mån oklar och används en hel del i 

politiskt sammanhang för att stämpla motparten. Det finns skillnader mellan olika länder i 

vilka gärningar och ideologier som anses som terrorism.128 Terrorism är således mycket mer 

än endast ett juridiskt begrepp, vilket har försvårat definitionen speciellt i internationella 

sammanhang. Det finns även olika åsikter om det uppstått internationella sedvanerättsliga 

regler gällande bekämpning av terrorism, eller ifall den internationella situationen för 

tillfället är så oklar att detta inte kan anses ha skett.129 

Konsensus finns ändå om att terrorism har ett politiskt motiv, och att syftet är att påverka 

samhället genom att skapa rädsla.130 Vidare brukar terroristdådet vara en våldsam gärning 

som riktar sig mot något visst mål, till exempel den civila befolkningen eller infrastruktur.131   

Stater har olika intressen gällande hur definitionen för terrorism borde utformas, och oftast 

är dessa intressen politiska. Det kan bli ett problem för förverkligande av de grundläggande- 

och mänskliga rättigheterna då definitionen av terrorism politiseras och är rättsligt oklar, i 

och med att definitionen används för att vidta relativt grova åtgärder för begränsning av 

dessa rättigheter.132 

Vidare blir de avvikande åsikterna om definitionen problematiska då terrorism är ett 

internationellt fenomen och kan bekämpas endast genom globalt samarbete mellan länderna 

i världen.133 Eftersom bekämpning av terrorism alltid påverkar eller inskränker en individs 

grundläggande- och mänskliga rättigheter, borde definitionen vara transparent så att arbiträrt 

 
127 Ojanen, 2007, s. 1069. 
128 Skyddspolisen, 2020a. 
129 Cassese har framfört att även om definitionen av terrorism internationellt inte har kunnat fastställas kan man 

anse att det uppstått internationell straffrättslig sedvanerätt gällande terrorism. Cassese, 2006, s. 957. Saul anser 

däremot att det inte ännu finns någon internationell sedvanerätt gällande terrorism, men att den håller på och 

bildas (detta är dock skrivet år 2010). Saul, 2010, s. 6. 
130 Skyddspolisen, 2020a. 
131 Di Filippo, 2014, s.10. 
132 Ojanen, 2007, s. 1054. 
133 Nuotio, 2018, II RIKOSLAJIT>22. RL 34a: Terrorismirikokset>Yleistä.  

https://fokus-almatalent-fi.libproxy.helsinki.fi/teos/GAIBCXJTBF#kohta:II((a0)RIKOSLAJIT
https://fokus-almatalent-fi.libproxy.helsinki.fi/teos/GAIBCXJTBF#kohta:II((a0)RIKOSLAJIT(:22.((20)RL((20)34a(((:((20)Terrorismirikokset
https://fokus-almatalent-fi.libproxy.helsinki.fi/teos/GAIBCXJTBF#kohta:II((a0)RIKOSLAJIT(:22.((20)RL((20)34a(((:((20)Terrorismirikokset(:Yleist((e4)
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ingripande inte skulle kunna ske. Därför har det även framförts att bekämpande av terrorism 

med ifrågasättbara handlingar kan öka terrorism.134 Även om koncensus avseende 

internationell definition av terrorism inte ännu har uppstått, finns det ändå en hel del olika 

internationella instrument som berör bekämpning av terrorism. 

Ordet terrorism hänförs således oftast till en situation där en grupp strävar efter att påverka 

en stat eller internationell organisation genom att begå attacker mot civilbefolkningen.135 

Enligt FNs resolution 49/60 gällande åtgärder för eliminering av internationell terrorism är 

kriminella handlingar med syftet att orsaka ett tillstånd av skräck i allmänheten, en 

persongrupp eller vissa personer för ett politiskt mål, på alla sätt oberättigade.136 

Resolutionen innehåller dock inte en rak definition på vad terrorism är. För att åstadkomma 

någon form av definition hänvisas ibland även till artikel 2 i FNs konvention om finansiering 

av terrorism i syftet att definiera terrorism på en internationell nivå.137 

En allmän konvention om bekämpande av terrorism har dessvärre inte ännu givits av FN 

även om en sådan har förberetts, bland annat på grund av de avvikande åsikterna gällande 

hur terrorism borde juridiskt definieras. Även om det inom FN inte har nåtts konsensus om 

definitionen av terrorism och ingen allmän konvention har antagits, har det i dagens läge 

antagits 19 olika konventioner för bekämpning av vissa terroristgärningar inom FN.138  

Dessa konventioner berör bland annat flygplanskapningar, finansiering av terrorism samt 

explosiva ämnen.139  

 
134 Nuotio, 2018, II RIKOSLAJIT>22. RL 34a: Terrorismirikokset>Yleistä. 
135 ibid. 
136 A/RES/49/60, bilaga 1, p. 3. 
137 Enligt art. 2 begår en person ett brott när han eller hon rättsstridigt eller uppsåtligt tillhandahåller eller samlar 

in tillgångar för att finansiera de terroristbrott som definieras i konventionen. Vidare är det straffbart att 

finansiera en gärning som är avsedd att orsaka en civilperson eller någon annan som inte deltar i fientligheter 

i en väpnad konflikt död eller allvarlig kroppskada, när uppsåtet med gärningen på grund av dess beskaffenhet 

eller det sammanhang i vilket den utförs är att injaga skräck i en befolkning eller att förmå en regering eller en 

internationell organisation att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd Internationell konvention om 

bekämpande av finansiering av terrorism art. 2. Begreppet terrorism har även behandlats i statsrådets 

principbeslut om en nationell strategi för bekämpning av terrorism 2014–2017, Statsrådet, 2014, s. 2. 
138 FNs kontor för terroristbekämpning, ”International legal instruments”. Även problemet att skilja 

frihetsrörelser från terroristiska organisationer i vissa länder har lett till att terrorism inte har definierats på 

internationell nivå, vilket vidare orsakat det att FN inte med konventionerna strävar till att bekämpa terrorism 

i allmänhet, utan i stället vissa terroristiska fenomen. Nuotio, 2018, II RIKOSLAJIT>22. RL 34a: 

Terrorismirikokset>Yleistä>Itsenäisyysliikkeet. 
139 FNs åtgärder för bekämpning av terrorism riktar sig alltså till fenomen som oftast anses höra ihop med 

terrorism, till exempel olika transportsätt, som flygplan, samt olika gärningar, som bombattacker. Esko, 2017, 

s. 108. Martin Scheinin har som FNs särskilda rapportör även tagit ställning till definitionen av terrorism. Enligt 

honom har terrorism tre karaktärsdrag: gärningens syfte är att orsaka död eller seriösa personskador eller 

gisslantagande, motivet är att orsaka rädsla i befolkningen eller tvinga regeringen eller en internationell 

https://fokus-almatalent-fi.libproxy.helsinki.fi/teos/GAIBCXJTBF#kohta:II((a0)RIKOSLAJIT
https://fokus-almatalent-fi.libproxy.helsinki.fi/teos/GAIBCXJTBF#kohta:II((a0)RIKOSLAJIT(:22.((20)RL((20)34a(((:((20)Terrorismirikokset
https://fokus-almatalent-fi.libproxy.helsinki.fi/teos/GAIBCXJTBF#kohta:II((a0)RIKOSLAJIT(:22.((20)RL((20)34a(((:((20)Terrorismirikokset(:Yleist((e4)
https://fokus-almatalent-fi.libproxy.helsinki.fi/teos/GAIBCXJTBF#kohta:II((a0)RIKOSLAJIT
https://fokus-almatalent-fi.libproxy.helsinki.fi/teos/GAIBCXJTBF#kohta:II((a0)RIKOSLAJIT(:22.((20)RL((20)34a(((:((20)Terrorismirikokset
https://fokus-almatalent-fi.libproxy.helsinki.fi/teos/GAIBCXJTBF#kohta:II((a0)RIKOSLAJIT(:22.((20)RL((20)34a(((:((20)Terrorismirikokset
https://fokus-almatalent-fi.libproxy.helsinki.fi/teos/GAIBCXJTBF#kohta:II((a0)RIKOSLAJIT(:22.((20)RL((20)34a(((:((20)Terrorismirikokset(:Yleist((e4)
https://fokus-almatalent-fi.libproxy.helsinki.fi/teos/GAIBCXJTBF#kohta:II((a0)RIKOSLAJIT(:22.((20)RL((20)34a(((:((20)Terrorismirikokset(:Yleist((e4)(:Itsen((e4)isyysliikkeet


 

29 

 

Utöver FNs åtgärder gällande terrorism, har även Europarådet som en internationell 

organisation antagit en konvention om förebyggande av terrorism (FördrS 49/2008) som 

Finland undertecknat år 2005. Syftet med konventionen är att förebygga terrorism genom att 

straffbelägga vissa förberedande gärningar som kan leda till terroristbrott.140 

I EU godkändes år 2001 ett rambeslut 2002/475/RIF om terroristbrott och därmed relaterade 

påföljder. Det har framförts att rambeslutet var en följd av terrordåden i USA samma år, men 

egentligen hade rambeslutet redan förberetts före händelserna. Terrorattacken påskyndade 

ändå utgivandet av rambeslutet. 141 Senare gavs ett nytt rambeslut 2008/919/RIF som ersatte 

rambeslutet från år 2001. I EU definieras terroristbrott genom syftet för brottet. Om ett brott 

begås i terroristiskt syfte kan brottet dömas i enlighet med bestämmelserna om 

terroristbrott.142 Genom rambesluten har EU inte endast fört sin egen politik, utan även 

implementerat de internationella skyldigheter som uppmärksammat bland annat åtgärderna 

som vidtagits av FN samt Europarådet.143 

Rambesluten förpliktade medlemsstaterna att kriminalisera vissa brott som begås i 

terroristiskt syfte samt inkludera beskrivningen av brott som begås i terroristiskt syfte i 

lagstiftningen. Till följd av det första rambeslutet implementerades terroristbrott i nationell 

lagstiftning år 2003.144 Senare har terroristlagstiftningen kompletterats och ändrats många 

gånger.  

Vid utformandet av det förnyade rambeslutet år 2008 togs internets betydelse för terrorhotets 

utbredning i beaktan. Här konstaterades att internet används i en hög grad av personer med 

en terroristisk agenda för att sprida propaganda som syftar till mobilisering och rekrytering. 

 
organisation till något och gärningarna ska vara sådana som definieras i de internationella konventionerna 

gällande terrorism. E/CN.4/2006/98, s. 12. 
140 Europarådets konvention om förebyggande av terrorism (FördrS 49/2008). RP 81/2007 rd,. s. 1. 
141 Lindstedt, 2002, s. 440. 
142 Definitionen av terrorism är ungefär den samma i de båda rambesluten. I artikel 1 i rambeslutet 

2002/475/RIF definieras terrorism på följande sätt: Varje medlemsstat skall vidta de åtgärder som är 

nödvändiga för att de uppsåtliga handlingar som avses i punkterna a-i och som genom sin art eller sitt 

sammanhang allvarligt kan skada ett land eller en internationell organisation skall betraktas som terroristbrott 

i enlighet med brottsbeskrivningarna i nationell lagstiftning, när de begås i syfte att injaga allvarlig fruktan 

hos en befolkning, otillbörligen tvinga offentliga organ eller en internationell organisation att utföra eller att 

avstå från att utföra en viss handling, eller allvarligt destabilisera eller förstöra de grundläggande politiska, 

konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturerna i ett land eller i en internationell organisation. 

2002/475/RIF art. 1. 
143 Nuotio, 2007, s. 1107.  
144 Melander, 2010, s. 268–269. 
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Ytterligare konstaterades att det även sprids ut instruktioner och internetmanualer avsedda 

för utbildning samt för att kontakta anhängare.145 

I lagstiftningen gällande terroristbrott har inte endast själva brottet som begås i terroristiskt 

syfte kriminaliserats, utan även vissa andra associerade brott, som till exempel offentlig 

uppmaning till terroristbrott samt meddelande och deltagande i utbildning för terroristsyften. 

Enligt Nuotio är den terrorismrelaterade straffrätten en extrem form av preventiv och 

proaktiv straffrätt. Terrorism bekämpas genom straffrättsliga åtgärder genom att ingripa i 

verksamheten i ett mycket tidigare skede i jämförelse med andra straffbelagda gärningar. 

Syftet är således att inte behöva tillämpa de allra grövste brottsbestämmelserna gällande 

terrorism.146 Å andra sidan leder detta till att de grundläggande- och mänskliga rättigheterna 

inskränks i en högre grad. 

I denna avhandling utgås från att terrorism definieras utifrån definitionen för brott som begås 

i terroristiskt syfte enligt SL.147 För att något ska kunna anses som terrorism, ska gärningen 

uppfylla bestämmelserna om terroristbrott i SL.148 Eftersom internet idag används som det 

främsta kommunikationsmedlet för all kommunikation som sker på distans mellan 

människor, kan internet tänkas spela en roll gällande alla brott som begås med ett terroristiskt 

syfte. Trots detta behandlas till följande endast de brottsbeskrivningar där brottet i huvudsak 

begås på internet och där en brottsbeskrivning kan uppfyllas endast genom handlingar på 

internet. 

3.2 Brott som begås i terroristiskt syfte 

3.2.1 Definitionen av terroristiskt syfte 

Europarlamentets och rådets direktiv om bekämpande av terrorism (EU) 2017/541 (”direktiv 

om bekämpande av terrorism”) ersatte rådets rambeslut, vilket vidare ledde till ändringar i 

SL.149 Om terroristbrott stadgas i SL kapitel 34a som innehåller följande brottsbeskrivningar: 

brott som begåtts i terroristiskt syfte (1 §), brott avseende radiologiska vapen som begåtts i 

terroristiskt syfte (2 §), förberedelser till brott som begås i terroristiskt syfte (3 §), ledande 

 
145 KOM(2007) 650, s. 2. 
146 Nuotio, 2020, s. 248–249. 
147 I statsrådets principbeslut om en nationell strategi för bekämpning av terrorism 2014-2017 har terrorism 

definierats på samma sätt, Statsrådet 2014, s. 2. 
148 Mer om definitionen av terrorism, se bland annat Ojanen, 2007, Esko, 2017, Cassese, 2006, Saul 2010 och 

Malkki 2014. 
149 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism, 

om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/RIF. 
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av terroristgrupp (3 §), främjande av en terroristgrupps verksamhet (4 §), meddelande av 

utbildning för ett terroristbrott (4 a §), deltagande i utbildning för ett terroristbrott (4 b §), 

rekrytering för ett terroristbrott (4 c §), finansiering av terrorism (5 §), finansiering av en 

terroristgrupp (5 a §), resa i syfte att begå ett terroristbrott (5 b §) samt främjande av resa 

som görs i syfte att begå ett terroristbrott (5 c §).  

Brott som begås i terroristiskt syfte är straffbara enligt SL 34a kap 1 §. Med terroristbrott 

avses vissa brott för vilka straffskalorna ska skärpas.150 Paragrafen räknar upp gärningar som 

föreskrivs straffbara på andra ställen i SL och har som gemensamt drag att de begås i 

terroristiskt syfte. När domstolen fattar ett beslut om att brottet har begåtts i terroristiskt 

syfte, kan ett strängare straff dömas ut för brottet. Vidare är terroristbrott internationella 

brott, vilket avser att finsk lag tillämpas på brotten oberoende av lagen på gärningsorten av 

brottet.  

Det finns två absoluta villkor för att en gärning ska bedömas som ett brott som begåtts i 

terroristiskt syfte. Det första villkoret är att gärningsmannen ska ha haft ett terroristiskt syfte 

för sin gärning. Terroristiskt syfte definieras i SL 34a kap. 6 §: 

En gärningsman har ett terroristiskt syfte om han eller hon har för avsikt att 1) injaga 

allvarlig fruktan hos en befolkning, 2) obehörigen tvinga regeringen eller någon 

annan myndighet i en stat eller en internationell organisation att göra, tåla eller 

underlåta att göra något, 3) obehörigen upphäva eller ändra en stats konstitution eller 

allvarligt destabilisera en stats rättsordning eller tillfoga statsekonomin eller de 

grundläggande samhällsstrukturerna i en stat synnerligen stor skada, eller 4) tillfoga 

en internationell organisations ekonomi eller de övriga grundläggande strukturerna 

i en sådan organisation synnerligen stor skada. 

I rättslitteratur har framförts att definitionen för terroristiskt syfte lämnar rum för tolkning, 

men även att en exakt avgränsad definition inte är möjlig.151 Vidare har det visat sig att 

begreppet terroristiskt syfte har ett substansinnehåll och det har inte varit lätt att i en 

rättegång bevisa att den åklagade faktiskt haft ett terroristiskt syfte.152 

 
150 RP 188/2002 rd, s. 32. 
151 Lindstedt, 2002, s. 442 Grundlagsutskottet framförde gällande rambeslutet att definitionen för terroristiskt 

syfte borde preciseras, men preciseringsönskemålet fick inte understöd. GrUU 41/2001 rd. 
152 Nuotio, 2020, s. 259. 



 

32 

 

Det andra absoluta villkoret är att gärningen ska vara ägnad att allvarligt skada en stat eller 

en internationell organisation. Ordalydelsen är ägnad visar att det är frågan om en så kallad 

abstrakt fara. Således måste det inte kunna bevisas att gärningen i den förevarande 

situationen har förorsakat allvarlig skada, men gärningen måste som typ i allmänhet 

förorsaka en sådan skada enligt det vad man vet av erfarenhet. Vidare ska gärningsmannens 

uppsåt sträcka sig till att gärningen är ägnad att förorsaka sådan skada.153 Gärningsmannen 

ska alltså ha avsett att orsaka den allvarliga skadan. 

3.2.2 Offentlig uppmaning till terroristbrott 

Ett av terroristgruppernas främsta syften för användning av internet är att sprida propaganda. 

Propaganda kan vara till exempel kommunikation i form av text eller video som innehåller 

meddelanden, presentationer, tidningar och videoklipp som utvecklats av 

terroristorganisationer. Syftet med propagandan kan vara till exempel att rikta innehåll åt 

nuvarande eller potentiella anhängare, men propagandan kan även riktas till motståndare.154  

Propagandan kan innehålla uppmaningar till terroristbrott eller psykologisk manipulation i 

strävan att minska individens tro på vissa allmänna sociala värden. Propaganda i sig själv är 

ändå inte förbjudet i lag, och det måste finnas en laglig grund för att kunna förbjuda spridning 

av propaganda eller definiera propaganda ”lagstridig”.155 Alla människor har rätt till 

yttrandefrihet som inbegriper en rätt att kritisera den offentliga makten, och då måste det 

noggrant avgöras hurdan propaganda som kan anses lagstridig. 

Våldsbefrämjande material är ett normalt tema i internetinnehåll som har samband med 

terrorism. Innehållet kan vara till exempel videon på våldsamma dåd eller videon som 

filmats som ett videospel.156 Speciellt terroristorganisationen ISIS är känt för sin 

mediaproduktion bland annat på grund av det chockerande innehållet samt breda 

användningen av sociala medier för informationsspridning.157 Även texter som uppmanar 

till terrorism har under 2010 talet ökat i och med populariteten av sociala medier. 

 
153 RP 188/2002 rd s. 33. 
154 UNDOC, 2012, s. 4. 
155 ibid. 
156 ibid. Ett av de kändaste exemplen är videon som spreds på en person som kallas för ”Jihadi John” som 

avrättas människor på videon och talar engelska till en västerländsk publik. Syftet med videorna var klart att 

provocera västerländerna. Malkki – Pohjonen, 2019, s. 36. 
157 Malkki – Pohjonen, 2019, s. 28. 
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Terroristiskt innehåll har spridits bland annat på Twitter och Facebook. Videomaterial har 

även spridits bland annat på YouTube.158  

Även om propaganda inte i sig är straffbart, har en offentlig uppmaning till terroristbrott 

kriminaliserats i många länder.159 På internationell nivå har en offentlig uppmaning till 

terroristbrott behandlats i huvudsak i två olika dokument: FNs säkerhetsrådets resolution 

1624(2005) och Europarådets konvention om förebyggande av terrorism. I resolutionen 

uppmanar säkerhetsrådet medlemsstaterna att genom lag förbjuda uppmaning till 

terroristbrott, men påminner även om att alla åtgärder ska vara enhetliga med rätten till 

yttrandefrihet.160  Resolutionen är inte bindande för staterna, men sänder ändå ett starkt 

meddelande om att vidta åtgärder för att hindra spridning av uppmaningar till 

terroristbrott.161 Tills vidare är Europarådets konvention om förebyggande av terrorism den 

enda internationella konventionen som uttryckligen kriminaliserar uppmaning till 

terroristbrott.162  

Även i EU har uppmaning till terroristbrott kriminaliserats i och med att direktivet om 

bekämpande av terrorism innehåller en artikel om offentlig uppmaning till terroristbrott 

(artikel 5). I artikel 5 definieras en offentlig uppmaning till terroristbrott som spridande eller 

tillgängliggörande av ett meddelande för allmänheten oavsett metod, såväl på och utanför 

internet, i syfte att anstifta någon för de terroristbrott som definieras i direktivet.163  

Enligt skälen i direktivet omfattar en offentlig uppmaning till terroristbrott bland annat att 

förhärliga eller rättfärdiga terrorism eller att genom internet sprida meddelanden och 

bilder, inbegripet sådana som anknyter sig till offren för terrorism som ett sätt att samla stöd 

eller orsaka rädsla i befolkningen. Vidare konstateras ändå att handlingarna ska vara 

straffbara endast om de medför fara för att ett terroristbrott begås och att de specifika 

omständigheterna bör beaktas i varje fall för sig. Även det hur betydlig och sannolik faran 

är bör beaktas.164 Således kan en rak uppmaning men även förhärligande eller rättfärdigande 

av terrorism bli straffbart, ifall det medför fara för att ett terroristbrott begås. 

 
158 UNDOC, 2012, s. 4. 
159 UNDOC, 2012, s. 6. 
160 S/RES/1624, s. 1 och 3. 
161 Ronen, 2014, s. 438. 
162 Europarådets konvention om förebyggande av terrorism, art. 5. Ronen, 2014, s. 439. 
163 Direktivet om bekämpande av terrorism art. 5. 
164 Direktivet om bekämpande av terrorism, skäl 10. 
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Om en offentlig uppmaning till terroristbrott föreskrivs i SL 17 kap. 1 § samt SL 34a kap. 1 

§. Enligt 17 kap. 1 § 1 mom. gör den sig skyldig till offentlig uppmaning till brott som:  

Genom ett massmedium eller offentligen i en folksamling eller genom en skrift eller 

annan framställning som har bringats till allmän kännedom uppmanar eller förleder 

till brott så att uppmaningen eller förledandet 1) medför fara för att ett sådant brott 

eller straffbart försök därtill begås eller 2) annars klart äventyrar den allmänna 

ordningen eller säkerheten. För offentlig uppmaning till brott döms till böter eller 

fängelse i högst två år.  

Vidare anger paragrafen att ifall brottet eller det straffbara försöket till brottet begås, 

tillämpas bestämmelserna i SL om delaktighet i brott. Enligt SL 5 kap. 5 § kan den som 

uppsåtligen förmår en person till ett brott, dömas för anstiftan till brott såsom 

gärningsmannen. Således kunde den som uppmanat till exempel till mord eller dråp i 

terroristiskt syfte, som senare begås, bli dömd för att ha varit delaktig i brottet istället för 

endast en offentlig uppmaning till terroristbrott. Brottbestämmelsen om en offentlig 

uppmaning till brott blir således endast tillämplig om själva brottet eller försöket inte begås. 

Enligt 34 a kap. 1 § 1 mom. 2 punkten i strafflagen ska den som i terroristiskt syfte och så 

att gärningen är ägnad att allvarligt skada en stat eller en internationell organisation gör 

sig skyldig till offentlig uppmaning till brott enligt 17 kap. 1 § dömas till fängelse i minst 

fyra månader och högst fyra år. Så som beskrevs i det föregående kapitlet, är straffskalorna 

skärpta i fall en offentlig uppmaning till brott begås med ett terroristiskt syfte.165  

Bestämmelsen omfattar både direkta och indirekta uppmaningar till terroristbrott. Således 

kan till exempel även prisande eller förhärligande av terroristgärningar anses som indirekta 

uppmaningar. Handlingen ska dock framkalla fara för att ett terrordåd begås, vilket enligt 

regeringens proposition är det väsentliga kriteriet i bedömningen ifall gärningen kan anses 

som uppmaning till terroristbrott.166 

Enligt förarbeten till SL kan det anses föreligga fara för att brottet som uppmanas till kommer 

att begås till exempel ifall en eller flera personen börjar förbereda brottet eller annars beter 

sig på ett sätt som kan bindas till att personen eller personerna sannolikt kommer att begå 

 
165 I de SLs förarbeten som utgavs vid implementeringen av direktivet om bekämpande av terrorism konstateras 

att dylika brottsbeskrivningar uppfyller direktivets krav på att göra en offentlig uppmaning till terroristbrott 

straffbart. Enligt förarbeten kräver inte direktivet att en offentlig uppmaning till terroristbrott görs straffbart 

uttryckligen som ett terroristbrott, och därmed anses strafflagens 17 kap. 1 § uppfylla artikelns förpliktelser. 

RP 30/2018 rd, s. 36. 
166 Direktivet om bekämpande av terrorism, art. 5. RP 81/2007 rd, s. 9. 
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brottet som uppmaningen gäller.167 Ytterligare ska gärningsmannen även ha ett terroristiskt 

syfte och gärningen ska vara ägnad att skada en stat eller en internationell organisation för 

att de ska kunna anses som en offentlig uppmaning till terroristbrott. 

3.2.3 Meddelande av och deltagande i utbildning för terrorismsyften samt 

rekrytering för ett terroristbrott 

Internet är ett utmärkt verktyg för utbildning som redan konstaterades i kapitel 2.168 Även 

terroristgrupper har uppmärksammat denna möjlighet och vänder sig allt mer till internet för 

att förverkliga utbildning för terrorismsyften. Det finns bland annat online handböcker, 

videoklipp, information och råd. Dessa internetplattformar erbjuder lättillgänglig rådgivning 

på flera språk gällande bland annat hur en person kan gå med i en terroristgrupp, bygga upp 

vapen och sprängämnen eller planera och genomföra terroristattacker.169 Plattformarna kan 

även vara uppbyggda som ”virtuella träningsläger”, och internet möjliggör att personer från 

olika ställen i världen kan samlas ihop och bygga upp nätverk för informationsutbyte.170 

Dessa virtuella träningsläger och spridningen av information via internet kompletterar och 

förstärker de traditionella formerna av utbildning och bidrar till en bredare plattform för 

terroristiska aktivister och anhängare.171 

Strafflagens 34a kap. 4a och 4b § gäller utbildning för terrorismsyften. Enligt 4a § gör den 

sig skyldig till meddelande av utbildning för ett terroristbrott som i avsikt att främja 

terroristverksamhet eller som med vetskap om att han eller hon främjar sådan verksamhet 

ordnar, försöker ordna eller meddelar utbildning i tillverkning eller användning av 

sprängämnen, skjutvapen eller andra vapen, skadliga eller farliga substanser, eller på något 

annat motsvarande sätt ordnar, försöker ordna eller meddelar utbildning. Som utbildning 

kan anses bland annat vägledning i användning av kommunikationsmedel eller hur en person 

 
167 RP 6/1997 rd, s. 109. 
168 Kapitel 2.2.1, s. 14. 
169 År 2002 detonerades en bomb i köpcentret Myyrmanni, Vanda.  En kemiteknikstuderande låg bakom dådet 

och dog själv i samband med att bomben detonerade. Därmed förblev motivet bakom dådet oklart men har inte 

kunnat kopplas med extremiströrelser. Det som ändå är värt att notera är att Gert hade diskuterat om att bygga 

explosiva ämnen på ett internetforum med andra intresserade personer. Detta ledde vidare till en diskussion i 

Finland ifall man borde förbjuda innehåll gällande bombtillverkning på internet. MTV3, 2002. 
170 Till exempel är Inspire en online tidning publicerad av terroristorganisationen Al-Qaida med syftet att låta 

muslimer träna sig för jihad hemma. Tidningen innehåller material som uppmanar till terrorism och rådgivning 

om att begå terroristattacker. UNDOC, 2012, s. 8. Se även Weimann gällande olika handböcker och nätsidor 

som grundats med syftet att sprida information om terrorism. Weimann, 2014, s. 9–10. 
171 KOM(2007) 650, s. 2. 
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skyddar sig från säkerhetsmyndigheternas motåtgärder, men politisk och ideologisk 

utbildning blir utanför paragrafens tillämpningsområde.172  

Enligt 4b § ska den dömas för deltagande i utbildning för ett terroristbrott som med avsikt 

att begå ett terroristiskt brott utbildar sig i tillverkning eller användning av sprängämnen, 

skjutvapen eller andra vapen, eller skadliga eller farliga substanser, eller i användning av 

andra till sin betydelse jämförbara särskilda metoder eller tekniker. Således är inte endast 

meddelande av utbildning straffbart, utan även det att delta i utbildning för terrorismsyften 

är olagligt. 

Till följd av implementering av direktivet om bekämpning av terrorism i den nationella 

lagstiftningen kriminaliserades självstudier i SL, och således förutsattes det inte längre att 

en person utbildar sig under ledning av någon som arrangerar utbildning i terroristiskt syfte, 

vilket tidigare var fallet. Straffrättsligt ansvar förutsätter dock att den som deltar i utbildning 

har som avsikt att begå ett brott i terroristiskt syfte enligt SL 34a kap. 1 §. Den som deltar i 

utbildning ska således ha beslutit att begå ett sådant brott och det ska vara frågan om en 

konkret och tillräckligt individualiserad gärning.173 Brottet som är motivet till utbildningen 

behöver trots detta inte vara så långt planerat att till exempel tidpunkten eller andra liknande 

omständigheter skulle vara fastställda.174 Vidare kan brottsbeskrivningen uppfyllas om 

personen börjar ta del i utbildning i form av självstudier, även om utbildningen skulle 

avslutas på grund av att myndigheterna hindrar det. Straffbarheten förutsätter alltså inte att 

personen lyckas förvärva färdigheterna eller kunnandet som krävs för att begå brottet.175 

I skälen till direktivet om förhindrande av terrorism anges vad som kan anses som 

mottagande av utbildning för terroristsyften. Enligt skälet innefattar mottagande av 

utbildning för terrorismsyften inhämtande av kunskaper, dokumentation eller praktiska 

färdigheter. Dessutom anger skälen att nedladdning av en handbok i 

sprängämnestillverkning i syfte att begå ett terroristbrott kan anses som mottagande av 

utbildningen, men att till exempel enbart besöka webbplatser eller samla material för 

 
172 RP 188/2002 rd, s. 53. 
173 Endast allmän kapacitet att vid behov begå ett sådant brott räcker inte för att rekvisitet ska uppfyllas. RP 

20/2018 rd s. 97. 
174 ibid. 
175 ibid. 
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legitima ändamål inte anses utgöra mottagande av utbildning för terrorismsyften. Därmed 

omfattas till exempel insamlande av material för akademiska ändamål inte av direktivet.176 

SL 34a kap. 4a och 4b § är subsidiära brott, och därmed blir de endast tillämpliga om inte 

gärningsmannen döms för själva terroristiska brottet enligt en annan brottsbeskrivning i SL 

34a kap. Att tillämpa 34a kap. 4a och 4b § vid sidan om till exempel 34a kap. 2 § 

(förberedelser till brott som begås i terroristiskt syfte) skulle vara oändamålsenligt i och med 

att det bildas en lagkonkurrens.177  

Brottsbeskrivningen gällande deltagande i utbildning kan förebygga särskilt utbildning som 

ges via internet. Orsakssamband mellan instruktioner som gjorts allmänt tillgängliga på 

internet och ett terroristbrott som begås någonstans i världen är väldigt svårt, om inte 

omöjligt, att bevisa. Därmed kan brottsbeskrivningen bidra till förebyggande av spridning 

av terroristisk information på internet.178  

Internet kan även användas som ett verktyg för rekrytering av anhängare. Internet ger 

tillgång till de potentiella kandidaterna i hela världen och en högre grad av anonymitet än 

andra kommunikationsmedel.179 Propagandan riktas oftast till marginaliserade och sårbara 

individer i samhället. Internet är även ett effektivt medel för rekrytering av minderåriga. 

Terroristgrupperna har utfärdat propaganda i form av tecknade serier, populära musikvideon 

samt videospel.180  

Rekrytering för terroristbrott är straffbart enligt SL 34a kap. 4c §. Enligt paragrafen ska den 

som i avsikt att främja terroristisk verksamhet i enlighet med 34a kap. värvar eller försöker 

värva medlemmar till en terroristgrupp eller för att begå ett terroristbrott dömas för 

rekrytering för ett terroristbrott. Även denna paragraf är subsidiär och tillämpas endast om 

inte lika strängt eller strängare straff för gärningen föreskrivs på något annat ställe i SL. 

Vidare finns även fall av ”virtuell självrekrytering”, där radikaliseringen sker endast via 

internet på personens eget initiativ. Även om det inte är det vanligaste sätten för 

radikalisering, finns det exempel på fall där personer söker sig själv till terroristiskt innehåll 

 
176 Direktivet om bekämpande av terrorism, skäl 11. 
177 Detta kan bli fallet till exempel då en person som skaffat utbildning för ett terroristbrott via en nätsida börjar 

planera själva brottet och brottsbeskrivningen gällande förberedelser till brott som begås i terroristiskt syfte 

uppfylls. Lohse, 2011, s. 110-111. 
178 Lohse, 2011, s. 113. 
179 Lohse 2011 s. 115. 
180 UNDOC, 2012, s. 5. 
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och blir radikaliserad.181 Virtuell självrekrytering i sig är inte förbjudet eller straffbart, och 

blir straffbart först när någon brottsbeskrivning i SL uppfylls. Virtuell självrekrytering kunde 

möjligtvis bli straffbart som deltagande i utbildning för terroristbrott ifall aktiviteten på 

internet uppfyller brottsbeskrivningen. Detta torde bli fallet speciellt då den virtuella 

självrekryteringen resulterar i att personen börjar söka information med syftet planera att 

begå ett terroristiskt brott.  

3.3 Reglering av olagligt innehåll på internet 

3.3.1 Allmänt om ansvar för olagligt innehåll på internet 

Som redan många gånger konstaterats, är internet gränsöverskridande. Olagligt innehåll som 

publiceras i ett visst land kan ha negativa konsekvenser för en eller flera personer på andra 

sidan världen. Ansvar över handlingar på internet kan förbli både civilrättsligt och 

straffrättsligt: civilrättsligt i den bemärkelsen att en aktör kan bli skadeståndsskyldig över 

publicerat innehåll på internet, medan det straffrättsliga ansvaret uppstår ifall man sprider ut 

information på internet som är kriminaliserat.182 Gällande spridning av terroristiskt innehåll 

är ansvaret i huvudsak straffrättsligt, eftersom skadestånd inte normalt blir aktuellt då 

gärningen inte skadar en annan enskild individ.  

Internetsidor kan antingen vara nätpublikationer eller nätmeddelanden enligt 

yttrandefrihetslagen. En nätpublikation är uppbyggd av en helhet av nätmeddelanden, där 

materialet produceras eller bearbetas av utgivaren. En nätpublikation ska utnämna en 

chefredaktör. En nätpublikation är till exempel en webbtidning. Ett nätmeddelande 

inbegriper all övrig kommunikation på internet, det vill säga information, åsikter eller andra 

meddelanden som gjorts tillgängliga för allmänheten.183 Nätmeddelanden har inga utnämnda 

chefredaktörer. Sociala medier är nätmeddelanden enligt yttrandefrihetslagen och även 

diskussionsforum är nätmeddelanden om de inte utarbetas till enhetliga helheter. I vissa fall 

kan dock diskussionsforum anses som en del av en nätpublikation, om den anses utgöra en 

del av helheten i fråga.184 

Med allmänheten avses en personkrets som inte är utvald på förhand och som tar emot ett 

meddelande. Den tekniska lösning som nätmeddelandet förmedlas via eller sättet att uttrycka 

 
181 King’s College London, 2007, s. 87-90. 
182 Savin, 2017, s. 120. 
183 Ett nätmeddelande görs tillgängligt för allmänheten i yttrandefrihetslagens syfte genom radiovågor, 

elektroniska kommunikationsnät eller andra motsvarande tekniska arrangemang. 
184 Pesonen, 2013, s. 211. RP 54/2002 rd, s. 48. 
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meddelandet har inte betydelse för lagens tillämpningsområde.185 Däremot blir privata 

meddelanden som riktas till en bestämd och stängd grupp utanför yttrandefrihetslagens 

tillämpningsområde.186 Således tillämpas yttrandefrihetslagen inte på meddelanden som 

skickas via stängda chattar.187 

Om ansvar över innehåll i ett nätmeddelande stadgas i yttrandefrihetslagens 4 kap. Enligt 

lagen anses den som beaktas som gärningsman enligt SL ansvarig för ett brott som grundar 

sig på innehållet i ett meddelande som gjorts tillgängligt för allmänheten. Enligt förarbeten 

till lagen kan spridare, framställare, förläggare eller utgivare av en publikation bli endast 

ansvariga enligt allmänna straffrättsliga läror som gärningsman eller delaktiga i brottet. 

Gärningsmannen är då den som i sista hand beslutar om innehållet i meddelandet samt gör 

ett beslut för att göra det tillgängligt för allmänheten.188 Brott som grundar sig på ett 

publicerat meddelande kallas oftast för yttrandefrihetsbrott, bland annat eftersom de 

missbrukar den grundlagsenliga yttrandefriheten.189 Således kan terroristbrott i enlighet med 

SL 34a kap. anses som yttrandefrihetsbrott, då de grundar sig på ett publicerat meddelande 

som riktats till allmänheten.  

Yttrandefrihetslagen tillämpas på verksamhet som utövas i Finland. Om utomlands 

publicerade upptagningar införs till Finland, vilkas utgivare befinner sig utomlands och för 

vilka det redaktionella arbetet har skett utomlands, kan publikationsverksamheten inte anses 

vara utövad i Finland enbart på grund av att allmänheten har tillgång till publikationen i 

Finland. Om anordningen som använts för att publicera meddelandet finns i Finland och 

meddelandet är avsett att tas emot i Finland kan det dock anses att verksamhetens tyngdpunkt 

har varit i Finland. Detta gäller både nätpublikationer och nätmeddelanden.190  

Således tillämpas inte yttrandefrihetslagen på nätpublikationer som är publicerade i ett annat 

land, på annat språk, och har inte annars heller ett samband till Finland, även om dessa 

publikationer vore tillgängliga Finland. Det är ändå värt att komma ihåg att straffrättsligt 

 
185 RP 54/2002 rd, s. 44–45. 
186 Pesonen, 2013, s. 117. 
187 Plattformar som erbjuder stängda chattar men ändå anses som sociala medier är bland annat Whatsapp och 

Telegram. 
188 RP 54/2002 rd, s. 72–73. Om det olagliga innehållet har publicerats i en nätpublikation som har en 

chefredaktör, kan även chefredaktören bli ansvarig för brottet om han eller hon uppsåtligen eller av oaktsamhet 

väsentligen åsidosatt sin skyldighet att leda och övervaka det redaktionella arbetet så att det har bidragit till 

brottet. Chefredaktörsansvar behandlas dock inte utförligare i denna avhandling, eftersom terroristiskt innehåll 

främst sprids på internetplattformar som inte har en chefredaktör.  
189 Illman, 2006, s. 424. 
190 RP 54/2002 rd s. 50. 
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ansvar bestäms enligt reglerna i SL, och SL kan i princip bli tillämplig även på en gärning 

som begåtts utomlands. 

3.3.2 Gränsdragningen mellan aktiva och passiva tjänsteleverantörer 

Savin har kategoriserat aktörer på internet beroende på ifall de skapar, förmedlar eller mottar 

olagligt innehåll. Den första kategorin är de som skapar informationen.191 Till denna kategori 

hör personer som själv skapar och publicerar terroristiskt innehåll på internet, inbegripet 

nätpublikationer. Den andra kategorin är personer som mottar den olagliga informationen.192 

Gällande terroristiskt innehåll, hör en person som mottar utbildning i terroristiskt syfte till 

denna kategori.  

Den tredje kategorin är tjänsteleverantörerna. Tjänsteleverantörerna skapar inte 

informationen och handlar inte heller i syfte att motta information, utan de fungerar som 

förmedlare av information mellan olika aktörer. Den tredje kategorin skapar således inte 

bokstavligen det olagliga innehållet själv, men de kan publicera, leverera eller spara 

innehållet. Reglering av den tredje kategorin har varit nödvändigt bland annat eftersom 

internet till en hög grad är anonymt, och det är inte ibland möjligt att identifiera den 

ursprungliga informationsskaparen.193  

Frågan om ansvar för den första och andra kategorin är relativt klar och bestäms enligt 

yttrandefrihetslagens 4 kap. och normalt straffrättsligt ansvar, medan ansvaret för den tredje 

kategorin kräver mer ingående granskning. Till följande kommer jag att redogöra vilka 

skyldigheter och hurdant ansvar en tjänsteleverantör kan ha över olagligt innehåll. 

Tjänsteleverantörerna på internet möjliggör att information över huvud taget kan spridas, 

och samtidigt är de även de bästa för att kontrollera att olagligt innehåll inte sprids.194 I 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG om vissa rättsliga aspekter på 

informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden 

(”direktiv om elektronisk handel”) stadgas om ansvarsfrihet för vissa tjänsteleverantörer som 

förmedlar och lagrar information. Enligt artiklarna 12, 13 och 14 i direktivet om elektronisk 

handel ska medlemsstaterna se till att tjänsteleverantörer som enbart vidarebefordrar, lagrar 

eller gör tillgängligt information inte ska bli ansvarig för innehållet i denna information, och 

 
191 Savin, 2017, s. 120. 
192 En internetanvändare som kommer åt till exempel barnpornografi hör till denna kategori. Savin, 2017, s. 

120. 
193 Savin, 2017, s. 120. 
194 ibid. 
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vidare inte heller åläggas en skyldighet att granska fakta eller omständigheter som kan tyda 

på olaglig verksamhet i denna information.195 Denna bestämmelse har ett nära samband med 

yttrandefriheten, eftersom yttrandefriheten kan försvagas om tjänsteleverantörerna åläggs en 

allmän skyldighet att övervaka innehållet på deras plattformar, som oftast innehåller en 

väldigt stor mängd data. För att konkretisera: inom en minut loggar 1,3 miljoner människor 

in på Facebook, görs 1,4 miljoner sök på Google, scrollar 694 444 personer Instagram och 

skickas 1,5 miljoner meddelanden på Snapchat.196  

Direktivet om elektronisk handel har i Finland implementerats genom lagen om tjänster 

inom elektronisk kommunikation. Om ansvarsfrihet för dessa aktörer föreskrivs i lagens 182, 

183 och 184 §. Dessa bestämmelser innefattar tre olika tjänster: tjänster för överföring av 

information och tillhandahållande av nät, kopiering i cacheminne dvs. caching och 

lagringstjänster dvs. värdtjänster.197 När det gäller spridning av terroristiskt innehåll är det 

bestämmelsen om ansvarsfrihet för värdtjänsteleverantörer i enlighet med artikel 14 i 

direktivet om elektronisk handel och 184 § i lagen om tjänster inom elektronisk 

kommunikation de som blir mest relevanta. Värdtjänsteleverantörerna är de som bland annat 

erbjuder diskussionsforum eller sociala medier. Enligt regeringens proposition är en 

grundläggande förutsättning för ansvarsfrihet att mellanhandens verksamhet är av teknisk 

natur och att han själv inte deltar i produktionen av olagligt innehåll.198 

Frågan blir då vilka tjänsteleverantörer som kan anses uppfylla villkoren för ansvarsfrihet 

och i vilka situationer. Ju aktivare tjänsteleverantören är, desto mindre möjlighet finns det 

för ansvarsfrihet.199 Då blir frågan som bör avgöras hur långtgående dylik aktivitet som 

förutsätts för att en tjänsteleverantör ska anses som aktiv och inte omfattas av ansvarsfrihet. 

EU-domstolen har behandlat tjänsteleverantörens ansvarsfrihet i fallen Google France SARL 

mm. Louis Vuitton Malletier SA och Google France SARL v. Vitacum SA mm., där EU-

domstolen konstaterade att artikel 14 i direktivet om elektronisk handel tillämpas på en 

tjänsteleverantör som erbjuder en sökmotor då tjänsteleverantören inte har en så aktiv roll 

att denne skulle veta vilken information som finns lagrad i sökmotorn. Ifall 

 
195 Direktivet om elektronisk handel art. 12, 13, 14 och 15. 
196 Europaparlamentets utredningsavdelning för medborgerliga rättigheter och konstitutionella frågor, 2020, s. 

35. 
197 RP 194/2001 rd, s. 16. 
198 RP 194/2001 rd, s. 1 och 16. 
199 Speciellt tjänsteleverantörer av diskussionsforum kan beroende på hur verksamheten är organiserad falla 

utanför eller innanför tillämpningsområdet för ansvarsfriheten. Om tjänsteleverantören till exempel har 

publicerat det första meddelandet, kan det knappast anses som passiv verksamhet. Pihlajarinne, 2011, s. 1199. 
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tjänsteleverantören däremot har kännedom om informationen som finns lagrad, kan 

ansvarsfrihet tillämpas endast om tjänsteleverantören har gjort informationen oåtkomlig 

efter att ha fått vetskap om den olagliga informationen.200 Ytterligare har EU-domstolen 

behandlat direktivet om elektronisk handel i fallet L’Oréal v. eBay, där EU-domstolen kom 

till slutsatsen att eBay hade i och med optimering av erbjudanden samt varornas 

marknadsföring vidtagit så aktiva handlingar att de kunde anses som aktiva 

tjänsteleverantörer som inte omfattas av ansvarsfriheten.201 

Fallet Delfi AS v. Estland av EMD berör en tjänsteleverantörs ansvar över innehåll som 

publicerats av en tredje part på deras plattform. Fallet har fått väldigt mycket kritik, bland 

annat för att EMD inte beaktade direktivet om elektronisk handel i sin dom. Vidare har det 

har uttryckts oro över att fallet kan förutsätta för långt gående censur av tjänsteleverantörerna 

och orsaka för grova begränsningar av yttrandefriheten.202 I fallet ansåg EMD att 

nyhetsportalen Delfi var en aktiv tjänsteleverantör, fast de endast utövade 

efterhandsmoderering genom att radera kränkande kommentarer på basis av vissa ord samt 

anmälningar, och således ansvarig över kommentarerna. Delfi hade dock publicerat nyheten 

som de kränkande kommentarerna riktade sig till, men själva nyheten var inte kränkande. 

De kränkande kommentarerna innehöll hatpropaganda och EMD ansåg att de var uppenbart 

lagstridiga.203  

Fallet beskriver först och främst EMDs tolkning av gränsen mellan passiva och aktiva 

tjänsteleverantörer, samt förhållandet mellan EMDs praxis och EU-rätten, som är aktuellt 

när det gäller tolkning av när spridning av terroristiskt innehåll kan begränsas. EMD 

beaktande ändå särdragen i det specifika fallet, och gjorde en fallspecifik bedömning. 

Således kan inte långtgående slutsatser dras av fallet. Det som är värt att lyfta fram är att 

EMD inte beaktade förutsättningarna i direktivet om elektronisk handel gällande vilka 

tjänsteleverantörer som kan anses som passiva eller aktiva, utan tillämpade sina egna villkor 

 
200 C-236/08 och C-237/08, p. 120. 
201 C-324/09. 
202 McGonagle, 2020, s. 427. Savin, 2017, s. 171. I fallet Delfi AS v. Estland hade en nyhetsportal inte raderat 

kränkande kommentarer om en person som fanns på nyhetsportalens diskussionsforum. Diskussionsforumet 

modererades inte på förhand eller aktivt, men de fanns vissa åtgärder för att radera kränkande kommentarer 

(användarnas anmälningar och ordfilter). Den nationella domstolen beslöt att Delfi AS är skadeståndsskyldig 

gentemot personen som de kränkande kommentarerna hade publicerats om, även om det var Delfis anonyma 

läsare som hade publicerat kommentarerna. Delfi förde saken till EMD eftersom de ansåg att deras rätt till 

yttrandefrihet hade blivit kränkt. Delfi AS v. Estland, 2015. 
203 Delfi AS v. Estland, 2015, p. 161. 
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på frågan.204 Följaktligen är förhållandet mellan direktivet om elektronisk handel samt 

EMDs praxis minst sagt oklar, vilket vidare leder till osäkerhet om tjänsteleverantörernas 

ansvar inom Europa.205 

Den rådande uppfattningen är att tjänsteleverantörer av sociala medier anses som passiva 

tjänsteleverantörer.206 Vidare har tolkningen gått åt ett håll enligt vilken tillhandahållare av 

i förhand modererade diskussionsforum kan anses som aktiva tjänsteleverantörer, eftersom 

det inte längre kan anses att tjänsteleverantören inte alls har deltagit i produktionen av det 

olagliga innehållet.207 Gällande de tjänsteleverantörer som faller mellan dessa två måste det 

således bedömas in casu ifall de kan omfattas av ansvarsfriheten. Speciellt situationen där 

en nätpublikation erbjuder ett diskussionsforum som inte är modererat på förhand förblir 

problematisk och kräver övervägning från fall till fall.208  

Vidare uppstår ansvarsfrihet för lagring- och värdtjänster endast ifall tjänsteleverantören 

utan dröjsmål vidtar åtgärder för att göra informationen oåtkomlig efter att ha fått kännedom 

om att informationen strider mot SL. I allmänhet krävs åtgärder först efter att 

tjänsteleverantören har fått information om det olagliga innehållet genom ett förordnande av 

domstol, bortsett från vissa i paragrafen specificerade brottstyper.209 Avseende en offentlig 

uppmaning till terroristbrott, meddelande av utbildning för ett terroristbrott eller rekrytering 

för terroristbrott kan ansvarsfriheten endast vika om tjänsteleverantören inte gjort 

informationen oåtkomlig efter förordnande av en domstol. Domstolens möjlighet att 

föreskriva om avbrytande av ett nätmeddelande samt spärrning av information behandlas i 

nästa kapitel.  

Utanför ansvarsfriheten som följer av direktivet om elektronisk handel finns ingen 

gemensam europeisk standard om hur tjänsteleverantörernas ansvars bestäms, och således 

 
204 EMD beaktade bland annat kommentarernas kränkande natur, tjänsteleverantörens kommersiella syfte, 

åtgärderna som vidtagits för att radera kommentarerna och möjligheten att hålla kommentarernas författare 

ansvariga. Delfi As. v. Estland, 2015, p. 144–161. EMD har även behandlat samma fråga i senare fall och 

kommit till en motsatt slutsats i och med in casu bedömning. Se fallen Tartalomszolgáltatók Egyesülete och 

Index.hu Zrt v. Ungern, 2016, och Pihl v. Sverige, 2017. 
205 Savin, 2017, s. 173. 
206 EMD konstaterade detta i fallet Delfi AS v. Estland, 2015, p. 116, och det är annars också klart att 

tjänsteleverantörer som endast erbjuder en plattform för sociala medier kan anses som värdtjänsteleverantörer 

enligt art. 14 i direktivet om elektronisk handel, eftersom de inte deltar i produktionen av innehållet. 
207 Neuvonen - Rautiainen, 2014, s. 303. 
208 Detta var situationen i fallet Delfi AS v. Estland. 
209 Om materialet innehåller hets mot folkgrupp eller pornografiskt material som visar barn, våld eller tidelag, 

ska tjänsteleverantören avlägsna materialet på eget initiativ omedelbart efter att ha fått kännedom om detta 

material för att kunna bli fri av ansvar.  
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bestäms det utifrån nationell lagstiftning.210 Ifall ansvarsfrihet inte blir tillämpligt, kan 

straffrättsligt ansvar i princip uppstå ifall tjänsteleverantörens handlingar kan anses uppfylla 

en brottsbeskrivning i SL.  

3.3.3 Reglering av innehåll på passiva tjänsteleverantörers plattformar 

Ovan har behandlats gränsdragningen mellan aktiva och passiva tjänsteleverantörer och  

passiva tjänsteleverantörernas ansvarsfrihet. Mycket av det terroristiska innehållet på 

internet har spridits på plattformar som tillhandahålls av passiva tjänsteleverantörer, främst 

sociala medier.211  

Gällande vilka lagar som tillämpas på tjänsteleverantörer inom EU råder en 

reciprocitetsprincip, enligt vilken tjänsteleverantörerna övervakas av myndigheterna i det 

land där tjänsteleverantören har sin hemvist. Varje medlemsstat ska således se till att 

tjänsteleverantörer som är etablerade inom dess territorium iakttar landets lagstiftning och 

även lita på att de övriga medlemsstaterna övervakar de tjänsteleverantörer som är etablerade 

på deras territorium.212 

Leverantörer av lagrings- och värdtjänster kan endast bli ansvarsfria om tjänsteleverantören 

inte har kännedom över innehållet och avlägsnar det omedelbart efter att ha fått kännedom. 

När det gäller spridning av terroristiskt innehåll på internet, krävs avlägsnande av innehållet 

dock först efter ett förordnande av en domstol.213 Nedan beskrivs i vilka situationer en 

domstol kan förordna tjänsteleverantören att avlägsna eller spärra information. 

Direktivet om bekämpande av terrorism innehåller en bestämmelse om åtgärder mot 

internetinnehåll som utgör en offentlig uppmaning till terroristbrott (artikel 21), som lyder 

på följande sätt: 

1.   Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 

internetinnehåll som finns på servrar på deras territorium och som utgör en offentlig 

uppmaning till terroristbrott enligt artikel 5 utan dröjsmål avlägsnas. De ska också 

sträva efter att sådant innehåll på servrar utanför deras territorium avlägsnas. 

 
210 Korpisaari, 2019, s. 949. Se kapitel 3.3.1. 
211 Malkki – Pohjonen, 2019, s. 26. 
212 RP 194/2001 rd, s. 34. 
213 RP 194/2001 rd, s. 16. 
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2.   När det inte är genomförbart att avlägsna det innehåll som avses i punkt 1 vid 

källan kan medlemsstaterna vidta åtgärder för att blockera åtkomsten till sådant 

innehåll för internetanvändarna inom sitt territorium. 

3.   Åtgärder för avlägsnande och blockering måste inrättas i enlighet med 

transparenta förfaranden och tillhandahålla adekvata skyddsmekanismer, särskilt för 

att säkerställa att åtgärderna begränsas till vad som är nödvändigt och proportionellt 

och att användarna informeras om orsaken till åtgärderna. Skyddsmekanismer i 

samband med avlägsnande eller blockering ska också inbegripa möjlighet till rättslig 

prövning.214 

Enligt förarbeten till ändringar i SL förutsatte inte artikel 21 några lagändringar, eftersom 

finsk lagstiftning redan möjliggör avlägsnande av sådant internetinnehåll.215  

I yttrandefrihetslagens 18 § föreskrivs om föreläggande att avbryta distributionen av ett 

nätmeddelande enligt det följande:  

En domstol kan på ansökan av en åklagare, en undersökningsledare eller en 

målsägande förelägga en utgivare eller en utövare av programverksamhet eller 

administratören av en sändare, server eller någon annan sådan anordning att avbryta 

distributionen av ett nätmeddelande, om det med hänsyn till meddelandets innehåll är 

uppenbart att det är straffbart att hålla det tillgängligt för allmänheten.  

Vidare ska domstolen behandla ansökan skyndsamt samt ge tillfälle ät avsändaren av 

nätmeddelandet att bli hörd, om inte ärendets brådskande natur kräver annat.  

Enligt yttrandefrihetslagen kan en domstol således ålägga att distributionen av ett 

nätmeddelande avbryts då innehållet i nätmeddelandet är uppenbart straffbart. I enlighet med 

lagens ordalydelse gäller bestämmelsen endast ett enskilt nätmeddelande, och inte till 

exempel en hel nätpublikation.  

Det bör läggas märke till att terroristiskt innehåll inte möjligtvis kommer från en 

informationsproducent belägen i Finland, utan innehållet publiceras någon annanstans i 

världen.216 Direktivet om bekämpande av terrorism ålägger endast en skyldighet för 

medlemsstaterna att avlägsna innehåll som utgör en offentlig uppmaning till terroristbrott 

från servrar som finns på medlemsstatens eget territorium, och vidare att medlemsstaterna 

 
214 Direktivet om bekämpande av terrorism, art. 21. 
215 RP 30/2018 rd, s. 70. 
216 Malkki – Pohjonen, 2019, s. s. 54. 
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behöver endast ”sträva efter” att avlägsna sådant innehåll på servrar utanför deras 

territorium.217  

Således gäller yttrandefrihetslagen endast för nätmeddelanden som är belägna i Finland. 

Enligt förarbeten till SL kan myndigheterna vidta åtgärder för att avlägsna material 

utomlands inom ramen för förfarandet med rättslig hjälp. Alternativt kan myndigheterna 

genom direkt gränsöverskridande kontakt med tjänsteleverantörerna be dem att avlägsna 

innehållet på frivillig basis. Gällande användningen av rättslig hjälp konstaterades att en 

utmaning kan vara att staterna har olika tolkningar av vad som anses som lagstridigt 

internetinnehåll och hur det förhåller sig till yttrandefriheten.218 

I artikel 21.2 i direktivet om bekämpande av terrorism konstateras att när det inte är 

genomförbart att avlägsna det olagliga innehållet vid källan kan medlemsstaterna vidta 

åtgärder för att blockera åtkomsten till innehållet för internetanvändarna inom sitt 

territorium.219 Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 185 § gällande 

förordnande om spärrning av information lyder på följande sätt:  

Tingsrätten kan på ansökan av en åklagare, en undersökningsledare eller den vars 

rätt ärendet gäller förordna att en sådan leverantör av informationssamhällets 

tjänster vid vite ska göra den information som denne lagrat oåtkomlig, om 

informationen uppenbart är sådan att det enligt lag är straffbart eller utgör grund för 

ersättningsansvar att hålla den tillgänglig för allmänheten eller förmedla den.  

Tingsrätten ska behandla ärendet skyndsamt samt ge tjänsteleverantören och 

informationsproducenten en rätt att yttra sig. Således kan innehållet på en webbplats 

spärras/blockeras ifall avlägsnande inte är möjligt. 

När direktivet om bekämpande av terrorism implementerades i finsk lagstiftning 

diskuterades möjligheten att blockera innehåll som upprättats utomlands i förarbeten men 

slutligen föreslogs inga sådana ändringar.220 Detta har dock ändrats genom ändringar i lagen 

om tjänster inom elektronisk kommunikation, som trädde i kraft 1.1.2021. Till lagens 185 § 

tillades ett nytt moment, enligt vilken ett förordnande om spärrning av information kan riktas 

 
217 Direktivet om bekämpande av terrorism, art. 21. 
218 RP 30/2018 rd s. 70–71. 
219 Direktivet om bekämpande av terrorism, art. 21. 
220 Det konstateras att motsvarande lagstiftning finns i anslutning till åtgärder som hindrar spridning av 

barnpornografi, men bland annat eftersom tiden för att genomföra direktivet var kortare än normalt och det 

kunde inte göras tillräckligt genomgående bedömning av hur lagen skulle fungera föreslogs inga liknande 

ändringar i lagstiftningen gällande terroristiskt innehåll. Vidare konstaterades att direktivet inte förutsätter 

lagstiftnings- eller andra åtgärder för att spärra internetinnehåll som upprätthålls utomlands och som offentligt 

uppmanar till terroristbrott. RP 30/2018 rd s. 70. 
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mot ett teleföretag som förmedlar informationen, om tjänsteleverantören inte kan identifieras 

eller om tjänsteleverantören är etablerad utanför Finland, och det är uppenbart att 

informationen utgör ett brott för vilket det strängaste straffet är minst två år.221 Den nya 

bestämmelsen inskränker yttrandefriheten i en högre grad än tidigare. 

Det nya momentet innehåller flera villkor vars syfte är att yttrandefriheten inte begränsas 

arbiträrt. Tekniskt är det endast möjligt att teleföretaget blockerar åtkomsten på hela 

nätsidan. Samtidigt är det är inte möjlig att avlägsna enskilt datainnehåll från en nätsida, 

vilket utgör en mer långtgående inskränkning av yttrandefriheten.  

För det första kan ett förordnande riktas mot ett teleföretag endast på ansökan av en åklagare 

eller undersökningsledare, och inte den vars rätt ärendet gäller. Detta spelar dock inte en stor 

roll gällande terroristiskt innehåll, eftersom det inte kränker en enskild individs rättigheter. 

Vidare kan förordnandet riktas mot teleföretaget endast om tjänsteleverantören inte kan 

identifieras eller är etablerad utomlands. Till sist kan förordnandet meddelas endast om 

fördelarna som förordnandet medför är avsevärt större än de begränsningar som riktas mot 

nätanvändarnas yttrandefrihet. Enligt regeringens proposition ska särskilt brottets 

allvarlighet samt betydelsen för de rättsobjekt som skyddas beaktas i bedömningen.222 Även 

olägenheten som orsakas teleföretaget ska beaktas.223  

Enligt regeringens proposition kan en situation där det brottsliga materialet utgör endast en 

liten del av nätsidan som annars innehåller endast lagligt innehåll anses som ett exempel där 

fördelarna av att avlägsna informationen inte kan anses avsevärt större än begräsningen av 

nätanvändarnas yttrandefrihet.224 Av detta kan man dra slutsatsen att nätsidor vars syfte är 

att sprida ut terroristiskt innehåll kunde blockeras i enlighet med denna bestämmelse. 

Däremot verkar denna bestämmelse inte kunna tillämpas på terroristiskt innehåll som sprids 

till exempel via sociala medier, eftersom största delen av innehållet på plattformen är lagligt.  

Ytterligare har tjänsteleverantörer som erbjuder videodelningsplattformer nyligen blivit 

föremål för tilläggsreglering. På hösten 2019 godkändes ändringar i direktivet om 

audiovisuella mediatjänster 2010/13/EU (AVMS-direktivet), som bland annat utökade 

tillämpningsområdet av direktivet att omfatta videodelningsplattformer, som till exempel 

 
221 Ansvarsfriheten enligt direktivet om elektronisk handel för teleföretag följer från direktivets art. 12, i stället 

för art. 14 som berör värdtjänster. I den nationella lagstiftningen föreskrivs om ansvarsfrihet för teleföretag i 

lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 182 §. 
222 Speciellt då syftet är att skydda barn ska detta uppmärksammas i bedömningen. RP 98/2020 rd, s. 253. 
223 ibid. 
224 ibid. 
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YouTube. Enligt artikel 6 i AVMS-direktivet ska medlemsstaterna säkerställa att de 

audiovisuella innehållstjänster som tillhandahålls under deras jurisdiktion inte innehåller 

någon uppmaning till att begå terroristbrott enligt artikel 5 i direktivet om bekämpning av 

terrorism.225 I Finland implementeras AVMS-direktivet genom ändringar i lagen om tjänster 

inom elektronisk kommunikation i samband med de ändringar som beskrivits ovan. Lagen 

om tjänster inom elektronisk kommunikation kompletterades med en bestämmelse om att 

leverantörer av videodelningsplattformar ska ta med föreskrifter i sina användningsvillkor 

som förbjuder nedladdning av innehåll som utgör en uppmaning till terroristbrott. 

Tjänsternas användare ska även tillhandahållas ett sätt för att anmäla olagligt innehåll på 

plattformen.  

Utöver de lagstiftningsåtgärder som beskrivits ovan har EU även utfärdat olika 

rekommendationer och policydokument gällande förhindrande av olagligt innehåll på 

internet och även specifikt beaktande spridning av terroristiskt innehåll. Ytterligare har EU 

Internet Forum grundats med syfte att förena staten, Europol och teknologiföretag i arbetet 

för förebyggande av terroristiskt innehåll samt hatpropaganda online.226 EU har även vid 

flera tillfällen understrukit att internetleverantörer ska utföra sin verksamhet ansvarsfullt och 

anta självregleringsåtgärder för avlägsnande av olagligt innehåll på sina plattformar.227 

År 2017 publicerade Europeiska kommissionen en kommunikation gällande förebyggande 

av olagligt innehåll online. Kommunikationen innehåller rekommendationer för 

tjänsteleverantörer på internet om hurdana åtgärder de borde vidta för förebyggande av 

olagligt innehåll på sina plattformar, bland annat förbättringar av anmälningsförfarandet, en 

tidsfrist för att svara på anmälningar, proaktivitet, effektivt avlägsnande och tillräckliga 

skyddsåtgärder för bedömandet av det terroristiska innehållet. I kommunikationen 

konstaterade kommissionen att tjänsteleverantörerna har den bästa möjligheten att skydda 

användarna från olagligt innehåll, så som terroristpropaganda, men även att åtgärderna ska 

vidtas genom respekt för de grundläggande- och mänskliga rättigheterna.228   

I mars 2018 publicerade kommissionen en till rekommendation gällande olagligt innehåll 

online. Rekommendationen är en uppföljning till kommunikationen gällande förebyggande 

av olagligt innehåll online. Rekommendationens tredje kapitel behandlar specifikt 

terroristiskt innehåll. Enligt rekommendationen borde värdtjänsteleverantörer ange i deras 

 
225 AVMS-direktivet, art. 6. 
226 Europeiska kommissionen, 2015. 
227 COM(2016)288, s. 9 och COM(2017)228 s. 8. 
228 COM(2017) 555,. s. 2–3.  
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användarvillkor att de inte sparar terroristiskt innehåll. Vidare anger rekommendationen att 

medlemsstaternas myndigheter borde ha tillräckliga resurser för upptäckande av terroristiskt 

innehåll.229 Rekommendationen uppmanar värdtjänsteleverantörerna att vidta proaktiva 

åtgärder med hjälp av automatiska verktyg för att upptäcka och avlägsna 

terrorisminnehåll.230 Vidare uppmanas värdtjänsteleverantörerna till att lägga upp ett system 

för användaranmälningar av olagligt innehåll. Syftet är att värdtjänsteleverantören efter en 

anmälning fattar ett beslut om ifall innehållet ska avlägsnas på grund av att det är olagligt.231 

Europarådets ministerkommitté har även utfärdat en rekommendation till medlemsstaterna 

gällande tjänsteleverantörernas roller och ansvar. Enligt rekommendation ska stater anta 

reglering om olagligt innehåll beaktande principerna om laglighet, nödvändighet och 

proportionalitet.232  

Tjänsteleverantörer på internet uppmanas därmed till att främst genom självreglering se till 

att olagligt innehåll avlägsnas från deras plattformar och att sätta upp system för att känna 

igen detta olagliga innehåll samt för radering av det. De ovan beskrivna 

självregleringsåtgärderna har givit resultat, eftersom det terroristiska innehållet på sociala 

medier ha minskat efter dessa åtgärder.233 Bland andra förbjuder Facebooks, Twitters och 

Linkedins regler terroristiskt innehåll. Plattformarna anger att de kan avlägsna innehåll som 

kränker deras regler, och även spärra en persons konto ifall kontinuerliga kränkningar 

sker.234 Plattformarna använder sig både av manuellt och automatiserat innehållsfiltrerande 

(eller en hybrid av dessa).235 Facebook har vidare angett att de använder maskininlärning för 

att hitta innehåll som främjar ISIS eller al-Qaeda, och att de även avlägsnar innehållet i vissa 

fall automatiskt.236 

 
229 C(2018) 1177, s. 14.  
230 C(2018) 1177, kapitel 3 p. 36-37.  
231 C(2018) 1177, kapitel 2 p. 5-6.  
232 CM/Rec(2018)2, p. 1.3.8. 
233 Malkki – Pohjonen, 2019, s. 14. 
234 Enligt Facebooks communityregler tillåter de inte att organisationer eller enskilda individer förespråkar 

våld eller utövar våld är närvarande på Facebook. Vidare står det att de tar bort innehåll som uttrycker stöd 

för eller hyllar grupper, ledare eller individer som är inblandade i terrorism, https://sv-

se.facebook.com/communitystandards/violence_criminal_behavior. Twitter anger att du får inte hota om eller 

förespråka terrorism eller våldsam extremism, men har även en helt skild anvisning som gäller terroristiskt 

innehåll, https://help.twitter.com/sv/rules-and-policies/twitter-rules och https://help.twitter.com/en/rules-and-

policies/violent-groups. Linkedins regler förbjuder olagligt innehåll, 

https://www.linkedin.com/legal/professional-community-policies.  
235 Europaparlamentets utredningsavdelning för medborgerliga rättigheter och konstitutionella frågor, 2020, s. 

22-23. 
236 Facebook, 2018.  

https://sv-se.facebook.com/communitystandards/violence_criminal_behavior
https://sv-se.facebook.com/communitystandards/violence_criminal_behavior
https://help.twitter.com/sv/rules-and-policies/twitter-rules
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/violent-groups
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/violent-groups
https://www.linkedin.com/legal/professional-community-policies
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På grund av att privata aktörer kan välja sina egna användare utgör avlägsnande av lagligt 

innehåll inte en kränkning av yttrandefriheten på samma sätt som om åtgärden vidtas av 

staten.237 Bland annat på grund av att automatiserade verktyg används, och på grund av att 

mängden av information är så stor, är det oundvikligt att innehåll som inte är olagligt 

avlägsnas från plattformarna.238  

Det att privata aktörer har en rätt att välja deras kunder avlägsnar dock inte faktumet att dessa 

åtgärder påverkar yttrandefriheten. Följaktligen har åtgärderna kallats för privatiserad 

censur. Då internet tidigare hade en decentraliserad uppbyggnad, är tjänsterna som största 

delen av människorna använder idag ytterst centraliserade. Om en person vill delta i 

diskussionen, är hen tvungen att godkänna plattformens regler.239  Detta har lett till att en 

stor del av den information som publiceras på internet för tillfället regleras i enlighet med 

tjänsteleverantörernas regler och användarvillkor, istället för lagstiftning. De 

tjänsteleverantörer som för tillfället används mest har en relativt strikt inställning med 

beaktande av olagligt innehåll, och det finns ingen säkerhet om att de villkor som 

tjänsteleverantörerna använder för att bedöma vad som är terroristiskt innehåll påminner ens 

i stora drag om bestämmelserna i SL. 

  

 
237 Neuvonen, 2021. I januari 2021 konkretiserades de privata aktörernas rätt att välja sina egna användare då 

Twitter och Facebook spärrade USAs dåvarande president Donald Trumps konto i och med att han enligt dem 

hade kränkt plattformens regler. Trump meddelade att han byter till sociala median Parler, som senare både 

Google och Apple avlägsnade från deras applikationsbutiker. Twitter, 2021. Neuvonen, 2021. 
238 ibid, s. 55.  
239 Tjänsterna som används erbjuds för det mesta av enorma företag som härstammar från USA, d.v.s. Twitter, 

Facebook, Netflix, Microsoft, Amazon och Google mm., samt från vissa andra länder, som t.ex. TikTok och 

Spotify. Neuvonen, 2020 och 2021. 
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4. BEKÄMPNING AV TERRORISTISKT INNEHÅLL PÅ INTERNET 

SOM EN GRUND FÖR ATT BEGRÄNSA YTTRANDEFRIHETEN 

4.1 Förutsättningar för en inskränkning i de grundläggande rättigheterna 

4.1.1 Allmänt 

Med en inskränkning av grundläggande rättigheter avses en situation då en rättighet som 

omfattas av skyddet för de grundläggande rättigheterna begränsas eller då den offentliga 

makten ingriper i en individs rättsliga ställning som skyddas av de grundläggande 

rättigheterna. De grundläggande rättigheterna är inte absoluta och de kan begränsas enligt 

vissa förutsättningar. Vanligtvis blir en begränsning av grundläggande rättigheter aktuellt 

vid en kollision av två konkurrerande rättigheter. Kollisionssituationer mellan två eller fler 

konkurrerande rättigheter avgörs genom intresseövervägning och målet är att komma till en 

slutsats som tryggar förverkligande av de konkurrerande rättigheterna på bästa möjliga 

sätt.240 

Vissa av paragraferna i GL innehåller villkor avseende på vilka grunder den specifika 

grundläggande rättigheten kan inskränkas. GL innehåller dock ingen allmän regel om när de 

grundläggande rättigheterna kan inskränkas. Inskränkningsvillkoren har utformats genom 

tolkningspraxis som tagit plats efter grundlagsreformen. Grundlagsutskottets betänkande 

GrUB 25/1994 som givits i samband med grundlagsreformen anses idag innehålla de 

allmänna villkoren för inskränkning av de grundläggande rättigheterna.241 Enligt 

grundlagsutskottet finns följande krav på en inskränkning av de grundläggande rättigheterna: 

• Inskränkningen ska vara byggd på lag 

• Inskränkningen ska vara noga avgränsad och tillräckligt exakt definierad 

• Grunderna för inskränkningen ska vara acceptabla 

• En inskränkning av kärnan i en grundläggande rättighet kan inte stadgas om i vanlig 

lag 

• Inskränkningen ska vara proportionerlig 

• Inskränkningen kräver ett adekvat rättsskydd 

• Inskränkningen får inte stå i strid med de internationella människorättsförpliktelserna 

 
240 Hallberg mm., 2011, II YLEINEN OSA>3. Perusoikeuksien rajoittaminen>Käsitteellisiä 

lähtökohtia>Perusoikeussuojan ehdottomuus ja suhteellisuus. 
241 ibid. 

https://fokus-almatalent-fi.libproxy.helsinki.fi/teos/FAIBCXJTBF#kohta:II((20)YLEINEN((20)OSA
https://fokus-almatalent-fi.libproxy.helsinki.fi/teos/FAIBCXJTBF#kohta:II((20)YLEINEN((20)OSA(:3.((20)Perusoikeuksien((20)rajoittaminen
https://fokus-almatalent-fi.libproxy.helsinki.fi/teos/FAIBCXJTBF#kohta:II((20)YLEINEN((20)OSA(:3.((20)Perusoikeuksien((20)rajoittaminen(:K((e4)sitteellisi((e4)((20)l((e4)ht((f6)kohtia
https://fokus-almatalent-fi.libproxy.helsinki.fi/teos/FAIBCXJTBF#kohta:II((20)YLEINEN((20)OSA(:3.((20)Perusoikeuksien((20)rajoittaminen(:K((e4)sitteellisi((e4)((20)l((e4)ht((f6)kohtia
https://fokus-almatalent-fi.libproxy.helsinki.fi/teos/FAIBCXJTBF#kohta:II((20)YLEINEN((20)OSA(:3.((20)Perusoikeuksien((20)rajoittaminen(:K((e4)sitteellisi((e4)((20)l((e4)ht((f6)kohtia(:Perusoikeussuojan((20)ehdottomuus((20)ja((20)suhteellisuus
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Alla krav ska uppfyllas, men de är inte uttömmande. Således kan även något annat tas i 

beaktande vid bedömningen av inskränkningen.242 Kraven har ett nära samband med 

kriterierna för inskränkningar av de mänskliga rättigheterna enligt EMRK. Vid 

grundlagsreformen användes EMRK som en utgångspunkt till det reformerade 

grundrättighetssystemet.243 

Det är klart att följderna som kan åläggas för spridning av terrorismrelaterat innehåll på nätet 

inskränker en persons yttrandefrihet och i vissa fall även andra rättigheter, som bland annat 

mötes- och föreningsfriheten. Vidare kan bestämmelserna ha en negativ effekt på de 

grundläggande- och mänskliga rättigheterna ifall inskränkningen inte genomförs på ett 

korrekt sätt. Yttrandefriheten innefattar en politisk rätt att diskutera och kritisera den 

allmänna makten. Således skyddar yttrandefriheten den personliga åsikten samt rätten att 

uttrycka sig, till exempel genom att framföra åsikter, även om de skulle inbegripa kritik mot 

det allmänna. Detta betyder ändå inte att yttrandefriheten inte kunde inskränkas i enlighet 

med inskränkningsgrunderna.244  

Åtgärder som myndigheterna kan vidta för att inskränka en persons yttrandefrihet i syfte att 

bekämpa terrorism på internet är (i) ålägga straffrättsliga påföljder för offentlig uppmaning 

till terroristbrott, meddelande eller deltagande i utbildning för terroristsyften samt 

rekrytering för terroristbrott i enlighet med SL, (ii) kräva att det terroristiska innehållet 

avlägsnas från nätet i enlighet med yttrandefrihetslagen, samt (iii) blockera åtkomsten till 

det terroristiska innehållet i enlighet med lagen om tjänster inom elektronisk 

kommunikation.245 

Så som ovan konstaterats inskränker dessa bestämmelser en individs rätt till yttrandefrihet. 

Grundlagsutskottet har även konstaterat att böter alltid påverkar en individs rätt till egendom 

och fängelsestraff en individs rätt till personlig frihet.246 När straffrätt således alltid påverkar 

en individs grundläggande rättigheter, ska inskränkningsgrunderna för de grundläggande 

rättigheterna beaktas då en ny straffbestämmelse i strafflagen stiftas.247  

 
242 Hallberg mm., 2011, II YLEINEN OSA>3. Perusoikeuksien rajoittaminen>Käsitteellisiä 

lähtökohtia>Perusoikeussuojan ehdottomuus ja suhteellisuus. 
243 Viljanen, 2005, s. 475-476. 
244 Hallberg mm., 2011, III YKSITTÄISET PERUSOIKEUDET>8. Sananvapaus ja julkisuus (PL 12 

§)>Johdanto>PL 12 §:n rakenne. 
245 Dessa alla åtgärder har beskrivits i avhandlingens kapitel 3. 
246 GrUU 23/1997, s. 2. 
247 Melander, 2002, s. 939. 

https://fokus-almatalent-fi.libproxy.helsinki.fi/teos/FAIBCXJTBF#kohta:II((20)YLEINEN((20)OSA
https://fokus-almatalent-fi.libproxy.helsinki.fi/teos/FAIBCXJTBF#kohta:II((20)YLEINEN((20)OSA(:3.((20)Perusoikeuksien((20)rajoittaminen
https://fokus-almatalent-fi.libproxy.helsinki.fi/teos/FAIBCXJTBF#kohta:II((20)YLEINEN((20)OSA(:3.((20)Perusoikeuksien((20)rajoittaminen(:K((e4)sitteellisi((e4)((20)l((e4)ht((f6)kohtia
https://fokus-almatalent-fi.libproxy.helsinki.fi/teos/FAIBCXJTBF#kohta:II((20)YLEINEN((20)OSA(:3.((20)Perusoikeuksien((20)rajoittaminen(:K((e4)sitteellisi((e4)((20)l((e4)ht((f6)kohtia
https://fokus-almatalent-fi.libproxy.helsinki.fi/teos/FAIBCXJTBF#kohta:II((20)YLEINEN((20)OSA(:3.((20)Perusoikeuksien((20)rajoittaminen(:K((e4)sitteellisi((e4)((20)l((e4)ht((f6)kohtia(:Perusoikeussuojan((20)ehdottomuus((20)ja((20)suhteellisuus
https://fokus-almatalent-fi.libproxy.helsinki.fi/teos/FAIBCXJTBF
https://fokus-almatalent-fi.libproxy.helsinki.fi/teos/FAIBCXJTBF#kohta:III((20)YKSITT((c4)ISET((20)PERUSOIKEUDET
https://fokus-almatalent-fi.libproxy.helsinki.fi/teos/FAIBCXJTBF#kohta:III((20)YKSITT((c4)ISET((20)PERUSOIKEUDET(:8.((20)Sananvapaus((20)ja((20)julkisuus((20)((((PL((20)12((20)((a7))
https://fokus-almatalent-fi.libproxy.helsinki.fi/teos/FAIBCXJTBF#kohta:III((20)YKSITT((c4)ISET((20)PERUSOIKEUDET(:8.((20)Sananvapaus((20)ja((20)julkisuus((20)((((PL((20)12((20)((a7))
https://fokus-almatalent-fi.libproxy.helsinki.fi/teos/FAIBCXJTBF#kohta:III((20)YKSITT((c4)ISET((20)PERUSOIKEUDET(:8.((20)Sananvapaus((20)ja((20)julkisuus((20)((((PL((20)12((20)((a7))(:Johdanto
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Grundlagsutskottet har konstaterat att yttrandefriheten i GL ska tolkas extensivt och 

medianeutralt, men samtidigt att information kommer ut snabbt och heltäckande på nätet, 

vilket kan ge upphov till nya aspekter gällande yttrandefriheten. Grundlagsutskottet har även 

konstaterat att yttrandefrihetens begränsning måste bedömas avseende de generella villkoren 

för begränsning av en grundläggande rättighet.248 

När det handlar om bekämpning av terrorism på internet bör även EU-rättens och de 

grundläggande- och mänskliga rättigheternas förhållande beaktas. Vissa principer binder den 

nationella lagstiftaren vid implementering av EU rätt: medlemsstaterna är bundna till EU:s 

grundläggande rättigheter när EU-rätt tillämpas, EU-rätt ska tolkas genom grundlagsenlig 

lagtolkning, den nationella bedömningsmarginalen ska tillämpas på ett sätt som främjar de 

grundläggande rättigheterna och EMRK har en ”speciell betydelse” i EU-rätten.249 Således 

ska de grundläggande- och mänskliga rättigheterna beaktas även vid implementering av EU-

rätt. 

Att straffrättsliga bestämmelser införs i det nationella systemet på grund av internationella 

eller EU-rättsliga skyldigheter leder till att bestämmelserna förutsätter modifiering för att de 

ska passa in i det nationella systemet. Ifall detta inte lyckas, kan det leda till att 

bestämmelserna är annorlunda eller överraskande i det nationella systemet.250 Således blir 

det särskilt viktigt att beakta hur de straffrättsliga bestämmelserna som följer av EU-rätt 

förhåller sig till de grundläggande rättigheternas nationella inskränkningsgrunder. 

Den internationella aspekten på terrorism medför således vissa svårigheter när det gäller 

utformandet av de straffrättsliga bestämmelserna vid kriminalisering av terrorism. Finland 

har en bestämd kriminalpolitisk linje, och när formen av de straffrättsliga bestämmelserna 

kommer av någon annan än den nationella lagstiftaren, kan dessa avvika från de nationella 

kriminalpolitiska linjedragningarna.251  

Enligt skälen i direktivet om bekämpande av terrorism uppmärksammar direktivet de 

grundläggande rättigheterna och friheterna, som omfattar bland annat rätten till frihet och 

säkerhet, yttrandefrihet och informationsfrihet, föreningsfrihet och tankefrihet samt 

samvetsfrihet och religionsfrihet. Skälen anger även att direktivet följer legalitetsprincipen 

 
248 GrUU 60/2001, s. 2, GrUB 25/1994 rd s. 5–6. 
249 Mer om grundläggande- och mänskliga rättigheter i EU-rättens implementering, se Ojanen, 2009. Ojanen, 

2009, s. 136–138.  
250 Nuotio, 2007, 1115-1116. 
251 Melander, 2010, s. 85. Om internationell kriminalpolitik, se även Kimpimäki, 2007. 
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och proportionalitetsprincipen.252 Terroristlagstiftningen har dock kritiserats för dess 

öppenhet och tvetydighet.253 Problem har ansetts finnas närmast vid kravet att 

inskränkningen ska vara noga avgränsad och tillräckligt definierad. I det följande behandlas 

inskränkningsgrunderna var för sig. 

4.1.2 Inskränkningen ska vara byggd på lag samt vara noga avgränsad och 

tillräckligt exakt definierad 

Enligt grundlagsutskottets betänkande ska en inskränkning i en grundläggande rättighet 

bygga på lagar som har stiftats av riksdagen. Grundläggande rättigheter får inte inskränkas 

genom att delegera befogenheter till en lägre författningsnivå. Inskränkningarnas innehåll 

ska även till väsentliga delar framgå från lagen så att de är noga avgränsade och tillräckligt 

exakt definierade.254 Det att inskränkningen ska vara byggd på lag hör nära ihop med att 

inskränkningen ska vara noga avgränsad och tillräckligt definierad.255 Därmed kommer 

dessa två kriterier att behandlas tillsammans nedan. 

I syfte att bekämpa terrorism kan inskränkningen i yttrandefriheten för det första ske genom 

att ålägga straffrättsliga påföljder för en person som publicerat terroristiskt innehåll. Då finns 

grunden för inskränkningen i SL. Kravet på att inskränkningen ska vara definierad i lag blir 

viktig med beaktande av den straffrättsliga legalitetsprincipen.256 Om legalitetsprincipen 

föreskrivs i GL 8 § enligt följande:  

Ingen får betraktas som skyldig till ett brott eller dömas till straff på grund av en 

handling som inte enligt lag var straffbar när den utfördes. För brott får inte dömas 

till strängare straff än vad som var föreskrivet i lag när gärningen begicks. 

Paragrafen förbjuder retroaktiv och analog tillämpning av en lag vid utdömande av straff.257 

Även artikel 7 i EMRK samt artikel 49 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna 

innehåller bestämmelser om legalitetsprincipen. EU stadgans bestämmelse om 

 
252 Det anges även att direktivet måste genomföras med beaktande av den europeiska konventionen om skydd 

för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, av den internationella konventionen om 

medborgerliga och politiska rättigheter och av andra skyldigheter på området för mänskliga rättigheter enligt 

internationell rätt. Direktivet om bekämpande av terrorism, skäl 35. 
253 Lindstedt, 2002, s. 442–443. 
254 GrUB 25/1994 rd s. 5. 
255 Hallberg mm., 2011, II YLEINEN OSA>3. Perusoikeuksien rajoittaminen>Perusoikeuksien yleiset 

rajoitusedellytykset>Lailla säätämisen vaatimus. 
256 Båda förutsätter att bestämmelsen ska vara föreskriven i lag samt tillräckligt exakt. Melander, 2002, s. 

942. 
257 RP 309/1993 rd s. 53. 
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legalitetsprincipen har i praktiken samma innehåll som GL 8 §. Legalitetsprincipen ger alltså 

ett skydd mot arbiträrt åklagande, dömande och straff.258 

I rättslitteratur har framförts att legalitetsprincipen kan, på grund av att internets snabba 

utveckling i vissa fall utgöra hinder för att straffa brott som begås på internet.259 Till följd av 

legalitetsprincipen får inte analogitolkningar göras så att lagen kompletteras till nackdel för 

den åklagade.260 Vissa gärningar kan därmed bli utan straff i och med den snabba tekniska 

utvecklingen av internet.261 Brottsbeskrivningen gällande en offentlig uppmaning till 

terroristbrott inbegriper dock även offentliga uppmaningar på internet262, så detta torde inte 

förbli ett problem i detta sammanhang. Även brottsbeskrivningarna gällande meddelande 

och deltagande i utbildning samt rekrytering för terroristbrott borde kunna tillämpas på 

samma sätt oberoende av om brottet skett online eller off-line.  

Det har uttryckts oro över att terroristlagstiftningen är i en viss grad otydlig och svårt 

förstådd.263 Detta kan bli ett problem för uppfyllandet av inskränkningsgrunden. I förarbeten 

till SL som gällde implementeringen av direktivet om bekämpande av terrorism 

konstaterades att antalet straffbestämmelser för terroristbrott är många vilket i sig leder till 

att regleringen till en viss del är komplicerad, men å andra sidan kan en detaljerad reglering 

anses vara följden av att främja sådan noggrant avgränsad reglering som den straffrättsliga 

legalitetsprincipen förutsätter.264 Grundlagsutskottet konstaterade att regleringen enligt 

förslaget i huvudsak kan genomföras med beaktande av legalitetsprincipens krav på 

exakthet.265 Grundlagsutskottet har dock även ansett att hela SL 34a kap. borde gås igenom 

och regleringen i den förenklas266 samt kritiserat bestämmelsen om självstudier, eftersom 

det kan bli svårt att förutse när den kan bli tillämplig.267 Det har således uppstått en 

 
258 Melander, 2015, s. 646. 
259 Koulu, 2012, s. 291. 
260 RP 44/2002 rd, s. 29. 
261 I hovrättens fall Kouvolan HO 10.3.2011 nro 284. ansågs inte det att en person hade flyttat en annan persons 

virtuella möbler till en okänd plats på habbo.fi som stöld, eftersom domstolen i det fall skulle ha gjort en 

analogitolkning av strafflagens bestämmelser. Kouvolan HO 10.3.2011 nro 284. 
262 I RP 30/2018 har internet beaktats som ett verktyg för spridning av terroristiskt innehåll på internet som 

följd av artikel 21 i direktivet om bekämpande av terrorism gällande åtgärder mot internetinnehåll som utgör 

en offentlig uppmaning till terroristbrott. Enligt propositionen förutsatte artikeln inte ändringar i lagen eftersom 

den nationella lagstiftningen redan täcker detta. RP 30/2018 rd, s. 36. 
263 Lindstedt, 2002, s. 442-443. 
264 RP 30/2018 rd s. 104. 
265 GrUU 56/2016, s. 6.  
266 GrUU 37/2016 rd, s. 3.  
267 GrUU 56/2016 rd, s. 8. Pirjatanniemi har gällande kriminaliseringen av utbildning för terroristsyften ansett 

att för bestämmelsens exakthet har det varit speciellt viktigt att straffbestämmelsen har knutits ihop med 

huvudgärningen, dvs. att utbildningen ska ske särskilt med syftet att begå ett terroristiskt brott. Pirjatanniemi, 

2015, s. 757-758. 
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diskussion i Finland ifall regelverket är för snävt och svårt att tillämpa.  Regelverket har trots 

allt inte tillämpats nästan alls.268  

Terrorismbestämmelserna i SL har byggts upp genom många ändringar längs med åren.269 

Detta har lett till att lagstiftningen är en till en viss mån komplicerad helhet. För att förstå 

bestämmelserna i SL kap 34a bör det således gås tillbaka till en hel del olika 

lagförberedningsmaterial. Vidare har vid respektive ändringar den specifika ändringens 

förhållande till GL beaktats, men det ifall regelverket i sin helhet är tillräckligt noga 

avgränsat och exakt definierat har inte bedömts uttömmande.  

FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter har uttryckt oro över att vaga termer som 

”glorifiering” eller ”främjande” av terrorism används för begränsande av yttrandefriheten.270 

En offentlig uppmaning till brott inbegriper både direkta och indirekta uppmaningar, och 

således kan även förhärligande av terrorism eller smädande av offren bli straffbart, ifall det 

leder till fara för att ett brott begås. När bestämmelsen första gången fördes in i SL, fick den 

kritik med hänvisning till att det kan vara svårt att dra gränsen mellan en indirekt uppmaning 

och kritik som omfattas av yttrandefriheten. Straffbarheten kräver dock både uppsåtlighet av 

gärningsmannen samt att en verklig fara orsakas, vilket tyder på att bestämmelsen är 

tillräckligt noga avgränsad och exakt definierad.271 Således anses glorifiering av terrorism 

inte som ett brott, om inte det även orsakar en fara för att ett brott begås.  

Ytterligare kan staten även ingripa i terroristiskt innehåll genom att avlägsna informationen 

eller i andra hand genom att blockera åtkomsten till nätsidan. I dessa fall finns grunden till 

inskränkningen i yttrandefrihetslagen samt lagen om tjänster inom elektronisk 

kommunikation. Enligt artikel 21.3 i direktivet om bekämpande av terrorism måste åtgärder 

för avlägsnande och blockering inrättas i enlighet med transparenta förfaranden. Enligt 

förarbeten till SL uppfylls detta kriterium genom att om avlägsnande och blockering av 

terroristiskt innehåll föreskrivs i yttrandefrihetslagen och lagen om tjänster inom elektronisk 

kommunikation, det vill säga genom lag.272 

 
268 Nuotio, 2020, s. 259. 
269 SL kap. 34a grundades vid implementeringen av det första rambeslutet år 2001. Kapitlet har dock ändrats 

och kompletteras flera gånger efter detta på grund internationella förpliktelser. Detta har beskrivits i 

avhandlingens kapitel 3.1. 
270 OHCHR, 2008, s. 43. 
271 RP 81/2007 rd, s. 4. 
272 RP 30/2018 rd, s. 70. 
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Både enligt yttrandefrihetslagen och lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation ska 

innehållet ska vara uppenbart straffbart för att åtgärder kan vidtas för att avbryta 

distributionen eller blockera åtkomsten till ett nätmeddelande. Innehållet ska således anses 

med vägande grunder vara straffbart enligt SL för att en domstol ska kunna ålägga att 

distributionen avbryts eller innehållet görs oåtkomligt. Grundlagsutskottet har konstaterat att 

förfarandet för när tjänsteleverantören förordnas att avbryta distributionen av eller göra ett 

nätmeddelande oåtkomligt är acceptabelt beaktande av kravet på exakthet, eftersom 

förordnandet ges av en domstol.273 Därmed åläggs inte tjänsteleverantörerna för tillfället en 

skyldighet att tolka bestämmelserna i SL om terrorisminnehåll, utan det är en domstol som 

genomför tolkningen.  

Kriteriet att begränsningen ska vara exakt och noggrant avgränsad behandlades på nytt vid 

ändringarna i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation gällande blockering av 

innehåll som trädde i kraft i början 2021 och enligt vilken ett förordnande om spärrning av 

information kan riktas mot teleoperatören ifall tjänsteleverantören inte kan nås eller är 

etablerad utomlands.274 Enligt regeringens proposition är bestämmelsen tillräckligt exakt 

och noga avgränsad eftersom förordningen endast kan sökas av en myndighet. Vidare 

framfördes att eftersom förordningen endast kan ges för brott som överstiger en viss 

allvarlighetsgrad, det vill säga att det strängaste straffet är minst två år, kan bestämmelsen 

anses som tillräckligt noga avgränsad.275  

När det gäller förordnande till avlägsnande samt blockering/spärrning av information kan 

bestämmelserna anses vara tillräckligt exakta och noga avgränsade, främst eftersom det är 

en domstol som avgör i vilka fall ett förordnande ges. Samtidigt kan förordnande ges endast 

om innehållet är uppenbart straffbart, vilket följaktligen bestyrker det att bestämmelserna 

kan anses tillräckligt exakta och noga avgränsade.  

4.1.3 Grunden för inskränkningen ska vara acceptabel 

Enligt grundlagsutskottet ska inskränkningarna följa av ett tung vägande samhälleligt 

skäl.276 Vidare ska acceptabiliteten bedömas med hänsyn till EMRK, åtminstone till den del 

den innehåller en uttömmande förteckning över acceptabla grunder för inskränkningar i den 

 
273 GrUU 60/2001 rd, s. 2. 
274 Ändringarna har beskrivits närmare i kapitel 3.3.3. 
275 RP 98/2020 rd, s. 302. 
276 GrUB 25/1994 rd, s. 5. 
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ifrågavarande rättigheten.  Således ska grundläggande rättigheter endast begränsas på sådana 

grunder som är acceptabla enligt EMRK.277  

Syftet att trygga andra individers grundläggande rättigheter är i princip alltid en acceptabel 

inskränkningsgrund. Vidare kan även ett annat tillräckligt vägande samhälleligt skäl vara en 

acceptabel grund för inskränkningen av den grundläggande rättigheten.278 Kravet att grunden 

ska vara acceptabel avser därmed orsaken som leder till inskränkningen. En grund är vidare 

acceptabel om den med beaktande av systemet för de grundläggande rättigheterna är 

acceptabel. Eftersom en inskränkning i en grundläggande rättighet ska bygga på lag, bedöms 

den acceptabla grunden oftast redan vid lagstiftningsprocessen.279  

I artikeln om yttrandefrihet i EMRK finns en uttömmande lista över acceptabla grunder för 

inskränkning av rättigheten. Enligt artikel 10 kan yttrandefriheten inskränkas då det i ett 

demokratiskt samhälle är nödvändigt, beaktande: 

Den nationella säkerheten, den territoriella integriteten eller den allmänna 

säkerheten, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral, 

till skydd för annans goda namn och rykte eller rättigheter, för att förhindra att 

förtroliga underrättelser sprids eller för att upprätthålla domstolarnas auktoritet och 

opartiskhet.280  

Alla inskränkningsgrunder i förteckningen kan ändå inte automatiskt anses som acceptabla 

grunder för en inskränkning av den grundläggande rättigheten i det nationella systemet. 

Grunderna i EMRK utgör nämligen de yttre gränserna för acceptabla grunder, och i det 

nationella systemet kan inte godkännas en grund som inte finns där. Utöver detta är de 

förtecknande grunderna inte nödvändigtvis tillräckliga för att inskränka den nationella 

rättigheten. Speciellt gällande yttrandefriheten tillåter den EMRK inskränkningar på relativt 

generella kriterier.281 Således ska de acceptabla grunderna enligt den nationella 

lagstiftningen tolkas striktare än i EMRK.282  

 
277 GrUB 25/1994 rd, s. 5. 
278 Hallberg mm., 2011, II YLEINEN OSA>3. Perusoikeuksien rajoittaminen>Perusoikeuksien yleiset 

rajoitusedellytykset>Rajoitusperusteen hyväksyttävyysvaatimus. 
279 Viljanen, 2001, s 128. Grundlagsutskottet har speciellt beaktande kriminalisering av en gärning konstaterat 

att kriminaliseringen måste vara godtagbar inom systemet för de grundläggande rättigheterna. GrUU 23/1997 

rd, s. 2. 
280 EMRK art 10. 
281 Viljanen, 2001 s. 192–193. 
282 Viljanen, 2001, s. 194. 
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Inskränkningsgrunderna i EMRK kan därmed inte heller anses som befallningar, utan det är 

upp till staten att avgöra den acceptabla grunden.283 Däremot förutsätter MP-konventionen 

att all propaganda för krig ska vara förbjudet i lag. Vidare förutsätter MP-konventionen att 

allt främjande av nationalhat, rashat eller religiöst hat som innebär uppvigling till 

diskriminering, fiendskap eller våld, ska vara förbjudet i lag.284 

För att en grund kan vara acceptabel måste den förekomma antingen i lagtexten eller i 

förarbeten till lagen.285 Grundlagsutskottet har konstaterat att enligt dess etablerade praxis 

är terrorism brottslighet som synnerligen allvarligt hotar samhällets grundläggande 

funktioner, rättsordningen och människors liv, hälsa och säkerhet och därmed finns det 

mycket tungt vägande skäl för att förhindra sådan brottslighet. Vidare har grundlagsutskottet 

flera gånger konstaterat att avsikten med straffbestämmelserna om terroristbrott är skyddet 

för liv samt personlig frihet, integritet och trygghet som tryggas i GL 7 §.286 

EMRKs förteckning över acceptabla grunder för inskränkning av yttrandefriheten beaktades 

vid bedömningen av den acceptabla grunden bakom brottsbeskrivningen gällande offentlig 

uppmaning till brott. Enligt grundlagsutskottets betänkande är avsikten med 

straffbestämmelsen i första hand att skydda den allmänna ordningen, men den kan även ha 

en brottsförebyggande betydelse.287  

Eftersom terrorism är en form av allvarlig brottslighet, borde det inte förekomma problem 

med att hitta en acceptabel grund för en inskränkning. Däremot kräver proportionaliteten 

mellan den acceptabla grunden och inskränkningen av yttrandefriheten en mer ingående 

bedömning.  

4.1.4 Förbudet att inskränka kärnan i en grundläggande rättighet 

Enligt grundlagsutskottet betänkande kan det inte stadgas om en inskränkning av kärnan i 

en grundläggande rättighet genom vanlig lag.288 Grundlagsutskottet definierade inte mer 

specifikt vad som avses med kärnan i en grundläggande rättighet, men det som kan härledas 

från betänkandet är att alla grundläggande rättigheter har ett kärnområde som hänför sig till 

 
283Hallberg mm. 2011, >III YKSITTÄISET PERUSOIKEUDET>8. Sananvapaus ja julkisuus (PL 12 

§)>Sananvapauden rajoittamisen yleiset edellytykset>Hyväksyttävyysvaatimus>Rajoitusperusteet. 
284 MP-konventionen, art. 20. 
285 Hallberg mm. 2011, II YLEINEN OSA>3. Perusoikeuksien rajoittaminen>Perusoikeuksien yleiset 

rajoitusedellytykset>Rajoitusperusteen hyväksyttävyysvaatimus>Euroopan ihmisoikeussopimus. 
286 GrUU 56/2016 rd s. 6, GrUU 26/2014 rd, s. 2. 
287 GrUU 23/1997 rd s. 3. 
288 GrUB 25/1994 s. 5. 
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deras existens. Det går inte alltså att inskränka de grundläggande rättigheterna i så hög grad 

att den grundläggande rättigheten blir onödig.289 

Det finns två olika sätt att tolka förbudet att inskränka kärnan i en grundläggande rättighet. 

Ibland beaktas kärnan i en snäv bemärkelse så att den inte alls kan inskränkas genom lag, 

medan ibland avses med kärnan syftet bakom den grundläggande rättigheten, och då kan 

rätten inskränkas med vägande skäl.290 

Det har framförts att förhandscensur utgör en inskränkning som riktar sig till kärnan av 

yttrandefriheten.291  Ingen av de åtgärder som staten kan vidta för bekämpande av terrorism 

innehåller förhandscensur, och således kan det konstateras att inskränkningarna inte gäller 

kärnan av yttrandefriheten. 

4.1.5 Inskränkningen ska vara proportionerlig 

 

Inskränkningarna i yttrandefriheten ska alltid stå i proportion till det eftersträvade syftet. 

Enligt yttrandefrihetslagen ska vid tillämpningen av lagen inga större intrång i 

kommunikationen göras än vad som är nödvändigt med hänsyn till yttrandefrihetens 

betydelse i en demokratisk rättsstat, vilket beskriver idén bakom proportionalitetskravet. 

Proportionerlighetskravet innefattar tre delar: (i) lämplighetskravet, (ii) 

nödvändighetskravet, och (iii) proportionalitetskravet i en snäv bemärkelse. 

Lämplighetskravet avser att det valda tillvägagångssättet ska vara lämpligt för att uppnå det 

eftersträvade syftet. Nödvändighetskravet avser en bedömning av olika alternativa 

tillvägagångssätt, för att granska vilket av de alternativa sätten inskränker den 

grundläggande rättigheten minst. Enligt proportionalitetskravet i en snäv bemärkelse ska 

inskränkningen inte gå vidare än vad som är nödvändigt med beaktande av den acceptabla 

grunden som finns bakom inskränkningen.292 

Bedömningen ifall inskränkningen varit proportionerlig görs i praktiken genom att överväga 

intressen som de grundläggande rättigheterna tryggar i jämförelse till det eftersträvade syftet 

som är den acceptabla grunden för inskränkningen (intresseavvägning). Intressen som 

 
289 Exempel på sådana bestämmelser är till exempel förbudet av slaveri eller tvångsarbete. Viljanen, 2001 s. 

229-230. 
290 Tiilikka, 2007, s. 154. 
291 RP 309/1993 rd s. 61, Tiilikka ,2007, s. 153, Viljanen, 2001, s. 239. 
292 Viljanen, 2001 s. 212-213. 
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hänförs av rättigheter tryggade i GL har en betonad vikt vid denna intresseavvägning. Andra 

saker som kan påverka intresseavvägningen är allmänna synpunkter gällande 

inskränkningen, effektiviteten av rättskyddet samt den exceptionella karaktären och 

skäligheten av inskränkningen. 293 

Även om rättigheter som är tryggande i GL har en betonad vikt vid intresseavvägningen, kan 

andra allmänna principer i vissa fall få företräde över dem. Ifall den acceptabla grunden inte 

är en del av systemet för de grundläggande rättigheterna, men ändå en acceptabel grund för 

begränsning, ska en striktare kontroll utövas för vilka inskränkningar som är acceptabla.294 

Ett exempel på en sådan grund är skyddet av den allmänna ordningen och säkerheten.295 Vid 

granskandet av ifall en inskränkning med syftet att trygga en kollektiv rätt (till exempel 

allmän säkerhet) är proportionerlig, är utgångpunkten den grundläggande rättighetens prima 

facie - prioritet. Den kollektiva rätten kan ändå få prioritet över den grundläggande 

rättigheten ifall den styrks av tungt vägande skäl. När det handlar om en intresseavvägning 

mellan två i grundlagen tryggade rättigheter, finns inte en liknande prima facie - regel och 

de väger i princip lika mycket vid avvägningen.296 

Frågan ifall förebyggande av brott kan anses som en grundläggande rättighet har behandlats 

i rättslitteratur. Det skulle då främst handla om tryggande av GL 7 §, rätten till liv, personlig 

frihet och säkerhet.297 Således kan man även tänka att de åtgärder som vidtas för 

förebyggande av terrorism grundar sig på skyddet av andra människors rätt till liv, personlig 

frihet och säkerhet och då handlar det vidare om en kollision mellan två grundläggande 

rättigheter, och inte endast en kollision mellan yttrandefriheten och den kollektiva rätten till 

allmän ordning och säkerhet.  

Grundlagsutskottet har, som ovan konstaterats, vid behandlingen av det acceptabla syftet, 

konstaterat att terrorism är brottslighet som allvarligt hotar samhällets grundläggande 

funktioner, rättsordningen och människors liv, hälsa och säkerhet och vidare att det därför 

finns väldigt tungt vägande skäl för att förhindra terrorism. Grundlagsutskottet har även 

 
293 Hallberg mm., 2011,  II YLEINEN OSA>3. Perusoikeuksien rajoittaminen>Perusoikeuksien yleiset 

rajoitusedellytykset>Suhteellisuusvaatimus>Intressipunninta. 
294 Med detta avses alltså situationer där den acceptabla inskränkningsgrunden inte är skyddet av någon annans 

grundläggande rättighet. Melander, 2002, s. 950. 
295 Om den allmänna ordningen och säkerheten som en inskränkningsgrund för grundläggande rättigheter, se 

Tuori, 1999.  
296 ibid. 
297 Lindstedt, 2007, s. 1015. 
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konstaterat att den exceptionellt allvarliga karaktären av terrorismbrottslighet måste beaktas 

då proportionaliteten av metoderna för att bekämpa terrorism bedöms.298 Detta kan dock inte 

användas som motivering till godtyckliga åtgärder. Det bör uppmärksammas att åtgärden 

ska vara lämpligt för att nå det eftersträvade syftet och samtidigt den som inskränker den 

grundläggande rättigheten minst. 

Proportionalitetsprincipen kan jämställas med den straffrättsliga ultima ratio -principen, 

enligt vilket straffrättsligt ansvar ska vara den sista möjliga åtgärden till ett samhälleligt 

problem. Om något alltså kan lösas utan straffrättsliga åtgärder, ska detta mindre 

begränsande tillvägagångssätt användas istället.299 Melander har framfört att den allmänna 

proportionalitetsprincipen kan anses inbegripa den straffrättsliga ultima ratio -principen, 

som primärt ska tillämpas då det är frågan om en inskränkning av en individs grundläggande 

rättigheter med straffrättsliga åtgärder.300 Syftet med båda principerna är ändå samma, och 

det kan anses att det ingår i den allmänna proportionalitetsprincipens läror att ifall det går att 

nå det eftersträvade syftet genom ett annat ändamålsenligt sätt än genom straffrättsliga 

åtgärder, ska detta alternativa tillvägagångssättet användas. 

Gällande brottsbeskrivningen av en offentlig uppmaning till brott har grundlagsutskottet 

konstaterat att det är väsentligt för proportionalitetskravet att tillämpningen av bestämmelsen 

förutsätter en konkret risk för att ett brott eller ett straffbart försök därtill begås eller att den 

allmänna ordningen eller säkerheten äventyras.301 Så som ovan behandlats gällande 

exakthetskravet, är detta väsentligt med beaktande av bestämmelsens grundlagsenlighet.302 

Vidare har proportionalitetsprincipen även behandlats i förarbeten för kriminalisering av 

mottagande av utbildning för terrorismsyften. Enligt förarbeten är det exceptionellt att 

kriminalisera studier som gäller viss information eller vissa färdigheter. Vidare anges att det 

har drag av censur, eftersom då regleras vilken slags information som människor har rätt att 

ta emot och vilken som de inte har rätt att ta emot. I förarbeten nämns vidare att samma 

åtgärder kan även inskränka skyddet för privatlivet samt mötes- och föreningsfriheten.303 

 
298 GrUU 56/2016 rd, s. 6, GrUU 26/2014 rd, s. 2. 
299 Lappi-Seppälä, 1994, s. 33 ja 35. 
300 Melander, 2002, s. 954. Allmänt om ultima ratio -principen, se Lappi-Seppälä, 1994, s. 35. 
301 GrUU 23/1997 rd, s. 3. 
302 Se kapitel 4.1.2. 
303 RP 18/2014, s. 36. 
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Vidare kan man tänka sig att kriminaliseringen även kunde inskränka rätten till 

religionsfrihet, om informationen som mottas har samband med religion. 

Då mottagande av utbildning för terrorismsyften första gången kriminaliserades kunde 

deltagande i utbildning för ett terroristbrott bli straffbart endast om personen utbildades 

under ledning av någon som meddelar utbildning i terroristiskt syfte. I förarbeten konstateras 

att faktumet att utbildning kan skaffas även via internet utgör en utmaning för 

kriminalisering av deltagande i utbildning, i och med att ett effektivt förhindrande av och 

ingripande i deltagandet skulle kräva ytterst omfattande övervakning och observation av 

människor och att det vidare skulle vara problematiskt med tanke på ett demokratiskt 

samhälle.304 Pirjantanniemi har vidare behandlat mottagande av utbildning från en 

kriminaliseringssynvinkel, och nämnde bland annat att det inte vore bra att mottagande av 

laglig utbildning kunde bli straffbart då det görs i ett terroristiskt syfte. Hon ansåg att den 

dåvarande kriminaliseringen av deltagande i utbildning var proportionerlig, eftersom den var 

bunden till att någon meddelar utbildning med ett terroristiskt syfte.305  

Trots detta och till följd av direktivet om förhindrande av terrorism tillades senare en bredare 

skala av självstudier till bestämmelsens tillämpningsområde. I förarbeten till lagen 

motiverades proportionaliteten så att både utbildning som fås av en annan person och 

utbildning på egen hand kan i lika hög grad främja ett mycket allvarligt brott.306 I förarbeten 

fästes således uppmärksamhet på personens syfte att utbilda sig för terroristbrott istället för 

hur utbildningen i praktiken genomförs.307 Detta är befogat med tanke på att det inte spelar 

någon roll hur gärningsmannen skaffar sig den nödvändiga utbildningen beaktande det 

planerade brottet. Således täcker den nuvarande brottsbeskrivningen en bredare skala av 

förberedelser för ett terroristiskt brott, som vidare kan ge bättre befogenheter för 

myndigheterna att ingripa före det själva brottet begås. Det bör dock uppmärksammas att 

självstudier endast kan bli straffbart ifall personen skaffar utbildningen i syftet att begå ett 

terroristiskt brott.308 Detta är ett nödvändigt krav med tanke på proportionaliteten. Å andra 

 
304 RP 18/2014 rd, s. 36. 
305 Pirjantanniemi, 2015, s. 758. 
306 RP 30/2018 rd, s. 106. 
307 I Frankrike har en lag gällande förbud mot att tillträda webbplatser med terroristiskt innehåll varit föremål 

för grundlagsdomstolens behandling. Lagen förbjöd alltså vid vite tillträde till terroristiska webbplatser. 

Frankrikes grundlagsdomstol kom till slutsatsen att lagen stred emot Frankrikes konstitution och rätten till 

kommunikation. Lagen är ett bra exempel på oproportionerlig lagstiftning i syfte att bekämpa terrorism. Boutin, 

2018. 
308 Den spanska författningsdomstolen har granskat hur mottagande av utbildning/information förhåller sig till 

den spanska grundlagen. Enligt den spanska författningsdomstolen är en dylik kriminalisering endast enhetlig 
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kan det bli svårt att bevisa det terroristiska syftet utan att åtgärderna utgör förberedelser till 

brott som begås i terroristiskt syfte, som tillämpas primärt i jämförelse till kriminalisering 

av utbildning. Således kan det ifrågasättas ifall bestämmelsen utgör ett realistiskt sätt att 

förebygga terrorism. 

I motsats till mottagande av utbildning för terrorismsyften utgör meddelande av utbildning 

och rekrytering för terrorismsyften inte motsvarande utmaningar för proportionaliteten. 

Meddelande av utbildning och rekrytering för terrorismsyften kan anses gå ett steg vidare 

från en uppmaning till terroristbrott, och ifall gärningen uppfyller brottsbeskrivningen i SL 

torde det inte utgöra ett problem med beaktande av proportionalitetsprincipen. 

Proportionalitetsprincipen beaktas inte endast i lagstiftningsprocessen, utan även domstolen 

ska beakta principen då de fattar ett beslut om inskränkning av grundläggande rättigheter. 

Domstolen fattar beslutet ifall terroristiskt innehåll ska avlägsnas eller åtkomsten till 

nätsidan blockeras i syfte att bekämpa terrorism i enlighet med yttrandefrihetslagen och 

lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. I grundlagsutskottets betänkande 

gällande yttrandefrihetslagen konstaterades att domstolen alltid vid avbrytande av 

distribution av ett nätmeddelande måste ta hänsyn till proportionalitetsprincipen på ett 

behörigt sätt.309 Proportionalitetsprincipen ska tas i beaktande såväl vid bedömningen ifall 

tvångsmedel ska användas eller ett åtal ska lyftas som när ärenden gällande begränsningen 

av yttrandefrihet på internet behandlas i domstol.310 I förarbeten har dock konstaterats att 

speciell vikt ska läggas vid behovet av att stoppa spridning av terroristiskt innehåll.311  

Både i yttrandefrihetslagen och i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation finns 

ett krav på att innehållet ska vara uppenbart straffbart för att åtgärder kan vidtas för att 

avbryta distributionen eller blockera åtkomsten till ett nätmeddelande. I 

yttrandefrihetslagens förarbeten har konstaterats att en relativt hög tröskel ska föreligga för 

att avbryta distributionen av ett nätmeddelande. Med hög tröskel avses att innehållet i 

meddelandet är så grovt att utgivaren kan med synnerligen vägande grunder anses ha gjort 

sig skyldig till ett brott som grundar sig på innehållet i meddelandet. Fortsättningsvis har 

även i förarbeten gällande spärrning av information konstaterats att ett förordnande om 

 
med grundlagen ifall den binds ihop med en plan av ett terroristiskt brott. Om en person radikaliseras genom 

att hen samlar information från nätsidor kan detta enligt den spanska författningsdomstolen endast anses 

straffbart ifall det görs i syftet att orsaka våld eller annat likande. Mer om detta, se Gómez Abeja, 2018. 
309 GrUU 14/2002 rd, s. 7. 
310 Innanen-Saarimäki, 2010, s. 310. 
311 RP 194/2001 rd, s. 40, Innanen-Saarimäki, 2010, s. 338. 
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spärrning kan ges endast då man utgående från innehållet i informationen kan på mycket 

giltiga grunder anse att den som producerat innehållet har gjort sig skyldig till ett brott.312 

Vidare konstateras det i regeringens proposition att lagen uppfyller kravet på nödvändighet 

och proportionalitet, eftersom uttrycket ”nätmeddelande” ska uppfattas i ordets snävaste 

bemärkelse. Därmed ska föreläggande att avbryta distributionen begränsas så långt det 

tekniskt är möjligt endast till det meddelande som är lagstridigt och inte utsträckas till att 

gälla en hel nätpublikation, och det samma gäller även för att göra nätmeddelandet 

oåtkomligt för allmänheten.313  

Ett konkret exempel på hur proportionalitetsprincipen ska tillämpas av domstolen finns i den 

nyaste ändringen av 185 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. Som redan 

konstaterats ovan, när det handlar om förordnande av spärrning av information som riktas 

mot en teleoperatör istället för tjänsteleverantören314, ska förordnandet meddelas endast om 

fördelarna som spärrningen medför kan anses avsevärt större än de begränsningar som riktas 

mot nätanvändarnas yttrandefrihet.315 Vidare kan bestämmelsen tillämpas endast på en 

nätsida i sin helhet, eftersom det inte är tekniskt möjligt att blocka endast en del av nätsidan. 

Således ska domstolen enligt regeringens proposition inte kunna blockera tillgången till en 

nätsida där det brottsliga materialet endast utgör en liten del av nätsidan316 Det är klart att det 

skulle utgöra en för långtgående begränsning i nätanvändarnas yttrandefrihet om åtkomsten 

till exempel till en social mediaplattform skulle begränsas på grund av att terroristiskt 

material sprids av endast av en person på plattformen, och vars material utgör endast en 

bråkdel av innehållet på plattformen. 

4.1.6 Adekvat rättsskydd 

Enligt grundlagsutskottet ska det finnas adekvat rättskydd då en grundläggande rättighet 

begränsas.317 Med adekvat rättskydd avses först och främst rätt till att överklaga ett beslut, 

men hänför sig även till andra processuella rättsskyddskrav.318  Det adekvata rättskyddet 

som ett krav för inskränkning av en grundläggande rättighet förblir oftast inte ett problem i 

 
312 RP 194/2001 rd, s. 40. 
313 RP 54/2002, s. 83. 
314 Då tjänsteleverantören inte kan identifieras eller är etablerad utomlands. 
315 RP98/2020 rd, s. 302. 
316 ibid. 
317 GrUB 25/1994, s. 5. 
318 Hallberg mm., 2011, II YLEINEN OSA>3. Perusoikeuksien rajoittaminen>Perusoikeuksien yleiset 

rajoitusedellytykset>Ydinalueen koskemattomuuden vaatimus>Merkitys käytännössä. 

https://fokus-almatalent-fi.libproxy.helsinki.fi/teos/FAIBCXJTBF#kohta:II((20)YLEINEN((20)OSA
https://fokus-almatalent-fi.libproxy.helsinki.fi/teos/FAIBCXJTBF#kohta:II((20)YLEINEN((20)OSA(:3.((20)Perusoikeuksien((20)rajoittaminen
https://fokus-almatalent-fi.libproxy.helsinki.fi/teos/FAIBCXJTBF#kohta:II((20)YLEINEN((20)OSA(:3.((20)Perusoikeuksien((20)rajoittaminen(:Perusoikeuksien((20)yleiset((20)rajoitusedellytykset
https://fokus-almatalent-fi.libproxy.helsinki.fi/teos/FAIBCXJTBF#kohta:II((20)YLEINEN((20)OSA(:3.((20)Perusoikeuksien((20)rajoittaminen(:Perusoikeuksien((20)yleiset((20)rajoitusedellytykset
https://fokus-almatalent-fi.libproxy.helsinki.fi/teos/FAIBCXJTBF#kohta:II((20)YLEINEN((20)OSA(:3.((20)Perusoikeuksien((20)rajoittaminen(:Perusoikeuksien((20)yleiset((20)rajoitusedellytykset(:Ydinalueen((20)koskemattomuuden((20)vaatimus
https://fokus-almatalent-fi.libproxy.helsinki.fi/teos/FAIBCXJTBF#kohta:II((20)YLEINEN((20)OSA(:3.((20)Perusoikeuksien((20)rajoittaminen(:Perusoikeuksien((20)yleiset((20)rajoitusedellytykset(:Ydinalueen((20)koskemattomuuden((20)vaatimus(:Merkitys((20)k((e4)yt((e4)nn((f6)ss((e4)
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strafflagstiftningen, eftersom straffrättskipningen alltid innefattar vissa 

rättskyddsåtgärder.319  

Enligt artikel 21.3 i direktivet om bekämpande av terrorism ska åtgärder för avlägsnande 

och blockering av ett nätmeddelande tillhandahålla adekvata skyddsmekanismer, särskilt för 

att säkerställa att åtgärderna begränsas till vad som är nödvändigt och proportionellt och att 

användarna informeras om orsaken till åtgärderna. Dessutom ska skyddsmekanismer i 

samband med avlägsnande eller blockering också inbegripa möjlighet till rättslig prövning. 

Enligt regeringens proposition uppfyller yttrandefrihetslagen 18 § och lagen om tjänster 

inom elektronisk kommunikation 185 § direktivets kriterium samt kriteriet gällande adekvat 

rättsskydd. 320 Då domstolen förordnar att avbryta distributionen av ett nätmeddelande 

föreskrivs att innan föreläggandet meddelas ska domstolen ge den för vilken föreläggande 

sökts samt avsändaren av nätmeddelandet tillfälle att bli hörda. De har även en rätt att ansöka 

om upphävande av förordningen. Samma gäller för förordnande om spärrning av 

information: även här ska tjänsteleverantören och informationsproducenten ges tillfälle att 

yttra sig och de får även ansöka om upphävande av förordnandet. Således kan man anse att 

det finns adekvata skyddsmekanismer för alla de åtgärder som myndigheterna kan vidta för 

bekämpning av terrorism på internet. 

4.1.7 Inskränkningen får inte stå i strid med de internationella 

människorättsförpliktelserna 

Som ett sista krav konstaterade grundlagsutskottet att inskränkningen inte får stå i strid med 

Finlands internationella förpliktelser gällande mänskliga rättigheter. Vidare konstaterade 

grundlagsutskottet att det är ytterst viktigt att tolkningen av de grundläggande rättigheterna 

och de mänskliga rättigheterna harmoniseras.321 Kravet inbegriper att en inskränkning i de 

grundläggande rättigheterna inte kan sträckas så långt att det skulle kränka de internationella 

människorättsförpliktelserna.322 Respekt för mänskliga rättigheter har även tryggats i GL 22 

§, enligt vilken det allmänna ska se till att de grundläggande rättigheterna och de mänskliga 

rättigheterna tillgodoses.  

 
319 GrUU 23/1997 rd s. 2–3. 
320 RP 30/2018 rd, s. 70. 
321 GrUB 25/1994, s. 5. 
322 Hallberg mm. 2011, II YLEINEN OSA>3. Perusoikeuksien rajoittaminen>Perusoikeuksien yleiset 

rajoitusedellytykset>Ihmisoikeusvelvoitteiden noudattamisen vaatimus. 

https://fokus-almatalent-fi.libproxy.helsinki.fi/teos/FAIBCXJTBF
https://fokus-almatalent-fi.libproxy.helsinki.fi/teos/FAIBCXJTBF#kohta:II((20)YLEINEN((20)OSA
https://fokus-almatalent-fi.libproxy.helsinki.fi/teos/FAIBCXJTBF#kohta:II((20)YLEINEN((20)OSA(:3.((20)Perusoikeuksien((20)rajoittaminen
https://fokus-almatalent-fi.libproxy.helsinki.fi/teos/FAIBCXJTBF#kohta:II((20)YLEINEN((20)OSA(:3.((20)Perusoikeuksien((20)rajoittaminen(:Perusoikeuksien((20)yleiset((20)rajoitusedellytykset
https://fokus-almatalent-fi.libproxy.helsinki.fi/teos/FAIBCXJTBF#kohta:II((20)YLEINEN((20)OSA(:3.((20)Perusoikeuksien((20)rajoittaminen(:Perusoikeuksien((20)yleiset((20)rajoitusedellytykset
https://fokus-almatalent-fi.libproxy.helsinki.fi/teos/FAIBCXJTBF#kohta:II((20)YLEINEN((20)OSA(:3.((20)Perusoikeuksien((20)rajoittaminen(:Perusoikeuksien((20)yleiset((20)rajoitusedellytykset(:Ihmisoikeusvelvoitteiden((20)noudattamisen((20)vaatimus
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Kravet att följa de internationella människorättsförpliktelserna fungerar som en 

skyddsmekanism i sista hand. Normalt är ett lagförslag som är enhetlig med den finska 

grundlagen även enhetlig med de nationella människorättsförpliktelserna.323 Syftet med de 

internationella människorättskonventionerna är att fastställa miniminivån för de mänskliga 

rättigheterna, och meningen är att det nationella systemet för de grundläggande rättigheterna 

ska gå längre än detta och genom detta vara det primära systemet för skyddet av de 

grundläggande- och mänskliga rättigheterna.324  

EMRK anses ofta vara den mest centrala människorättskonventionen för Finland. Även 

andra konventioner är dock betydelsefulla, speciellt FNs människorättskonventioner.325 

Enligt artikel 10.2 i EMRK kan yttrandefriheten inskränkas ifall det är nödvändigt i ett 

demokratiskt samhälle.326 Så som redan konstaterades i kapitel 2, gäller samma regler för 

begränsande av yttrandefrihet både online och off-line. Å andra sidan har internet möjliggjort 

att staten kan vidta blockeringsåtgärder som inte vore möjliga gällande den traditionella 

median.327 EMRK förbjuder inte staten att begränsa yttrandefriheten i ett förebyggande syfte, 

men ur EMDs praxis kan härledas att detta tillåts endast inom väldigt snäva gränser. Utöver 

detta är förhandscensur i princip förbjudet.328  

Europarådet har antagit en konvention om förebyggande av terrorism som Finland 

undertecknat och ratificerat. Konventionen förpliktar medlemsstaterna att kriminalisera 

vissa terroristbrott. Även EU har undertecknat konventionen och således krävs inte en 

ingående behandling av konventionen, då konventionens bestämmelser finns integrerade i 

den EU-lagstiftning som behandlats tidigare i denna avhandling. 

Enligt Europarådet spelar verkställandet av åtgärder för bekämpande av terrorism på ett 

adekvat sätt en stor roll i utövandet av yttrandefriheten. Yttrandefriheten möjliggör 

informationsutbyte vilket kan vara väldigt betydande med tanke på demokratin, speciellt i 

områden där staten till en viss mån handlar i hemlighet och använder sin rättsliga 

överlägsenhet. Detta är fallet särskilt i ärenden som gäller bekämpning av terrorism. EMD 

 
323 ibid. 
324 Ojanen, 2011, s. 446. 
325 Hallberg mm. 2011, II YLEINEN OSA>4. Kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja Suomen 

perusoikeusjärjestelmä. 
326 EMRK art. 10. 
327 Bland annat blockeringsåtgärder vid viktiga politiska tidpunkter. A/HRC/17/27, s. 9. 
328 Pellonpää mm., 2018, s. 522. 

https://fokus-almatalent-fi.libproxy.helsinki.fi/teos/FAIBCXJTBF#kohta:II((20)YLEINEN((20)OSA
https://fokus-almatalent-fi.libproxy.helsinki.fi/teos/FAIBCXJTBF#kohta:II((20)YLEINEN((20)OSA(:4.((20)Kansainv((e4)liset((20)ihmisoikeussopimukset((20)ja((20)Suomen((20)perusoikeusj((e4)rjestelm((e4)
https://fokus-almatalent-fi.libproxy.helsinki.fi/teos/FAIBCXJTBF#kohta:II((20)YLEINEN((20)OSA(:4.((20)Kansainv((e4)liset((20)ihmisoikeussopimukset((20)ja((20)Suomen((20)perusoikeusj((e4)rjestelm((e4)
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har understrukit att yttrandefriheten ska gälla även för åsikter som kan såra, chockera och 

uppröra i syftet att framhäva pluralism av åsikter som definierar ett demokratiskt samhälle.329 

En begräsning av yttrandefriheten ska överensstämma med ett pressande samhälleligt behov, 

vara proportionerligt i förhållande till det eftersträvade legitima syftet i enlighet med de 

acceptabla grunderna uppräknade i artikel 10, samt vara föreskriven i lag. 330 

Staterna har en viss bedömningsmarginal gällande åtgärder som kan vidtas för begränsning 

av yttrandefriheten, men beroende på syftet med kommunikationen kan marginalen vara 

relativt snäv.331 Bedömningsmarginalen är särskilt snäv när det gäller en begränsning av 

friheten att uttrycka politiska åsikter och delta i den allmänna samhällsdebatten, eftersom 

denna typ av diskussion är av essentiell betydelse till ett demokratiskt samhälle.332 EMD har 

även konstaterat att gränserna för tillåten kritik är bredare när det handlar om kritik mot 

regeringen eller staten i jämförelse till när kritiken riktas mot en privat person eller till och 

med en enskild politiker.333 

Å andra sidan åtnjuter vissa typer av information inte yttrandefrihetsskydd. I artikel 17 i 

EMRK finns ett förbud mot att missbruka de fri- och rättigheter som tryggas i 

konventionen.334 EMD har i sin praxis konstaterat att information som anses missbruka 

konventionen inte åtnjuter skydd av artikel 10. Enligt EMDs praxis har sådan information 

varit bland annat uttalanden som förnekar förintelsen, berättigande av pro-nazistisk politik 

samt samman kopplande av alla muslimer till terrorism.335 Således skyddas inte politiska 

uttalanden som utgör ett hot mot ett demokratiskt samhälle av artikel 10.336 Å andra sidan 

skyddas kritik mot staten inbegripet statens åtgärder för att bekämpa terrorism samt 

 
329 Europarådet, 2011, s. 133. 
330 Hirvelä - Heikkilä, 2017, s. 928-933. EMRK Art. 10. 
331 Aleksey Ovchinnikov v. Russia, 2010, p. 51. 
332 Pellonpää mm., 2018 s. 529. Axel Springer AG v. Tyskland, 2012, p. 90, Morice v. Frankrike, 2015, p. 125. 
333 Fatullayev v. Azerbajdzjan, 2010, p. 116. 
334 EMRK art. 17. Artikel 17 lyder på följande sätt: ”Ingenting i denna konvention får tolkas så att det medför 

en rätt för någon stat, grupp eller person att bedriva verksamhet eller utföra handling som syftar till att utplåna 

någon av de fri- och rättigheter som angetts i konventionen eller till att inskränka dem i större utsträckning än 

vad som där medgetts”. 
335 En offentlig uppmaning till terroristbrott skiljer sig ändå från hatpropaganda, eftersom hatpropaganda i sig 

själv är skadligt, medan en offentlig uppmaning till terroristbrott kräver en länk till en terroristisk gärning. 

Ronen, 2014, s. 445. Lehideux and Isorni v. Frankrike, 1998, p.  47 and 53. Se även Garaudy v. Frankrike, 

2003, Norwood v. Förenade Kungariket, 2004 och Witzsch v. Tyskland, 2005. 
336 Ronen, 2014, s. 444. EMD har konstaterat detta bland annat i fallen Communist Party of Germany v. 

Tyskland, 1957, samt B.H. et. v. Österrike, 1992. 
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behandlingen av dömda terrorister av artikeln, speciellt då detta publiceras i samband med 

en bredare samhällelig debatt.337 

Legalitetsprincipen är tryggad i EMRK och enligt artikel 7 ska de inte finnas straff utan 

lag.338 Artikel 7 garanterar en av de viktigaste principerna i en rättsstat och den kan inte 

inskränkas ens vid nödläge.339 Speciellt vid bekämpande av terrorism kan stater grunda sina 

åtgärder på att det finns ett nödläge, men samtidigt är det viktigt att lägga märke till att 

legalitetsprincipen inte kan inskränkas ens då. Som tillägg till förbud för retroaktiv strafflag 

ska lagen även vara tillräckligt tydlig.340 

Eftersom EMDs praxis gällande begränsning av yttrandefriheten överlag gäller även för 

internet, kan praxis gällande händelser som skett utanför internet användas för tolkning av 

begränsningsgrunderna.341 EMD kan även ändå beakta internets speciella karaktärsdrag i sin 

praxis.342 I det följande kommer att behandlas EMDs fall gällande utspridning av terroristiskt 

innehåll. 

I fallet Leroy v. Frankrike blev en serietecknare dömd till böter för en serie publicerad i en 

tidning om attackerna i USA år 2001 som glorifierade händelserna.343 Serietecknaren 

klagade om domen till EMD och påstod att den franska staten hade kränkt hans 

yttrandefrihet.344 EMD ansåg att det hade skett en inskränkning av serietecknarens 

yttrandefrihet, men konstaterade även att inskränkningen hade varit föreskriven i lag och att 

den hade ett legitimt syfte. Enligt EMD kunde flera syften anses legitima, närmast 

upprätthållande av allmän säkerhet och skyddet av den allmänna ordningen samt 

förebyggande av brott.345 

Serietecknaren framförde att hans syfte hade varit att kritisera den amerikanska 

imperialismen genom en satirisk bild. Däremot ansåg EMD att serien inte kunde begränsas 

 
337 Faruk Temel v. Turkiet, 2011, p. 55 och 58. 
338 EMRK art. 7. 
339 EMRK art 15 handlar om åtgärder som kan vidtas vid krig eller annat allmänt nödläge. Artikel 15 godkänner 

dock inte en begränsning av artikel 7. 
340 Se bland annat Kafkaris v. Cypern, 2008, p. 141. 
341 Wolfgang – Kettermann, 2013, s. 48. 
342 Se bland annat Cengiz and Others v. Turkiet, 2015. 
343 Serietecknaren hade skickat in en serie som representerade attackerna mot Word Trade Center i USA till 

tidningens redaktion samma dag som attackerna skedde och serien publicerades i tidningen endast några dagar 

efter händelserna. Dessutom publicerades även reaktioner till serien i tidningens nästa nummer. Serien innehöll 

en text som löd We have all dreamt of it... Hamas did it. 
344 Leroy v. Frankrike. 2008. 
345 ibid p. 36. EMD beaktade även att händelserna var föremål för offentlig debatt och ett allmänt intresse. ibid 

p. 41. 
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till kritik av den amerikanska imperialismen, men att den även glorifierade 

terroristattackerna. EMD konstaterade vidare att serietecknaren hade även gett moraliskt 

stöd för personerna som begick attackerna och hade godkänt våldet mot tusentals civila 

människor.346 

EMD beaktande även att ett sådant meddelande var särskilt klandervärt i ett politiskt ostabilt 

område som Baskien och att serien hade väckt en reaktion som kunde leda till våldsamheter 

eller påverka den allmänna ordningen på området.347 Således konstaterade EMD att den 

nationella domstolens dom hade varit proportionerlig med det eftersträvade syftet, och 

vidare att det inte hade skett en kränkning av artikel 10 i EMRK.348 

I motsatsen till fallet Leroy v. Frankrike, ansåg EMD i fallet Sürek v. Turkiet att kritiken mot 

den turkiska staten var skyddad av artikel 10 i EMRK. I fallet hade ägaren av en tidning 

publicerat en intervju med ledaren av Kurdistan Worker’s Party (”PKK”) i tidningen och 

blivit dömd till fängelse. PKK var en olaglig terroristisk organisation i Turkiet.349 EMD 

konstaterade att fall av denna typ måste alltid beaktas som en helhet då det bedöms ifall 

begränsningen har varit nödvändig i ett demokratiskt samhälle.350 

EMD underströk att staten har en snäv bedömningsmarginal vid begränsande av politiska 

uttalanden och att gränserna för kritik är bredare då den riktas mot regeringen av en stat. 

EMD konstaterade ytterligare att en intervju med en ledare i en olaglig organisation inte i 

sig kan berättiga begränsningen av yttrandefriheten och att påståenden som framfördes i 

intervjun inte kan anses som en offentlig uppmaning till brott. Däremot gav intervjun en 

möjlighet för allmänheten att bekanta sig med åsikterna och orsakerna bakom dessa 

personers handlingar samt förstå den andra sidan av konflikten. EMD konstaterade att 

allmänheten har en rätt att bli informerad om detta, även om det skulle vara ogynnsamt för 

 
346 Vid övervägningen av ifall begränsningen varit nödvändig i ett demokratiskt samhälle beaktande EMD även 

att publiceringsdatumet var mycket nära händelserna, vilket vidare ökade serietecknarens ansvar över sin 

presentation av de tragiska händelserna. Ibid p. 42–43 och 45. 
347 ibid p. 38. 
348 ibid, p. 46–48.  
349 I intervjun kritiserade ledaren av PKK USA:s dubbla moral gällande kurdernas position i Turkiet och vidare 

att kriget som förs av PKK på kurdernas vägnar kommer att fortsätta ”until there is only one single individual 

left on our side”. Den nationella domstolen ansåg att PKK:s representant hade i intervjun skylt den turkiska 

staten för massmord av kurder och vidare glorifierat de terroristiska gärningarna som begåtts av kurderna. 
Sürek and Özdemir v. Turkiet, 1999, p. 58–59. 
350 ibid p. 57. 
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den turkiska staten. EMD beaktande att följden som den nationella domstolen hade ålagt för 

tidningens ägare var oproportionerlig med beaktande av gärningens art.351 

I fallet Fatullayev v. Azerbajdzjan hade chefredaktören av en tidning publicerat två artiklar 

samt kommentarer på ett internetforum som innehöll kritik mot regeringen gällande 

folkmordet i Khojaly samt azerbajdzjanska statens och USA:s förhållanden beaktande kriget 

mellan USA och Iran, och följaktligen blivit dömd till fängelse, eftersom den nationella 

domstolen ansåg att artiklarna innehöll ärekränkningar och terroristhot inbegripet en 

offentlig uppmaning till terrorism. Den andra artikeln innehöll bland annat spekulation om 

möjliga mål ifall Iran skulle attackera Azerbajdzjan.352 EMD ansåg i motsats till den 

azerbajdzjanska staten att de påståenden som publicerats inte kunde anses höra till 

tillämpningsområdet av EMRK artikel 17 och åtnjöt därmed skydd för yttrandefrihet.353 

EMD konstaterade att åsikterna som publicerats av chefredaktören var föremål för allmän 

debatt och att chefredaktörens syfte inte var att uppmana till brott. EMD konstaterade att 

även andra nyhetsplattformer hade spekulerat om Azerbajdzjans roll i ett möjligt krig mellan 

USA och Iran och att chefredaktörens nyhet inte hade orsakat att risken för en attack mot 

Azerbajdzjan blev mindre eller större. Enligt EMD hade chefredaktören inte heller godkänt 

de möjliga attackerna, utan endast presenterat de politiska frågorna till allmänheten.354 I 

motsatsen till domen i fallet Leroy v. Frankrike, ansåg EMD att även om informationen 

kunde anses som chockerande eller upprörande, borde medlemsstaterna tolerera en viss grad 

av åsiktspluralism utan att begränsning av det skulle vara nödvändigt i ett demokratiskt 

samhälle.355 

När man jämför Leroy v. Frankrike där EMD inte konstaterade en kränkning av artikel 10 

med de två andra fallen, kan man se en skillnad i innehållet av informationen. I Leroy v. 

Frankrike ansågs innehållet vara en offentlig uppmaning till brott samt glorifiering av en 

våldsam händelse. Även om serietecknaren i fallet hävdade att ritningen var kritik mot USA 

i form av en satirisk bild, gav serien ett intryck av att serietecknaren ansåg att 

terroristattackerna hade varit en positiv händelse. I de två andra fallen innehöll informationen 

kritik mot myndigheterna som i alla fall till en viss mån var faktabaserade påståenden som 

 
351 ibid p 60-62. 
352 Fatullayev v. Azerbajdzjan, 2010. 
353 ibid, p. 115. 
354 ibid, p. 117–119, 123. 
355 ibid, p. 122. 
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kunde styrkas med källor. Informationen i de två andra fallen innehöll inte heller glorifiering 

av våldsamma händelser, utan informationen presenterades neutralt.  

Det bör även noteras att EMD i dessa fall beaktade följden som ålagts för publicering av 

informationen. I fallet Fatullayev v. Azerbajdzjan hade chefredaktören blivit dömd till över 

åtta år i fängelse. EMD konstaterade att även om vissa uttryck kunde anses mindre 

godtagbara, var fängelsestraffet en fullständigt oproportionerlig följd.356 I fallet Leroy v. 

Frankrike fick serietecknaren endast böter vilket enligt EMD var en proportionerlig följd.357 

Således kan det konstateras att även följden spelar en roll när EMD avgör ifall 

inskränkningen i yttrandefriheten har varit godtagbar. 

Bland andra har FNs särskilda rapportör uttryckt oro över arbiträr avvändning av straffrätt i 

syfte att ålägga påföljder för legitima uttalanden på internet, och konstaterat att detta orsakar 

en avkylande effekt på yttrandefriheten.358 Ytterligare kan det även anses att en avkylande 

effekt orsakas om följderna av kommentarer som ligger på gränsen av olaglighet är 

oproportionerligt stränga.359 EMD har i sin praxis konstaterat att en avkylande effekt 

förekommer främst när det handlar om fängelsestraff som begränsning av 

yttrandefriheten360, men att i vissa fall kan även mildare sanktioner eller civilrättsliga följder 

ha en avkylande effekt på yttrandefriheten.361  

När det kommer till godtagbarheten av blockering av tillgången till internetsidor 

behandlades redan fallen Ahmet Yildirim v. Turkiet och Akendiz v. Turkiet.362 Enligt EMD 

måste blockeringen vara proportionerlig till det eftersträvade syftet och ett strikt rättsligt 

regelverk och adekvata rättsskyddsmekanismer ska finnas uppsatta för begränsningen.363 

Från EMDs praxis kan härledas att ifall blockeringsåtgärder endast riktar sig mot olagligt 

innehåll, kan åtgärderna anses vara enhetliga med yttrandefrihetens inskränkningsgrunder.  

I fallet Cengiz v. Turkiet hade tillgången till hela YouTube blockerats eftersom en del sidor 

på YouTube enligt den nationella lagstiftningen innehöll olagligt material. Personerna som 

tog saken till EMD ansåg att åtgärderna förhindrade dem från att använda sig av sin rätt till 

 
356 Fatullayev v. Azerbajdzjan, 2010, p. 126 och 128. 
357 Leroy v. Frankrike, p. 46–48. 
358 Ibid p. 9. 
359 ibid p. 105. 
360 Morice v. Frankrike, 2015, p. 176. 
361 Axel Springer AG v. Tyskland, 2012, p. 109. 
362 Se avhandligens kapitel 2.2.2. 
363 Ahmet Yildirim v. Turkiet, 2012. Akdeniz v. Turkiet, 2014.  
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att sprida och motta information. EMD kom till slutsatsen att åtgärderna hade kränkt 

personernas yttrandefrihet, eftersom åtgärderna inte var proportionerliga till det 

eftersträvade syftet, då blockeringen ledde till att en stor mängd av laglig information inte 

kunde nås av internetanvändarna. Enligt EMD kan inte blockering av tillgången till en hel 

webbplats godkännas bara på grund av att en liten del av innehållet anses olagligt.364 Således 

spelar proportionaliteten en viktig roll vid bedömningen ifall en nätsida kan blockeras. Ifall 

endast en bråkdel av nätsidan innehåller olagligt material, kränker blockering av nätsidan 

yttrandefriheten. 

4.2 Självreglering eller bindande lagstiftning för tjänsteleverantörerna – 

synpunkter de lege ferenda 

För tillfället regleras olagligt innehåll på värdtjänsteleverantörers plattformar främst genom 

självreglering och olika rekommendationer och riktlinjer.365 Det finns åsikter för och emot 

denna förvaltningsmetod, och vidare ser utvecklingen för tillfället ut att skifta från 

självreglering till en ökad mängd av bindande lagstiftning. Flera åtgärder finns dock ännu 

endast som förslag och det är svårt att säga hur de slutligen kommer att se ut. I detta kapitel 

kommer förhållandet mellan självreglering och lagstiftning behandlas speciellt beaktande 

GL 124 § gällande överföring av offentliga förvaltningsuppgifter på andra än myndigheter 

samt påverkan på yttrandefriheten.  

Enligt GL 124 § kan offentliga förvaltningsuppgifter anförtros andra än myndigheter endast 

genom lag eller med stöd av lag så att det inte äventyrar de grundläggande rättigheterna. Det 

ska även krävas att uppgifterna sköts ändamålsenligt. Uppgifter som innebär betydande 

utövning av offentlig makt kan dock inte ges åt andra än myndigheter. Enligt regeringens 

proposition till GL har begreppet offentlig makt i detta sammanhang en vidsträckt 

bemärkelse och omfattar till exempel verkställighet av lagar och beslutsfattande om 

individers rättigheter och skyldigheter. De som sköter offentliga förvaltningsuppgifter ska 

även vara utbildade och sakkunniga för ändamålet och stå under tillräcklig tillsyn, så att de 

grundläggande- och mänskliga rättigheterna inte äventyras.366 Det råder även 

organisationsneutralitet, vilket avser att utläggning inte är en orsak att försvaga rättigheter 

som individer har i samband med offentlig förvaltning.367 

 
364 Cengiz v. Turkiet, 2015. 
365 Se avhandlingens kapitel 3.3.3. 
366 RP 1/1998 rd, s. 179. 
367 Muukkonen, 2012, s. 10-11.  
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Definitionen av offentliga förvaltningsuppgifter är således bred, och måste i vissa fall 

avgöras in casu. När man rör sig på utkanten av GL 124 § tillämpningsområde, kan det finnas 

osäkerhet ifall det handlar om en offentlig förvaltningsuppgift över huvud taget. Ifall det inte 

handlar om en offentlig förvaltningsuppgift, behöver inte bestämmelsen beaktas.368  

I samband med ändringarna i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation som följde 

av AVMS-direktivet och som ålade en skyldighet för videodelningsplattformar att i sina 

användarvillkor förbjuda nedladdning av innehåll som utgör en uppmaning till 

terroristbrott369, har det uppstått en diskussion ifall åläggande av dessa skyldigheter för 

värdtjänsteleverantörer utgör överförande av offentlig makt till privata aktörer i enlighet med 

GL 124 §.370 Detta beaktades dock inte i grundlagsutskottets utlåtande gällande 

implementeringen av direktivet.371  

Mer allmänt har det uttryckts oro över att ifall tjänsteleverantörer åläggs för stränga 

skyldigheter att övervaka innehållet på sin plattform kan det orsaka för långgående censur 

och ett problem, eftersom lagtolkningen då sker av tjänsteleverantören. Det har ansetts 

problematiskt att det då är upp till tjänsteleverantören att själv avgöra vilket innehåll som är 

olagligt. Då blir de privata tjänsteleverantörerna ”portvakter” för utövande av 

yttrandefriheten.372 Det bör uppmärksammas att flera tjänsteleverantörer redan nu fungerar 

som portvakter för yttrandefriheten till följd av självreglering, men dylik lagstiftning skulle 

dock endast orsaka att tjänsteleverantörerna skulle tillämpa ännu striktare kontroll som 

följaktligen skulle leda till att mer lagligt innehåll avlägsnas.373  

Om förfaranden för avlägsnande av informationen är diskriminerande eller på annat sätt 

arbiträra, kan detta orsaka ett problem för yttrandefriheten.374 Å andra sidan bör man komma 

ihåg att det bästa sättet att kontrollera att olaglig information inte sprids är via 

tjänsteleverantörerna. Speciellt gällande hatpropaganda har tjänsteleverantörerna en mycket 

bättre ställning att upptäcka det olagliga innehållet än offret.375 Detta kan konstateras även 

gällande spridning av terroristiskt innehåll, när man beaktar tjänsteleverantörens, och 

 
368 Giodardi – Kava, 2019, s. 3–4. 
369 Se kapitel 3.3.3. 
370 Neuvonen har skrivit nyligen om detta i grundlagsbloggen. Enligt Neuvonen borde grundlagsutskottet ha 

tagit denna aspekt bättre i beaktande. Neuvonen konstaterade att tjänsteleverantörernas möjlighet att avlägsna 

information både på basis av lagen samt deras egna användarvillkor kan orsaka att användarnas rättsskydd blir 

väldigt svagt och vidare leda till arbiträr reglering. Neuvonen, 2020. 
371 GrUU 36/2020 rd 
372 Neuvonen, 2020. Korpisaari, 2019, s. 950. Mir – Bassini, s. 79–82 89. 
373 Se kapitel 3.3.3. 
374 Korpisaari, 2019, s.  
375 Detta har konstaterats bland annat i fallet Delfi AS v. Estland. 
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användarnas, möjligheter att upptäcka det olagliga innehållet i jämförelse med 

myndigheterna. Det handlar således om att balansera olika intressen. Utöver detta är 

processens transparens ett av de viktigaste sätten att kämpa mot arbiträra 

tillvägagångssätt.376  

Vid den nationella implementeringen av AVMS-direktivet har motsatta åsikter lagts fram 

gällande ifall bestämmelserna kan anses utgöra överförande av offentliga 

förvaltningsuppgifter till privata. Å ena sidan har det ansetts att det inte handlar om 

överföring av offentliga förvaltningsuppgifter, utan istället endast skyldigheter för 

tjänsteleverantörer att se till att de inte på sin egen plattform bidrar till att olagligt innehåll 

sprids.377 Å andra sidan har det ansetts att bestämmelserna kan leda till att 

tjänsteleverantörerna bör tolka SL och vidta brottsförebyggande åtgärder, som kan anses 

som offentliga förvaltningsuppgifter.378 Enligt regeringens proposition har man i samband 

med beredningen varit medveten om bestämmelsens förhållande till GL 124 §. Vidare 

konstaterades ändå att direktivet lämnade väldigt lite nationellt handlingsutrymme och att 

uppgifterna inte nödvändigtvis kan beaktas som sådana offentliga uppgifter som avses i GL 

124 §.379 Det är klart att ifall uppgifterna anses utgöra offentliga uppgifter i enlighet med GL 

124 §, uppfyller inte värdtjänsteleverantörerna i allmänhet villkoren för överföring av 

offentliga uppgifter. Oberoende av ifall bestämmelserna utgör en situation avsedd i GL 124 

§, kan det åtminstone konstateras att denna reglering främjar privatiserad censur. Den 

offentliga makten kan delvis gömma sig bakom tjänsteleverantörerna då de indirekt 

inskränker yttrandefriheten genom att ålägga skyldigheter för tjänsteleverantörerna att i sina 

användarvillkor reglera olagligt innehåll. 

Ytterligare har ett förslag till förordning om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll 

online utfärdats år 2018, men inte godkänts ännu. Syftet med förordningen är att fastställa 

en harmoniserad rättslig ram för att hindra att tjänsteleverantörers värdtjänster missbrukas 

för spridning av terroristiskt innehåll. Förordningen skulle införa minimikrav av aktsamhet 

på värdtjänsteleverantörerna inbegripet vissa specifika regler och skyldigheter. Förslaget 

innehåller en bestämmelse om en avlägsnandeorder som kan utfärdas av en behörig 

myndighet från vilket som helst EU-land och som gör värdtjänsteleverantören skyldig att 

avlägsna eller göra innehållet oåtkomligt inom en timme. Vidare innehåller förslaget en 

 
376 A/HRC/38/35, s. 13. 
377 Viljanen, 2020, s. 4. 
378 Justitieministeriet, 2020, s. 2. Tuori, 2020, s. 5. Neuvonen, 2020. 
379 RP 98/2020 rd, s. 305. 



 

76 

 

bestämmelse om sanktioner som kan åläggas en tjänsteleverantör som bryter mot 

förordningen.380  

I december 2020 publicerade Europeiska kommissionen en agenda för bekämpning av 

terrorism i och med vilken förordningen om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll 

online blev aktuell igen. Enligt agendan ska förordningen träda i kraft skyndsamt.381 Dagen 

efter nådde Europeiska kommissionen och Europaparlamentet en politisk överenskommelse 

om att förordningen ska träda i kraft.382 I januari röstade Europaparlamentets utskott för 

medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor för förslaget.383 Förslaget 

kommer dock ännu att behandlas vid andra behandlingen före den kan godkännas slutligt. 

Statsrådet har i sin skrivelse konstaterat att de understöder målet i förslaget till förordningen, 

men nämnde bland annat att det inte vore ändamålsenligt att reglera vissa åtgärder som 

förslaget innehöll genom en förordning, utan att det skulle vara bättre att fortsätta uppmuntra 

företagen att handla på ett ansvarsfullt sätt.384 I sitt svar till statsrådets skrivelse konstaterade 

grundlagsutskottet att det vid det skede var för tidigt att godkänna förslagen om 

tjänsteleverantörernas och myndigheternas ställning och uppgifter utifrån den information 

som var tillgänglig.385 

Statsrådet lämnade över en kompletterande skrivelse åt grundlagsutskottet efter att det första 

utlåtandet hade givits, och grundlagsutskottet gav ut ett nytt utlåtande efter det. 

Grundlagsutskottet ansåg i sina utlåtanden att förslaget till förordningen inte är problematisk 

då den ingriper endast i terroristisk kommunikation. Grundlagsutskottet konstaterade dock 

att speciellt beaktande ifall regleringen är tillräckligt noga avgränsad och exakt definierad, 

kan regleringen leda till att yttrandefriheten begränsas även på andra fronter än endast 

gällande terroristisk kommunikation. Grundlagsutskottet och stadsrådet kritiserade särskilt 

bestämmelserna om att en tjänsteleverantör efter en anmärkning själv ska bedöma om 

innehållet är olagligt och konstaterade att förhållandet mellan tjänsteleverantörerna och 

 
380 COM(2018) 640, motivering till förslaget. 
381 COM(2020) 795, s. 6. I december 2020 publicerade kommissionen även ett förslag till en förordning 

gällande digitala tjänster (Digital Services Act) som innehåller regler för tjänsteleverantörer för bekämpning 

av olagligt innehåll online överlag. Ifall regleringen träder i kraft kommer den att vidare förändra de passiva 

tjänsteleverantörernas skyldigheter gällande bekämpning av olagligt innehåll online en hel del. Den förslagna 

regleringen innehåller bland annat regler för tjänsteleverantörer gällande ansvarsfullt beteende och ålägger en 

skyldighet för tjänsteleverantörerna att erbjuda en möjlighet för användarna att göra en notifikation om olagligt 

innehåll. COM(2020) 825. 
382 Europeiska kommissionen, 2020b. 
383 Europaparlamentet, 2021. 
384 U 98/2018 rd, s. 15.  
385 GrUU 43/2018 rd, s. 2. 
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myndigheterna förblir oklar med beaktande GL 124 §. Grundlagsutskottet kritiserade även 

det att tjänsteleverantörerna endast har en timme på sig att avlägsna innehållet, eftersom det 

kan anses problematiskt med tanke på proportionalitetsprincipen, samt underströk att det ska 

finnas tillräckligt rättsskydd för tjänsteleverantören att överklaga myndighetsbesluten.386 

Scheinin har tagit ställning till förordningsförslagets förhållande till yttrandefriheten. 

Scheinin kritiserar speciellt definitionen av terroristiskt innehåll i förslaget. Enligt förslaget 

definieras terroristiskt innehåll i enlighet med direktivet om bekämpning av terrorism. 

Scheinin lyfter fram att det inte logiskt eller praktiskt går att använda kriterier som formats 

för att bestämma om vad som är terroristiskt innehåll i ett brottmålsförfarande till att genom 

algoritmer eller administrativa beslut fatta beslut om vad som ska eller inte ska avlägsnas 

från internet. Han menar att det är omöjligt att bedöma ifall en bild, text, video eller 

motsvarande kan anses som terroristiskt endast genom att se på den, då bedömningen i 

enlighet med definitionen även kräver att innehållsproducentens syfte samt innehållets 

kontext tas i beaktande. Således kunde förordningen leda till att reglerna även tillämpas på 

skönlitterära, akademiska eller journalistiska uttryck som behandlar terrorism, eftersom 

algoritmerna reagerar på innehållet.387 

Om förordningen skulle gå igenom i den form som kommissionen ursprungligen föreslog, 

skulle den utgöra ett hot mot yttrandefriheten. Europarlamentets yttrande vid den första 

behandlingen innehöll dock vissa förbättringar med tanke på yttrandefriheten i jämförelse 

med kommissionens förslag. Bland annat ströks ordet förhärligande från definitionen av 

terroristiskt innehåll. Vidare gjordes det tydligare att innehållet ska uppmana till ett 

terroristbrott som avses i direktivet om bekämpande av terrorism, då det ursprungliga 

förslaget inte förutsatte en uppmaning till brott, utan endast att innehållet främjar terrorism. 

Parlamentet strök även bestämmelsen om att tjänsteleverantören själv efter en anmärkning 

borde bedöma ifall innehållet kan anses olagligt, vilket skulle ha orsakat det främsta hotet 

för yttrandefriheten.388 Detta var en av bestämmelserna som statsrådet och 

grundlagsutskottet ansåg att borde fortsättningsvis förvaltas genom självreglering389 och 

 
386 GrUU 43/2018 rd, s. 5, GrUU 4/2019 rd, s. 2. Grundlagsutskottet konstaterade även att det vore viktigt att 

statsrådet i sina skrivelser skulle behandla det ifrågavarande regleringsförslaget tillräckligt djupt beaktande de 

grundläggande- och mänskliga rättigheterna, eftersom ifall det inte sker kan det leda till att grundlagsutskottet 

inte kan sköta sin uppgift på ett ändamålsenligt sätt. Grundlagsutskottet påpekade även att statsrådets 

kompletterande skrivelse inte innehöll en granskning från en grundläggande- och människorättssynvinkel.  

GrUU 4/2019 rd, s. 3. 
387 Scheinin, 2018. Se även Scheinin 2019, där Scheinin behandlar samma problem i Verfassungsblog. 
388 P8_TA(2019)0421. Se även Pirang, 2019. 
389 Statsrådet kritiserade dessutom tjänsteleverantörers skyldighet att vidta proaktiva åtgärder, vilket också 

ströks från förslaget av parlamentet. U 98/2018 rd, s. 15.  
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som annars också har kritiserats mest.390 Om tjänsteleverantörerna själv borde tolka 

strafflagstiftningen skulle det först och främst antagligen anses som att offentliga 

förvaltningsuppgifter anförtros andra än myndigheter i enlighet med GL 124 § och för det 

andra kunde det ha lett till att en stor mängd icke-terroristiskt material avlägsnas från 

plattformen, eftersom tjänsteleverantörerna då troligtvis hade avlägsnat information för 

säkerhets skull.  

Definitionen av terroristiskt innehåll i förslaget motsvarar dock ännu definitionen i direktivet 

om bekämpning av terrorism.391 Enligt förslaget är det en behörig myndighet som gör 

beslutet om vilket innehåll som ska avlägsnas. Även om en myndighet har bättre möjligheter 

att avgöra ifall innehållet kan anses som terroristiskt, har de ändå inte samma resurser att 

utreda saken som i en domstolsprocess. Vidare har tjänsteleverantören endast en timme på 

sig att avlägsna innehållet, vilket vissa har ansett vara en oskäligt kort tid, bland annat 

eftersom tjänsteleverantören inte då har möjlighet att avgöra ifall avlägsnandeordern är 

giltig.392 Kommissionens förslag till förordningen innehöll ingen bestämmelse om 

rättsskyddsmekanismer för tjänsteleverantörerna, men parlamentet tillade en bestämmelse 

om effektiva rättsmedel. Det står dock endast att effektiva rättsmedel ska vara tillgängliga, 

men hurudana medel som ska finnas specificeras inte.393 Det krävs således inte att 

tjänsteleverantören kan överklaga ett beslut till den behöriga myndigheten som gav 

avlägsnandeordern, och följaktligen kan det leda till att överklagan kan göras endast till en 

domstol. Detta kan bli oskäligt med tanke på att det tar en timme att avlägsna innehållet, 

men många månader eller till och med år att få innehållet tillbaka till nätet.394 Således kan 

detta vidare leda till att kravet på adekvat rättskydd vid en inskränkning av yttrandefriheten 

inte uppfylls.  

För tillfället kan avlägsnandeorder ges av en domstol i enlighet med yttrandefrihetslagen, 

som inte heller sker genom en brottmålsprocess. I avhandlingen har dock konstaterats att 

detta är enhetligt med yttrandefrihetens inskränkningsgrunder bland annat på grund av att 

det är en domstol som ger ordern samt eftersom innehållet ska vara uppenbart straffbart. 

 
390 Bland andra har FNs särskilda rapportör kritiserat detta, OL OTH 71/2018 s. 8, samt grundlagsutskottet 

GrUU 43/2018 rd, s. 5. Se även Kuczerawy, 2018b, s. 10–12. 
391 Europaparlamentet, 2021. 
392 Kuczerawy, 2018b, s. 10 
393 Art. 9a enligt parlamentets ändringar lyder på följande sätt: Innehållsleverantörer vars innehåll har 

avlägsnats eller gjorts oåtkomligt till följd av en avlägsnandeorder, och värdtjänstleverantörer som har tagit 

emot en avlägsnandeorder, ska ha rätt till ett effektivt rättsmedel. Medlemsstaterna ska införa effektiva 

förfaranden för utövandet av denna rättighet. P8_TA(2019)042. 
394 Kuczerawy, 2018b, s. 10. 
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Vidare ska parterna även få tillfälle att bli hörda. Ingen av dessa skyddsmekanismer finns i 

förordningsförslaget och även om det är en myndighet som ger ut avlägsnandeordern, 

orsakar förordningen en större fara för att icke-terroristiskt innehåll avlägsnas i jämförelse 

med det nuvarande tillvägagångssättet. Å andra sidan är yttrandefrihetslagens förfarande 

ganska tungt och tillämpar sig inte bra på internet där en otrolig mängd information 

publiceras hela tiden. För samma orsaker kan dock överklagan till en domstol till följd av en 

avlägsnandeorder inte nödvändigtvis anses som ett effektivt rättsmedel, eftersom en 

domstolsprocess är tung och tidskrävande i jämförelse med den mängd avlägsnandeorder 

som möjligtvis förekommer. 

Europaparlamentet tillade även en bestämmelse i förordningsförslaget om att förordningen 

inte tillämpas på pedagogiska, journalistiska, artistiska eller akademiska uttryck och inte 

heller på innehåll vars syfte är att öka medvetenhet om terrorism.395 Europaparlamentet 

underströk att detta även innehåller rätten att uttrycka kontroversiella åsikter gällande 

allmänna och politiska frågor.396 Hur detta förverkligas i praktiken återstår att se.  

I Tyskland har en motsvarande lag redan stiftats (Netzdurchführungsgesetz). Lagen 

tillämpas på tjänsteleverantörer som erbjuder en plattform för sociala medier och har över 

två miljoner användare i Tyskland. Enligt lagen är tjänsteleverantörerna tvungna att inom en 

viss tid avlägsna olagligt innehåll från plattformen, som har samband med bland annat 

hatpropaganda, våld samt terrorism. Ifall tjänsteleverantören inte avlägsnar innehållet kan 

de få böter som en konsekvens.397 Lagen har fått väldigt mycket kritik och bland annat FNs 

särskilda rapportör uttryckte oro över hur lagen skulle påverka yttrandefriheten. Enligt FNs 

särskilda rapportör kan de höga böterna orsaka att tjänsteleverantörerna begränsar 

yttrandefriheten för mycket, speciellt med beaktande att de själv måste avgöra vilket innehåll 

som är lagstridigt. Särskilda rapportören uttryckte även oro över saknaden av rättslig tillsyn 

över de skyldigheter som ålagts till de privata tjänsteleverantörerna.398 I motsats till 

förordningsförslaget (efter Europaparlamentets ändringar) ska tjänsteleverantörerna således 

själva efter användarnas anmälningar avgöra ifall innehållet är olagligt. Dock innehåller 

förordningsförslaget även en bestämmelse om sanktion i form av böter, men inte till följd av 

att tjänsteleverantören skulle ha ”tolkat strafflagstiftningen fel”. 

 
395 Europeiska kommissionen, 2020b. 
396 Europaparlamentet, 2021. 
397 Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken, 3 och 4 §. 
398 FNs särskilda rapportör, 2017. 
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Det finns således grunder som talar emot reglering genom bindande lagstiftningsåtgärder. Å 

andra sidan har det även diskuterats i vilken mån soft law kan vara ett hot mot demokratin. 

Det kan även bli ett problem för demokratin och legitimiteten om reglering som ingriper i 

individers rättigheter förverkligas genom soft law istället för reglering stiftad i demokratisk 

lagstiftningsordning.399 Det har riktats kritik mot att EU istället för att utveckla 

harmoniserade regler för värdtjänsteleverantörer gällande olagligt innehåll begär 

tjänsteleverantörerna att utveckla reglerna själv.400 Vidare har det i rättslitteratur ansetts att 

staterna har en positiv skyldighet att skydda yttrandefriheten på internet som inte för tillfället 

uppfylls, eftersom det inte finns någon reglering gällande hur tjänsteleverantörerna avlägsnar 

olagligt innehåll.401 

Således måste det finnas en balans mellan vilka saker som regleras genom bindande 

lagstiftning och vilka som mer ändamålsenligt kan regleras med soft law -instrument. Så 

som tidigare nämnts har soft law -instrumenten och självreglering redan gett resultat, vilket 

i sig kan anses som en grund för att fortsätta reglera innehållet så och istället för att mer 

grova lagstiftningsåtgärder vidtas. Å andra sidan orsakar detta privatiserad censur. Vidare 

har problemet inte försvunnit, och så länge terroristiskt innehåll som orsakar brott och 

radikalisering finns på internet måste åtgärder vidtas för att bekämpa problemet. 

Således verkar det mest ändamålsenliga förvaltningssättet vara en blandning av bindande 

lagstiftning och självreglering. Följaktligen ska direktivet om elektronisk handel beaktas, 

som förbjuder att passiva tjänsteleverantörer åläggs en allmän skyldighet att övervaka 

innehållet på plattformen.  

Enligt grundlagsutskottet ska ge nationella grundläggande rättigheterna beaktas vid 

beredning av EU-lagstiftning. Grundlagsutskottet har konstaterat att statsrådet ska fästa 

uppmärksamhet vid dem när de formar sin ståndpunkt.402 Även om förslaget till 

förordningen om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll har kritiserats mycket, är 

syftet bakom förordningen godtagbar. Det är viktigt att förebygga det att sociala medier eller 

internet används för att främja terroristiska ändamål. Det är även välkommet att 

tjänsteleverantörer regleras enhetligt istället för att alla tillämpar sina egna tillvägagångssätt.  

 
399 Nieminen, 2020, s. 1101. 
400 Kuczerawy, 2018a, s. 83. 
401 Enligt Kuczerawy uppfyller staterna inte för tillfället den positiva skyldigheten att trygga yttrandefriheten 

på internet i enlighet med EMRK artikel 10, eftersom de inte reglerar de privata aktörernas processer för 

avlägsnande av olagligt innehåll. Staten kunde alltså enlig henne bli ansvariga för kränkningar av 

yttrandefriheten som tjänsteleverantörerna orsakat. Kuczerawy, 2018a, s. 162. 
402 GrUU 9/2019 rd, s. 3.  
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Således vore det viktigt att granska hur förordningens bestämmelser kan tekniskt och 

administrativt förverkligas så att det genom tillräckliga skyddsmekanismer garanteras att 

innehåll som inte är terroristiskt avlägsnas så lite som möjligt. Vidare borde en bestämmelse 

om att värdtjänsteleverantören kan överklaga beslutet till den behöriga myndigheten som 

gav avlägsnandeorden tilläggas i förordningen och ifall det inte sker, borde detta beaktas 

senast vid den nationella implementeringen.  

Det viktigaste för lagstiftarna både på EU- och nationell nivå är att avgöra vilka åtgärder 

som kan anses mest proportionerliga med tanke på det eftersträvade syftet. Extra tyngd borde 

läggas på att bedöma ifall någon av tillvägagångssätten utgör arbiträra ingripanden i 

yttrandefriheten.  
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5. AVSLUTNINGSVIS 

Syftet med denna avhandling har varit att ge en helhetsbild över hur terroristiskt innehåll på 

internet regleras och hur detta förhåller sig till GL och yttrandefrihetens 

inskränkningsgrunder. I samband med detta behandlades även EMDs praxis gällande 

spridning av terroristiskt innehåll i syftet att ge en överblick över 

människorättsförpliktelserna gällande ämnet.  

Både allmän reglering som berör internet samt reglering av terroristbrott har stiftats på EU-

nivå. Allmänt förvaltas internet genom en blandning av bindande reglering och 

självreglering, inbegripet olika rekommendationer och uppförandekoder. Eftersom internet 

och teknologi utvecklas snabbt, har självreglering varit ett naturligt tillvägagångssätt. Inom 

EU är utgångspunkten att alla har rätt till ett öppet internet, och denna rättighet får endast 

begränsas enligt vissa lagenliga grunder. Till dessa grunder hör bland annat blockering och 

avlägsnande av information i syftet att bekämpa olagligt innehåll.  

Med beaktande av de grundläggande- och mänskliga rättigheterna förknippas internet oftast 

med yttrandefriheten, eftersom internet är ett unikt sätt för människor att använda sig av sin 

yttrandefrihet. Då användningen av internet begränsas, begränsas även en individs rätt till 

yttrandefrihet. Detta sker även då innehåll på internet begränsas i syftet att bekämpa 

terrorism. 

Strafflagstiftningen gällande bekämpning av terrorism härstammar väldigt långt från 

internationella förpliktelser, och den nationella lagstiftaren har inte kunnat påverka 

innehållet i reglerna i en allt för hög grad. Således finns annorlunda utmaningar gällande 

implementering av terroristlagstiftningen, i motsats till strafflagstiftning som har ett 

nationellt ursprung. När detta beaktades i ljuset av yttrandefrihetens inskränkningsgrunder 

lyftes som det största problemet fram att helheten av terroristlagstiftningen kan anses som 

otydlig och svårt förstådd, som vidare kan vara ett hot mot kravet på exakthet då en 

grundläggande rättighet inskränks, och således även legalitetsprincipen.  

Grundlagsutskottet har flera gånger bedömt hur kriminalisering av terrorism förhåller sig till 

GL. Speciellt legalitetsprincipen i GL 8 § har stått i fokus i denna bedömning.403 

Grundlagsutskottet har även under flera tillfällen beaktat hur kriminaliseringen av 

terroristbrott förhåller sig till de allmänna inskränkningsgrunderna för de grundläggande 

 
403 GrUU 37/2016 rd, s. 2–3. 
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rättigheterna. Även om de enskilda bestämmelserna har uppfyllt exakthetskravet, utgör 

terroristlagstiftningen enligt grundlagsutskottet en komplicerad helhet och således har de 

ansett att regleringen borde förenklas.404 

I tillägg till straffrättsliga åtgärder bekämpas terrorism även genom andra relaterade 

lagstiftningsåtgärder. I yttrandefrihetslagen och lagen om tjänster inom elektronisk 

kommunikation föreskrivs om förordnande av avlägsnande och spärrning av innehåll som är 

uppenbart straffbart. Denna lagstiftning utgör med beaktande av internet ett viktigt tillägg 

till de straffrättsliga bestämmelserna, speciellt då syftet är att förebygga terrorism. Genom 

dessa åtgärder begränsas yttrandefriheten i en mindre grad än genom de straffrättsliga 

åtgärderna. 

Vidare har utvecklingen av regleringsåtgärder i syfte att bekämpa terrorism på 

internetplattformar minskat användningen av öppna sociala mediaplattformar för spridning 

av terroristiskt innehåll.405 Dock har självregleringsåtgärder lett till att tjänsteleverantörerna 

tillämpar sina egna regler för att avgöra vilket innehåll som är olagligt, istället för att det 

skulle vara harmoniserat genom lagstiftning. Terroristorganisationerna har även anpassat 

sina handlingssätt och flyttat sitt innehåll till stängdare kanaler, till exempel 

snabbmeddelandetjänster och även det som kallas för ”dark web” alltså den mörka webben. 

Den mörka webben är väldigt svår att nå och kontrollera och därför används det för en hel 

del olaglig aktivitet.406 Speciellt för rekrytering används nätsidor med lösenord samt stängda 

chatgrupper.407 Det är väldigt svårt för myndigheterna att ingripa i rekrytering och 

radikalisering som sker via privata kanaler. För tillfället finns det främst verktyg för 

begränsning av meddelanden som riktar sig till allmänheten.  

Således handlar inte arbetet endast om lagstiftningsåtgärder, utan annan förebyggande 

verksamhet spelar en stor roll i detta sammanhang. De som radikaliseras via internet är oftast 

ensamma och marginaliserade.408 Enligt den nationella strategin för bekämpning av 

terrorism sker förebyggande verksamhet bland annat genom väl genomförd integration av 

invandrare, undervisnings- och ungdomsarbete, kulturåtgärder och förebyggande av 

radikalisering som sker på fängelser.409 EU:s agenda för bekämpning av terrorism 

 
404 GrUU 37/2016 rd, s. s. 3–4. 
405 Malkki – Pohjonen, 2019, s. 41. 
406 ibid. 
407 UNDOC, 2012, s. 5. 
408 European Commission’s expert group on violent radicalisation, 2008, s. 9, UNDOC, 2012, s. 5. 
409 Inrikesministeriet, 2018, s. 26-27. 
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understryker betydelsen av att erbjuda olika aktivitetsmöjligheter och utbildning för unga 

som finns i riskgruppen för radikalisering.410 

Det är väldigt sannolikt att den nationella regleringen i framtiden kommer att kräva ändring 

på grund av ny reglering från EU eller andra internationella förpliktelser. För tillfället ser 

denna utveckling ut att beröra främst tjänsteleverantörerna på internet och deras skyldigheter 

när det gäller att bekämpa olagligt innehåll online.411 

Nationellt finns det däremot planer att ändra terrorismbestämmelserna i SL. Dessa 

förändringar är dock i så tidigt skede att det inte har varit ändamålsenligt att behandla i denna 

avhandling. I justitieministeriets bedömning publicerad 16.6.2020 gällande om den 

nationella lagstiftningen om terroristbrott är tidsenlig, föreslås att en offentlig uppmaning 

till terroristbrott som gäller värvning till en terroristgrupp eller begående av ett terroristbrott 

ska bli straffbart som ett nytt terroristbrott, i stället för det nuvarande tillvägagångsättet enligt 

vilken en offentlig uppmaning till brott i enlighet med SL 17 kap. 1 § kan dömas i enlighet 

med SL 34a kap. 1 §. Den förslagna bestämmelsen skulle inte förutsätta något hot om att ett 

terroristbrott eller ett straffbart försök till ett terroristbrott ska begås.412 Detta skulle utgöra 

en betydlig ändring i jämförelse till den nuvarande bestämmelsen. 

I de flesta utlåtanden som gavs om justitieministeriets bedömning ansågs vidare att det krävs 

en totalreform av de svårförståeliga bestämmelserna om terroristbrott och vissa ansåg även 

att det vore bättre att genomföra en totalreform istället för att ändra endast vissa 

paragrafer.413 

Det är klart att bekämpningen av terrorism på internet kommer att utvecklas under de 

kommande åren, vilket är positivt ifall det leder till att lagstiftningen blir mer tydlig och 

exakt. Syftet bakom utvecklingen är att förbättra bekämpandet av terrorism, speciellt de 

preventiva åtgärderna, vilket är välkommet. Då är det viktigt att den nationella lagstiftaren 

vid implementering av ny EU-reglering samt vid ändringar i den nationella lagstiftningen 

inte gör terroristlagstiftningen otydligare, utan istället tar det som en möjlighet att förtydliga 

lagstiftningen. Alltid när terroristlagstiftningen ändras bör särskild uppmärksamhet ägnas de 

grundläggande- och mänskliga rättigheterna. 

 
410 COM(2020) 795, s. 8. 
411 Detta har behandlats utförligare i kapitel 4.2. 
412 Justitieministeriets publikation 2020:8, s. 77. Enligt YLE:s artikel publicerad 23.12.2020 har detta gått 

vidare och justitieministeriet håller på att bedöma uppdatering av terroristlagstiftningen. Enligt artikeln slutförs 

lagstiftningsarbetet i ministeriet troligen under våren 2021. Koivisto, 2020. 
413 Justitieministeriets publikation 2020:14, s. 4. 


