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1 Inledning  
 
 
 

1.1 Introduktion 
Som ett led i förverkligandet av offentlighetsprincipen intar meddelarfriheten en stark 

ställning i svensk rätt. Möjligheten för offentligt anställda att under vissa förutsättningar 

straffritt lämna sekretessbelagda uppgifter till media garanterar allmänheten insyn i de 

statliga och kommunala myndigheterna. Denna möjlighet för offentligt anställda att 

lämna uppgifter i publiceringssyfte fyller en viktig funktion i ett demokratiskt samhälle. 

Genom uppgiftslämnandet kan massmedierna avslöja och offentliggöra missförhållan-

den inom verksamheter som finansieras med skattemedel. Vidare innebär meddelarfri-

heten att media och allmänheten kan kontrollera myndigheternas handläggning av ären-

den vilket kan verka som en garanti för att verksamheten bedrivs på ett lagenligt och än-

damålsenligt sätt.   
     Även om meddelarfriheten intar en stark ställning i svensk rätt är rättigheten inte ut-

an undantag. Den grundlagsfästa rätten att lämna uppgifter för offentliggörande i mass-

media är i vissa fall begränsad med hänsyn till olika allmänna och enskilda intressen. 

Lagstiftaren anser att sekretessintresset i vissa fall väger tyngre än intresset av offentlig-

het. Vad det i praktiken handlar om är en ”avvägning mellan motstående och svårjäm-

förbara intressen, en avvägning som oundvikligen får karaktären av en kompromiss.”1 

Citatet kommer ursprungligen från ett förarbete med förslag till reformering av tryck-

frihetsförordningen (1949:105) (TF) och uttrycker vad det hela handlar om.  

     Som en konsekvens av en rad uppmärksammade händelser har en diskussion blossat 

upp om meddelarfrihetens fördelar och nackdelar. Företrädare inom både politikens och 

juridikens värld har framfört förslag om att begränsa denna grundlagsfästa rättighet.2 

Det bör påpekas att rätten att i vissa fall lämna normalt sekretessbelagda uppgifter kan 

få konsekvenser för både brottsoffer och misstänkta. Det finns t.ex. en risk att misstänk-

ta på förhand, i allmänhetens ögon, betraktas som skyldiga om sekretessbelagda uppgif-

ter ”läcker” från förundersökningar. Visar det sig senare att så inte är fallet kan 

onekligen stor skada ha uppstått för den enskilde individen som drabbats. Vidare kan 

även rätten att meddela uppgifter påverka de brottsutredande myndigheternas möjlighet-

er att bedriva effektiva brottsutredningar.  

1 Prop. 1975/76:204, s 95.  
2 Se t.ex. Schultz, M, Är meddelarfriheten värd vilket pris som helst?, FT, s 117.   
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     Som exempel på fall där denna problematik aktualiserats kan nämnas tavelstölden på 

Nationalmuseum, utredningen om mordet på utrikesminister Anna Lindh och det upp-

märksammade mordet i Knutby. Är en begränsning av meddelarfriheten rätt väg att gå 

eller är det bara en drastisk åtgärd till följd av frustration över att aktörer inom rättsväs-

endet ”läcker” uppgifter vilket leder till ineffektiva brottsutredningar?     

 

1.2 Syfte och avgränsning  
Uppsatsen syftar till att ge en övergripande bild av den rättsliga regleringen av gräns-

erna för den s.k. meddelarfriheten. Detta innebär i sin tur att dels relevant grundlagsre-

glering med tyngdpunkt på meddelarinstitutet, dels relevant sekretessreglering behand-

las. Både grundlag och vanlig lag uppvisar, i yttrandefrihetsrättsligt hänseende, ett intri-

kat sammanvävt system av rättsregler varför det finns goda skäl att klargöra rättsläget. 

Ett ytterligare syfte med uppsatsen är att föra den principiellt viktiga diskussionen om 

meddelarfriheten på något sätt bör begränsas.       

     Eftersom meddelarfriheten och den sekretess som i vissa fall bryter denna rättighet 

omfattar vitt skilda rättsområden är det nödvändigt att avgränsa sig. Uppsatsen behand-

lar enbart meddelarfriheten i förhållande till den sekretess som är hänförlig till den 

brottsbekämpande verksamheten. Då den relevanta sekretessregleringen för de brottsbe-

kämpande myndigheterna omfattar relativt många bestämmelser berörs endast de vanli-

gast förekommande reglerna. Fokus i uppsatsen ligger på den s.k. förundersökningssek-

retessen som kommer till uttryck i 18 kap. och 35 kap. offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400) (OSL).  

     Den valda avgränsningen innebär vidare att uppsatsen inte omfattar de rättigheter 

som följer av Sverige inkorporering av den europeiska konventionen angående skydd 

för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR). Beträffande 

det relevanta grundlagsskyddet behandlas bestämmelserna i yttrandefrihetsgrundlagen 

(1991:1469) (YGL), som i stor utsträckning korresponderar med bestämmelserna i TF, 

översiktligt.          

  

1.3 Metod och material 
Den metod jag använder mig av i uppsatsen är den rättsdogmatiska metoden. Genom att 

identifiera och studera de olika rättskällorna besvarar och uppnår jag det syfte som ovan 

angetts. Grundlagar, lagar, förarbeten, praxis och doktrin används och viktas mot var-

 6 



andra i syfte att skapa en grund för diskussionen om det regelverk som omgärdar rätten 

att meddela uppgifter för publicering och frågan om meddelarfriheten på något sätt bör 

begränsas.  

     Eftersom meddelarfriheten utgör en form av yttrandefrihet och därtill kommer till 

uttryck i våra grundlagar är det naturligt att behandla denna reglering. De undantag från 

meddelarfriheten som finns är beroende av vad som föreskrivs i vanlig lag vilket är 

anledningen till att även denna reglering behandlas. Beträffande förarbeten är det i 

huvudsak förarbeten av äldre datum jag använder. De grundläggande principerna på 

tryck- och yttrandefrihetens område kommer i stor utsträckning till uttryck i äldre förar-

beten och därför använder jag mig av dem. Inom doktrinen finns ett antal mer centrala 

verk som tjänar till att ge en god grund för förståelsen av den rättsliga regleringen röran-

de meddelarfriheten. Det som möjligen är av störst intresse utifrån ett rättskällepers-

pektiv är den praxis som åberopas. I och med att Justitiekanslern (JK) har en exklusiv 

roll som åklagare på tryck- och yttrandefrihetens område är det enbart praxis från JK jag 

använder mig av.3 Frågan om meddelarfriheten på något sätt bör begränsas har i dok-

trinen inte varit föremål för någon mer ingående diskussion. Av detta skäl använder jag 

mig av artiklar från olika tidningar och tidskrifter. Alla de artiklar som används kan inte 

betraktas som rättskällor. I avsaknad av en utförlig diskussion i den rättsliga doktrinen 

tjänar dock artiklarna ett viktigt syfte genom att de ger läsaren en bild av hur diskussio-

nen ser ut rörande frågan om meddelarfriheten bör begränsas.      

  

1.4 Disposition  
I avsnitt 2 redogör jag för yttrandefriheten så som den kommer till uttryck i de olika 

grundlagarna. Jag redogör också för hur grundlagarna förhåller sig till varandra i ytt-

randefrihetsrättsligt avseende. Avsnitt 3 behandlar den i sammanhanget relevanta sek-

retesslagstiftningen. I avsnittet presenteras dels sekretessens konstruktion, dels de mat-

eriella bestämmelser som reglerar den s.k. förundersökningssekretessen. I avsnitt 4 

följer en mer ingående redogörelse av de olika beståndsdelar som meddelarfriheten be-

står av. Samtliga dessa beståndsdelar är av betydelse för om en tjänsteman väljer att 

lämna uppgifter till media. Avsnitt 5 behandlar praxis från JK. Praxis används för att 

analysera och konkretisera innebörden av meddelarfriheten. Av avsnitt 6 följer de argu-

ment som brukar framföras i debatten om meddelarfriheten bör eller inte bör begränsas 

3 Axberger, H-G, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s 169. 
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inom ramen för den brottsbekämpande verksamheten. Av avsnitt 7 följer en avslutande 

diskussion där den rättsliga regleringen, praxis och de argument som presenterats i 

avsnitt 6 beaktas och ligger till grund för ställningstagandet om meddelarfriheten bör 

begränsas. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning i avsnitt 8. 

 

2 Yttrandefrihetsrätten i grundlagarna  
 

2.1 Inledning  
Att fritt få uttrycka tankar och åsikter i vilka ämnen som helst betraktas som det mest 

grundläggande elementet i ett demokratiskt samhälle. Av det skälet är det naturligt att 

denna rätt kommer till uttryck i våra grundlagar. Bestämmelser om rätten för varje med-

borgare att fritt uttrycka åsikter vare sig det förekommer i tal, tryckta skrifter eller på 

annat sätt finns i regeringsformen (1974:152) (RF), TF och YGL.  

     Eftersom meddelarfriheten utgör en del av den grundläggande yttrandefriheten syftar 

detta avsnittet till att redogöra för den relevanta grundlagsregleringen beträffande rätten 

att uttrycka sig vare sig det sker i tal, skrift eller annat medium. Vidare syftar avsnittet 

till att belysa hur grundlagarna förhåller sig till varandra i yttrandefrihetsrättligt hänse-

ende.          

 

2.2 Yttrandefriheten och RF 
Yttrandefriheten utgör kärnan i det demokratiska samhället. Tillsammans med med-

delarfriheten utgör yttrandefriheten för tjänstemän i offentlig verksamhet en viktig be-

ståndsdel av den s.k. offentlighetsprincipen.4 Syftet med offentlighetsprincipen brukar 

sammanfattas i tre punkter. Det talas om att principen syftar till att garantera rättssäker-

heten, effektiviteten i förvaltningen och effektiviteten i folkstyret.5   

     Av 2 kap. 1 § 1 st. p 1. RF följer att var och en gentemot det allmänna är tillförsäkrad 

yttrandefrihet. Denna grundläggande rättighet formuleras på så sätt att var och en har 

rätt att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar och uttrycka tankar, 

åsikter och känslor. Detta skydd för yttrandefriheten tar inte sikte på någon viss form av 

yttranden. Inte heller innehållet i de yttranden som skyddas av bestämmelsen är 

preciserat. Konsekvensen av denna ordning är att vitt skilda yttranden faller under be-

4 Prop. 2008/09:150, s 272. 
5 SOU 2009:72, s 49.  
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stämmelsens skydd. Såväl konstnärliga yttranden som yttranden i kommersiellt syfte 

omfattas således av bestämmelsen.6    

     Även om RF:s skydd för yttrandefriheten omfattar alla yttranden oavsett form ligger 

inte alla dessa yttranden primärt inom ramen för RF:s tillämpningsområde. Detta är tyd-

ligt då det i 2 kap. 1 § 2 st. RF återfinns hänvisningar till de särskilda grundlagarna TF 

och YGL. Dessa hänvisningar ska förstås på det sättet att RF:s skydd för yttrandefri-

heten utgör ett komplement till TF och YGL. Ett yttrande som inte omfattas av TF eller 

YGL:s tillämpningsområde har istället skydd i RF.7 Det yttrandefrihetsskydd som 

kommer till uttryck i TF och YGL är starkare och mer preciserat än motsvarande skydd 

i RF. För att det starkare skyddet i TF och YGL ska bli tillämpligt krävs dock att det är 

fråga om yttranden som sker i något medium som omfattas av dessa lagar.8          

 

2.3 Undantag från yttrandefriheten  
Yttrandefriheten enligt RF är inte utan undantag. Av 2 kap. 20 § p. 1 RF följer att denna 

rättighet får begränsas genom lag i den ordning som 2 kap. 21 och 23 §§ RF föreskriver. 

I 2 kap. 21 § RF stadgas vissa allmänna grunder för möjligheten att begränsa de fri- och 

rättigheter som följer av 2 kap. 1 § RF. Begränsningar av yttrandefriheten får endast 

göras för ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Vidare följer av 2 kap. 

21 § RF att en begränsning aldrig få gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till 

det ändamål som föranlett åtgärden. Det sistnämnda är ett uttryck för den s.k. propor-

tionalitetsprincipen. Ett ytterligare, i bestämmelsen, uppställt krav för rättighetsin-

skränkningar är att en inskränkning inte får hota den fria åsiktsbildningen.9 
     Av 2 kap. 23 § RF följer en precisering av de ändamål som kan anses godtagbara för 

att begränsa yttrandefriheten. Av intresse för denna framställning är de ändamål som 

kan föranleda en begränsning av yttrandefriheten med hänsyn till privatlivets helgd och 

förebyggande och beivrande av brott. Till privatlivets helgd hör känsliga uppgifter av 

personlig karaktär. Det kan t.ex. röra sig om uppgifter inom polisen eller sjukvården. En 

begränsning av yttrandefriheten kan också göras i den brottsutredande verksamheten 

med hänsyn till förebyggande och beivrande av brott. I de sammanhang där dessa olika 

typer av uppgifter förekommer finns ofta tystnadsplikter stadgade i OSL.10 Här ska 

6 Bull, T, Sterzel, F, Regeringsformen – en kommentar, s 65. 
7 Axberger, H-G, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s 21 f.  
8 SOU 1983:70, s 81. 
9 Bull, T, Sterzel, F, Regeringsformen – en kommentar, s 100 f.  
10 Bull, T, Sterzel, F, Regeringsformen – en kommentar, s 103 f.  
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nämnas att en bestämmelse om sekretess i OSL inte enbart tar sikte på den s.k. hand-

lingssekretessen som kommer till uttryck i 2 kap. 1 § TF. En bestämmelse om sekretess 

i OSL medför också att tystnadsplikt ska iakttas av de personer som har att följa be-

stämmelsen. På så sätt innebär alltså sekretessbestämmelser en inskränkning av yttran-

defriheten.11 Ovan nämndes att det krävs lagstöd för begränsning av yttrandefriheten. I 

den utsträckning sekretessreglerna föreskriver tystnadsplikter har de sin grund i RF 

eftersom lagstöd krävs för att begränsa den grundlagsstadgade yttrandefriheten.12         

 

2.4 Tryckfriheten och TF 
2.4.1 Tryckfrihetens syfte  

I TF:s inledande kapitel slås de grundläggande principerna för tryckfriheten fast.13 Av 1 

kap. 1 § 1 st. TF följer att denna grundlagsskyddade rättighet innebär en rätt för varje 

svensk medborgare att gentemot det allmänna utgiva skrifter. Av denna inledande be-

stämmelse tillsammans med 1 kap. 5 § TF kan gränsen för TF:s tillämpningsområde ut-

läsas. Av 1 kap. 5 § TF följer att lagen är tillämplig på skrift som framställts i tryck-

press. Vidare anges att även skrift som mångfaldigats genom stencilering, fotokopiering 

eller liknande tekniskt förfarande omfattas av grundlagens skydd. Det krävs dock att ut-

givningsbevis gäller för skriften eller att den är försedd med en beteckning som utvisar 

att skriften är mångfaldigad.         

     Vidare följer av 1 kap 1 § 2 st. TF att tryckfriheten också syftar till att garantera ett 

fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. För att ett fritt meningsutbyte och en all-

sidig upplysning ska kunna förverkligas följer av samma stycke att det står varje svensk 

medborgare fritt att i tryckt skrift yttra sina tankar och åsikter, offentliggöra allmänna 

handlingar samt meddela uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst. Vad detta 

mer konkret innebär är att tryckfriheten är tänkt att säkerställa spridningen av åsikter 

och information. Tryckfrihetens ställning som en garant för en fri och öppen debatt om 

olika samhälleliga företeelser var ett av huvudmotiven till dess grundlagsreglering.14    

 

 

 

 

11 Prop. 2008/09:150, s 275. 
12 Bohlin, A, Offentlighetsprincipen, s 171.  
13 Prop. 1975/76:204, s 34. 
14 Strömberg, H, Axberger, H-G, Yttrandefrihetsrätt, s 15. 
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2.4.2 Meddelarfriheten 

Meddelarfriheten framgår av 1 kap. 1 § 3 st. TF. Av bestämmelsen följer att det ska stå 

var och en fritt att meddela uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst för offent-

liggörande i tryckt skrift. I praktiken innebär meddelarfriheten en rätt att tillhandahålla 

uppgifter i publiceringssyfte. Det centrala här är själva syftet. Om publicering verkligen 

sker har ingen betydelse för om meddelarfrihet råder för uppgiftslämnaren då det är 

själva syftet med tillhandahållandet av uppgifterna som är avgörande för skydd enligt 

TF.15 En ytterligare förutsättning för att meddelarfrihet ska gälla är att uppgifter lämnas 

till någon som kan publicera dem. Av 1 kap. 1 § 3 st. TF följer den personkrets som är 

behörig att ta emot ett meddelande för offentliggörande i tryckt skrift. Ett meddelande 

omfattas alltså av grundlagsskyddet om meddelandet lämnas till skriftens författare, till 

annan upphovsman till framställning i skriften, till dennas utgivare, till skriftens redakti-

on eller till en nyhetsbyrå.16  

     Som ett led i förverkligandet av offentlighetsprincipen är tanken bakom meddelarfri-

heten att allmänheten genom uppgiftslämnandet ska kunna få kännedom om olika sam-

hälleliga angelägenheter som t.ex. missförhållanden inom olika verksamheter.17 Med-

delarfriheten har därmed stor betydelse för offentligt anställda tjänstemän. Med stöd av 

denna rättighet kan de lämna uppgifter som är besvärande eller känsliga.18 Konsekvens-

en av att meddelarfrihet råder för en uppgiftslämnare är att hans eller hennes gärning är 

straffri även om gärningen skulle vara brottslig enligt vanlig lag. Om en tjänsteman vid 

en myndighet lämnar ut uppgifter till pressen kan alltså ansvar för brott mot tystnads-

plikten enligt 20 kap. 3 § brottsbalken (1962:700) (BrB) vara uteslutet om meddelar-

frihet råder i det specifika fallet. I detta sammanhang bör 1 kap. 3 § TF nämnas. Av be-

stämmelsen följer den s.k. exklusivitetsprincipen som innebär att den som missbrukar 

tryckfriheten eller medverkar däri inte kan tilltalas och dömas i annan ordning eller i 

annat fall än vad TF föreskriver. Har en tjänsteman med stöd av meddelarfriheten läm-

nat uppgifter till media kan ett ingripande från det allmännas sida gentemot uppgifts-

lämnaren enbart ske i den ordning TF medger. Straffansvar enligt allmän lag kan så-

15 Bohlin, A, Offentlighetsprincipen, s 240.  
16 SOU 1983:70, s 129.  
17 Funcke, N, Tryckfriheten: ordets män och statsmakterna, s 249. 
18 Prop. 2008/09:150, s 279 f.  
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ledes inte utkrävas om meddelarfrihet föreligger i det enskilda fallet.19 Detta hänger 

ihop med att TF är exklusiv straff- och processlag på tryckfrihetens område.20           

     Det bör vidare påpekas att meddelarfriheten ska ses mot bakgrund av det tryckfri-

hetsrättsliga ansvarssystem som TF bygger på. Detta ansvarssystem innebär i korthet att 

det endast är en person som ska hållas ansvarig för innehållet i tryckt skrift. Det är i re-

gel utgivaren för tidningar och andra s.k. periodiska skrifter och författaren till böcker 

och andra s.k. icke-periodiska skrifter.21 Övriga medverkande till en skrifts tillkomst bär 

i princip inget ansvar för skriftens innehåll.22 Tanken bakom denna lösning har sin 

grund i att det sannolikt skulle ha en hämmande effekt på viljan att meddela uppgifter 

till media om ansvaret för medverkan i tryckt skrift vore alltför omfattande.23 Meddelar-

friheten kompletteras i sin tur av reglerna om anskaffarfrihet, anonymitetsskydd och 

efterforskningsförbud.  

     Av 1 kap. 1 § 4 st. TF följer den s.k. anskaffarfriheten. Enligt detta stadgande ska det 

stå var och en fritt att anskaffa uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst för 

publicering i tryckt skrift. Den ansvarsfrihet som följer av meddelarfriheten gäller även 

för den som anskaffar information i syfte att få detta publicerat.24 Ett föregående an-

skaffande av uppgifter som senare kommer att meddelas för publicering ska som hand-

ling inte skiljas från själva meddelandehandlingen.25   

     Anonymitetsskyddet utgörs av en rad bestämmelser i 3 kap. TF. Det centrala är att en 

meddelare kan välja att vara anonym. Innebörden av rätten att vara anonym framgår av 

3 kap. 1 § TF där det bl.a. slås fast att en meddelare inte är skyldig att utsätta namn på 

en tryckt skrift. Detta anonymitetsskydd förstärks genom bestämmelsen i 3 kap. 4 § TF 

som stadgar det s.k. efterforskningsförbudet. Med efterforskningsförbudet menas ett 

förbud för myndigheter och andra allmänna organ att efterforska vem som är författare 

eller meddelare till innehållet i tryckt skrift.          

 

 

 

 

19 Se t.ex. JK-2005-09-12, dnr 3631-05-30. 
20 Warnling-Nerep, W, Bernitz, H, En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet, s 15. 
21 Prop. 1975/76:204, s 93. 
22 Axberger, H-G, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s 138. 
23 Holstad, S, Sekretess i allmän verksamhet, s 108. 
24 SOU 1983:70, s 130.  
25 Axberger, H-G, Tryckfrihetens gränser, s 301 f.  
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2.4.3 Undantag från meddelarfriheten – meddelarbrotten   

Av 7 kap. 3 § 1 st. TF följer ett antal undantag till meddelarfriheten. Dessa undantag 

brukar benämnas meddelarbrott och innebär i korthet att meddelare och andra som med-

verkar till innehållet i tryckt skrift kan straffas för vissa i paragrafen uppräknade gär-

ningar. Några rekvisit återfinns inte i grundlagsregleringen. Har någon av dessa speci-

fika gärningar begåtts ska de bedömas enligt vad som är föreskrivet i vanlig lag. De 

lagar det här är fråga om är BrB och OSL.26 Här bör betonas att det är endast då det är 

fråga om uppsåtliga brott enligt 7 kap. 3 § 1 st. TF som meddelarfriheten bryts.    

     Av betydelse för denna framställning är de undantag från meddelarfriheten som kny-

ter an till sekretesslagstiftningen i OSL. Av denna anledning är 7 kap. 3 § 1 st. p. 2 och 

p. 3 TF av störst intresse. Av 7 kap. 3 § 1 st. p. 3 TF följer att ett uppsåtligt åsidosätt-

ande av en tystnadsplikt som följer av särskild lag är straffbart. Till skillnad från p. 2 (se 

strax nedan) som rör handlingar tar p. 3 sikte på utlämnande av uppgifter. Den särskilda 

lag som avses i bestämmelsen är OSL. I anslutning till de materiella sekretessbestämm-

elserna i OSL (kap. 15-43) finns de tystnadsplikter föreskrivna som har företräde 

framför meddelarfriheten. Det brukar talas om att det i vissa fall råder s.k. kvalificerad 

sekretess för vissa uppgifter. För tjänstemän som har att iaktta denna kvalificerade sek-

retess råder därmed kvalificerad tystnadsplikt. Huruvida ett meddelarbrott kan bestraffas 

som brott mot tystnadsplikten är med andra ord beroende av om det för uppgifterna råd-

er kvalificerad sekretess som i det enskilda fallet bryter meddelarfriheten.27 Råder med-

delarfrihet i den givna situationen är endast uppsåtligt åsidosättande av en kvalificerad 

tystnadsplikt straffbart. Detta ska jämföras med om meddelarfrihet inte råder då det 

räcker med oaktsamhet enligt 20 kap. 3 § BrB för att straffstadgandet ska aktualiseras. 

Vidare anger p. 2 i samma stycke att uppsåtligt utlämnande av en allmän handling som 

inte är tillgänglig för var och en eller tillhandahållande av sådan handling i strid med 

myndighets förbehåll utgör meddelarbrott som därmed kan föranleda straffansvar. Be-

stämmelsen i 7 kap. 3 § 1 st. p. 2 TF tar sikte på alla sekretessbelagda handlingar 

oavsett styrkan på sekretessen. Det krävs alltså ingen kvalificerad sekretess för att p. 2 

ska bli aktuell. Lagen intar en strängare hållning när det gäller utlämnande av allmänna 

handlingar som inte är tillgängliga för var och en än när det gäller muntligt röjande av 

samma uppgifter. Tanken bakom denna ordning är att skadeverkningarna kan bli större 

om en hemlig handling lämnas ut än om samma uppgifter lämnas muntligen. I förarbet-

26 Axberger, H-G, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s 146 f.   
27 Axberger, H-G, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s 148.  
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ena talas det om att ett muntligt röjande av sekretessbelagda uppgifter i en hemlig hand-

ling kan göras med större urskiljning.28 Det typiska fallet avseende p. 2 torde vara när 

en tjänsteman på en myndighet lämnar ut en hemlig handling till media.29     

              

2.5 Yttrandefriheten i YGL 

Alla yttranden förekommer inte i den tryckta skriften. Det finns en rad andra medier 

genom vilka tankar och åsikter kan komma till uttryck. Det kan t.ex. röra sig om yttran-

den i TV, radio och filmer. För dessa typer av medier är inte TF tillämplig. Av YGL:s 

portalparagraf följer att varje svensk medborgare gentemot det allmänna är tillförsäkrad 

en rätt att i ljudradio, television och vissa liknande överföringar, offentliga uppspel-

ningar ur en databas samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upp-

tagningar offentligt uttrycka tankar, åsikter och känslor i vilket ämne som helst. Av 

denna inledande bestämmelse framgår de s.k. kommunikationstekniker som YGL är till-

ämplig på. Dessa kommunikationstekniker brukar delas in i överföringar och upptag-

ningar.30 Vad som avses med överföringar och tekniska upptagningar framgår av 1 kap. 

1 § 2, 3 och 4 st. YGL. Det viktiga att förstå här är att YGL omfattar andra medier än 

TF.      

     Eftersom YGL till stor del bygger på de principer som kommer till uttryck i TF är 

grundlagarna i många avseenden lika varandra. Ett stort antal bestämmelser i YGL 

korresponderar med bestämmelserna i TF.31 Detta torde ha sin grund i att yttrandefri-

heten anses ha samma skyddsvärde oavsett om yttrandet kommer till uttryck i en tryckt 

skrift eller i t.ex. ett radioprogram. I likhet med TF stadgar 1 kap. 1 § 2 st. YGL att 

yttrandefriheten enligt denna grundlag syftar till att säkra ett fritt meningsutbyte och en 

fri och allsidig upplysning. Skillnaden gentemot TF i detta sammanhang är att YGL 

även talar om att säkra ett fritt konstnärligt skapande. Den ovan berörda meddelarfrihet-

en (se avsnitt 2.4.2) finns även den lagstadgad i YGL. Av 1 kap. 2 § YGL följer att det 

ska stå varje medborgare fritt att lämna uppgifter i vilket ämne som helst för offentlig-

görande i radioprogram och sådana upptagningar. I likhet med TF kompletteras med-

delarfriheten i YGL med bestämmelser om anskaffarfrihet (1 kap. 2 § YGL), anonym-

itetsskydd (2 kap. 1 § YGL) och efterforskningsförbud (2 kap. 4 § YGL).     

28 Prop. 1979/80:2, Del B, Bilaga 2, s 156 f.  
29 Axberger, H-G, Tryckfrihetens gränser, s 335. 
30 Warnling-Nerep, W, Bernitz, H, En orientering i tryckfrihet och yttrandefrihet, s 102.  
31 Prop. 1990/91:64, s 31 f.  
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2.6 Avslutning  
Rätten att yttra sig tillkommer alla medborgare i enlighet med RF. Denna yttrandefrihet 

kan dock begränsas genom lag. För tjänstemän är den kanske mest relevanta lagen i 

detta sammanhang OSL. I OSL finns bl.a. regler om tystnadsplikt vilket inskränker 

tjänstemannens yttrandefrihet. Om någon bryter mot en lagstadgad plikt att hemlighålla 

uppgifter kan detta beivras som brott mot tystnadsplikten enligt 20 kap. 3 § BrB.  

     Om däremot en tjänstemans yttranden faller inom ramen för TF och YGL:s tillämp-

ningsområde blir ett mer detaljerat och starkare skydd aktuellt. Meddelarfriheten enligt 

TF och YGL kan sägas gå ett steg längre än den yttrandefrihet som RF garanterar.32 Om 

uppgifter lämnas i publiceringssyfte i enlighet med vad som nämnts ovan (se avsnitt 

2.4.2.) och inte utgör ett meddelarbrott är uppgiftslämnandet straffritt trots att det 

normalt sett råder sekretess för uppgifterna. En konsekvens av denna ordning är att en 

tjänsteman som lämnar sekretessbelagda uppgifter till sin granne med stöd av yttrande-

friheten i RF kan göra sig skyldig till brott mot tystnadsplikten. Om däremot tjänste-

mannen, i publiceringssyfte, lämnar samma uppgifter till en journalist för införande i 

tryckt skrift är detta agerande straffritt då meddelarfriheten ger uppgiftslämnaren skydd. 

På detta sätt innebär meddelarfriheten en vidare yttrandefrihet då den medger att även 

sådana uppgifter som inte är avsedda för allmänheten faktiskt kan meddelas.              

 

3 Sekretess i den brottsbekämpande verksamheten  
 

3.1 Inledning 
Rätten för tjänstemän i det allmännas verksamhet att lämna uppgifter i publiceringssyfte 

begränsas i vissa fall av den sekretess och de tystnadsplikter som finns reglerade i OSL. 

För de brottsbekämpande myndigheternas del återfinns relevant sekretessreglering och 

tillhörande tystnadsplikter i 18 kap. och 35 kap. OSL. Huruvida en tjänsteman kan läm-

na uppgifter för publicering i media är alltså beroende av hur sekretessregleringen är 

uppbyggd.       
     Detta avsnitt syftar till att ge en övergripande bild av den allmänna sekretessens kon-

struktion. Vidare syftar avsnittet till att redogöra för sekretessregleringen i den brotts-

bekämpande verksamheten. Fokus ligger på den s.k. förundersökningssekretessen som 

är lagstadgad i 18 kap. och 35 kap. OSL. Av utrymmesskäl behandlas inte samtliga be-

32 Norström, C, EU och den svenska offentlighetsprincipen, s 27. 
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stämmelser utan ett urval har gjorts av de vanligast förekommande reglerna. Redogörel-

sen för den i sammanhanget relevanta sekretessregleringen är tänkt att ge en bild av var 

lagstiftaren har valt att dra gränsen för vad som kan meddelas med stöd av meddelarfri-

heten inom ramen för en förundersökning.     

 

3.2 Sekretess och tystnadsplikter i OSL 

Definitionen av begreppet sekretess slås fast i 1 kap. 1 § 2 st. OSL och innebär ett för-

bud mot att röja uppgifter vare sig det sker muntligen eller genom att allmänna handlin-

gar lämnas ut eller på något på annat sätt. Om sekretess föreligger i ett enskilt fall inne-

bär det en begränsning dels av rätten för varje medborgare att ta del av allmänna hand-

lingar, dels av tjänstemännens yttrandefrihet.33 I den mån bestämmelserna i OSL utgör 

hinder mot utlämnande av allmänna handlingar har detta stöd i de s.k. sekretessgrund-

erna i 2 kap. 2 § TF. I 2 kap. 2 § p. 4 och p. 6 TF anges att sekretess kan uppställas till 

skydd för intresset av att förebygga och beivra brott och till skydd för enskildas person-

liga och ekonomiska förhållanden. I den utsträckning OSL föreskriver tystnadsplikter 

har detta som ovan nämnts (se avsnitt 2.3) sin grund i 2 kap. 20, 21 och 23 §§ RF. Av 1 

kap. 1 § 2 st. OSL följer också att sekretess i vissa fall även bryter meddelarfriheten 

som kommer till uttryck i TF och YGL.  

     Tjänstemännens möjligheter att muntligen lämna uppgifter omfattas alltså också av 

sekretess. Detta är tydligt då OSL talar om uppgifter och inte handlingar. Det är inte 

handlingen i sig som omfattas av sekretess utan det är de sekretessbelagda uppgifterna i 

en handling som inte får röjas vare sig det sker genom ett utlämnande av handlingen 

eller ett muntligt röjande av uppgifterna.34 Tystnadsplikten tar alltså sikte på det munt-

liga hemlighållandet av uppgifter.35  

 

3.3 Sekretessens konstruktion  
3.3.1 Allmänt  

Sekretessreglerna i OSL gäller i det allmännas verksamhet och varierar i sin utformning 

beroende på vilka intressen som är föremål för skyddet. Sekretess uppställs till skydd 

för dels allmänna intressen, dels enskilda intressen. Bestämmelser i OSL till skydd för 

allmänna intressen brukar oftast formuleras på ett så precist sätt som möjligt. I regel 

33 Prop. 2008/09:150, s 273. 
34 SOU 2003:99, s 77. 
35 Nilsson, N, Polisen – Verksamhet och arbete, s 170.   
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torde det finnas ett större intresse av insyn i allmänna angelägenheter, inte minst när det 

rör sig om myndighetsutövning gentemot enskilda. Eftersom polis och åklagare, som 

företrädare för det allmänna, fattar rättighetsinskränkande beslut är det rimligt att öpp-

enheten i den brottsbekämpande verksamheten är större än vad som gäller på andra 

områden.36 Genom att precisera sekretessbestämmelserna till skydd för de allmänna 

intressena kan offentlighet upprätthållas i större utsträckning.37  

     När det däremot rör sig om sekretess i förhållande till enskilda intressen används de 

mer allmänt hållna begreppen skada och men. Med skada avses i huvudsak ekonomisk 

skada och med men avses olika former av integritetskränkningar.38 Bestämmelserna i 

OSL kan dock inte vara för allmänt hållna då det skulle innebära att alltför många upp-

gifter omfattades av sekretess. Utgångspunkten i och med offentlighetsprincipens starka 

ställning i svensk rätt är att offentlighet ska vara huvudregel och att sekretess ska utgöra 

undantag.39 I förarbetena till den tidigare gällande sekretesslagen (1980:100) (SekrL) 

uttrycktes det att den ovan berörda meddelarfriheten har sin grund i att reglerna om 

sekretess utgör allmänna avvägningar mellan intresset av insyn och sekretess. Det på-

pekades också att det ibland finns ett större intresse av insyn i myndigheternas verksam-

heter än vad som är möjligt enligt de aktuella sekretessreglerna. I sin allmänna motiver-

ing menade föredraganden att meddelarfriheten utgör en viktig ventil för tjänstemännen 

att kunna bidra till den allmänna debatten. Genom att lämna ut sekretessbelagda uppgif-

ter med stöd av meddelarfriheten där insynsintresset gör sig starkt gällande kan oönska-

de effekter av sekretessregleringen undvikas.40 Vidare påpekade föredraganden att un-

dantag från meddelarfriheten endast ska göras i de situationer där sekretessintresset är så 

pass starkt att något insynsintresse som väger över inte finns. Det kan t.ex. röra sig om 

uppgifter som lämnas av en enskild till någon i förtroende. I dessa situationer bör med-

delarfrihet inte föreligga. Däremot bör, enligt föredraganden, meddelarfrihet i princip 

alltid föreligga i situationer som innebär myndighetsutövning.41      

     Sekretessen gäller dels mot enskilda, dels mot myndigheter. I vissa fall kan även se-

kretess inom en myndighet gälla. Detta förutsätter dock att det rör sig om olika verk-

36 SOU 1975:102, s 173. 
37 Prop. 1979/80:2, s 114. 
38 Bohlin, A, Offentlighetsprincipen, s 178. 
39 Bohlin, A, Offentlighetsprincipen, s 171 f.  
40 Prop. 1979/80:2, s 104 f.  
41 Prop. 1979/80:2, s 110. 
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samhetsgrenar inom en myndighet som är att betrakta som självständiga i förhållande 

till varandra.42  

    År 2009 trädde OSL i kraft. I och med detta fick sekretessregleringen en delvis ny ut-

formning. Det materiella innehållet i OSL kom dock inte att förändras nämnvärt utan 

huvudsyftet med revideringen var att göra lagstiftningen mer användarvänlig och mer 

överskådlig.43 Det bör här påpekas att regelverket än i dag uppvisar ett tämligen snårigt 

system av bestämmelser för de olika rättsområdena. I jämförelse med den tidigare gäll-

ande sekretesslagstiftningen måste dock OSL betraktas som klarare och tydligare.     

     En sekretessbestämmelse består i huvudsak av tre rekvisit. Det brukar talas om sek-

retessens föremål, räckvidd och styrka. Trots att gränsen mellan dessa tre rekvisit inte är 

glasklar har de alla betydelse för den grundläggande frågan om offentlighet eller sek-

retess råder för en viss uppgift i en viss situation.44 Dessa tre begrepp definieras inte i 

OSL. Det är dock viktigt att här redogöra för dem då de har en central betydelse för 

förståelsen av sekretessregleringen.   

 

3.3.2 Sekretessens föremål och räckvidd 

Med sekretessens föremål avses den information som kan hemlighållas genom en be-

stämmelse om sekretess. Det är denna information som avses när det i OSL:s bestämm-

elser talas om uppgifter. Sekretessen syftar till att skydda allmänna och enskilda intress-

en inom vitt skilda rättsområden. Formuleringen av sekretessreglerna varierar därför be-

roende på vilken typ av uppgifter som är föremål för regleringen.45 

     Sekretessens föremål preciseras genom dess räckvidd. Det är inte ovanligt att sekre-

tessen för en viss typ av uppgifter gäller inom vissa mer begränsade områden. Räck-

vidden brukar komma till uttryck genom att det i de enskilda sekretessreglerna anges in-

om vilka verksamhetsområden, i vilka typer av ärenden och hos vilka myndigheter som 

sekretessen gäller.46    

 

 

 

 

42 Bohlin, A, Offentlighetsprincipen, s 188 f.  
43 Prop. 2008/09:150, s 290. 
44 Prop. 2008/09:150, s 284 f. 
45 Prop. 1979/80:2, s 72. 
46 Prop. 2008/09:150, s 284. 
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3.3.3 Sekretessens styrka  

Avgörande för om sekretess råder för en viss uppgift är omfattningen av den skada som 

kan uppstå för allmänna eller enskilda intressen till följd av att uppgiften röjs. I enlighet 

med offentlighetsprincipen bör inte fler uppgifter än nödvändigt omfattas av sekretess. 

Kan ingen skada förutses bör alltså ingen sekretess råda i det enskilda fallet som hindrar 

att uppgiften röjs.47  

     Sekretessens styrka är kopplat till de s.k. skaderekvisiten. Det brukar talas om raka 

och omvända skaderekvisit. Ett rakt skaderekvisit innebär en presumtion för offentlig-

het. Omfattas uppgifter enligt en bestämmelse i OSL av ett rakt skaderekvisit ska upp-

gifterna lämnas ut om röjandet inte antas leda till viss angiven skada. Skadebedöm-

ningen enligt en bestämmelse med ett rakt skaderekvisit ska göras med utgångspunkt i 

själva uppgiften. Avgörande för om sekretess råder i det enskilda fallet är alltså beroen-

de av uppgiftens karaktär. Är uppgiften sådan att den typiskt sett är att betrakta som 

harmlös bör något hinder inte föreligga mot att den lämnas ut. I förarbetena till den 

gamla sekretesslagen framhölls att det nu beskrivna tillvägagångssättet vid skadebe-

dömningen är att föredra. Eftersom utgångspunkten vid skadebedömningen tas i själva 

uppgiften innebär det oftast att den tjänsteman som har att pröva frågan om utlämnande 

inte behöver fråga sökanden om vad han eller hon ska ha uppgifterna till. Om det där-

emot finns särskilda skäl att misstänka att sökanden ska använda uppgifterna i illegitimt 

syfte kan det vid en skadebedömning leda till att uppgifterna inte lämnas ut trots att det 

raka skaderekvisitet innebär en presumtion för offentlighet.48         

     Om en bestämmelse i OSL innehåller ett omvänt skaderekvisit innebär detta en pre-

sumtion för sekretess. De omvända skaderekvisiten brukar vara utformade på så sätt att 

det ska stå klart att ingen skada uppstår om uppgiften röjs. Denna konstruktion innebär 

en relativt sett liten möjlighet för en tjänsteman att röja uppgifter. I dessa fall krävs ofta 

att sökandens identitet är känd och att det framgår vilka avsikter denne har med uppgift-

erna.49  

 

 

 

 

47 Prop. 1979/80:2, s 78. 
48 Prop. 1979/80:2, s 80 f.  
49 Prop. 1979/80:2, s 82.  
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3.3.4 Absolut och kvalificerad sekretess 

I sammanhanget bör också nämnas att det ibland talas om att sekretessen kan vara 

absolut. I de bestämmelser där absolut sekretess är stadgat finns inga skaderekvisit. 

Detta innebär att uppgifterna ska hållas hemliga utan att någon skadebedömning behöv-

er göras i det enskilda fallet.50 Exempel på uppgifter som omfattas av absolut sekretess 

är uppgifter i skatteärenden.51    

     En ytterligare typ av sekretess som är särskilt viktig i sammanhanget är den kvali-

ficerade sekretessen. I en särskild bestämmelse i den gamla sekretesslagen intogs en 

uppräkning av uppgifter som ansågs vara av det slaget att de inte kunde meddelas ens 

med stöd av meddelarfriheten då uppgifterna omfattas av kvalificerad sekretess.52 I OSL 

har istället den metoden valts att det i slutet av varje kapitel (kap. 15-43 OSL) anges 

huruvida sekretessen har företräde framför meddelarfriheten. Konsekvensen av denna 

ordning är att en uppgift som omfattas av kvalificerad sekretess också medför en kvali-

ficerad tystnadsplikt. Den tjänsteman som har att iaktta en kvalificerad tystnadsplikt är 

förhindrad att lämna uppgifter med stöd av meddelarfriheten. Här har lagstiftaren dragit 

en gräns på så sätt att uppgifter som omfattas av kvalificerad sekretess aldrig kan med-

delas. Det sistnämnda framgår också av det tidigare berörda stadgandet i 7 kap. 3 § 1 st. 

p. 3 TF (se avsnitt 2.4.3). Om en tjänsteman uppsåtligen lämnar uppgifter i strid med en 

kvalificerad tystnadsplikt kan alltså ansvar för meddelarbrott och därmed brott mot 

tystnadsplikten aktualiseras.53 Råder kvalificerad sekretess bryts därmed meddelarfri-

heten. 

 

3.4 Förundersökningssekretess – Sekretess enligt 18 kap. OSL              
Av 23 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740) (RB) följer att en förundersökning ska 

inledas när det på grund av angivelse eller av annat skäl finns anledning att anta att brott 

som hör under allmänt åtal har förövats. Av 23 kap. 2 § RB följer att syftet med en 

förundersökning är att utreda vem som skäligen kan misstänkas för ett brott och om det 

föreligger tillräckliga skäl för åtal mot honom. Av 23 kap. 3 § RB följer att en förunder-

sökning bedrivs av polis eller åklagare. Av olika skäl kan inte all information som är 

knuten till en förundersökning vara offentlig. Det finns både allmänna och enskilda in-

tressen som talar emot en sådan ordning.  

50 Prop. 2008/09:150, s 285. 
51 Bohlin, A, Offentlighetsprincipen, s 181.  
52 Prop. 1979/80:2, s 366. 
53 Axberger, H-G, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s 149. 
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     Angående skyddet för allmänna intressen är 18 kap. 1 § OSL av intresse. Av be-

stämmelsens första stycke följer bl.a. att sekretess gäller för uppgift som hänför sig till 

förundersökning i brottmål eller till angelägenhet som avser användning av tvångsmedel 

i sådant mål, om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder mot-

verkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs. Den förundersökning 

som åsyftas i bestämmelsen är förundersökning enligt RB:s regler som berörts strax 

ovan. De tvångsmedel som avses är dels de som finns reglerade i 24-28 kap. RB, dels i 

speciallagstiftning. I bestämmelsen används uttrycket hänför sig till. Med detta menas 

att sekretessen inte enbart gäller hos de brottsbekämpande myndigheterna. Skulle en 

uppgift som är hänförlig till en förundersökning under en period finnas hos någon annan 

myndighet gäller alltså sekretessen även hos denna myndighet trots att myndigheten inte 

omnämns i bestämmelsen.54 

     Angående skaderekvisitet kan det konstateras att bestämmelsen är försedd med ett 

rakt skaderekvisit vilket innebär en presumtion för offentlighet. Det är endast då det kan 

antas att ett utlämnande av uppgifter motverkar beslutade eller förutsedda åtgärder eller 

skadar den framtida verksamheten som sekretess råder.55 Med begreppen åtgärd och 

verksamhet avses olika sätt att bekämpa brottslighet på. Det vanligast förekommande 

fallet då sekretess aktualiseras torde vara om en uppgift som röjs leder till att en pågåen-

de brottsutredning försvåras.56     

     Av 18 kap. 1 § OSL följer alltså vilka typer av uppgifter i en förundersökning som 

omfattas av sekretess i förhållande till allmänna intressen. Här bör påpekas att bestämm-

elsen framför allt avser de fall då någon, t.ex. en journalist, begär att få ta del av upp-

gifter. Vid en begäran görs en skadeprövning enligt skaderekvisiten för att avgöra om 

uppgifterna kan lämnas ut till sökanden. Om däremot en tjänsteman på eget bevåg läm-

nar ut uppgifter i publiceringssyfte ur en förundersökning blir 18 kap. 19 § 2 st. OSL 

aktuell. Av denna bestämmelse följer vissa undantag från rätten att meddela och offent-

liggöra uppgifter, enligt TF och YGL, ur en förundersökning. Av intresse i detta sam-

manhang är att uppgifter om kvarhållande av försändelse på befordringsföretag eller 

uppgifter om hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig avlyssning av 

elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning eller hemlig rumsavlyssning på 

grund av beslut av domstol, undersökningsledare eller åklagare inte omfattas av med-

54 Holstad, S, Sekretess i allmän verksamhet, s 115 f.  
55 Holstad, S, Sekretess i allmän verksamhet, s 116. 
56 Prop. 1979/80:2, s 140. 
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delarfriheten. För dessa uppgifter råder kvalificerad sekretess vilket innebär att den 

tjänsteman som har att iaktta denna sekretess är underkastad en kvalificerad tystnads-

plikt vilket förhindrar honom eller henne att röja uppgiften.57 Detta gäller alltså obero-

ende av den grundlagsfästa meddelarfriheten. Om en uppgift inte omfattas av den kvali-

ficerade sekretessen och därmed inte räknas upp i 18 kap. 19 § OSL råder meddelarfri-

het enligt TF och YGL för den tjänsteman som vill röja uppgiften. En slutsats mot bak-

grund av det ovan anförda är att det råder en omfattande meddelarfrihet i förhållande till 

allmänna intressen när det gäller uppgifter hänförliga till en förundersökning i brottmål. 

Till detta ska läggas att vilka uppgifter som mer konkret kan meddelas i ett brottmål 

med stöd av meddelarfriheten är något oklart. Det framgår vare sig av lagtexten eller av 

förarbetena vilka uppgifter som lagstiftaren tänkt sig. Genom att läsa bestämmelsen 

motsatsvis blir slutsatsen dock att alla uppgifter som inte omfattas av kvalificerad sek-

retess kan meddelas med stöd av meddelarfriheten. En detaljreglering av vilka uppgifter 

som mer konkret ligger inom ramen för meddelarfriheten i en förundersökning lämpar 

sig troligen inte. Vilka uppgifter som är föremål för en förundersökning är så pass kon-

textuellt betingat att det är svårt att från lagstiftarens sida ange en uttömmande uppräk-

ning av de uppgifter som kan tänkas omfattas av meddelarfrihet.    

  

3.5 Förundersökningssekretess – Sekretess enligt 35 kap. OSL 
När det gäller sekretess till skydd för enskilda intressen i den brottsbekämpande verk-

samheten finns dessa regler i 35 kap. OSL. Av 35 kap. 1 § 1 st. OSL följer att sekretess 

gäller för uppgift om enskildas personliga och ekonomiska förhållanden om det inte står 

klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider 

skada eller men. Med ekonomiska förhållanden avses i huvudsak uppgifter om en per-

sons ekonomi. När det gäller personliga förhållanden är detta begrepp vagare och mer 

svårbestämt. Ledning ska enligt förarbetena tas av vanligt språkbruk. Det kan röra sig 

om t.ex. en persons adress eller en enskild individs namn. Någon skarp gräns mellan be-

greppen personliga och ekonomiska förhållanden är inte avsedd. I viss mån överlappar 

begreppen varandra och det är därför naturligt att inte mer precist bestämma dess inne-

börd.58  

57 Holstad, S, Sekretess i allmän verksamhet, s 118. 
58 Prop. 1979/80:2, s 84. 
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     För att bestämmelsen ska bli aktuell krävs alltså att det rör sig om uppgifter som har 

anknytning till en brottsutredning.59 Av 35 kap. 1 § 1 st. OSL följer en uppräkning av 

ett antal fall då sekretess gäller. Av störst intresse i sammanhanget är främst p. 1 och p. 

2. Enligt 35 kap. 1 § 1 st. p. 1 OSL gäller sekretess för uppgift i utredning enligt be-

stämmelserna om förundersökning i brottmål. Av 35 kap. 1 § 1 st. p. 2 OSL följer att 

sekretess gäller för uppgifter i angelägenhet som avser användningen av tvångsmedel i 

brottmål. Bestämmelsen är försedd med ett omvänt skaderekvisit vilket innebär en pre-

sumtion för sekretess. Sammantaget gäller alltså sekretess för uppgifter om personliga 

och ekonomiska förhållanden om någon av de i paragrafen uppräknade punkterna är 

uppfyllda. Ett ytterligare krav för att sekretess ska gälla är att det inte står klart att upp-

gifterna kan röjas utan att ett röjande av uppgifterna lider till skada eller men. 

     Av 35 kap. 24 § OSL följer de tystnadsplikter som inskränker rätten att meddela och 

offentliggöra uppgifter enligt 35 kap. OSL. Av bestämmelsen kan det utläsas att med-

delarfriheten är omfattande när det gäller uppgifter om enskildas personliga och ekono-

miska förhållanden. Den sekretess som följer av de ovan behandlade punkterna är inte 

av det kvalificerade slaget och innebär därför inte någon kvalificerad tystnadsplikt för 

den tjänsteman som har att iaktta bestämmelsen. Det står alltså en tjänsteman fritt att 

med stöd av meddelarfriheten lämna uppgifter till media i stor utsträckning. Här kan 

jämföras med den korresponderande bestämmelsen i 18 kap. 1 § OSL. Trots att 18 kap. 

1 § OSL är försedd med det svagare skaderekvisitet är meddelarfriheten mer begränsad 

när det gäller uppgifter hänförliga till användandet av hemliga tvångsmedel.   

 

3.6 Avslutning  
Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter med stöd av meddelarfriheten är inte 

absolut. Som framgått ovan (se avsnitt 2.4.3) följer av 7 kap. 3 § 1 st. p. 1-3 TF undan-

tagen från meddelarfriheten. Undantagen i 7 kap. 3 § 1 st. p. 2 och p. 3 TF knyter an till 

sekretesslagstiftningen i OSL. Vidare gör sig sekretessen gällande med varierande styr-

ka beroende på vad för typer av uppgifter som sekretessen är tänkt att skydda. Skade-

rekvisiten får betydelse när en formell begäran om att få ta del av uppgifter görs från 

t.ex. en anhörig, en journalist eller en nyfiken medborgare. Meddelarfriheten har i sin 

tur framför allt betydelse när en tjänsteman på eget bevåg väljer att t.ex. till en journalist 

lämna sekretessbelagda uppgifter i publiceringssyfte. Av redogörelsen ovan kan det 

59 Holstad, S, Sekretess i allmän verksamhet, s 119. 
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konstateras att det inom den brottsbekämpande verksamheten råder en tämligen vid 

meddelarfrihet. Det är mestadels i fall rörande uppgifter hänförliga till de hemliga 

tvångsmedlen som rätten att meddela och offentliggöra uppgifter inskränks till förmån 

för sekretessen. Det är dessa kvalificerade tystnadsplikter som bryter meddelarfriheten 

och de är tämligen få till antalet. I förarbetena motiveras det begränsade antalet kvalifi-

cerade tystnadsplikter med att de tystnadsplikter som inte bryter meddelarfriheten ändå 

är verkningsfulla. Själva vetskapen och kännedomen om att tystnadsplikt finns stadgat 

på ett visst område medför ett psykologiskt och moraliskt tryck på den tjänsteman som 

har att iaktta en bestämmelse om sekretess. På så sätt innebär även en tystnadsplikt som 

inte bryter meddelarfriheten att tjänstemannen är återhållsam när det gäller att meddela 

uppgifter till media.60 Enligt min mening kan detta resonemang uppfattas som en aning 

naivt idag. Vad som bör hållas i åtanke är det faktum att uttalandet är över trettio år 

gammalt. Uttalandet bör därför ses i sitt sammanhang och därmed som ett uttryck för de 

då rådande samhällsförhållandena. Moralen skiftar i takt med att värderingarna föränd-

ras. Samhället idag präglas av ett mer individualistiskt synsätt jämfört med 1970-talet. 

Frågan är därför om tjänstemän i lika stor utsträckning som tidigare känner ett psyko-

logiskt och moraliskt tryck att inte röja sekretessbelagda uppgifter som det inte råder 

kvalificerad sekretess för. Jag vill drista mig till att påstå att detta inte är fallet. Att det 

idag förekommer uppgifter från förundersökningar i media är något som kan tyda på att 

moralen från tid till annan viker för t.ex. ett privatekonomiskt intresse. Enligt Claes 

Sandgren är det stora problemet att media betalar tjänstemän för att få tillgång till upp-

gifter som det råder sekretess för (se avsnitt 6.2). I dessa fall kan det svårligen påstås att 

något psykologiskt och moraliskt tryck rått för de tjänstemän som valt att lämna upp-

gifter till media.    

 

4 Meddelarfrihetens beståndsdelar  
 

4.1 Inledning 
Rätten att under vissa förutsättningar lämna normalt sekretessbelagda uppgifter har som 

påpekats sin grund i meddelarfriheten. Meddelarfriheten är i sin tur en del av det s.k. 

meddelarskyddet som avser, förutom själva meddelarfriheten, ett antal ytterligare rätt-

igheter som tillkommer dem som bidrar med innehållet i en skrift eller lämnar uppgifter 

60 Prop. 1979/80:2, s 111. 
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för publicering. Det ska dock framhållas att terminologin på området inte är alldeles 

konsekvent. I en del förarbeten har begreppet meddelarskydd använts som ett övergrip-

ande begrepp om de olika beståndsdelarna.61 I doktrinen finns andra uppdelningar av 

det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga institutet. Axberger delar t.ex. upp skyddet på så 

sätt att meddelarfriheten innebär en rätt att under vissa förutsättningar straffritt lämna 

uppgifter för publicering medan rätten att under samma omständigheter vara anonym 

och skyddad från efterforskningar är att hänföra till meddelarskyddet.62 Dahlqvist an-

vänder dock meddelarskydd som ett övergripande begrepp som sedan kan brytas ned i 

fem delar.63 Ett ytterligare förslag till övergripande beteckning som framförts är termen 

meddelarrätt.64 Det är inte beteckningen i sig som är avgörande för om en uppgifts-

lämnare har skydd enligt grundlagarna men det är ändå av betydelse att här påpeka att 

terminologin på området varierar. Jag använder mig även i den fortsatta framställningen 

för enkelhetens skull av termen meddelarfrihet när jag talar om de olika beståndsdelar 

som rätten att meddela uppgifter består av.    

     Detta avsnitt syftar till att redogöra för de olika beståndsdelar som meddelarfriheten 

består av. I avsnittet behandlas, utöver de delar av meddelarfriheten som behandlats 

översiktligt i avsnitt 2, repressalieförbudet och tystnadsplikten. Samtliga delar av med-

delarfriheten är viktiga att här beröra tämligen ingående. Anledningen är att alla be-

ståndsdelar har betydelse för den tjänsteman som överväger att lämna sekretessbelagda 

uppgifter till media. Att uppgiftslämnande med stöd meddelarfriheten kan vara straffritt 

är troligtvis inte enskilt avgörande för om en tjänsteman väljer att använda sig av rättig-

heten. Även vetskapen om att uppgiftslämnande kan ske anonymt och att de som be-

fattar sig med uppgifter är underkastade en tystnadsplikt torde utgöra viktiga skäl till att 

en tjänsteman väljer att meddela uppgifter till media. Till detta ska läggas att arbetsgiv-

are inte får efterforska och vidta åtgärder mot den som använt sig av sin grundlagsfästa 

rättighet. De beståndsdelar som här åsyftas och som behandlas i avsnittet är meddelar-

friheten, anskaffarfriheten, anonymitetsskyddet, tystnadsplikten, efterforskningsförbud-

et och repressalieförbudet 

 

 

61 Prop. 1975/76:204, s 93. 
62 Axberger, H-G, Tryckfrihetens gränser, s 306. 
63 Dahlqvist, A-L, Sekretess inom rättsväsendet, s 365. 
64 SOU 1990:12, s 69. 
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4.2 Meddelarfriheten och anskaffarfriheten  
Meddelarfriheten kommer som nämnts till uttryck i 1 kap. 1 § 3 st. TF och i 1 kap. 1 § 2 

st. YGL och innebär att det ska stå var och en fritt att lämna uppgifter i publicerings-

syfte till media. Råder meddelarfrihet är gärningen straffri trots att de uppgifter som 

lämnas normalt är sekretessbelagda. En konsekvens av reglerna om meddelarfrihet är att 

det ibland talas om två olika slags tystnadsplikter. Det finns tystnadsplikter som är ge-

nerella och det finns de som inte gäller mot medierna. Med den senare typen av tyst-

nadsplikt avses, som ovan berörts (se avsnitt 2.6), de fall då det står en tjänsteman fritt 

att lämna uppgifter till media men inte till t.ex. sin granne eller någon i vänkretsen.65 

Det ska här påpekas att meddelarfriheten är en rättighet och inte någon skyldighet. En 

journalist kan inte hänvisa till meddelarfriheten och på så sätt kräva att en tjänsteman är 

skyldig att lämna ut normalt sekretessbelagda uppgifter ur t.ex. en förundersökning. Det 

är med andra ord upp till tjänstemannen själv att bedöma huruvida det är lämpligt att i 

det enskilda fallet med stöd av meddelarfriheten lämna uppgifter till media.66 

     Som berörts ovan (se avsnitt 2.4.3) är meddelarfriheten inte absolut. Utöver att und-

antagen i 7 kap. 3 § 1 st. p. 1-3 TF inte är tillämpliga krävs att det föreligger en med-

delarsituation för att meddelarfriheten ska bli aktuell. Meddelarsituationen kan samman-

fattas i fyra punkter.  

     Den som lämnar uppgifter för publicering måste göra detta i egenskap av enskild 

tjänsteman eller som medborgare i allmänhet. Av detta följer att en myndighet eller en 

företrädare för en myndighet inte kan ha meddelarfrihet. Gränsdragningen mellan när ett 

meddelande lämnas av en person i egenskap av myndighetsföreträdare eller i egenskap 

av enskild tjänsteman är inte alldeles klar, vilket också praxis visar (se avsnitt 5).67  

     Vidare krävs för att en meddelarsituation ska anses vara förhanden att uppgifterna 

lämnas i syfte att publiceras. Om någon publicering sedan väl kommer till stånd är inte 

avgörande för om meddelarfrihet råder i det enskilda fallet.68 I ett stort antal fall torde 

de uppgifter som lämnas till media med stöd av meddelarfriheten aldrig bli publicerade. 

Enligt förarbetena är en av meddelarfrihetens viktigaste funktioner att förse media med 

uppgifter som utgör bakgrundsmaterial men som i sig självt inte är avsedda för publi-

cering.69 Det centrala är alltså att den som meddelar uppgifter har ett erforderligt publi-

65 Holstad, S, Sekretess i allmän verksamhet, s 107. 
66 Dahlqvist, A-L, Sekretess inom rättsväsendet, s 366. 
67 Dahlqvist, A-L, Sekretess inom rättsväsendet, s 368 f.   
68 Dahlqvist, A-L, Sekretess inom rättsväsendet, s 370. 
69 Prop. 1979/80:2, s 111. 
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ceringssyfte. Syftet behöver inte nödvändigtvis vara legitimt eller hederligt. Meddelar-

friheten gäller även den uppgiftslämnare som är ute i mer tvivelaktiga ärenden. Detta 

innebär att ”läckor” av olika slag omfattas av rättigheten även om syftet t.ex. skulle vara 

att tjäna pengar på uppgiftslämnandet eller att försöka komma åt en antagonist inom en 

organisation.70 Råder sekretess för de uppgifter som är föremål för meddelandet får 

uppgifterna endast lämnas ut muntligen. Detta följer av vad som ovan sagts (se avsnitt 

2.4.3) om att regleringen rörande meddelarbrotten intar en strängare hållning gentemot 

utlämnandet av allmänna handlingar innehållandes hemliga uppgifter än om samma 

uppgifter lämnas ut muntligen.71  

     En ytterligare förutsättning för att det ska röra sig om en meddelarsituation är att 

uppgifterna lämnas för publicering i ett medium som omfattas av TF och YGL. Vilka 

dessa medier är har berörts i avsnitten 2.4 och 2.5 ovan.  

     Den sista förutsättningen för att en meddelarsituation ska kunna åberopas är att upp-

gifter lämnas till någon som har en verklig möjlighet att publicera dem. Vilka aktörer 

som är behöriga att motta uppgifter för publicering framgår av respektive bestämmelse 

om meddelarfrihet i TF och YGL.72 

     Nära förbundet med meddelarfriheten är anskaffarfriheten som enligt 1 kap. 1 § 4 st. 

TF och 1 kap. 2 § YGL innebär att det ska stå envar fritt att i publiceringssyfte anskaffa 

uppgifter i vilket ämne som helst. Skälet till att även själva anskaffandet av uppgifter 

skyddas har sin grund i att lagstiftaren velat ge hela den publicistiska processen ett 

grundläggande skydd.73 Anskaffandet av uppgifter ska inte som handling skiljas från 

själva meddelandehandlingen (se avsnitt 2.4.2). Det är dock inte alla sätt att anskaffa 

uppgifter på som är tillåtna. Sker anskaffandet på ett sådant sätt att handlandet är att 

betrakta som straffbart kan, enligt 1 kap. 9 § TF och 1 kap. 12 § YGL, anskaffandet be-

ivras enligt vad som är föreskrivet i vanlig lag.   

 

 

 

 

 

70 Axberger, H-G, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s 142. 
71 Funcke, N, Offentlighetsprincipen – teori och praktik, s 147. 
72 Funcke, N, Offentlighetsprincipen – teori och praktik, s 148.  
73 Axberger, H-G, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s 150 f. 
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4.3 Anonymitetsskyddet och tystnadsplikten 

En ytterligare rätt som tillkommer den som meddelar uppgifter för publicering är det 

s.k. anonymitetsskyddet. Detta skydd kommer till uttryck i 3 kap. 1 § TF och 2 kap. 1 § 

YGL. Innebörden av att anonymitet råder för en meddelare är att vederbörande inte 

behöver låta sätta ut sitt namn eller offentligt framträda som den som meddelat uppgift-

erna. Meddelarens identitet kan alltså förbli hemlig. Meddelarfriheten är tänkt att verka 

oavsett om den som lämnar uppgifter för publicering gör detta öppet eller inte.74 

     En viktig följd av anonymitetsskyddet är att de aktörer som på ett eller annat sätt be-

fattar sig med uppgifter från en meddelare har tystnadsplikt. Denna tystnadsplikt komm-

er till uttryck i 3 kap. 3 § TF och 2 kap. 3 § YGL och innebär ett förbud att röja källans 

identitet om källan önskar att vara anonym. Tystnadsplikten är inte utan undantag vilket 

framgår av stadgandet i 3 kap. 3 § TF. I bestämmelsen föreskrivs ett antal fall då tyst-

nadsplikten inte gäller. Av 3 kap. 3 § 2 st. p. 4 TF följer att tystnadsplikten får vika i ut-

redning rörande meddelarbrott enligt 7 kap. 3 § 1 st. p. 2-3 TF om domstolen finner det 

erforderligt. Huvudregeln är dock att tystnadsplikten består.75 

 

4.4 Efterforskningsförbudet och repressalieförbudet 
För att den tjänsteman som meddelar uppgifter till media med stöd av meddelarfriheten 

ska kunna åtnjuta ett fullgott skydd finns regler om det s.k. efterforskningsförbudet. Av 

3 kap. 4 § TF och 2 kap. 4 § YGL följer bl.a. att en myndighet eller annat allmänt organ 

inte får efterforska den som lämnat uppgifter i publiceringssyfte till media. Detta förbud 

sträcker sig långt och medför att inga åtgärder eller förfrågningar som syftar till att ut-

reda vem som lämnat uppgifter till media är tillåtna.76 Det ska dock påpekas att efter-

forskningsförbudet inte hindrar en myndighet att mer allmänt understryka vikten av att 

sekretessbelagda uppgifter inte får ”läcka”.77  

     Efterforskningsförbudet är dock inte utan undantag. I viss mån får efterforskning ske 

under förutsättning att grundlagarna medger detta. De fall som är av intresse här är med-

delarbrotten i 7 kap. 3 § TF. Har något meddelarbrott begåtts kan alltså JK, dock inte en 

myndighet, efterforska den som begått det aktuella brottet mot meddelarfriheten.78 Rätt-

en för JK att efterforska en meddelare är dock inskränkt på så sätt att det är förbjudet att 

74 Dahlqvist, A-L, Sekretess inom rättsväsendet, s 367. 
75 Holstad, S, Sekretess i allmän verksamhet, s 112. 
76 Dahlqvist, A-L, Sekretess inom rättsväsendet, s 378. 
77 Funcke, N, Offentlighetsprincipen – teori och praktik, s 150. 
78 Dahlqvist, A-L, Sekretess inom rättsväsendet, s 378. 
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fråga om källan. I realiteten innebär detta att efterforskning får ske, men att JK:s utred-

ningsmöjligheter är begränsade genom det s.k. frågeförbudet. Av frågeförbudet följer 

således att JK inte får fråga exempelvis en journalist om vem som är källan till de upp-

gifter som publicerats i media. Detta hänger ihop med den ovan nämnda tystnadsplikten 

för dem som befattat sig med uppgifter från en meddelare. Ordningen med tystnadsplikt 

och frågeförbud innebär att JK:s möjligheter att utreda de vanligaste meddelarbrotten i 

praktiken är kraftigt begränsad. Som en konsekvens av det sagda leder, av JK inledda, 

förundersökningar om meddelarbrott sällan till något åtal.79       

     Om en meddelarsituation enligt vad som beskrivits ovan föreligger och uppgiftsläm-

naren inte gör sig skyldig till något meddelarbrott får inte utnyttjandet av meddelarfri-

heten leda till att någon repressalie vidtas gentemot uppgiftslämnaren. Det s.k. repress-

alieförbudet som framgår av 3 kap. 4 § 2 st. TF och 2 kap. 4 § 3 st. YGL är långtgående 

och omfattar vitt skilda åtgärder som t.ex. tillrättavisning, varning och uppsägning.80 

Det är främst i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare som repressalieförbudet 

har sin största betydelse. Repressalieförbudet medför att en arbetsgivare är förhindrad 

att uttala sig rent generellt om hur de anställda ska använda sin meddelarfrihet. Det är 

alltså inte tillåtet att från arbetsledningens sida försöka påverka i vilken utsträckning en 

tjänsteman väljer att nyttja meddelarfriheten.81 Av det sagda följer dock inget generellt 

förbud för en arbetsgivare att följa upp missförhållanden som uppdagats till följd av att 

uppgifter om verksamheten publicerats i media. Det är själva åtgärden gentemot tjänste-

mannen som nyttjat sin rättighet som är förbjuden.82  

 

4.5 Avslutning 
Av redogörelsen ovan kan det konstateras att meddelarfriheten utgörs av ett antal olika 

beståndsdelar som syftar till att ge den som meddelar uppgifter för publicering ett full-

gott skydd. Alla de olika beståndsdelarna riktar sig dock inte primärt till den som väljer 

att meddela uppgifter. Journalister, nyhetsredaktioner och arbetsgivare m.fl. berörs ock-

så av regelkomplexet. Beståndsdelarna som har presenterats ovan (se avsnitt 4.2-4.4) 

garanterar, under vissa förutsättningar, rätten att bidra till den offentliga debatten 

oavsett motiv. Hade denna rättighet inte varit av så fundamental betydelse för offentliga 

tjänstemän som den är idag skulle det troligen få konsekvenser för informationsflödet 

79 Axberger, H-G, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s 163 f.  
80 Funcke, N, Offentlighetsprincipen – teori och praktik, s 161 f.   
81 Dahlqvist, A-L, Sekretess inom rättsväsendet, s 371. 
82 Axberger, H-G, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s 145. 
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från myndighet, via media, till medborgare. Det ska dock framhållas att den grundlägg-

ande tanken bakom meddelarfriheten inte är att rättigheten ska bidra till ett mer allmänt 

”läckande” av sekretessbelagda uppgifter från myndigheter till media. En gräns måste 

någonstans dras beträffande det lämpliga i att låta uppgifter meddelas i alltför stor 

utsträckning. Samtidigt ska hänsyn tas till att det finns ett stort allmänintresse när det 

gäller information som rör t.ex. den brottsbekämpande verksamheten.83 De undantag 

från rätten att meddela uppgifter som har ansetts motiverade återfinns som tidigare 

nämnts i 7 kap. 3 § TF och 5 kap. 3 § YGL. 

     Mot bakgrund av det regelkomplex som meddelarfriheten utgör är det troligtvis inte 

alltid alldeles lätt för den tjänsteman som vill använda sig av sin rättighet att bedöma 

huruvida meddelarfrihet råder. Utöver att en s.k. meddelarsituation ska råda krävs dess-

utom att vederbörande är medveten om att inget undantag från meddelarfriheten i enlig-

het med TF och YGL är tillämpligt. I realiteten bör detta komplex av regler kunna betra-

ktas som tämligen svårttillgängligt för den som har att ta ställning till om meddelarfrihet 

råder i det enskilda fallet.       

   

5 Praxis från JK rörande meddelarfriheten och 

förundersökningssekretessen    

 

5.1 Inledning 
Den rättsliga regleringen av meddelarfriheten är uppbyggd på det sätt som presenterats 

ovan (se avsnitt 2, 3 och 4). För att bilda sig en uppfattning om vilka uppgifter som mer 

konkret ligger inom ramen för meddelarfriheten i den brottsbekämpande verksamheten 

och om uppgiftslämnandet utgör ett problem är det nödvändigt att studera hur JK har 

bedömt frågan om gränserna för meddelarfriheten i praktiken. De eventuella problem 

som är förknippade med uppgiftslämnandet från polis och åklagare till media hänger 

samman med vilka uppgifter som lämnas. Den principiellt viktiga frågan om meddelar-

friheten på något sätt bör begränsas har sin grund i vilka uppgifter som lämnas och vilka 

konsekvenser uppgiftslämnandet kan tänkas få för de inblandade parterna. Anmälningar 

som leder till att JK väljer att pröva ett ärende har sin grund i att anmälaren på något sätt 

83 SOU 2003:99, s 404. 
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upplevt uppgiftslämnandet som ett problem.84 Är problemen av den arten att det finns 

anledning att överväga en inskränkning av meddelarfriheten?  

     I detta avsnitt redogörs för relevant JK-praxis när det gäller meddelarfriheten och 

förundersökningssekretessen. Syftet med avsnittet är se om det går att dra några säkra 

slutsatser vad gäller JK:s ställningstaganden ifråga om gränserna för meddelarfriheten. 

Det bör redan här påpekas att de rättsliga bedömningarna i de refererade avgörandena 

ofta är snarlika vilket gör att det förekommer en del upprepningar i varje referat. Syftet 

med att ändå behandla samtliga fall är att belysa hur JK resonerar när det gäller med-

delarfriheten och förundersökningssekretessen. Avslutningsvis görs en sammanfattning 

och JK:s praxis kommenteras. De refererade avgörandena presenteras i kronologisk ord-

ning.  
 

5.2 JK-avgöranden – Meddelarfrihet och förundersökningssekretess  

 
JK-2000-09-22, dnr 2780-00-30 – Åklagare har lämnat uppgifter ur en 

förundersökning till media, fråga om brott mot tystnadsplikt 

 

Bakgrund 

I ärendet JK-2000-09-22, dnr 2780-00-30 behandlades frågan om en statsåklagare och 

två utredningsmän gjort sig skyldiga till brott mot tystnadsplikten till följd av att sekre-

tessbelagda uppgifter i en förundersökning lämnats ut till media. Anmälaren gjorde gäll-

ande att tjänstemännens agerande inte varit förenligt med gällande rättsregler. Till följd 

av att uppgifterna publicerats i media har han lidit skada genom den negativa bild som 

kommit att förmedlas av honom.85         

 
Justitiekanslerns bedömning 

JK inleder med att redogöra för den relevanta grundlagsregleringen av meddelarfriheten 

och påpekar att ett ingripande mot den tjänsteman som utnyttjat meddelarfriheten endast 

kan ske i de fall TF medger det. I likhet med vad som omnämnts ovan (se avsnitt 2.4.2) 

innebär meddelarfriheten som regel att straffansvar inte kan utkrävas när en tjänstemans 

uppgiftslämnande utgör ett brott mot sekretessregler. Det undantag från meddelarfrihet-

84 SOU 2003:99, s 399. 
85 Se JK-2000-09-22, dnr 2780-00-30. 
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en som är aktuellt i detta sammanhang följer av 7 kap. 3 § 1 st. p. 3 TF (se avsnitt 

2.4.3). Centralt i detta fall är alltså om någon av de tjänstemän som är föremål för ären-

det uppsåtligen brutit mot någon kvalificerad tystnadsplikt. Anmälaren påstår att brott 

mot tystnadsplikten kan beivras enligt de tillämpliga sekretessbestämmelserna i 18 kap. 

1 § och 35 kap. 1 § OSL. JK å sin sida konstaterar att de i anmälan åberopade sekretess-

bestämmelserna inte är av det slaget att de grundar kvalificerade tystnadsplikter och där-

med inte bryter meddelarfriheten. Av dessa skäl är ett ingripande uteslutet mot de 

tjänstemän som utnyttjat sin meddelarfrihet. Något meddelarbrott som kan bedömas 

som brott mot tystnadsplikten har därmed inte förövats.86  

     Utöver själva frågan huruvida brott mot tystnadsplikten förövats berör också JK i 

mer allmänna ordalag frågor som är kopplade till meddelarfriheten. Mot bakgrund av att 

det i avgörandet bl.a. är en statsåklagare som meddelat uppgifter till media uppstår frå-

gan om en s.k. meddelarsituation varit aktuell. Av 1 kap. 1 § 3 st. TF följer att det ska 

stå envar fritt att meddela och offentliggöra uppgifter. I detta ligger att även offentliga 

tjänstemän omfattas av meddelarfriheten. JK påpekar dock att meddelarfriheten inte 

gäller myndigheten som sådan varför det är av betydelse att avgöra hur och av vem ett 

meddelande lämnas. Lämnar en myndighet genom exempelvis ett pressmeddelande 

uppgifter till media är det inget i TF som hindrar att uppgiftslämnandet kan angripas 

rättsligt med regler utanför TF. Detta kan även vara fallet när någon som företräder en 

myndighet utåt lämnar uppgifter till media. Högt uppsatta tjänstemän intar ofta en ställ-

ning som medför att de är starkt förknippade med den tjänst de innehar. Gränsdrag-

ningsproblem kan uppstå när det gäller att avgöra om tjänstemannen uttalar sig för myn-

dighetens räkning eller om uttalandet sker i egenskap av medborgare i allmänhet och då 

utgör en personlig meningsyttring. Det kan alltså i vissa fall, inte minst när högt upp-

satta tjänstemän uttalar sig i media, vara svårt att avgöra om uttalandet faller inom eller 

utanför ramen för meddelarfriheten. JK:s slutsats i denna del är dock att den stora betyd-

else som meddelarfriheten har för tjänstemännen medför att stor återhållsamhet måste 

iakttas vid bedömningen av om ett uttalande faller utanför ramen för meddelarfriheten. 

Endast om det är uppenbart att uppgiftslämnandet inte faller inom ramen för meddelar-

friheten kan det enligt JK bli aktuellt att ingripa utanför den rättsliga ram som TF stad-

gar.87             

 

86 Se JK-2000-09-22, dnr 2780-00-30. 
87 Se JK-2000-09-22, dnr 2780-00-30. 
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JK-2005-09-12, dnr 3631-05-30 – Anmälan mot en åklagare för utlämnande av 

sekretessbelagda uppgifter ur en förundersökning 

 

Bakgrund 

Anmälan i ärendet JK-2005-09-12, dnr 3631-05-30 rörde frågan om en åklagare som 

lämnat uppgifter ur en förundersökning till media gjort sig skyldig till tjänstefel. Upp-

gifterna bestod i att åklagaren yttrat sig om vad som framkommit vid en husrannsakan 

hos en misstänkt. Vid husrannsakan hade ett antal kontrakt påträffats med uppgifter om 

en s.k. ”sign on-bonus” på en miljon kronor och månadslöner motsvarande 47 000 

respektive 40 000 kronor.88   

 

Justitiekanslerns bedömning  

I detta avgörande påpekar JK att det är svårt att klart säga om de publicerade uppgift-

erna omfattas av meddelarfriheten. Det är endast i de fall uppgiftslämnandet faller inom 

ramen för meddelarfriheten som ett ingripande kan göras i enlighet med TF. Denna 

grundlagsstadgade rättighet gäller envar och därmed också offentliganställda tjänste-

män. Huruvida en tjänsteman uttalar sig för myndighetens räkning eller inte är ofta 

något oklart. JK påpekar att denna gränsdragningsproblematik uppstår i de fall åklagare 

lämnar uppgifter till media. Meddelarfriheten intar en stark ställning i svensk rätt och 

har stor betydelse för de enskilda tjänstemännen. Det är mot denna bakgrund bedöm-

ningen ska göras när det gäller frågan om ett yttrande faller inom eller utanför den ram 

som rättigheten uppställer. Har ett uttalande samband med tjänsten men karaktären av 

en personlig meningsyttring bör meddelarfrihet råda. Däremot råder inte meddelarfrihet 

om uttalandet helt klart görs i tjänsten. JK nämner att det finns en viss begränsning när 

det gäller ett privat agerande i förhållande till en åklagares tjänsteutövning. I förhållande 

till det ärende en åklagare handlägger torde möjligheten att lämna uppgifter vara be-

gränsad och således inte omfattas av meddelarfriheten.89 

     I det nu aktuella fallet konstaterar JK att uttalandet inte skett inom ramen för med-

delarfriheten och att ett rättsligt ingripande därmed kan göras med regler utanför ramen 

för TF. Eftersom reglerna om tjänstefel i 20 kap. 1 § BrB är subsidiära till reglerna om 

88 Se JK-2005-09-12, dnr 3631-05-30. 
89 Se JK-2005-09-12, dnr 3631-05-30. 
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brott mot tystnadsplikten i 20 kap. 3 § BrB prövar JK istället om något brott mot tyst-

nadsplikten kan anses begånget genom uppgiftslämnandet.90 

     JK gör en bedömning av om åklagarens beslut att lämna ut uppgifterna stått i strid 

med gällande sekretessregler i 18 kap. 1 § och 35 kap. 1 § OSL. Någon sekretess i för-

hållande till allmänna intressen enligt 18 kap. 1 § OSL kan enligt JK:s mening inte an-

setts ha förelegat. Bestämmelsen innebär inte att någon generell sekretess kan åberopas i 

förhållande till uppgifter som ingår i en förundersökning. När det däremot gäller den 

sekretess som kan vara aktuell enligt 35 kap. 1 § OSL om enskildas personliga och eko-

nomiska förhållanden gör JK följande bedömning. Även om den i målet berörda person-

en och förundersökningen som sådan varit föremål för mediernas intresse innan de aktu-

ella uppgifterna lämnades ut måste sekretess enligt 35 kap. 1 § OSL ändå anses före-

ligga. Den skada som har åsamkats vederbörande är dock av mindre allvarligt slag 

vilket innebär att brott mot tystnadsplikten inte kan aktualiseras då ringa brott inte är 

straffbart enligt 20 kap. 3 § BrB.91  

 
JK 2008-07-17, dnr 4023-07-21 – Anmälan mot en åklagare för att han under en 

förundersökning uttalade sig om en misstänkts personliga och ekonomiska 

förhållanden 

 
Bakgrund 

Ärendet JK-2008-07-17, dnr 4023-07-21 hade sin grund i ett antal uttalanden av en 

åklagare om en person som var misstänkt för skattebrott. Uttalandena publicerades i ett 

flertal dagstidningar. Anmälan till JK rörde om åklagaren i strid med gällande sekretess-

regler lämnat uppgifter till media angående klagandens personliga och ekonomiska för-

hållanden. Vidare ansåg sig klaganden ha skadats dels i sin yrkesutövning, dels privat 

av att uppgifterna lämnats till media. Av anmälan framgick att åklagaren bl.a. ska ha ut-

talat att misstankarna gällt skattebrott av normalgraden och att misstankarna bestod i att 

vederbörande erhållit optioner i ett företag i vilket denne var anställd. Dessa optioner 

ska sedan inte ha tagits upp i deklarationen. Variationer på detta uttalande från åklagar-

ens sida förekom även i ett flertal andra tidningar. Av intresse för denna framställning är 

90 Se JK-2005-09-12, dnr 3631-05-30. 
91 Se JK-2005-09-12, dnr 3621-05-30. 
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frågan om åklagaren i det aktuella ärendet åtnjutit meddelarfrihet eller om uppgiftsläm-

nandet kan angripas rättsligt med regler utanför den ram som TF stadgar.92        

    

Justitiekanslerns bedömning 

En förutsättning för att JK ska kunna kritisera åklagaren för uttalandena i media är att 

någon meddelarfrihet inte rått i det aktuella fallet. I likhet med tidigare refererade avgör-

anden påpekar JK även här att det är en svår gränsdragning när det gäller att avgöra 

huruvida en tjänstemans uttalanden ska anses falla inom den ram som meddelarfriheten 

uppställer. Gränsdragningsproblemen gäller i vilken mån åklagaren uttalar sig som en-

skild eller som företrädare för en myndighet. JK understryker den betydelse som med-

delarfriheten har för tjänstemän i offentlig verksamhet. I det nu aktuella fallet lämnade 

åklagaren uppgifter ur en förundersökning vilken denne ansvarat för. Enligt JK:s men-

ing hade de uppgifter som lämnats till media sådant samband med åklagarens uppdrag 

som förundersökningsledare att någon meddelarfrihet inte rått i den aktuella situation-

en.93    

     Frågan blir då om utlämnandet av uppgifterna kan föranleda någon kritik med hän-

visning till den sekretessprövning som ska göras vid en begäran om att ta del av sek-

retessbelagda uppgifter. Relevant lagrum i denna del är 35 kap. 1 § OSL om sekretess 

till skydd för enskildas personliga och ekonomiska förhållanden i en förundersökning. 

JK påpekar att kritik kan riktas mot den åklagare som lämnat ut uppgifter ur en för-

undersökning endast om utlämnandet varit klart oriktigt. JK ifrågasätter om det verklig-

en stått klart att uppgifterna kunnat röjas utan att den enskilde lidit skada eller men. Å 

andra sidan var det vid tidpunkten för röjandet av uppgifterna redan känt att personen i 

fråga var misstänkt för skattebrott. Åklagarens uttalande kunde betraktas som en preci-

sering av misstankarna. Till detta ska läggas att det vid en sekretessprövning bör finnas 

ett inte obetydligt tolkningsutrymme. Mot denna bakgrund kommer JK fram till att 

åklagarens bedömning i fallet inte kan anses varit klart felaktigt.94     

 

 

 

92 Se JK 2008-07-17, dnr 4023-07-21. 
93 Se JK 2008-07-17, dnr 4023-07-21. 
94 Se JK 2008-07-17, dnr 4023-07-21. 
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JK-2008-10-14, dnr 5188-08-21 – Anmälan mot en åklagare för att han lämnade 

uppgifter ur en förundersökning till massmedia m.m. 

 
Bakgrund 

Ärendet JK-2008-10-14, dnr 5188-08-21 rörde en anmälan av en mor till ett brottsoffer. 

Av anmälan till JK följde att en åklagare ansågs ha gjort sig skyldig till brott genom att 

denne låtit massmedia ta del av uppgifter ur en förundersökning. Vidare ska åklagaren 

ha meddelat medierna innan modern haft tillfälle att informera sina anhöriga om upp-

gifterna. De uppgifter som åklagaren i det aktuella ärendet spred rörde ett erkännande 

som den misstänkte hade lämnat i samband med utredningen av brottet. Frågan gällde 

alltså om åklagaren åtnjutit meddelarfrihet i den aktuella situationen eller om något brott 

kunde anses begånget.95  

 

Justitiekanslerns bedömning  

I likhet med tidigare refererade avgöranden påpekar JK även i detta fall att det ibland 

kan vara svårt att avgöra om en tjänsteman uttalar sig för myndighetens räkning eller i 

egenskap av privatperson. Meddelarfriheten gäller inte myndigheter och inte heller be-

fattningshavare som företräder myndigheten utåt. I vilken egenskap en åklagare uttalar 

sig i media är inte alldeles givet. Såvitt gäller det handlagda ärendet finns ett begränsat 

utrymme för åklagaren att komma med personliga meningsyttringar. Meddelarfriheten 

intar dock en så pass stark ställning att viss försiktighet ska iakttas vid bedömningen av 

om en uppgift kan anses falla utanför den ram som meddelarfriheten uppställer. En 

gräns ska dras mellan uttalanden som klart görs i tjänsten och sådana uttalanden som 

har samband med tjänsten men som mer har karaktären av personliga meningsyttringar. 

I det senare fallet åtnjuter åklagaren i regel meddelarfrihet medan han eller hon inte gör 

det i det förra fallet. I det nu aktuella ärendet har åklagaren lämnat uppgifter ur en för-

undersökning som denne ansvarat för. Enligt JK:s mening måste de uppgifter som läm-

nats anses ha haft ett sådant samband med åklagarens roll som förundersökningsledare 

att meddelarfrihet inte rått i den aktuella situationen.96  

     Konsekvensen av att meddelarfrihet inte råder är alltså att uppgiftslämnandet kan be-

ivras enligt regler i vanlig lag, oberoende av reglerna i TF. Frågan blir då om åklagaren 

begått något brott mot tystnadsplikten enligt 20 kap. 3 § BrB. Det krävs att åklagarens 

95 Se JK-2008-10-14, dnr 5188-08-21. 
96 Se JK-2008-10-14, dnr 5188-08-21.  
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sekretessprövning i samband med beslutet att lämna ut uppgifterna är klart oriktig för att 

JK ska inleda en förundersökning eller rikta kritik mot åklagaren. Vid tidpunkten för 

uppgiftslämnandet var det klart att uppgifterna skulle komma att bli offentliga i sam-

band med att åtal senare väcktes. Mot denna bakgrund anser JK att åklagarens beslut att 

lämna ut uppgifterna inte var oriktigt.97       

                       

JK–2009-02-17, dnr 1103-09-31 – Ifrågasatt brott mot tystnadsplikten 

 

Bakgrund 

Ärendet JK-2009-02-17, dnr 1103-09-31 hade sin grund i en anmälan om att uppgifter 

ur en förundersökning lämnats till media. Uppgifterna publicerades i en artikel i DN:s 

nättidning och gick under rubriken ”Polisens taktik höll på att kosta liv”. Av artikeln 

framgick bl.a. att polisen underlåtit att ingripa mot misstänkta brott i förhoppningen att 

denna metod skulle leda till att bevis om grövre kriminalitet uppdagades. Det angavs 

också hur vissa av polisen utsedda spanare bl.a. låtit en ökänd rånare köra iväg i en stul-

en bil varpå han några dagar senare varit nära att döda människor i Tyskland. Artikeln 

innehöll även uppgifter om att flertalet brott begåtts medan polisen förhållit sig passiv. 

Dessutom påstods det att någon brottsanmälan aldrig upprättades i de enskilda fallen.98 

Frågan är om uppgifterna i det aktuella ärendet lämnats med stöd av meddelarfriheten 

eller om brott mot tystnadsplikten enligt 20 kap. 3 § BrB förövats.  

 

Justitiekanslerns bedömning 

Eftersom det aktuella fallet rör uppgifter publicerade i en tidnings nätupplaga är reg-

lerna i YGL tillämpliga. Meddelarfriheten finns reglerad i 1 kap. 2 § YGL. Denna 

grundlagsfästa rättighet innebär att brott mot sekretessregler är straffritt och gäller för 

enskilda tjänstemän men inte den myndighet eller det allmänna organ vari de är anställ-

da. Av detta följer att en polisman i regel har meddelarfrihet i sin relation till media. 

Den avgörande frågan i sammanhanget är om den polisman som lämnat de sekretessbe-

lagda uppgifterna till media åtnjutit meddelarfrihet eller om ett meddelarbrott enligt 5 

kap. 3 § 1 st. YGL kan aktualiseras och därmed brott mot tystnadsplikten. Beträffande 

uppgifter ur en förundersökning gäller enligt 18 kap. 1 § OSL sekretess i nu aktuellt 

hänseende. JK konstaterar dock att den sekretess som gäller för de aktuella uppgifterna 

97 Se JK-2008-10-14, dnr 5188-08-21.  
98 Se JK-2009-02-17, dnr 1103-09-31. 
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inte är av det kvalificerade slaget. Detta innebär att det alltså står polismannen fritt att 

med stöd av meddelarfriheten lämna de aktuella uppgifterna för publicering. Polismann-

ens uppgiftslämnande är därmed straffritt och något brott mot tystnadsplikten kan inte 

beivras.99  

 
JK-2011-02-17, dnr 6107-09-30 – Ifrågasatt brott mot tystnadsplikten  

 

Bakgrund 

Ärendet JK-2011-02-17, dnr 6107-09-30 hade sin grund i en anmälan rörande tjänstefel 

alternativt brott mot tystnadsplikten mot någon inom polisväsendet. Av anmälan fram-

gick att uppgifter i en förundersökning lämnats till media och att dessa uppgifter senare 

hade publicerats i flertalet tidningar. Anmälan var försedd med bilagor som innehöll en 

mängd tidningsartiklar med uppgifter från förundersökningen.100 

 

Justitiekanslerns bedömning   

JK inleder med att konstatera att tjänstefel inte kan bli aktuellt då uppgiftslämnande till 

media i regel inte sker vid myndighetsutövning. Därefter redogör JK för den rättsliga 

regleringen av meddelarfriheten och den sekretessreglering som i vissa fall bryter med-

delarfriheten. Av 18 kap. 1 § och 35 kap. 1 § OSL följer den sekretess som är hänförlig 

till allmänna och enskilda intressen i den brottsbekämpande verksamheten. Vidare kon-

staterar JK att undantagen från meddelarfriheten återfinns i 7 kap. 3 § 1 st. p. 1-3 TF. 

Av intresse för denna framställning är JK:s resonemang i förhållande till p. 3. För att det 

ska bli aktuellt med ett meddelarbrott som bedöms som brott mot tystnadsplikten enligt 

20 kap. 3 § BrB krävs att uppgiftslämnandet strider mot någon kvalificerad tystnadsplikt 

i OSL. JK konstaterar dock att varken förundersökningssekretessen enligt 18 kap. 1 § 

OSL eller skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden enligt 35 kap. 

1 § OSL utgör någon kvalificerad tystnadsplikt som har företräde framför meddelarfri-

heten. Därmed kan ett muntligt röjande av uppgifterna inte utgöra ett brott mot tystnads-

plikten.101 

 

 

99 Se JK-2009-02-17, dnr 1103-09-31. 
100 Se JK-2011-02-17, dnr 6107-09-30.  
101 Se JK-2011-02-17, dnr 6107-09-30. 
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5.3 Egna kommentarer och konklusioner  
5.3.1 Uppgifternas karaktär 

Enligt min mening väcker de refererade avgörandena en del frågor. Det kan inlednings-

vis konstateras att informationen om vilka de uppgifter är som lämnats till media i de 

olika situationerna varierar från avgörande till avgörande. Av JK-2000-09-22, dnr 2780-

00-30 och JK-2011-02-17, dnr 6107-09-30 framgår t.ex. inte vilka de uppgifter är som, 

genom att publiceras, eventuellt skulle utgöra ett problem. I dessa bägge fall konstaterar 

JK kortfattat att någon kvalificerad tystnadsplikt inte gäller för de i målet aktuella 

uppgifterna vilket därmed innebär att något undantag från meddelarfriheten inte aktuali-

seras. Vilka de skäl är som ligger bakom denna avsaknad av redogörelse för de i ären-

dena aktuella uppgifterna är oklart. JK:s ställningstagande i dessa två ärenden ger inte 

något stöd för att uppgiftslämnandet utgjort något problem. Det saknas generella uttal-

anden från JK:s sida beträffande det lämpliga att i de enskilda fallen lämna ut just dessa 

uppgifter. Vilka konsekvenser som blivit resultatet av uppgiftslämnandet berör inte 

heller JK. I de övriga refererade avgörandena framgår dock vilka uppgifter ur förunder-

sökningarna som lämnats till media. Det är uppgifter av tämligen varierande karaktär 

som berör enskilda intressen såväl som allmänna intressen. Även när det klart framgår 

av avgöranden vilka uppgifter som lämnats ut till media saknas ett ställningstagande av 

JK beträffande det lämpliga i att just dessa uppgifter lämnats ut. De två huvudsakliga 

bedömningarna från JK:s sida är antingen att uppgifterna inte omfattas av kvalificerad 

sekretess och därmed inte bryter meddelarfriheten eller att de som lämnat uppgifterna 

intar en ställning som medför att de inte åtnjutit meddelarfrihet. Den senare ståndpunkt-

en tar inte primärt sikte på uppgifternas karaktär utan tar istället sikte på i vilken egen-

skap en tjänsteman lämnat uppgifterna. Det går inte att dra någon säker slutsats beträff-

ande de eventuella skadeverkningar som uppgiftslämnandet medfört. Denna slutsats bör 

troligen ses mot bakgrund av JK:s roll som exklusiv åklagare på tryckfrihetens område. 

Av 1 § lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn följer att JK har tillsyn över de 

som utövar offentlig verksamhet och ser till att de efterlever lagar och andra författning-

ar samt fullgör sina åligganden. Detta innebär troligtvis att huvudfokus i JK:s uppdrag 

inte primärt omfattar att ta ställning till om gällande rätt på något sätt bör förändras. 

Den utfyllande prejudikatbildande funktion som Högsta domstolen (HD) och Högsta 

förvaltningsdomstolen (HFD) har är inte lika tydlig när det gäller JK.  
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5.3.2 Meddelarens tjänsteutövning som betydelse för meddelarfriheten   

Vidare bör något nämnas om det förhållandet att det kan vara svårt att i vissa fall avgöra 

om den tjänsteman som uttalar sig åtnjuter meddelarfrihet eller inte. En vanligt återkom-

mande och närmast identisk diskussion i många av avgörandena rör huruvida den tjän-

steman som uttalat sig gjort detta i egenskap av företrädare för myndigheten eller i 

egenskap av enskild person. JK:s uttalanden i denna del bör kunna sammanfattas med 

att stor restriktivitet bör iakttas när det gäller att bedöma huruvida ett uttalande av en 

tjänsteman i media ligger utanför den ram som meddelarfriheten ger. I bl.a. JK-2000-

09-22, dnr 2780-00-30 understryker JK den betydelse som meddelarfriheten har för 

offentliganställda. Det är denna betydelse som gör att stor återhållsamhet ska iakttas vid 

bedömningen om ett uttalande faller inom eller utanför ramen för meddelarfriheten. Om 

osäkerhet råder i vilken egenskap en tjänsteman uttalar sig bör det alltså, som jag tolkar 

JK-2000-09-22, dnr 2780-00-30, endast i de fall då det är uppenbart att uttalandet sker 

för myndighetens räkning, och därmed inte omfattas av meddelarfriheten, bli aktuellt 

med ett ingripande utanför den ramen som TF stadgar. Detta bör tolkas som att med-

delarfriheten har förtur när det är svårt att dra gränsen mellan å ena sidan ett yttrande 

som sker för myndighetens räkning och å andra sidan ett yttrande av mer ”privat” 

karaktär. JK:s ställningstagande i denna del kan på så sätt sägas understryka den starka 

ställning som meddelarfriheten intar i svensk rätt. Intressant i sammanhanget är att JK i 

de flesta andra fall (bortsett från JK-2000-09-22, dnr 2780-00-30) trots det ovan sagda 

landar i att åklagarna som yttrat sig i media inte omfattas av meddelarfriheten. Motiver-

ingarna är ofta kortfattade och består till stor del av ett konstaterande av att åklagarnas 

uttalanden haft ett så nära samband med rollen som förundersökningsledare vilket där-

med inneburit att någon meddelarfrihet inte rått.102 Jag tolkar det som att deras tjänsteut-

övning har varit så pass intimt förknippad med myndighetens verksamhet att uttalandet 

närmast bör betraktas som en myndighetsaktivitet. Det står därmed JK fritt att rättsligt 

angripa uttalandena med regler utanför TF. Någon uttrycklig diskussion huruvida det är 

uppenbart om yttrandena faller inom eller utom ramen för meddelarfriheten förs inte i 

dessa fall.  

     Här bör konstateras att det i stor utsträckning är uttalanden från högt uppsatta tjänste-

män inom polisen och åklagarmyndigheten som är föremål för JK:s bedömning.  Förun-

dersökningsledare i en brottsutredning torde oftast vara en högt uppsatt polisman eller 

102 Se JK-2005-09-12, dnr 3631-05-30, JK-2008-07-17, dnr 4023-07-21, JK-2008-10-14, dnr 5188-08-21.   
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åklagare. Dessa personer är i denna egenskap, mot bakgrund av den praxis som presen-

terats, begränsade att lämna uppgifter till media då de intar en ställning som gör dem in-

timt förknippade med den myndighet vari de är anställda. Uttalandena ligger alltså inte 

inom ramen för meddelarfriheten och bör därför ses som en begränsning av densamma 

för dessa personer. Av detta konstaterande drar jag den slutsatsen att meddelarfriheten 

inom den brottsbekämpande verksamheten är mer begränsad än vad regleringen kan ge 

intryck av vid en första anblick (Jämför med avsnitt 3). Mot bakgrund av JK:s praxis 

kan det alltså konstateras att vissa tjänstemän inom den brottsbekämpande verksam-

heten ofta inte åtnjuter meddelarfrihet på grund av deras ställning som högre befatt-

ningshavare. Åtminstone bör denna slutsats kunna dras i förhållande till det ärende som 

en högt uppsatt polisman eller åklagare för tillfället handlägger. Dessa personers uttal-

anden kan angripas rättsligt med regler utanför TF. Mönstret i de redovisade avgöran-

dena visar att så ofta också sker. Eftersom meddelarfrihet inte råder gör JK en prövning 

av om tjänstemannen på något sätt förfarit felaktigt vid den sekretessprövning som före-

går ett utlämnande av de sekretessbelagda uppgifterna. 

 

5.4 Avslutning  
För att bilda sig en uppfattning om uppgiftslämnandet till media med stöd av meddelar-

friheten inom den brottsbekämpande verksamheten utgör ett reellt och utbrett problem 

är det nödvändigt att studera den praxis som utbildats av JK. Av redogörelsen ovan kan 

det konstateras att det inte går att dra några säkra slutsatser beträffande i vad mån upp-

giftslämnandet utgör ett problem. Det finns flera skäl till detta. I de fall uppgifter 

lämnats med stöd av meddelarfriheten konstaterar JK endast att någon kvalificerad 

tystnadsplikt inte råder vilket därmed innebär att uppgiftslämnandet är straffritt. I övriga 

fall är det inte primärt uppgifternas karaktär som är avgörande för om meddelarfrihet 

råder. Det är snarare uppgiftslämnarens egenskap av högre befattningshavare som är 

anledningen till att meddelarfrihet inte råder. Mot denna bakgrund är det vanskligt att 

dra några säkra slutsatser i vad mån meddelarfriheten är för långtgående när det gäller 

möjligheterna att meddela uppgifter ur en förundersökning till media.   

     Ett ytterligare skäl till att det är svårt att dra några säkra slutsatser är avsaknaden av 

ett tydligt ställningstagande från JK:s sida. JK påpekar i och för sig ofta att meddelarfri-

heten har en stark ställning och stor betydelse för offentliganställda. Dessa uttalanden är 

dock ganska standardiserade och allmänt formulerade och kan inte anses särskilt kon-
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kreta. Det är möjligt att det inte ligger i JK:s uppdrag att yttra sig om gällande rätt och 

att föreslå eventuella förändringar. Ett tydligt ställningstagande från JK:s sida beträffan-

de det lämpliga i att meddela uppgifter från förundersökningar skulle dock kunna ge en 

indikation på i vilken riktning utvecklingen av gällande rätt bör gå.             

     Det ovan sagda ska dock inte tolkas som om det inte existerar några problem med 

uppgiftslämnandet från förundersökningar. Det finns troligtvis ett mörkertal vad gäller 

befattningshavare som meddelar uppgifter till media. Någon säker och tillförlitlig stati-

stik över i vilken utsträckning uppgifter lämnas från förundersökningar till media finns 

inte. Meddelarfriheten ger ett starkt skydd och dessa fall torde sällan bli föremål för 

JK:s prövning. Det centrala i förevarande sammanhang är dock att det av avgörandena 

som presenterats ovan och som varit föremål för JK:s prövning inte går att dra några 

säkra slutsatser i vilken mån uppgiftslämnandet utgör ett problem.   

 

6 Begränsning av meddelarfriheten – Skäl för och 

emot 

 

6.1 Inledning 
Den principiellt viktiga frågan om meddelarfriheten på något sätt bör begränsas har inte 

diskuterats särskilt utförligt i den rättsliga doktrinen. Detta betyder inte att det saknas en 

diskussion om meddelarfrihetens fördelar och nackdelar inom ramen för den brottsbe-

kämpande verksamheten. Åsikter och förslag till förändring av den grundlagsstadgade 

rättigheten framförs med jämna mellanrum i bl.a. debattartiklar, juridiska tidskrifter och 

i motioner framlagda av enskilda riksdagsledamöter. Som nämndes inledningsvis be-

traktas inte alla dessa källor som rättskällor. Genom att studera dessa källor kan läsaren 

dock bilda sig en uppfattning om vilka meddelarfrihetens brister och styrkor är inom 

ramen för den brottsbekämpande verksamheten.  

     Detta avsnitt syftar till att teckna en bild av den diskussion som förs och de åsikts-

riktningar som finns när det gäller frågan om meddelarfriheten bör begränsas eller om 

dagens rättsläge borde förbli oförändrat.  
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6.2 Skäl för en begränsning av meddelarfriheten  
De skäl som brukar åberopas som grund för en begränsning av meddelarfriheten i för-

undersökningar är att utnyttjandet av rättigheten i vissa fall kommer i konflikt med 

andra fri- och rättigheter som lagstiftningen garanterar. Ett skäl för en begränsning av 

meddelarfriheten i den brottbekämpande verksamheten är att ett utnyttjande av rättig-

heten försämrar brottsutredningarnas effektivitet. Vidare brukar även den enskildes rätt 

till integritet framhållas som ett skyddsvärt intresse. Publiceras uppgifter ur en förunder-

sökning är det inte otänkbart att den misstänkte kan, av samhället, bli dömd på förhand 

för viss brottslighet. Detta är särskilt skadligt om det senare visar sig att den misstänkte 

frias från misstankar om brott. Även anhöriga kan komma att drabbas till följd av att 

uppgifter ”läcker” ur en förundersökning. En ytterligare aspekt som brukar framhållas är 

att misstänkta kan förses med information som gör att de i praktiken kan följa en brotts-

utredning i realtid. Dessa farhågor har fog för sig. I debatten brukar uppmärksammade 

händelser som t.ex. tavelrånet mot Nationalmuseum, mordet på utrikesminister Anna 

Lindh och mordet i Knutby nämnas. Ytterst handlar frågan om lämpligheten av att med-

dela uppgifter med stöd av meddelarfriheten från förundersökningar om rättssäkerhet. I 

uppmärksammade fall finns ett stort allmänintresse av hur brottsutredningen fortskrider 

samtidigt som det finns ett starkt berättigat intresse av att brottutredningar bedrivs på ett 

effektivt sätt och därmed med begränsad insyn utifrån.103  

     Med jämna mellanrum höjs röster om att meddelarfriheten bör begränsas inom ram-

en för en förundersökning. En flitig debattör i sammanhanget är Mårten Schultz som 

menar att meddelarfriheten i stor utsträckning förstör brottsutredningar. Hans huvudsak-

liga invändning är att rättigheten inte tar hänsyn till de avsikter som en meddelare har. 

Särskilt problematiskt är det enligt Schultz om meddelarfriheten används för att lämna 

uppgifter enbart med det enkla motivet att tjäna pengar. På sikt kan utvecklingen leda 

till att massmedia mer eller mindre köper sig enskilda uppgiftslämnare inom myndighet-

er och därmed äventyrar rättssäkerheten. Schultz menar även att meddelarfrihetens kon-

struktion innebär att myndigheten inte får efterforska den som lämnat uppgifterna eller 

vidta någon repressalie gentemot uppgiftslämnaren vilket gör att problemen kvarstår 

även i framtiden.104  

     Det som ska skyddas är, enligt Schultz, det legitima uppgiftslämnandet. Däremot bör 

inte rättsordningen skydda de fall där motivet till uppgiftslämnandet är mer tvivelaktigt. 

103 Se t.ex. Schultz, M, Medievärlden 12/9 2011. 
104 Schultz, M, Är meddelarfriheten värd vilket pris som helst?, FT, s 121. 

 43 

                                                 



Om en polis påtalar brister i en utredning bör han eller hon åtnjuta skydd med stöd av 

meddelarfriheten. Om uppgiftslämnandet däremot sker i strid med grundläggande fri- 

och rättigheter bör meddelarfriheten vika och uppgiftslämnaren bestraffas. Flera konkre-

ta åtgärder måste till för att få bukt med läckaget från förundersökningarna enligt Sch-

ultz. För det första bör förbudet mot att efterforska källan vika för förundersökningssek-

retessen. Detta förslag innebär att den som lämnat uppgifter i strid med förundersök-

ningssekretessen ska kunna efterforskas och att det ska finnas en möjlighet att vidta 

åtgärder mot denne. För det andra bör meddelarfriheten i större utsträckning än vad som 

idag är fallet vika för sekretessen. Denna ordning ska förenas med en proportionalitets-

bedömning där den enskilde tjänstemannen ska ta ställning till om det trots sekretessen 

kan finnas tungt vägande skäl att ändå lämna ut uppgifterna. För det tredje bör ett anstif-

taransvar för pressen eventuellt införas.105                 

     Schultz är dock inte ensam om åsikten att meddelarfriheten inom ramen för en för-

undersökning bör begränsas. Här ska kort nämnas att exempelvis Claes Sandgren menar 

att meddelarfriheten rent allmänt används för att lämna uppgifter mot ekonomisk ersätt-

ning. Enligt hans uppfattning är det stora problemet att media betalar tjänstemän för att 

få tillgång till uppgifter som det råder sekretess för. Sandgren utesluter inte att lagstift-

aren måste agera om medierna inte själva gör något åt situationen, men påpekar samtid-

igt att han inte är villig att undanta någon yrkesgrupp från deras meddelarfrihet. Det 

som enligt hans mening bör ske är att fler uppgifter beläggs med kvalificerad sekretess 

vilket leder till att det i fler fall än idag går att bryta det skydd som meddelarfriheten 

uppställer. Vilka uppgifter, utöver dagens, som ska omfattas av kvalificerad sekretess är 

oklart.106    

     Även en rad riksdagsledamöter har lagt fram motioner som förespråkar en begräns-

ning av eller undantag från meddelarfriheten inom ramen för en förundersökning. En av 

de kanske flitigaste motionärerna i frågan är riksdagsledamoten Susanne Eberstein som 

i och för sig menar att meddelarfriheten är central för en öppen och levande demokrati. 

Rättigheten fyller en viktig funktion när det gäller granskningen av dem som utövar 

makt. I denna krets ingår tjänstemän i den brottsbekämpande verksamheten. Även om 

meddelarfriheten har sina fördelar menar Eberstein att sekretessbelagda uppgifter kan 

komma att spridas på ett icke önskvärt sätt. Detta riskerar att leda till allvarliga störning-

ar av möjligheterna att bedriva effektiva brottsutredningar. Polis och åklagare kan där-

105 Schultz, M, Svenska Dagbladet 26/9 2003 och Medievärlden 12/9 2011. 
106 Sandgren, C, intervjuas i Funcke, N, Meddelarfriheten – Rättighet under press, Advokaten, s 31.  
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med få svårt att fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt. Med detta konstater-

ande konkluderar Eberstein att samtliga uppgifter från pågående förundersökningar bör 

undantas från meddelarfriheten.107          

 

6.3 Skäl mot en begränsning av meddelarfriheten  

Det är inte alla som är av uppfattningen att meddelarfriheten bör begränsas. Den kanske 

flitigaste debattören mot en begränsning av meddelarfriheten är Nils Funcke. Han menar 

att meddelarfriheten utgör en säkerhetsventil som är nödvändig när sekretessreglerna 

riskerar leda till otillfredsställande resultat. Funcke understryker meddelarfrihetens sär-

skilda betydelse inom ramen för den brottsbekämpande verksamheten och menar att ju 

större befogenheter en viss myndighet har att ingripa i enskilda medborgares liv desto 

viktigare blir meddelarfriheten. Polis och åklagare besitter idag betydande maktbefogen-

heter och har möjligheten att besluta om omfattande och långtgående tvångsmedel gen-

temot enskilda. Detta borde medföra att meddelarfriheten har en fortsatt stark ställning 

inom ramen för den brottsutredande verksamheten. Även om det är problematiskt i de 

fall då poliser lämnar sekretessbelagda uppgifter mot ersättning ser Funcke ändå det 

som ofrånkomligt att så ibland sker. Det tvivelaktiga uppgiftslämnandet innebär skada 

för rättsväsendet men den skadan är priset vi får betala för att ha en vid yttrande- och 

meddelarfrihet. Enligt Funcke skulle de förslag som t.ex. Schultz förespråkar om en 

uppluckring av meddelarskyddet medföra större skada än nytta. Funcke understryker att 

det inte är moraliskt försvarligt när uppgifter lämnas ur en förundersökning med motivet 

att tjäna pengar. Den åtgärd som måste till för att få bukt med problemet är inte sträng-

are regler utan snarare en uppgift för polisledningarna att ta tag i. Den yrkesetiska dis-

kussionen om de konsekvenser som kan bli resultatet av läckande förundersökningar 

måste lyftas menar han.108 Funcke är dock inte helt främmande för en begränsning av 

meddelarfriheten inom ramen för en förundersökning. Det är inte otänkbart att uppgifter 

som rör beslut om husrannsakan och hämtning av misstänkta kan komma att omfattas 

av kvalificerad sekretess.109             

     En annan person med liknande åsikter är JK Anna Skarhed. Beträffande läckandet av 

uppgifter som inte omfattas av kvalificerad sekretess anför hon att det är något man får 

leva med. Meddelarfriheten kommer inte alltid att användas i ett legitimt syfte. Det är 

107 Se motion 2010/11:K316. 
108 Funcke, N, Dagens juridik 10/4 2012. 
109 Funcke, N, Tryckfriheten – ordets män och statsmakterna, s 259. 
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dock priset vi får betala för att det ska kunna vara möjligt att avslöja om t.ex. tvångs-

medel har använts på ett felaktigt och rättsosäkert sätt. Även Skarhed menar att det är 

etiken inom yrkeskåren som är avgörande för om meddelarfriheten användas på ett 

korrekt sätt. De enskilda poliserna måste känna en samhörighet med den verksamhet de 

jobbar inom och på så sätt använda meddelarfriheten på ett mer insiktsfullt sätt. Även 

medierna borde ha ett intresse av att upprätthålla en god rättsordning och därmed inte 

medvetet betala poliser för uppgifter från förundersökningar.110     

 

6.4 Avslutning 
Inom ramen för den brottsbekämpande verksamheten intar meddelarfriheten en stark 

ställning. Huvudregeln är att meddelarfriheten har företräde framför förundersöknings-

sekretessen. Ibland kan användandet av rättigheten alltså leda till att uppgifter röjs som i 

det enskilda fallet kan medföra skada för den enskilde eller försvåra brottsutredningar. 

Meddelarfriheten kan också tjäna som ett viktigt hjälpmedel i förverkligandet av offent-

lighetsprincipen som bl.a. syftar till att avslöja missförhållanden inom verksamheter, 

garantera effektiviteten i förvaltningen och värna rättssäkerheten. Dessa intressen ställs 

inte sällan mot varandra när det gäller förundersökningar. Det finns ofta ett allmänt in-

tresse av att förundersökningar bedrivs effektivt och att misstänkta skyddas från alltför 

stora intrång i integriteten samtidigt som det finns ett stort allmänintresse av hur förund-

ersökningsprocessen fortskrider. Dessa motstående intressen ställs på sin spets i sam-

band med massmedialt uppmärksammade brottutredningar liknande de som ovan om-

nämnts. Oftast är det dessa uppmärksammade fall som ligger till grund för diskussionen 

om meddelarfriheten inom ramen för den brottsbekämpande verksamheten bör begräns-

as. Ytterst handlar det om en avvägning mellan olika intressen. En begränsning av med-

delarfriheten kan leda till ett minskat läckage av uppgifter från förundersökningar. Å an-

dra sidan kan en begränsning av rättigheten bl.a. medföra att möjligheten att påtala bri-

ster inom den brottsutredande verksamheten blir kraftigt begränsad.         

 

 

 

110 Skarhed, A, intervjuas i Funcke, N, Meddelarfriheten – rättighet under press, Advokaten, s 27. 
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7 Avslutande diskussion  
 

7.1 Bör meddelarfriheten begränsas?  
Det finns en rad skäl som kan anföras både för och mot en begränsning av meddelarfri-

heten inom ramen för en förundersökning. Vilka intressen som väger tyngst i det en-

skilda fallet är inte alltid givet. Ytterst handlar det om en avvägning mellan starka in-

tressen som inte alltid är förenliga. Det inledande förarbetsuttalandet om att det i prak-

tiken är frågan om en kompromiss mellan olika svårjämförbara intressen är träffande för 

den problematik som är förknippad med förundersökningssekretessen och meddelarfri-

heten (se avsnitt 1). Att den rättsliga regleringen av meddelarfriheten återfinns i grund-

lag vittnar om dess centrala betydelse och starka ställning i svensk rätt. Även de undan-

tag från rättigheten som ansetts motiverade återfinns i grundlag. Beträffande regleringen 

kan det konstateras att meddelarfriheten inom ramen för en förundersökning redan idag 

är begränsad. Uppgifter som omfattas av kvalificerad sekretess är undantagna från rätt-

igheten och får därmed inte lämnas till media. Ett uppgiftslämnande i strid med denna 

kvalificerade sekretess kan leda till straffansvar för brott mot tystnadsplikten. Vidare 

kan det, mot bakgrund av den praxis som presenterats, konstateras att meddelarfriheten 

ofta är begränsad för högre befattningshavare inom rättsväsendet. Uppgiftslämnandet 

anses ofta vara så pass intimt förknippat med de tjänster som dessa befattningshavare 

innehar vilket gör att deras agerande närmast är att betrakta som en myndighetsaktivitet. 

Av redogörelsen ovan kan det dock samtidigt konstateras att det är relativt få uppgifter 

inom ramen för en förundersökning som omfattas av kvalificerad sekretess. Konsekven-

sen av denna ordning är att meddelarfriheten, trots sin begränsning, måste betraktas som 

tämligen vid inom ramen för en förundersökning. Om meddelarfrihet föreligger i ett 

enskilt fall är det vidare så att endast uppsåtligt åsidosättande av en kvalificerad tyst-

nadsplikt kan medföra straffansvar för den tjänsteman som röjer uppgiften. Detta inne-

bär alltså att en viss tröskel måste passeras innan det blir aktuellt med ett meddelarbrott 

som bedöms som brott mot tystnadsplikten.      

     De skäl som brukar framföras till stöd för en begränsning av meddelarfriheten är att 

”läckande” förundersökningar leder till ineffektiva brottsutredningar. Vidare kan enskil-

das integritet och anseende komma att påverkas negativt av att uppgifter från förunder-

sökningar publiceras i media. Ett ytterligare skäl för en begränsning är att misstänkta 

 47 



som inte gripits kan, vid ett omfattande förundersökningsläckage, följa en brottsutred-

ning och hela tiden ligga steget före polisen. 

     Skäl som brukar framföras mot en begränsning av meddelarfriheten är att möjlighet-

erna att påtala brister inom ramen för en förundersökning bör vara fortsatt goda. Det kan 

t.ex. röra sig om uppgifter som avslöjar hur ett visst tvångsmedel använts eller vilka 

polisiära metoder som använts i samband med uppklarandet av ett brott. På så sätt kan 

både offentlighetsprincipen upprätthållas och rättssäkerheten värnas. Ett ytterligare skäl 

och nära sammanhängande med det nyss nämnda skälet är att de brottsbekämpande 

myndigheterna intar en central maktposition med långtgående befogenheter vilket gör 

att omfattande insyn i dess verksamheter bör råda. Vidare bör även öppenheten och in-

formationsflödet från myndighet, via media, till medborgare påverka allmänhetens för-

troende för rättsväsendet i positiv riktning. Det finns ett allmänt utbrett intresse för vad 

som sker hos de brottsbekämpande myndigheterna och det är därmed av stor betydelse 

för allmänheten att i rimlig utsträckning kunna följa vad som sker.  

     ”Läckandet” av uppgifter från förundersökningar utgör troligtvis ett problem även 

om det inte går att dra några säkra slutaster om detta av praxis. Någon tillförlitlig stati-

stik finns inte heller. Det blir då svårt att med tillräckligt hög grad av säkerhet slå fast 

att ett uppgiftslämnande har lett till en viss angiven skada i det enskilda fallet. Vilken 

skada som mer konkret kan sägas ha orsakats av uppgiftslämnandet torde ofta vara 

oklart vilket gör frågan om lämpligheten av en begränsning av meddelarfriheten än 

svårare.     

     En del av förslagen om begränsningar av meddelarfriheten som presenterats är oklara 

eller går, enligt min mening, för långt. Att inte låta förundersökningar omfattas av rätten 

att meddela uppgifter till media leder troligtvis till mer skada än nytta. Vad detta förslag 

i praktiken leder till är att en hel yrkeskår undantas från sin grundlagsfästa rättighet 

enbart av det skälet att ett fåtal aktörer med bristande yrkesmoral medvetet lämnar upp-

gifter med tvivelaktiga motiv. Resultatet blir att man löser ett problem men skapar ett 

annat. Även om ”läckandet” upphör uppstår istället problem genom att uppgifter om hur 

tvångsmedel använts eller vilka polisiära metoder som brukats inte kommer upp till 

ytan. Själva syftet med meddelarfriheten om att bidra till en fri och öppen debatt 

riskerar därmed att gå om intet. Det ovan refererade avgörandet JK-2009-02-17, dnr 

1103-09-31 (se avsnitt 5.2) visar, enligt min mening, på meddelarfrihetens stora 

betydelse. I fallet lämnades uppgifter till media om hur polisen agerat inom ramen för 

en förundersökning. Detta uppgiftslämnande omfattades av meddelarfriheten och var 
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därmed straffritt. I och med den maktställning som bl.a. polisen intar i samhället är det 

av vikt att deras arbetsmetoder kan bli föremål för en offentlig och öppen debatt. I en 

vital demokrati, som den svenska, riskerar denna debatt att utebli om en alltför långtgå-

ende begränsning av meddelarfriheten införs. Hade samma uppgifter lämnats till media 

om skyddet för uppgiftslämnaren varit betydligt svagare? 

     Schultzs förslag om att belägga fler uppgifter med sekretess som går före meddelar-

friheten och därtill koppla en proportionalitetsbedömning är också en, enligt min men-

ing, tvivelaktig lösning på problemet. Av redogörelsen ovan (se avsnitt 4) kan det kon-

stateras att det inte är alldeles lätt för en tjänsteman att med säkerhet veta när en med-

delarsituation föreligger och när undantagen från meddelarfriheten är aktuella. Skulle ett 

ytterligare moment tillföras den ordning som idag råder finns en risk att det blir än svår-

are för tjänstemannen att avgöra i vilken mån meddelarfrihet verkligen föreligger. Efter-

som det är svårt att på förhand veta vilka skadeverkningar som blir följden av ett röj-

ande av sekretessbelagda uppgifter är det också troligtvis svårt att med säkerhet göra en 

korrekt proportionalitetsbedömning. Det är inte otänkbart att detta kan ha en hämmande 

effekt på vilja att lämna uppgifter till media, inte minst om meddelarskyddet luckras 

upp på det sätt som Schultz också föreslår. Angående diskussionen om vilka motiv som 

ska vara godtagbara när det gäller uppgiftslämnandet kan följande anföras. Det är van-

skligt att försöka precisera vad som utgör ett legitimt motiv. Risken för att godtycke 

hamnar i förgrunden är påtagligt. Vem är det som ska avgöra vad som är ett legitimt 

motiv i det enskilda fallet?  Om jag förstår Schultz resonemang rätt menar han att upp-

giftslämnande som har sin grund i ekonomisk ersättning är huvudproblemet. Bristen i 

detta resonemang blir tydligt i fall då t.ex. en polis i syfte att tjäna pengar lämnar upp-

gifter till media och uppgifterna senare visar sig vara av stor betydelse för debatten om 

någon viktig företeelse som rör den brottsbekämpande verksamheten. Går man strikt på 

meddelarens motiv skulle detta uppgiftslämnande, enligt Schultz, inte vara av det heder-

liga och ädla slaget och därmed inte godtagbart. Att uppgifterna sedan faktiskt har stor 

betydelse för en fri och öppen debatt om viktiga angelägenheter har då, enligt Schultz 

synsätt, mindre betydelse.    

     Jag inser att det är ett problem med ”läckande” förundersökningar. Däremot är jag 

inte beredd att vidta de drastiska åtgärder som förespråkarna av en begränsning förord-

ar. Det bör dock understrykas att viss inkonsekvens kan tyckas råda i den reglering som 

rör förundersökningssekretessen i förhållande till allmänna intressen. Uppgifter om 

hemliga tvångsmedel omfattas av kvalificerad sekretess vilket bryter meddelarfriheten. 
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Däremot gäller inte för uppgifter i beslut rörande exempelvis det öppna tvångsmedlet 

husrannsakan någon kvalificerad sekretess som bryter meddelarfriheten. Här delar jag 

Funckes uppfattning att en möjlig begränsning kan göras av meddelarfriheten i en för-

undersökning. Syftet med en husrannsakan kan gå förlorat om den som husrannsakan 

gäller kan läsa om det i tidningen till följd av att lösmynta inom rättsväsendet läckt upp-

gifter till media. Att istället tydligt precisera vilka typer av uppgifter som kan komma att 

omfattas av kvalificerad sekretess innebär att de långtgående förslagen om att mer eller 

mindre undanta ett helt område eller hel yrkesgrupp från deras meddelarfrihet inte blir 

verklighet. Samtidigt införs en begränsning som i rimlig utsträckning medför att ett visst 

uppgiftslämnande som kan innebära skada undviks.  

     Enligt min mening är någon form av begränsning av meddelarfriheten inom ramen 

för en förundersökning inte otänkbar. Jag anser dock att det är så pass svårt att rent ge-

nerellt dra några säkra slutsatser i vad mån uppgiftslämnandet utgör ett problem att för-

siktighet bör iakttas beträffande det lämpliga i att begränsa rättigheten. Mot denna bak-

grund menar jag att det i dagsläget inte bör vidtas någon åtgärd som syftar till att be-

gränsa meddelarfriheten inom ramen för en förundersökning.                        

 

7.2 Framtiden för meddelarfriheten 
Diskussionen om meddelarfriheten på något sätt bör begränsas inom ramen för en för-

undersökning är inte ny. Vad som ska hållas i minnet är att det är främst i samband med 

uppmärksammade brottsutredningar som frågan diskuteras allra mest. Detta hänger tro-

ligtvis ihop med att ju mer uppseendeväckande ett brott är desto större är också allmän-

hetens intresse av att få information om brottet och brottsutredningen. Det är meddelar-

friheten som möjliggör att normalt sekretessbelagda uppgifter från pågående brottsut-

redningar kan lämnas till media. En del av de uppgifter som publiceras kan vara till ska-

da för de brottsbekämpande myndigheterna. Meddelarfrihetens konstruktion gör att det i 

praktiken är svårt att utreda vem och varför någon lämnat uppgifter till media. Det är 

dock av betydelse att här understryka vikten av att ha en vid meddelarfrihet då rätt-

igheten utgör ett viktigt led i förverkligandet av offentlighetsprincipen. Inte minst i frå-

gan om verksamheter som innebär myndighetsutövning gentemot enskilda intar med-

delarfriheten en central roll. Denna rättighet bör därför vårdas väl av de aktörer som har 

tillgång till känsligt utredningsmaterial. I annat fall kan fler röster än idag höjas om att 

begränsa eller undanta meddelarfriheten från tjänstemän inom den brottsbekämpande 
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verksamheten. Diskussionen om att begränsa rättigheten kommer sannolikt även i fram-

tiden att vara ständigt närvarande. I avsaknad av tydliga konkreta förslag om hur en be-

gränsning bör se ut och då starkt vägande skäl inte talar i den riktningen bör meddelar-

friheten stå sig fortsatt stark.     

 

8 Sammanfattning  
 

Syftet med denna uppsats har varit att dels ge en övergripande bild av gränserna för den 

s.k. meddelarfriheten, dels att föra den principiellt viktiga diskussionen om meddelarfri-

heten på något sätt bör begränsas. Den slutsats jag drar på grundval av det material som 

presenterats är att meddelarfriheten inom ramen för en förundersökning inte bör be-

gränsas. Skälen för denna ståndpunkt är flera. Det går inte, med utgångspunkt i den JK-

praxis som presenterats, att dra några säkra slutsatser i vilken utsträckning uppgiftsläm-

nandet från förundersökningar utgör ett utbrett och reellt problem. Vilka skadeverkning-

ar som ”läckandet” av uppgifter mer konkret leder till är svårt att med säkert uttala sig 

om. Vidare bidrar meddelarfriheten till att uppgifter om hur t.ex. tvångsmedel använts 

eller vilka polisiära metoder som brukats inom ramen för en förundersökning kan bli 

föremål för en offentlig och öppen debatt. Eftersom rättsväsendets aktörer i stor ut-

sträckning ägnar sig åt myndighetsutövning är det rimligt att i största möjligaste mån 

upprätthålla en god insyn i dess verksamheter. På så sätt garanteras den i svensk rätt 

grundläggande offentlighetsprincipen.  

     Även om problem finns med att uppgifter ”läcker” från förundersökningar bör detta 

inte leda till att ytterligare begränsningar av meddelarfriheten införs. De förslag som 

framförts om en begränsning är ofta inte tillräckligt tydliga och särskilt konkret utfor-

made. Även om en begränsning av meddelarfriheten skulle få stopp på uppgiftsläck-

andet från förundersökningar finns det en risk att det i andra änden leder till att tjänste-

män drar sig för att meddela uppgifter av stort allmänintresse till media. Att det troligt-

vis är några enstaka inom rättsväsendet som satt i system att ”läcka” uppgifter bör med 

andra ord inte undanta en hel yrkesgrupp från dess grundlagsfästa rättighet.           
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