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”Journalism is to be a sharp-edged sword to agitate public consciousness of 

misuse or abuse of power. Investigative journalism means calling attention to 

the breakdown of social systems and disorder within public institutions that 

cause injury and injustice; in turn, their stories implicitly demand the respond 

of public officials and the public itself. The obvious purpose of investigative 

journalism is to bring relevant problems to public attention.”1  

                                                
1 Herdis Thorgeirsdottir, Journalism worthy of the name: a human rights perspective on 
freedom within the press, Univ., Diss. Lund : Univ., 2003,Lund, 2003, s 227f. 
2 boktryckarkonst: Boktryckarkonstens ursprung. 
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1 BAKGRUND 
Det tryckta ordet förmodas ha funnits redan före vår tideräkning, om än i 

dagens jämförelse i mycket enkel form. Från lösa typer föreställande 

bokstavsbilder i lera, koppar, bly till bokstäver på högupplöst skärm mottaget 

via en nätverkskabel.2 Stegvis har utvecklingen gått framåt. Boktryckarkonsten 

innebar tekniska förutsättningar för att sprida och ta emot information.3 På 

samma sätt innebär internet och dagens informationssamhälle nya möjligheter 

och andra förutsättningar. Samtidigt har utvecklingen medfört att lagstiftningen 

i Sverige blivit omodern och oförenlig med det samhälle som regleringen ska 

ha sin tillämpning i. Europakonventionens reglering har, inte minst på grund av 

sin bredare formulering varit påverkad av den tekniska utvecklingen. 

Utmaningarna som den tekniska utvecklingen medför späds ytterligare på av 

det faktum att journalister och media innehar ett mycket utsatt yrke. Det är ett 

yrke som medför särskilda rättigheter, men också ett tungt ansvar. Journalister 

som samhällets övervakare riskerar i sitt arbete att utsättas för mycket negativa 

konsekvenser. Exempel på detta är att nio journalister inför presidentvalet i 

Ukraina den 3 mars 2006 blev nedslagna. Samma år den 6 mars utsattes en 

reporter för mordförsök i Azerbajdzjan och den 28 april slogs en journalist 

medvetslös på öppen gata i Kazakstan.4 Dagens situation för pressen lämnar en 

del i övrigt att önska.  

Exemplen på vad som händer när källskyddet, pressfriheten, och 

yttrandefriheten som helhet inte kan garanteras är många. Ett i skrivande stund 

dagsaktuellt exempel är journalisterna Martin Schibbyes och Johan Perssons 

resa till Etiopien för att skriva ett reportage om ett svenskt företags affärer där 

reportageresan följaktligen ledde till att journalisterna åtalades och fälldes i 

enlighet med Etiopens mycket vida antiterroristlagar.5 Den ena av dem sköts 

                                                
2 boktryckarkonst: Boktryckarkonstens ursprung. 
http://www.ne.se/boktryckarkonst/boktryckarkonstens-ursprung, Nationalencyklopedin, 
(hämtad 2013-09-05). 
3 dagstidning: De första tidningarna. http://www.ne.se/lang/dagstidning, Nationalencyklopedin, 
hämtad 2013-09-05. 
4 Ljunggren, Petter (red.), Tystade röster, Tranan [i samarbete med Sveriges författarförbund 
...], Stockholm, 2007, s 21. 
5 http://palwrange.blogspot.se/2011/10/atalet-mot-johan-persson-och-martin.html(hämtad den 7 
oktober 2013). 
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också i axeln och de båda sattes i fängelse. Etiopien är en av yttrande- och 

pressfrihetens svarta får. I landet ses den fria journalistiken som terrorism.  

Fri journalistik är dock allt annat än terrorism. Det är demokratins granskare, 

kritiker och resecenter. I ett demokratiskt samhälle är det viktigt att 

allmänheten ges tillgång till information. Beslut och val som allmänheten ska 

göra baseras i hög grad på information från media. Informationen ska därför 

vara mångsidig och ge perspektiv så att läsaren kan dra sina egna slutsatser av 

alla eventuellt relevanta omständigheter. Italien har på inget sätt varit en 

förebild i detta avseende de senaste åren. Med Silvio Berlusconi i spetsen utgör 

sättet som Berlusconi kom till makten ett typiskt fall på hur demokratier kan 

snedvridas genom manipulation och kontroll över media och omfattande 

tillgång till informationskanaler. De främsta skälen till Berlusconis politiska 

framgångar påstås vara just hans ägande och kontroll över italiensk media. 

Berlusconi kontrollerade hälften av alla italienska TV-kanaler vilka alla öppet 

stöttade honom.6 Berlusconi hade den italienska pressen i sina händer.  

Den fria pressen, men betoning på fria, har en fundamental uppgift i det 

demokratiska samhället och det vilar ett tungt ansvar att förmedla 

händelseutvecklingen på ett flersidigt och korrekt sätt. I Sverige kallas också 

sedan mitten av 1800-talet, kanske just därför, pressen för den tredje 

statsmakten.7 Hoten mot pressfriheten är många. Inte bara för att förmögna 

människor som Berlusconi kan köpa sig makt utan för att stater, lobbygrupper, 

maffia och kriminella grupperingar har ett motstående intresse i förhållande till 

den fria pressen. Medan dessa grupper vill tillskansa sig mer makt har pressen 

som funktion att förhindra maktmissbruk. Risken för pressens egen självcensur 

är ett annat hot, och ökade kommersiella krav och konkurrensen på 

informationsmarknaden. Allt detta har möjligheten att skada och försvåra 

pressens fullgörande av de till dem tilldelade uppgifterna.8  

Att Sverige skulle vara någon form av fristad för journalister är nog en 

överdrift. Relativt sett till Etiopiens medieklimat är Sverige en fristad men 

                                                
6 Silvio Berlusconi. http://www.ne.se/lang/silvio-berlusconi, Nationalencyklopedin (hämtad 
den 11 september 2013). 
7 tredje statsmakten. http://www.ne.se/lang/tredje-statsmakten, Nationalencyklopedin(hämtad 
den 11 september). 
8 Ljunggren, Petter (red.), Tystade röster, Tranan [i samarbete med Sveriges författarförbund 
...], Stockholm, 2007, p 16f. 
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media och särskilt de granskande journalisterna är ofta föremål för hat och 

påhopp även i Sverige. Statliga tjänstemän står hela tiden under pressens 

granskning, och det blir i vissa fall naturligt att de blir varandras antagonister. 

Särskilt i frågor där ord står mot ord, där den statliga tjänstemannen har mycket 

att förlora eller där uppfattningarna helt enkelt bara är annorlunda uppstår 

intressekonflikter. Journalister, särskilt de som har en granskande roll av 

makthavare, måste ständigt vara beredda på angrepp mot deras privata såväl 

som professionella sfär. Mot bakgrund av detta kommer journalister enligt mig 

aldrig få arbeta i en fristad.  

Om än det är klart och tydligt att yttrandefrihet är oerhört viktig, finns det 

också andra intressen som är angelägna och inte utan vidare ska tillåtas stryka 

på foten. Rätten till yttrandefrihet är med andra ord självklart inte absolut. 

Svårigheten utgörs av att yttrandefriheten mycket enkelt kan bli urvattnad. 

Detta system, som konstitueras av en växelverkan mellan yttrandefrihet i sig 

med källskyddet och pressfriheten, kan liknas vid en spröd stenart. Varje liten 

kollision med en annan sten, naggar stenen i kanten. För varje dag blir stenen 

mindre och mindre och kvar blir bara smulor. Förbjuds ett specifikt yttrande 

innebär det att alla andra yttranden av samma karaktär genom samma förbud 

förbjuds. Intresset av yttrandefriheten och den fria pressen kolliderar inte sällan 

med andra intressen och rättigheter och en avvägning blir aktuell. Ett av de 

mest förekommande motstående intressena är varje människas rätt till privatliv. 

Denna intressekonflikt mellan rätten till privatliv i förhållande till 

yttrandefrihet har blivit ännu påtagligare i och med internetutvecklingens 

framsteg. I Sverige och många andra länder söks yttrandefriheten inskränkas 

för att kunna stävja exempelvis det spridda näthatet. En annan kriminalisering 

som varit nödvändig i och med teknikutvecklingens framsteg har varit den av 

kränkande fotografering genom BrB 4:6a. Kriminaliseringen har visserligen 

gett anledning att ifrågasätta hur den kommer att påverka pressfriheten och 

yttrandefriheten. Utan att bestämmelsen uttryckligen nämner media eller press 

finns utrymme för att den fria pressen kunna omfattas av ett undantag enligt 

kriminaliseringens andra stycke. Undantaget som i det närmaste liknar en 
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nödvärnsbestämmelse stadgar att: ”[t]ill ansvar ska det inte dömas om 

gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig.”9 

Inte bara motstående intressen, utan okunskap om rättighetens principer kan 

också leda till att rättigheten blir urholkad. Yttrandefrihet tycks för många 

enbart handla om en rätt att uttrycka sin åsikt. Yttrandefriheten baseras på än 

mer grundläggande principer än så. Tar man bara i beaktning rätten att yttra sig 

blir det självklart att inskränka yttrandefriheten till förmån för 

kriminaliseringen av kränkande kommentarer på nätet. Givetvis ska kränkande 

kommentarer på nätet inte accepteras men en korrekt avvägning i detta 

avseende är beroende av att yttrandefriheten i sin helhet prövas. Det är enligt 

min mening bekymmersamt att yttrandefrihetens idé är så pass abstrakt och 

teoretisk och att okunskapen om dess grundläggande principer är utbredd. 

Yttrandefrihet tycks ofta komma i andra hand när det blir aktuellt med 

avvägningar; även om det finns sakkunniga yttrandefrihetsförespråkare såsom 

Nils Funcke deltar i debatten.10 

Källskyddets utformning är i min 

uppfattning långt ifrån perfekt och 

har inte nått sin fulla, i vart fall 

teoretiska, effektivitet. 11  Internet-

utvecklingen har medfört både 

negativa som positiva konsekvenser. 

Rösterna från sociala medier blir 

dock allt starkare. Idag kan 

”vanliga” människor rapportera 

genom Twitter och Facebook om 

jordbävningar, krigsbrott och hur 

polisen i exempelvis Turkiet 

missbrukat sina befogenheter. 

Frågan blir om den tekniska 

                                                
9 För mer information se Justitieutskottets betänkande 2012/13:JuU21, Kränkande 
fotografering. 
10 Petersson, Olof, Demokratirådets rapport 2007 Medierna och yttrandefriheten, 1. uppl., SNS 
förlag, Stockholm, 2007, s 16f. 
11 Länder har olika utformningar på journalisters källskydd. Jag har tagit min utgångspunkt i 
Europadomstolens praxis och jämför den med svensk reglering.  
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utvecklingen håller på att rita om hela den journalistiska kartan? En 

frågeställning som aktualiseras i det här avseendet är varför källskyddet i denna 

tid bara ska gälla för medlemmar av pressen och dess källor? I takt med 

internets utveckling och de olika produkter som utvecklas där finns det 

anledning att fundera över medias roll i samhället. Möjligheten att sprida 

information har genom internet tilldelats folket, och pressen har inte på samma 

sätt monopol på informationsmarknaden. Idag utgörs mycket av pressens 

nyhetsrapportering återberättelser om vad som händer på sociala medier och 

bloggar. Internet och dess verktyg har blivit ett självgående verktyg för 

informationsutbyte pådriven av, bara i Sverige, miljontals människor. 

Information sprids fritt genom detta forum av organisationer, företag, politiker, 

offentliga personer och av individer/källor som sett eller upplevt något av 

intresse för allmänheten. När varje människa nu har givits möjlighet att sprida 

information kan man fråga sig hur betydelsen av den fria pressen har påverkats 

i en tid där deras uppgift gradvis förändras. Ett exempel på de traditionella och 

sociala mediernas samverkan av idag är rapporteringen av gasattacken den 21 

augusti 2013 i Damaskus. 12 Film, ljud och foto av döda barn spreds runt om i 

världen via både TV, radio och såväl sociala medier som nyhetssajter. Filmerna 

och bilderna fick världens medborgare och makthavare att reagera. Samtidigt 

blev det tydligt att användare av sociala medier och pressen börjat samspela i 

informationsspridningen.  

En frågeställning som ansluter till problematiken är definitionen av begreppet 

journalist. Blir användare av sociala medier plötsligt journalister om de sprider 

information? I Europarådets ”Recommendation No R (2000) 7 of the 

Committee of Ministers to member states on the right of the journalists not to 

disclose their sources of information” ger anledning att anta att begreppet 

journalist ska tolkas brett. En bloggare eller användare av sociala medier skulle 

mycket väl kunna falla in under definitionen: 

                                                
12http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324665604579078960813544386.html(häm
tad den 25 september 2013). 
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“the term "journalist" means any natural or legal person who is regularly or 
professionally engaged in the collection and dissemination of information to the 
public via any means of mass communication"13 

Internetsamhället har medfört många positiva konsekvenser men också en 

mycket negativ konsekvens. Internetutvecklingen har lett till att ett 

övervakningssamhälle har skapats. Ingen är längre hemligt på internet. Allting 

lagras och även de allra tuffaste säkerhetsspärrarna kan knäckas.14 Detta hotar i 

allra största grad journalistiska källors anonymitet.15  

Utmaningarna tycks vara större och fler än någonsin men också möjligheterna 

tycks vara oändliga. Mot bakgrund av de utmaningar som står för dörren 

behöver skyddet för yttrandefrihet, journalistiska källor och pressfriheten 

erbjuda ett starkare skydd och vara anpassat till ett samhälle i förändring. 

Därför måste möjligheterna att utvidga skyddet för journalistiska källor och 

yttrandefriheten som helhet noga utforskas.  Denna uppsats strävar efter att 

vara ett bidrag till detta.  

2 SYFTE 

Syftet med framställningen är att undersöka hur ett effektivt källskydd bör vara 

konstruerat. Uppsatsen undersöker om Europakonventionens bestämmelser om 

yttrande- och informationsfrihet och den tillhörande praxisen från 

Europadomstolen garanterar en möjlighet att effektivt sprida och ta emot 

information i det demokratiska samhället. Även det svenska systemet kommer 

delvis behandlas i syfte att jämföra det svenska systemet med det i 

Europakonventionen. Huvudfrågan tar avstamp i vilken utformning av 

källskyddet som tjänar sitt syfte på det mest effektiva sättet. I det 

sammanhanget kommer att diskuteras vad källskyddet bör skydda i förhållande 

till den rådande raska samhälleliga utveckling där tekniken särskilt förändrar 

förutsättningarna. I detta sammanhang söker framställningen anlägga ett 

helhetsperspektiv som inte bara fokuserar på källskyddet, utan på alla 

                                                
13 Appendix to Council of Europe Recommendation No R (2000) 7 of the Committee of 
Ministers to Member States on the Right of the Journalists not to Disclose their Sources of 
Information. Adopted on 8 March 2000, s 1.  
14 http://www.theguardian.com/world/2013/sep/05/nsa-gchq-encryption-codes-security 
(Hämtad den 6 september 2013). 
15 http://www.svd.se/kultur/kulturdebatt/kallskyddet-maste-garanteras_6390343.svd(hämtad 
den 8 oktober 2013). 
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regleringar som på liknande sätt som källskyddet stimulerar ett mottagande och 

spridande av information.  

3 AVGRÄNSNINGAR 
I huvudsak berörs i framställningen frågor rörande det journalistiska 

källskyddet; rätten för journalister att hålla sina källor hemliga och rätten för 

källorna att förbli anonyma. Yttrandefriheten som grundprincip i förhållande 

till källskyddet behandlas i stor uträckning. Diskussionen har utgångspunkt i 

det av Europadomstolen utformade begreppet ”chilling effect”, som i 

framställningen kommer benämnas som en ”hämmande effekt” på det fria 

informationsflödet. Diskussion om förverkligandet av ett fritt informations-

flöde kommer att ta stor plats i framställningen. Europadomstolen lägger stor 

vikt vid denna faktor när den avgör om rätten till yttrandefrihet och det 

journalistiska källskyddet har blivit inskränkt.  

Yttrandefrihet har många motstående intressen, vilka jag inte ämnar beröra i 

större grad. De många motstående intressena kommer istället att beröras i ett 

större sammanhang, men någon särskild diskussion kring när en rättighet ska 

stryka på foten till fördel för en annan kommer inte att göras.  Vad gäller de 

motstående intressena är förtal och hot kanske de allra tydligaste. De svåra 

frågeställningarna uppstår ofta i förhållande till yttrandefrihetens motstående 

intressen, och hur yttrandefriheten ska begränsas för att garantera andra 

rättigheter. Min framställning tar istället avstamp i yttrandefrihetens principer 

och försöker svara på några viktiga frågor vad gäller källskyddets optimala 

effektivitet. I bästa fall lyckas framställningen ställa några nya viktiga frågor.  

Även lojalitetsplikten inom både det offentliga och privata är en annan aspekt 

som angränsar till yttrandefrihet. Lojalitetsplikten hämmar anställda att 

uttrycka sina åsikter och tankar. Integritetsskäl och kampen mot terror är andra 

viktiga aspekter. Arbetet syftar i första hand att fastslå den fundamentala 

betydelsen av yttrandefrihet och källskydd och lämnar det till läsaren att väga 

detta intresse mot något annat.  

Existensen av whistleblowers utgör en intressant grund för diskussion vad 

gäller idén om tillförsäkrandet av ett fritt informationsflöde. Dessa personer 

lämnar ut information utan tanke på den skada de själva kan åsamkas av 
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uppgiftslämnandet. Whistleblowing har med andra ord ett komplicerat 

förhållande till det journalistiska källskyddet som syftar till att skydda 

uppgiftslämnare att åsamkas skada. Skulle varje människa, i likhet med 

whistleblowers, vara likgiltiga inför eventuella negativa konsekvenser eller 

sätta samhällets intressen framför sina egna skulle källskyddet inte behöva 

existera i syftet att stimulera det fria informationsflödet. Tyvärr har det inte 

funnits utrymme att undersöka denna del i den utsträckning den förtjänar. 

Diskussionen gränsar till filosofiska och antropologiska diskussioner som 

försvårat den juridiska diskussionen. Många av utgångspunkterna i 

diskussionen hade lämnats åt slumpen vilket riskerat att göra den juridiska 

analysen till rena spekulationer. En ansats till att undersöka whistleblowers 

förhållande till källskyddet har dock försökt göras i avsnitt 12.6 i syfte att reda 

ut vad som stimulerar ett fritt informationsflöde i ett demokratiskt samhälle.  

Processuella säkerhetsgarantier kan också tillförsäkra att källskyddet får ett 

mer praktiskt och effektivt genomslag i praktiken. Existensen av processuella 

säkerhetsgarantier utgör dock en större fråga som inte bara påverkar 

källskyddets effektivitet, utan samtliga rättigheter effektivitet. Frågan om 

processuella garantier har därför bedömts hamna utanför frågan om 

källskyddets optimala effektivitet.   

4 METOD 

Uppsatsen i sin helhet tar sin utgångspunkt i en rättsvetenskaplig metod. 

Framställningen har en komparativ utgångspunkt, och eftersträvar att jämföra 

Europakonventionen med TF och YGL i den utsträckning som är nödvändigt 

för syftet med uppsatsen. I kapitel 7 har jag vidare berört frågeställningar inom 

områden såsom filosofi- och historievetenskap i syfte att söka insikter i hur 

källskyddets optimala effektivitet ska konstrueras. Den rättsvetenskapliga 

metoden har sedan kompletterats mer specifikt med den teleologiska metoden. 

Anledningen till varför den teleologiska metoden har fått stort genomslag i 

detta arbete är just för att Europadomstolen ofta använder sig av denna metod. 

Europadomstolen avgöranden har utgjort en oerhört viktig källa i uppsatsen. 

Då källskyddets konstruktion i EKMR till stor del är syftesbestämd har jag 

gjort syftestolkningar av Europadomstolens uttalanden utifrån ”Council of 

Europe Recommendation No R (2000) 7 of the Committee of Ministers to 
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member states on the right of the journalists not to disclose their sources of 

information” och doktrin. Danelius bok Mänskliga rättigheter i europeisk 

praxis har i denna del varit till hjälp. Utöver rättsvetenskaplig och teleologisk 

metod har uppsatsen i denna del inslag av rättsdogmatisk metod. Jag har av 

framställningsmässiga skäl exempelvis försökt systematisera 

Europadomstolens praxis i en koherent helhet; detta för att jämförelsen med 

svensk reglering ska bli tydlig. Detta har i viss mån varit problematiskt då 

Europadomstolens praxis ska tolkas utifrån det specifika fallet.16 Det bästa 

sättet att skapa en helhetsbild i framställningen har varit att redogöra för ett 

antal viktiga avgörandet, och utifrån det dra några viktiga slutsatser.  

Undersökningen av hur ett effektivt källskydd bör konstrueras kräver att 

frågeställningar vad gäller yttrandefrihet, pressfrihet och dagens 

teknikutveckling tas i beaktande. Europadomstolens praxis har därför också 

varit en viktig källa till hur dessa förhåller sig till varandra. Då 

Europakonventionen har en särställning i svensk lag genom RF 2:19 har 

Europadomstolens praxis utgjort den primära källan och det är också därför 

som uppsatsen tar sin utgångspunkt i Europakonventionen och 

Europadomstolens praxis.  

Vad gäller särskilt på EU-rättens område är Europadomstolens praxis helt 

styrande för tolkningen av yttrandefriheten i den utsträckning som inte EU-

domstolen väljer att tillförsäkra en högre skyddsnivå. Praxis från EU-

domstolen är dock minimal. För att utreda EU-rättens reglering på 

yttrandefrihetsområdet har jag tagit del av rapporter och doktrin. High Level 

Group on Media Freedom and Pluralism är en oberoende utredningsgrupp som 

fått i uppgift att inför kommissionen presentera en rapport med 

rekommendationer om hur man ska tillse ”respect, protection, support and 

promotion of pluralism and freedom of the media in Europé”.17 Denna rapport 

är enligt min mening vägledande för hur EU-rätten på yttrandefrihetsområdet 

kommer att utvecklas. Rättighetsstadgan har till syvende och sist utgjort den 

primära källan i det här avseendet. Detta rättsområde i EU befinner sig ännu i 

                                                
16 Goodwin mot Förenade konungariket [GC], 27 mars 1996, appl. no. 17488/90, para. 40. 
17 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/high-level-group-media-freedom-and-pluralism(hämtad 
den 9 oktober 2013). 
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sin linda, och det är oklart åt vilket håll utvecklingen kommer att gå. I denna 

del har tolkningar av rättighetsstadgan och rapporter gjorts för att utröna 

utvecklingens troliga riktning.   

Det svenska systemet för yttrandefrihet har i korthet redogjorts för. 

Framställningen har fokuserat på att undersöka de särskilda konstruktioner som 

TF och YGL innehåller och som främjar det fria informationsflödet. Vad gäller 

den svenska regleringen av källskyddet har jag tagit avstamp i lagstiftningen 

och dess förarbeten. Ytterligare vägledning har Warnling-Nerep & Bernitz bok 

En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet och Strömbergs & Lundells bok 

Grundlagsskyddad yttrandefrihet erbjudit. Systematisering och tolkning av 

svenska lagregler enligt den rättsdogmatiska metoden har således varit av 

betydelse vid diskussionen om vad som utgör ett effektivt källskydd. 

Särskilt under kapitel 11 har jag tagit del av empiriskt material från 

huvudsakligen Statistiska centralbyrån. Det är en allmän uppfattning att dagens 

samhälle är ett informationssamhälle där en stor majoritet av befolkningen 

använder sig av internet dagligen. Statistiska centralbyråns rapport 

”Privatpersoners användning av datorer och internet” har svart på vitt kunnat 

bekräfta internets genomslag i samhället. Rapporten har utgjort en stor källa till 

faktiska omständigheter som kunnat ligga till grund för diskussionen kring den 

tekniska utvecklingens påverkan på källskyddets juridiska reglering. Denna 

omfattande rapport har inneburit att någon egen undersökning inte varit 

nödvändig.  

Framställningen har vidare sökt jämföra olika regleringar av yttrandefrihet och 

källskydd i svensk rätt och Europakonvention. Olikheterna i de juridiska 

lösningarna men också skillnader i den juridiska metoden vad gäller svensk rätt 

och europarätt har varit barriärer att ta sig igenom och har gjort en direkt 

jämförelse mycket svår. YGL och TF har därför berörts i den bemärkelsen att 

dess speciella konstruktion kunnat tjäna som vägledning i den slutliga 

diskussionen om källskyddets optimala effektivitet. TF och YGL anlägger i 

förhållande till Europakonventionen en högre skyddsnivå för journalistiska 

källor inom det område där grundlagarna är tillämpliga. Eftersom TF och YGL 

inte är tillämpliga i alla situationer har komparationen därför främst tagit sikte 

på specifika frågor; så som hur allmänna handlingar, tystnadsplikt, 
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ansvarsfrihet och efterforskningsförbud stimulerar ett fritt informationsflöde i 

ett demokratiskt samhälle. Jag har valt att inte närmare gå in på 

Yttrandefrihetskommitténs utredning En översyn av tryck- och yttrandefriheten 

(SOU 2012:55). Huvudsyftet med utredningen var där att undersöka om 

grundlagarna kunde göras teknikoberoende och förenas.  Eftersom jag valt att 

inte gå in djupare på TF och YGL:s rent tekniskt-juridiska 

tillämpningskonstruktion har jag därför i huvudsak valt andra källor. 

Utredningen berör inte min frågeställning närmare. Istället har Herdis 

Thorgeirsdottir avhandling Journalism Worthy of the Name legat till grund för 

resonemanget om pressens utmaningar i informationssamhället.  

Bedömningen av vad som är ett optimalt källskydd påverkas ständigt av yttre 

omständigheter som hastig teknisk utveckling. Diskussioner av denna typ 

riskerar alltid att bli inaktuell när nya tekniska lösningar utvecklas. Med detta i 

åtanke är analysen av källskyddets optimala effektivitet därför av mer abstrakt 

karaktär. Detta är inte alltid fördelaktigt.  Analysen har dock, menar jag, varit 

tvungen att göras med endast viss förankring i omständigheter som är 

verklighet idag, då denna verklighet mycket väl kan vara ett luftslott imorgon. 

Slutsatserna är av allmän karaktär och syftar inte till att ge svar på specifika 

frågor utan snarare vara en vägledning inför framtidens utmaningar. Det är 

visserligen oerhört viktigt att basera lagstiftning på verkliga problem och 

förutsättningar. De grundläggande principerna menar jag dock blir allra 

tydligast när problemställningen kan destilleras till att handla om en mycket 

enkel grundfråga. Det blir sedan givetvis aktuellt att försöka applicera 

slutsatserna på verkligheten.  

Jag har redan i den inledande bakgrunden försökt måla upp en bild av vilken 

ställning rättigheten, det journalistiska källskyddet, har idag. Yttrandefrihetens 

principer är abstrakta och på ett sätt otillgängliga. Det är enligt min uppfattning 

viktigt att alltid belysa hur en liten handling, eller till synes ofarlig sådan, 

riskerar att nagga yttrandefriheten i kanten. Detta inbegriper att gränserna för 

vad som ska förbjudas och tillåtas är flytande. Innebär en lagstiftning en alltför 

långtgående inskränkning riskeras att endast en urholkad rätt till yttrandefrihet 

blir kvar. Var gränsen ska gå blir därför svårt att bestämma. På grund av 

problemställningarnas abstrakta karaktär har jag försökt presentera exempel 
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från verkligheten för att göra denna rättighet och de problemställningar den 

medför lite mer konkreta.  

5 DISPOSITION 
Arbetet spänner över flera rättsområden men samtidigt har den en gemensam 

nämnare; nämligen grundläggande fri- och rättigheter och mer specifikt 

yttrandefriheten och dess källskydd. Uppsatsen behandlar såväl europarätt, 

statsrätt som rättsinformatik. Alla dess aspekter sammanflätas i en diskussion 

kring vad som utgör ett effektivt källskydd och vilka andra instrument som 

stimulerar ett fritt informationsflöde. I ett särskilt kapitel behandlas också 

särskilt den tekniska utvecklingen.  

Framställningen tar avstamp i några filosofiska och historiska frågeställningar i 

kapitel 7. Syftet med detta kapitel är att anlägga ett större perspektiv än endast 

det juridiska. Givetvis är de tekniskt-juridiska lösningarna i fokus, men rätten 

till yttrandefrihet har en historisk grund och är ett fundament i det 

demokratiska samhället som har bäring även på juridiken. I kapitel 8 påbörjas 

sedan den juridiska framställningen. Europadomstolens praxis presenteras och 

källskyddets principer utkristalliseras. I kapitel 9 introduceras också EU:s och 

rättighetsstadgans reglering om yttrandefrihet och dess förhållande till 

Europakonventionen. I kapitel 10 redogörs därefter för den svenska regleringen 

i korthet samt vissa relevanta aspekter i förhållande till uppsatsens syfte. Den 

svenska regleringen blir särskilt intressant vad gäller dess förhållande till de 

specialregleringar som inte finns i Europakonventionen. Dessa tjänar som 

viktiga referenspunkter i den senare analysen. I kapitel 11 presenteras slutligen 

den tekniska utvecklingen och hur den eventuellt påverkar regleringen av rätten 

till det journalistiska källskyddet.  

I del 2 av uppsatsen påbörjas analysen. I kapitel 12 presenterar jag de olika 

juridiska konstruktioner jag uppfattar främjar ett fritt informationsflöde. Denna 

del tjänar sedan som utgångspunkt i kapitel 13. Det är i denna del som jag 

söker presentera mina slutsatser. Kapitlet utgörs av en diskussion kring det 

effektiva källskyddet och syftar till att ge vägledning och idéer i frågan om det 

journalistiska källskyddets optimala effektivitet.  
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6 BEGREPP 

Utgångspunkten för begreppsanvändningen i denna framställning tas ur 

Europarådets ministerkommittés antagna rekommendation ”Recommendation 

No. R(2000) 7.  

a. the term ”journalist” means any natural or legal person who is regularly 
or professionally engaged in the collection and dissemination of 
information to the public via any means of mass communication; 

b. the term ”information” means any statement or fact, opinion or ideas in 
the form of text, sound and/or picture; 

c. the term ”source” means any person who provides information to a 
journalist; 

d. the term ”information identifying a source” means, as far as this is 
likely to lead to the identification of a source: 
i. the name and personal data as well as voice and image of a 

source,  
ii. the factual circumstances of acquiring information from a 

source by a journalist, 
iii. the unpublished content of the information provided by a source 

to a journalist, and 
iv. personal data of journalists and their employers related to their 

professional work 
Definitionen av en journalist omfattar exempelvis i framställningen även en 
redaktör eller liknande.18  
 

Begreppet ”chilling effect” är en etablerad term i Europadomstolens praxis.19 

Begreppet förklaras som en ”hämmande effekt” på det fria informationsflödet i 

ett demokratiskt samhälle och förhindrar människor att utöva sin rätt att sprida 

och ta emot information. Särskilt i förhållande till journalistiska källor innebär 

termen att människor blir avskräckta från att kontakta journalister och media. 

Begreppet ”avskräckande effekt” förekommer därför i framställningen.  

Media har i ett demokratiskt samhälle en roll som ”public watchdog”. Detta 

innebär att media har ett ansvar att bland annat granska makten, uppdaga 

missförhållanden och lägga fram informationen i allmänhetens ljus.  

                                                
18 De Haes och Gijsels mot Belgien, 27 februari 1997, appl. no.19983/92, para 55. 
19 Financial Times Ltd m.fl. mot Förenade konungariket, 15 december 2009, appl. no. 821/03, 
para. 59; Sanoma Uitgevers B.V. mot Nederländerna [GC], 14 september 2010, appl. no. 
38224/03, para. 50; Voskuil mot Nederländerna, 22 november 2007, appl. no. 64752/01, para. 
65; Goodwin mot Förenade konungariket [GC], 27 mars 1996, appl. no. 17488/90, para. 39 
och Roemen och Schmit mot Luxemburg, 25 februari 2003, appl. no. 51772/99, para. 46.  
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”Whistleblowers” är från början ett engelskt uttryck och är ett brett begrepp. 

Whistleblowers är i regel en person som avslöjar missförhållanden eller 

felaktigheter genom att sprida informationen till pressen. Oftast har dessa 

personer i egenskap av anställning insyn i en organisation eller liknande 

tillgång till viss information om missförhållanden, skandaler eller orättvisor.  

Slutligen ska poängteras att begreppen till stor del är oberäkneliga. I vissa 

situationer är exempelvis två begrepp tydligt avskiljbara medan de i andra 

situationer är sammanflätade i varandra på ett sätt som gör det obefogat att dela 

på dem. Läsaren bör fokusera på att anlägga ett helhetsperspektiv.  
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DEL 1 

7 YTTRANDEFRIHETENS FILOSOFI OCH HISTORIA – 
ETT AVSTAMP 

Upplysningstanken tjänar som föredöme för dagens moderna samhälle och 

präglar ännu idag lagstiftningen på grundlagsnivå. Rörelsen under denna 

avgörande epok i historien, under 1700-talets senare hälft, utgick ifrån att 

människan skulle tro på sitt eget förnuft, kräva rättvisa av samhällets styrande. 

Total religionsfrihet och tolerans mot oliktänkande och politisk frihet var en 

grundval. Dessa tankar ledde slutligen också till idén om tryck- och 

yttrandefrihet.20 Många av filosoferna under frihet- och upplysningstiden hade 

en dröm om alla medborgares fria meningsutbyte.21 Upplysningstidens stora 

tänkare, så som Voltaire och Montesquieu, kunde knappast förutspå de 

tekniska landvinningar som skulle komma att ske och vilka möjligheter som 

stod för dörren.  

Den tekniska utvecklingen har medfört förhoppningarna om ett uppfyllande av 

den nästan utopiska upplysningstidens dröm om alla medborgares fria 

meningsutbyte. Ett öppet blogginlägg eller öppen statusuppdatering har 

potentialen att nås av samtliga aktiva användare på internet. I kontrast till 

upplysningstiden är tack vare den tekniska utvecklingen kanske inte längre de 

praktiska problemen de största hindren, utan snarare verkar moraliska och 

etiska tillkortakommanden som brist på tolerans hos oss som medborgare sätta 

stopp för en realisering av upplysningstankens drömsamhälle. Onekligen tycks 

det vara så som Europadomstolen uttrycker det i fallet Sunday Times mot 

Förenade konungariket att yttrandefrihetens realisering kräver samarbetsvilja 

från en upplyst allmänhet:  

These principles are of particular importance as far as the press is concerned. They are 
equally applicable to the field of the administration of justice, which serves the 
interests of the community at large and requires the co-operation of an enlightened 
public. 22 

 

 

  
                                                
20 upplysningen. http://www.ne.se/lang/upplysningen, Nationalencyklopedin (hämtad den 11 
september 2013). 
21 Petersson, Olof, Demokratirådets rapport 2007 Medierna och yttrandefriheten, s 177. 
22 The Sunday Times mot Förenade konungariket [no. 1] [plenary], 26 april 1979, appl. no. 
6538/74, para. 65. 
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8 EUROPADOMSTOLENS PRAXIS – YTTRANDEFRIHET 
SOM ETT CENTRALT ELEMENT I ETT 
DEMOKRATISKT SAMHÄLLE. 

Det journalistiska källskyddet existerar för att den fria pressen ska kunna utföra 

sin vitala samhällsfrämjande roll och således vara en del i upprätthållandet av 

det fria informationsflödet. Vad gäller källskyddet bör utgångspunkten vara att 

1) Journalistiska källor har en rätt att anonymt ta emot och sprida 

information, 

2) tidningar och dess journalister har en rätt att ta emot och sprida denna 

information.  

Det journalistiska källskyddet syftar till att stimulera pressens och källornas 

möjligheter till detta för att uppnå ett fritt information- och meningsutbyte i 

samhället.23 Regleringen tar särskilt sikte på information av allmänt intresse, så 

som korruption.24 

Yttrandefrihet och de närliggande rättigheterna så som källskydd, den fria 

pressen i egenskap av ”public watchdog”25 och informationsfrihet fastställs i 

artikel 10 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna. 

”1. Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet 
att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och 
oberoende av territoriella gränser.”26 

 Bestämmelsen utgör en relativ rättighet i konventionens mening. Detta innebär 

att rättigheten kan inskränkas. Det är upp till varje av konventionen bunden stat 

att rättfärdiga en inskränkning genom att visa att inskränkningen har haft stöd i 

lag, haft ett legitimt syfte och varit nödvändigt i ett demokratiskt samhälle 

enligt artikel 10.2 i Europakonventionen.27 Om staten inför Europadomstolen 

inte kan rättfärdiga en inskränkning föreligger en kränkning av rättigheten. Det 

säger sig självt att svåra gränsdragningar uppstår.  

                                                
23 Läs mer under 8.4. 
24 Guja mot Moldavien, 12 februari 2008, appl. no. 14277/04, para. 97 - ”on matters of general 
interest”; Ziembinski mot Polen, 24 juli 2012, appl. no. 46712/06, para. 57. 
25 Om ”public watchdog”, se avsnitt 8.2. 
26 Artikel 10.1, Europakonventionen. 
27 De höga fördragsslutande parterna, 47 stycken länder till antalet, som är bundna av 
Europakonventionen benämns i framställningen som staten.  
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8.1 Svenska statens förpliktelser genom Europakonventionen.28 
Den 1 januari 1995 trädde Lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen 

angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna i kraft. Genom denna lag inkorporerades Europakonventionen i 

svensk rätt. Dessutom infördes RF 2:2329 vilket i nuvarande lydelse stadgar att 

lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges åtagande på 

grund av Europakonventionen.30  

I enlighet med artikel 1 i EKMR har den svenska staten förbundit sig att 

garantera alla som befinner sig under Sveriges jurisdiktion de fri- och 

rättigheter som anges i artiklarna 2-18. Detta innebär att Sverige är skyldigt att 

tillförsäkra en minimumnivå av yttrandefrihet och följa Europadomstolens 

praxis.  

Europakonventionens bestämmelser riktar sig således i första hand till stater 

bundna av konventionen. Bestämmelserna är formulerade som förbud mot att 

göra ingrepp i den enskilda människans rättigheter. Staten måste avhålla sig 

från att inkräkta på en persons grundläggande rättigheter om det inte finns stöd 

i undantagsbestämmelserna. Detta innebär konkret att staten exempelvis inte 

får hindra någon att uttrycka sina åsikter. Sverige har alltså en negativ 

skyldighet att inte handla på ett visst sätt men också en positiv skyldighet att 

garantera den enskilda personen åtnjutande av yttrandefrihet också i relation till 

enskilda rättssubjekt.31 

8.2 Europadomstolens praxis om ”public watchdog”. 
Pressen kallas i Sverige för den ”tredje statsmakten”. I Europadomstolens 

praxis har i samma anda den granskande pressen benämnts för ”public 

watchdog”. Pressen är ett instrument som främjar demokratiska ideal. 32 

Europadomstolen har fastställt att för att uppnå sitt syfte får pressen i vissa fall 

använda exceptionella medel. Rollen som public watchdog innebär att 
                                                
28 För en redogörelse om Europakonventionens ställning som lag i Sverige, se 10.1. 
29 Numera RF 2:19. 
30 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till 
Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, 4., [uppdaterade] uppl., Norstedts juridik, 
Stockholm, 2012, s 39. 
31 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till 
Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, 4., [uppdaterade] uppl., Norstedts juridik, 
Stockholm, 2012, 53f. 
32 Herdis Thorgeirsdottir, Journalism worthy of the name: a human rights perspective on 
freedom within the press, Univ., Diss. Lund : Univ., 2003,Lund, 2003, s 225. 
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journalisten ibland måste provocera, chocka, störa vissa grupper av människor 

för att belysa olika sidor av verkligheten i syfte att skapa debatt i enlighet med 

principerna om pluralism, tolerans, vidsynthet. Utan dessa grundläggande 

komponenter kan inget demokratiskt samhälle existera.33 Europadomstolen har 

därför utformat en stor del av sin praxis kring pressens roll som ”public 

watchdog”34. Yttrandefrihetens betydelse och medias roll i samhället går med 

andra ord hand i hand. Den fria pressen fungerar enligt Europadomstolens 

praxis som en offentlig övervakare, ”public watchdog”, som har i uppgift att 

granska makthavare och missförhållanden i samhället. Europadomstolen har 

uttryckt betydelsen av fri press och har noga betonat dess avgörande roll i det 

demokratiska samhället.35   

8.3 Hur viktigt är källskyddet under artikel 10 EKMR?  
Det journalistiska källskyddets syfte är att upprätthålla ett fritt 

informationsflöde, och yttrandefrihet i helhet varför källskyddets existens har 

sitt stöd i rätten till yttrandefrihet. Källskyddet är konstruerat som en 

stödmekanism, för att ett fritt informationsflöde ska kunna realiseras, och 

förhindrar att rätten till yttrandefrihet inte blir illusorisk. Källskyddet är en 

viktig del i rätten till yttrandefrihet som kompletteras av pressens vitala roll 

som public watchdog.  

Det är viktigt att ha förståelse för den grundläggande betydelsen av 

yttrandefrihet i ett demokratiskt samhälle, för att sätta det i perspektiv till det 

journalistiska källskyddet. I fallet Handyside mot Förenade konungariket 

fastställde Europadomstolen att yttrandefrihet är ett centralt element i ett 

demokratiskt samhälle. Europadomstolen betonade att yttranden som upprör 

eller i viss mån förolämpar också skyddas under konventionen. Pluralism, 

tolerans och vidsynthet är ledord som måste genomsyra ett demokratiskt 

samhälle. Europadomstolen antyder i det sammanhanget att medborgarna i en 

demokrati bör acceptera långtgående yttranden och bör tåla motsättningar och 

                                                
33 ibid, 226; Lingens mot Österrike, 8 juli 1986, appli. no. 9815/82, para 41. 
34 Begreppet ”public watchdog” fastställdes i Barthold mot Tyskland, 25 mars1985, appl. no. 
8734/79, para. 58, och sedermera i plenum i fallet Lingens mot Österrike, 8 juli 1986, appli. no. 
9815/82, para 44.  
35 Se Jersild mot Danmark [GC], 23 september 1994, appl. no. 15890/89, para. 31; Goodwin 
mot Förenade konungariket [GC], 27 mars 1996, appl. no. 17488/90, para. 39; Bladet Tromsø 
and Stensaas mot Norge [GC], 20 maj 1999, appl. no. 21980/93, para. 59; Selistö mot Finland, 
16 november 2004, appl. no. 56767/00, para. 48.   
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meningsskiljaktigheter.36 Principerna som fastställs i Handyside mot Förenade 

konungariket har sedermera bekräftats i otaliga fall.  

Europadomstolen har i fallet The Observer and Guardian mot Förenade 

konungariket fastställt ett antal grundprinciper rörande hur artikel 10 i 

Europakonventionen ska bedömas. 37  Domstolen har fastställt att 

yttrandefriheten är en grundbult i det demokratiska samhället. I bland annat 

fallet Wille mot Liechtenstein har Europadomstolen bekräftat dessa principer 

och uttalat:  

Freedom of expression constitutes one of the essential foundations of a democratic 
society and one of the basic conditions for its progress and each individual’s self-
fulfilment.38 

I de ovan nämnda fallen, och i Europadomstolens praxis som helhet har 

yttrandefriheten i relation till den fria pressen fastställts vara särskilt viktig. På 

samma sätt som pressen har en rätt att sprida information har allmänheten en 

rätt att ta emot denna information. En annan ordning skulle urholka pressens 

vitala roll som public watchdog.39 En ytterligare princip är att staten ska ges en 

viss, om än begränsad, bedömningsmarginal i frågor rörande yttrandefrihet och 

det journalistiska källskyddet. Ytterst är det ändå Europadomstolen som får 

sista ordet. Europadomstolen ska granska eventuella ingrepp ”in the light of the 

case as a whole”.40 Det är viktigt, fastställer Europadomstolen, att anlägga ett 

helhetsperspektiv och ta alla relevanta omständigheter i beaktande.  

Det journalistiska källskyddet är alltså del i ett komplext juridiskt system för 

upprätthållandet av ett fritt informationsflöde. Kan inte källor garanteras 

anonymitet kommer dessa källor inte vilja lämna information till pressen. Utan 

källskyddet hade en konstant hämmande effekt på det fria informationsflödet 

varit ett faktum. Förhållandet att allmänheten inte kan garanteras anonymitet 

hämmar deras benägenhet att tipsa om missförhållanden och liknande. Om 

                                                
36 Handyside mot Förenade konungariket [plenary] 7 december 1976, appl. no. 5493/72, para 
49. 
37 The Observer and Guardian mot Förenade konungariket [plenary], 26 november 1991, appl. 
no. 13585/88, para. 59.  
38 Wille mot Lechteinstein (GC), 28 oktober 1999, appl. no. 28396/95, para 61 
39  Rätten att ta emot information fastslås i fallen Fressoz och Roire mot Frankrike (GC), 21 
januari 1999, appl. no. 29183/95, The Observer and Guardian mot Förenade konungariket 
[plenary], 26 november 1991, appl. no. 13585/88; och Jersild mot Danmark (GC), 23 
september 1994, para. 31. 
40 The Observer and Guardian mot Förenade konungariket [plenary], 26 november 1991, appl. 
no. 13585/88para 59 (d). 
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journalister inte får tips stryps en stor del av informationsflödet. Precis som 

yttrandefriheten är därför källskyddet såsom fastslagits bland annat i fallet 

Wille mot Liechtenstein, en grundbult i det demokratiska samhället.  

8.4 Det fria informationsflödet i förhållande till källskyddet och 
pressens roll som public watchdog.  

De komplicerade förhållandet mellan källskyddet, det fria informationsflödet 

och pressens särskilda roll som public watchdog är relevant i förhållande till 

källskyddets optimala effektivitet. Rätten till yttrandefrihet består 

sammanfattningsvis av dessa essentiella komponenter.41 Pressens särskilda roll 

som public watchdog syftar till spridning av information i bred omfattning, 

kvalitet och karaktär och att personer i maktställning granskas. En viktig roll 

som pressen innehar är att förhindra maktmissbruk och korruption. Detta görs 

genom att, så som Herdís Thorgeirsdottir uttrycker det, ”growl at corrupt forces 

in power”.42 En av medias främsta uppgift är med andra ord att skälla på 

maktinstitutioner i egenskap av den vakthund den är. Källskyddet är som 

nämnts en stödreglering för pressen, ett hjälpmedel för att kunna fullgöra sin 

funktion. Europadomstolen har fastställt att den vitala rollen som public 

watchdog är i fara vare gång journalistiska källor hotas att röjas.43 Slutsatsen av 

domstolens uttalande blir att journalisters roll som public watchdog urholkas 

utan ett fungerande källskydd. Varje gång en åtgärd leder till att det fria 

informationsflödet stryps, uppstår en hämmande effekt på utbytet av 

information i samhället. Rätten till yttrandefriheten kan då i praktiken bli 

illusorisk. En hämmande effekt uppstår i hela systemet. Europadomstolen 

uttrycker att en ”chilling effect” uppstår.44 

Det föreligger alltså en växelverkan. Det säger sig själv att källskyddet blir helt 

funktionslöst om det inte finns en fri press som allmänheten kan tipsa. Finns 

                                                
41 Se bl.a. The Sunday Times mot Förenade konungariket [no. 1] [plenary], 26 april 1979, appl. 
no. 6538/74, para. 65; The Observer and Guardian mot Förenade konungariket [plenary], 26 
november 1991, appl. no. 13585/88, para. 59; Goodwin mot Förenade konungariket [GC], 27 
mars 1996, appl. no. 17488/90, para. 39; Sanoma Uitgevers B.V. mot Nederländerna [GC], 14 
september 2010, appl. no. 38224/03, para. 50.   
42 Herdis Thorgeirsdottir, Journalism worthy of the name: a human rights perspective on 
freedom within the press, Univ., Diss. Lund : Univ., 2003,Lund, 2003, s 225ff 
43 Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V m.fl mot Nederländerna, 22 november 
2012, appl. no. 39315/06, para. 127.  
44 Goodwin mot Förenade konungariket [GC], 27 mars 1996, appl. no. 17488/90. 39, Sanoma 
Uitgevers B.V. mot Nederländerna [GC], 14 september 2010, appl. no. 38224/03, para. 51. 
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det inte en fri press, kan man också vara säker på att informationsflödet inte är 

fritt och kraftigt begränsat.45 

8.5 Strävan efter ett fritt informationsflöde.  
Europadomstolens praxis utgår ifrån att vissa åtgärder kan hämma 

journalistiska källor att lämna information av intresse för allmänheten. 

Europadomstolens praxis syftar till att undvika en hämmande effekt.  

I fallet Roemen och Schmit mot Luxemburg uttrycker Europadomstolen att 

källskyddet är en hörnsten i pressfriheten. Utan ett källskydd kan journalistiska 

källor bli avskräckta från att lämna information av allmänintresse till 

journalister. Således riskerar denna information att aldrig spridas till 

allmänheten. Utan ett källskydd konstaterar Europadomstolen att pressens 

vitala roll som public watchdog undermineras och möjligheten att lämna 

pålitlig och riktig information försvåras betydligt.46 Europadomstolen har i 

Telegraaf Media mot Nederländerna sedermera slagit fast att med hänsyn till 

pressfrihetens betydelse i ett demokratiskt samhälle och den potentiella 

avskräckande effekt en åtgärd som röjer en källas identitet har på pressfriheten 

är en sådan åtgärd ofta inte förenligt med Europakonventionens artikel 10. En 

sådan inskränkning kan endast rättfärdigas om det finns en ”overriding 

requirement in the public interest”.47 Med andra ord innebär det att när en 

hämmande effekt uppstår och artikel 10 inskränks, finns det mycket litet 

utrymme för att rättfärdiga en sådan inskränkning.  

8.5.1 Hämmande effekter på det fria informationsflödet 
När en hämmande effekt uppstår rubbas grundläget och nuvarande och 

framtida informationslämnare får plötsligt anledning att oroa sig om de vid 

lämnande av anonyma uppgifter till journalister kommer att få förbli anonyma. 

Europadomstolen har exempelvis fastställt att en hämmande effekt uppstår 

                                                
45 Bladet Tromsø and Stensaas mot Norge [GC], 20 maj 1999, appl. no. 21980/93, para 64. 
46 Roemen och Schmit mot Luxemburg, 25 februari 2003, appl. no. 51772/99, para. 46. 
47 Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V m.fl mot Nederländerna,22 november 
2012, appl. no. 39315/06, para 127. Om ”overriding requirement in the public interest” se 
fallen Goodwin mot Förenade konungariket [GC], 27 mars 1996, appl. no. 17488/90, para. 39; 
Voskuil mot Nederländerna, 22 november 2007, appl. no. 64752/01, para. 65; Financial Times 
Ltd m.fl. mot Förenade konungariket, 15 december 2009, appl. no. 821/03, para. 59; och 
Sanoma Uitgevers B.V. mot Nederländerna [GC], 14 september 2010, appl. no. 38224/03, 
para. 51. 
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varje gång som det framstår som att en journalist tvingas röja sina källor.48 Kan 

dessa källor inte garanteras anonymitet, kan de inte heller garanteras att de inte 

utsätts för negativa konsekvenser. Detta är omständigheter som leder till att 

journalistiska källor avstår från att lämna information.  

Det ska poängteras att det saknar betydelse om en åtgärd de facto inte 

realiseras. Det saknar med andra ord betydelse enligt Europadomstolens praxis 

om en viss åtgärd inte leder till att en källa röjs. Inte heller syftet med åtgärden 

spelar någon större roll.  Vad som har betydelse är hur en viss åtgärd uppfattas 

och framstår för allmänheten. Europadomstolen har i fallen Financial Times 

mot Förenade konungariket och Sanoma Uitgevers mot Nederländerna 

fastställt att en hämmande effekt riskerar att uppstå varje gång det framstår 

som att en journalist bidrar till att okända källor identifieras.  

While it is true that no search or seizure took place in the present case, 

the Court emphasises that a chilling effect will arise wherever 

journalists are seen to assist in the identification of anonymous 

sources.49 

I fallet Sanoma Uitgevers mot Nederländerna ville polisen ha uppgifter om 

tidningens källor för att undersöka en ouppklarad bilstöld. Polisen hotade en 

tidningsredaktion med husrannsakan för att få ut informationen. En 

husrannsakan skulle leda till att tidningsredaktionen skulle tvingas stänga ned 

under en mycket viktig nyhetshelg. Tidningen tvingades lämna ut 

informationen, och trots att någon faktiskt husrannsakan inte genomförts 

ansågs själva påtryckningen tillräckligt för att rätten till källskyddet skulle 

inskränkas. Europadomstolen underströk alltså i detta fall att även om en åtgärd 

inte genomförs, kan den leda till att en hämmande effekt uppstår om det 

framstår som att pressen hjälper till vid identifieringen av anonyma källor.  

Sammantaget finns det, med anledning av Europadomstolens slutsats om när 

en hämmande effekt uppstår, många olika åtgärder som kan leda till en 

hämmande effekt på det fria informationsflödet. Utgångspunkten är att alla 
                                                
48 Financial Times Ltd m.fl. mot Förenade konungariket, 15 december 2009, appl. no. 821/03, 
para 70.  
49 Sanoma Uitgevers B.V. mot Nederländerna [GC], 14 september 2010, appl. no. 38224/03, 
para. 71 och Financial Times Ltd m.fl. mot Förenade konungariket, 15 december 2009, appl. 
no. 821/03, para. 70.  
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handlingar som leder till negativa konsekvenser för en källa är förenat med en 

hämmande effekt. Praxis på området är etablerad men innehåller också många 

luckor. Det är därför svårt att skapa en tydlig bild av rättsläget.  

Handlingar som motarbetar, eller avskräcker källor med tillförlitlig information 

om exempelvis missförhållanden eller liknande ifrån att träda fram eller dela 

denna vetskap med pressen är oftast inte förenliga med artikel 10.  Andra 

typfall som faller in under Europakonventionens journalistiska källskydd är fall 

där det framstår som att journalister tvingas att röja sina källor, när det framstår 

som att källor pressas att erkänna att de har lämnat känslig information till 

pressen eller när journalister, eller röjda källor straffas genom sanktioner, 

såsom böter, fängelse eller annan påföljd som skulle tänkas avskräcka 

journalister att i framtiden sprida information. Någon tydlig systematik i 

Europadomstolen finns inte, men bedömningen utgår ifrån vilka åtgärder som 

leder till en ”hämmande effekt” på det fria informationsflödet eller 

”avskräckande effekt” på framtida källor.  

I fallet Voskuil mot Nederländerna hade en journalist som fått uppgifter som 

rörde missförhållanden inom polisen förelagts att avslöja sin källa. I fallet 

Goodwin mot Förenade konungariket [GC] hade en journalist ålagts att lämna 

uppgifter som kunde leda till att en av dennes källor identifierades. I båda 

fallen fastställde Europadomstolen att ett åläggande som tvingar en journalist 

att lämna uppgifter om en källa riskerar en ”chilling effect”. En kränkning av 

artikel 10 EKMR förelåg på den grunden då åtgärden inte kunde rättfärdigas. I 

fallet Sanoma Uitgevers mot Nederländerna underströk Europadomstolen ännu 

en gång att en hämmande effekt uppstår varje gång som det framstår som att 

pressen hjälper till vid identifieringen av anonyma källor.50 

Även ett straff eller reprimand kan leda till en hämmande effekt. Fallet Wille 

mot Liechtenstein får tjäna vägledning i detta avseende.  

”The announcement by the Prince of his intention not to reappoint the applicant to a 
public post constituted a reprimand for the previous exercise by the applicant of his 
right to freedom of expression and, moreover, had a chilling effect on the exercise by 
the applicant of his freedom of expression, as it was likely to discourage him from 
making statements of that kind in the future.”51 

                                                
50Sanoma Uitgevers B.V. mot Nederländerna [GC], 14 september 2010, appl. no. 38224/03, 
para. 65ff. 
51Wille mot Lechteinstein (GC), 28 oktober 1999, appl. no. 28396/95, para. 50. 
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Sammanfattningsvis uppstår en hämmande effekt varje gång det framstår för 

allmänheten, det vill säga gruppen av potentiella framtida journalistiska källor, 

som att källskyddet inte kommer att skydda informationsmeddelare från att 

utsättas för negativa konsekvenser av sitt handlande. Det är inte ändamålsenligt 

att dela upp rättspraxis i olika kategorier. En subjektiv präglad bedömning ter 

sig nödvändig, och det verkar helt enkelt inte finnas några klara gränser för när 

en hämmande effekt uppstår. Politik och rådande europeisk konsensus har en 

stor effekt på tillämpningen. Det finns inte några klara riktlinjer inom detta 

område. I situationen när en källa påstås vara känd finns ännu ingen klar 

vägledning för den källans skydd. Ett inte ännu kommunicerat mål från Norge 

kan peka i rätt riktning om det tas upp till prövning.52  

8.5.1.1 Förlags och tidningars skydd 

Europadomstolen har konstaterat att en åtgärd som har negativ påverkan på 

exempelvis en tidnings verksamhet kan ge upphov till en hämmande effekt. 

Tidningar och förlag är starkt kopplade till begreppet ”public watchdog” och 

ges ett starkt skydd. Juridiska personer kan inte på samma sätt utsättas för 

negativa konsekvenser som fysiska personer men likväl kan exempelvis 

tidningens rykte påverkas negativt ur framtida källors perspektiv.53 Detta kan i 

sin tur påverka tidningens möjlighet att sprida och ta emot information. Även 

Recommendation No. R (2000) 7 stödjer denna tanke och konstaterar att 

tidningar som arbetsgivare till journalister ofta också är innehavare av 

journalistiskt material.54 

8.6 Rättfärdigandet av en inskränkning.  
Som tidigare konstaterat så uppstår en inskränkning av rätten till yttrandefrihet 

när en hämmande effekt på det fria informationsflödet uppstår.55  När en 

inskränkning har skett måste åtgärden rättfärdigas för att åtgärden inte ska 

konstituera en kränkning. Hur tillämpningen av inskränkningsmöjligheterna i 

                                                
52 Høyesterett HR-2011-1848-A - Rt-2011-1266, - väntar på att kommuniceras av 
Europadomstolen. 
53 Sanoma Uitgevers B.V. mot Nederländerna, [GC], 14 september 2010, appl. no. 38224/03, 
para. 89; Voskuil mot Nederländerna, 22 november 2007, appl. no. 64752/01, para. 71 
54 Appendix to Council of Europe Recommendation No R (2000) 7 of the Committee of 
Ministers to Member States on the Right of the Journalists not to Disclose their Sources of 
Information. Adopted on 8 March 2000,s. 3, II – 13(i) 
55 Se avsnitt 8.5.1 
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art 10 EKMR bedöms i Europadomstolen är av intresse i denna uppsats. 

Kunskap om hur bedömning görs är av vikt för att de lege ferenda kunna 

diskutera problematiken kring flexibilitet kontra förutsebarhet. 

Europadomstolens bedömningar är flexibla i förhållande till motsvarande 

bestämmelser i svensk rätt. Europadomstolen tar sin utgångspunkt i varje 

enskilt fall och är kasuistisk. Europakonventionens andra stycke i artikel 10 

fastställer villkoren för inskränkningar av yttrandefriheten: 

10.2. Eftersom utövandet av de nämnda friheterna medför ansvar och skyldigheter, får 
det underkastas sådana formföreskrifter, villkor, inskränkningar eller straffpåföljder 
som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med 
hänsyn till statens säkerhet, till den territoriella integriteten eller den allmänna 
säkerheten, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral 
eller för annans goda namn och rykte eller rättigheter, för att förhindra att förtroliga 
underrättelser sprids eller för att upprätthålla domstolars auktoritet och opartiskhet. 

 

Hur bedömningen görs beror helt på omfattningen av den hämmande effekten 

och de speciella omständigheterna i det specifika fallet. Att inskränkningar av 

källskyddet påverkar journalistens roll som public watchdog är en 

omständighet som ska vägas in och likaså karaktären av yttrandena. I 

Europadomstolens praxis görs rättfärdigandet i tre steg. Domstolen prövar om 

åtgärden har haft stöd i lag, haft ett legitimt syfte och varit nödvändig i ett 

demokratiskt samhälle.  

Saknar en inskränkning av yttrandefriheten stöd i lag föreligger per automatik 

en kränkning av artikel 10. I fallet Goodwin mot Förenade konungariket 

fastslog Europadomstolen att en lag måste formuleras med sådan precision och 

tydlighet att den berörda personen kan förutse konsekvenserna av sitt 

handlande. 56  

Artikel 10.2 stadgar att inskränkningarna ska ha ett särskilt ändamål; ett 

legitimt syfte. De legitima syftena för inskränkning enligt artikel 10 är 

hänsynen till statens säkerhet, den territoriella integriteten eller allmänna 

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

moral eller för annans goda namn och rykte eller rättigheter, för att förhindra 

att förtroliga underrättelser sprids eller för att upprätthålla domstolars auktoritet 

                                                
56 Goodwin mot Förenade konungariket [GC], 27 mars 1996, appl. no. 17488/90, para. 31. Se 
även The Sunday Times mot Förenade konungariket [no. 1] [plenary], 26 april 1979, appl. no. 
6538/74, para. 49; Amann mot Schweiz [GC], 16 februari 2000, appl. no. 27798/95, para. 56; 
Malone mot Förenade konungariket, 2 augusti 1983, appl. no. 8691/79, para. 66. 
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och opartiskhet. 57 Det utgör exempelvis ett legitimt syfte att utreda identiteten 

av en källa för att en annan persons rätt till rättvis rättegång ska tillgodoses. I 

kommissionsfallet Brittish Broadcasting Corporation mot Förenade 

konungariket fastställde domstolen att åläggande av vittnesplikt i det specifika 

fallet svarade mot det legitima syftet av att bibehålla auktoriteten och 

opartiskheten hos domstolsväsendet.58  

Det sista steget i rättfärdigandets tre steg utgörs av en 

proportionalitetsbedömning. Straffets art och karaktär är faktorer att väga in i 

proportionalitetsbedömning. 59 Proportionalitetsbedömningen utgörs av en 

sammanvägning mellan de olika intressen som står mot varandra. 

Utgångspunkten vad gäller inskränkning av yttrandefriheten enligt artikel 10 är 

att endast en “overriding requirement in the public interest” kan rättfärdiga en 

inskränkning av källskyddet.60 Detsamma gäller källskyddet.  

Having regard to the importance of the protection of journalistic sources for press 
freedom in a democratic society and the potentially chilling effect an order of source 
disclosure has on the exercise of that freedom, such a measure cannot be compatible 
with Article 10 of the Convention unless it is justified by an overriding requirement in 
the public interest.61 

För att kunna göra en korrekt proportionalitetsbedömning har Europadomstolen 

fastställt att ”the full picture should be before the court” i fall rörande det 

journalistiska källskyddet.62 

Först när Europadomstolen finner att en inskränkning inte kan rättfärdigas med 

anledning av att ett av dessa kriterier inte är uppfyllda föreligger en kränkning 

av artikel 10. Det kan då bli aktuellt att staten blir skadeståndsskyldigt 

gentemot offret för kränkningen.  

Avslutningsvis är det viktigt att poängtera att Europadomstolen inte utgör en 

fjärde instans. I fallet Roemen and Schmitt mot Luxemburg har 
                                                
57 Danelius, 437ff 
58 British Broadcasting Corporation mot Förenade konungariket, [Com. dec.] 18 januari 1996, 
appl. no. 25798/94, s. 5 
59 Cumpana och Mazare mot Rumänien(GC), 17 december 2004, appl. no. 33348/96, para 111, 
114; Ceylan mot Turkiet [GC], 8 juli 1999, appl. no. 23556/94, para. 37. 
60 Voskuil mot Nederländerna, 22 november 2007, appl. no. 64752/01, para. 65. Goodwin mot 
Förenade konungariket [GC], 27 mars 1996, appl. no. 17488/90, para. 39; Roemen och Schmit 
mot Luxemburg, 25 februari 2003, appl. no. 51772/99, para. 46; Telegraaf Media Nederland 
Landelijke Media B.V m.fl mot Nederländerna, 22 november 2012, appl. no. 39315/06, para. 
131. 
61 Voskuil mot Nederländerna, 22 november 2007, appl. no. 64752/01, para. 65. 
62 Sanoma Uitgevers B.V. mot Nederländerna [GC], 14 september 2010, appl. no. 38224/03, 
para. 90. 
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Europadomstolen preciserat sin funktion som utövare av tillsyn över de 

nationella domstolarna. Europadomstolen har en så kallad supervisory function. 

Principen innebär att Europadomstolen inte ska ersätta de nationella 

domstolarna utan snarare granska de nationella domstolarnas beslut och 

undersöka om beslutet är i enlighet med artikel 10. Europadomstolen uppgift är 

först och främst att tolka konventionens krav men också kontrollera att 

konventionens krav efterlevs.63  

9 EU OCH RÄTTIGHETSSTADGANS SKYDD FÖR 
MEDIAS PLURALISM 

Det bör först konstateras att EU:s främsta syfte aldrig varit att utforma praxis 

till skydd för de mänskliga rättigheterna eller utgöra en institution till skydd för 

dessa rättigheter.64 Detta är och förblir Europarådets främsta syfte som genom 

Europakonventionen och Europadomstolen styr utvecklingen av mänskliga 

rättigheter i Europa. I takt med EU:s utveckling har dock utvecklingen av 

mänskliga rättigheter varit betydande. EU har genom Lissabonfördraget (2009) 

och 6(2) i EU-fördraget, förbundit sig att ansluta sig till EKMR. Villkoren för 

hur detta ska genomföras är dock fortfarande under förhandling.65  

EU har dock en egen rättighetsstadga som sedan 2009 är bindande och som 

precis som EU-fördraget och funktionsfördraget utgör primärrätt. 

Medlemsstaterna är med andra ord skyldiga att respektera de grundläggande 

rättigheterna enligt unionsrätten när de agerar enligt unionsrätten och vid 

genomförande av EU:s rättsakter. Artikel 51 i rättighetsstadgan stadgar att den 

ska tillämpas i varje sammanhang som EU-rätt aktualiseras. Skyddet i 

rättighetsstadgan är särskilt utbyggt i förhållande till Europakonentionen för att 

markera EU:s demokratiska karaktär samt koppling till de enskilda 

                                                
63 Goodwin mot Förenade konungariket [GC], 27 mars 1996, appl. no. 17488/90, para. 39-40: 
The Court’s task, in exercising its supervisory function, is not to take the place of the national 
authorities but rather to review under Article 10 the decisions they have taken pursuant to their 
power of appreciation. In so doing, the Court must look at the “interference” complained of in 
the light of the case as a whole and determine whether the reasons adduced by the national 
authorities to justify it are “relevant and sufficient”. 
64 Craig, Paul & De Búrca, Gráinne, EU law: text, cases, and materials, 5. ed., Oxford Univ. 
Press, Oxford, 2011, s 362 
65 http://hub.coe.int/web/coe-portal/european-union + ”memorandum of understanding”(hämtat 
den 7 oktober 2013) 
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medborgarna. 66  Rättighetsstadgan kan dock bara aktualiseras inom EU:s 

kompetensområde. Europakonventionens tillämpningsområde har ingen sådan 

begränsning.  

Rättighetsstadgan har utformats med EKMR som förebild. Rättighetsstadgan 

syfte är inte att inskränka Europakonventionens bestämmelser utan dessa ska 

löpa parallellt. Givetvis får rättighetsstadgan tillförsäkra en högre skyddsnivå 

än Europakonventionen. 67  Det är oklart hur rättighetsstadgan i praktiken 

kommer att tillämpas. Vissa menar att det finns en risk att EU genom 

rättighetsstadgan kommer utforma egen praxis i konflikt med 

Europakonventionen och Europadomstolens praxis.68 Andra menar att det är 

osannolikt. Enligt min mening är det inte troligt. Rättighetsstadgans artikel 51 

och 52 stödjer som redan nämnts detta då båda bestämmelser konstaterar att 

Europakonventionen och Europadomstolens praxis är en allmän rättsprincip 

inom EU, och att rättigheterna i Europakonventionen ska tolkas lika med 

Rättighetsstadgan. När EU officiellt ansluter sig till Europakonventionen finns 

det dessutom anledning att anta att EU förmodligen kommer riskera 

skadeståndsskyldighet om man bryter mot Europakonventionen; precis som 

andra medlemsstater bundna av konventionen.69  

En anledning att tro att EU kommer utveckla en högre skyddsnivå just vad 

gäller källskyddet är att Rättighetsstadgan i artikel 11.2 till skillnad från EKMR 

nämner betydelsen av den fria pressen och att den ska präglas av pluralism: 

The freedom and pluralism of the media shall be respected.70 

Medias frihet och pluralism har således i rättighetsstadgan, till skillnad från i 

Europakonventionen, fått en självständig betydelse. Betydelsen av att medias 

frihet och pluralism har cementeras i rättighetsstadgan kan dock ifrågasättas. 

Medias frihet och pluralism har också i Europakonventionen befästs på ett 

                                                
66 Craig, Paul & De Búrca, Gráinne, EU law: text, cases, and materials, 5. ed., Oxford Univ. 
Press, Oxford, 2011, s 395f, se också Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens 
grunder, 4. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2010, s 128.  
67 Artikel 52(3) rättighetsstadgan; Craig, Paul & De Búrca, Gráinne, EU law: text, cases, and 
materials, 5. ed., Oxford Univ. Press, Oxford, 2011, s 399f; Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, 
Europarättens grunder, 4 uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2010, s. 129. 
68 Craig, Paul & De Búrca, Gráinne, EU law: text, cases, and materials, 5. ed., Oxford Univ. 
Press, Oxford, 2011, s 400. 
69 6(3) FEU och 52(3) rättighetsstadgan. 
70 Artikel 11.2 rättighetsstadgan. 
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kraftfullt sätt genom Europadomstolens praxis, men i Europakonventionens 

artikel 10 saknas ett sådant omnämnande. 71 Likväl bör betydelsen av 11.2 i 

rättighetsstadgan inte underskattas. Rättighetsstadgan låter betydelsen av 

pressfrihet stå på egna ben. HLG on Media Freedom and Pluralism har tolkat 

11.2 och menar att det bland annat innebär en rätt att inte bli trakasserad eller 

hotad som journalist och rätt till frihet från otillbörlig affärsmässig press. Frihet 

för media i rättighetsstadgans bemärkelse syftar enligt HLG on Media Freedom 

and Pluralism särskilt på förhållandet mellan pressen och maktinstitutioner så 

som myndigheter och staten. Medias pluralism syftar å andra sidan till att 

motverka privat kontroll eller oproportionerligt inflytande.72 

Avslutningsvis bör ändå nämnas att Europadomstolens praxis kring artikel 11 i 

Europakonventionen är helt styrande för hur Rättighetsstadgans artikel 11 ska 

tolkas. Någon vägledning inom EU-rätten till hur bestämmelserna i 

rättighetsstadgan ska tolkas finns inte. Det står klart att rättighetsstadgan i 

dagsläget inte tillförsäkrar en högre skyddsnivå för pressfrihet. Framtida praxis 

från EU-domstolen får dock klargöra hur stadgan ska tolkas och hur långt 

skyddet är avsett att sträcka sig. Tillsvidare får man emellertid utgå från att 

EKMR:s praxis är bestämmande för hur rättighetsstadgans artikel 11 ska 

tolkas.  

                                                
71 Handyside mot Förenade konungariket [plenary], 7 december 1976, appli. no. 5493/72, para 
49; Lingens mot Österrike, 8 juli 1986, appli. no. 9815/82, para. 41, The Sunday Times mot 
Förenade konungariket [no. 1] [plenary], 26 april 1979, appl. no. 6538/74, para. 65. 
72 A free and pluralistic media to sustain European democracy, High Level Group Final Report 
on Media Freedom and Pluralism, Januari 2013, s 13. 
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10 DEN SVENSKA REGLERINGEN AV RÄTTEN TILL 
KÄLLSKYDD. 

För att kunna jämföra Europakonventionen med svensk rätt är det relevant att 

först lämna en kort introduktion av den svenska regleringen av källskyddet och 

undersöka hur svensk rätt avviker i förhållande till Europarätten. Sedan 

kommer de särskilda konstruktionerna som har betydelse för källskyddets 

effektivitet, så som exempelvis efterforskningsförbudet, att redogöras för i 

kapitel 12.  

I svensk lagstiftning finner vi en helt annan konstruktion än den i 

Europadomstolens praxis vad gäller yttrandefrihet och källskydd. Den svenska 

modellen utgörs av två delar. Ena delen är den i RF 2:1 stadgade rätten till 

yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, 

föreningsfrihet och religionsfrihet. Den andra delen stadgar en särskild 

grundlagsskyddad yttrande- och tryckfrihet i Tryckfrihetsförordningen (TF) 

och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) som bara aktualiseras om vissa särskilda 

omständigheter är uppfyllda. I TF och YGL ges på vissa villkor ett starkare 

skydd för yttrandefrihet och tryckfrihet. 73 I svensk rätt betecknas inte heller 

skyddet av journalistiska källor som ett enda begrepp. Istället utgörs det 

svenska journalistiska källskyddet i TF och YGL av flera specifika 

konstruktioner så som bland annat meddelarfrihet, meddelarskydd och 

efterforskningsförbud. 

Ett antal statliga utredningar har på senare år haft ambitionen att samla olika 

former av yttrandefrihet i en sammanhållen och i princip heltäckande 

reglering.74 SOU 2012:55, En översyn av tryck- och yttrandefriheten, syftade 

just till att utreda om TF och YGL kunde sammanföras till en sammanhållen 

reglering, och om regleringen kunde göras teknikoberoende. 75  Yttrande-

frihetskommittén kom till slutsatsen att nuvarande reglering skulle behållas, 

men att YGL och TF skulle förtydligas. En ny teknikoberoende grundlag 

                                                
73 SOU 2012:55, En översyn av tryck- och yttrandefriheten. Slutbetänkande av 
Yttrandefrihetskommittén, del 1; Warnling-Nerep, Wiweka & Bernitz, Hedvig, En orientering 
i tryckfrihet & yttrandefrihet, 5 uppl., Jure, Stockholm, 2013, s. 5. 
74 Se bland annat SOU 2004:114, Vissa tryck- och yttrandefrihetsrättsliga frågor. 
Internationellt rättsligt bistånd, brottskatalogen, målhandläggningsfrågor m.m.; SOU 2006:96, 
Ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten? Tryck- och yttrandefrihetsberedningen 
inbjuder till debatt. 
75 Om utredningen, se SOU 2012:55, En översyn av tryck- och yttrandefriheten. 
Slutbetänkande av Yttrandefrihetskommittén, del 1.  
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menade kommittén skulle medföra problem särskilt vad gäller lagens 

tillämpningsområde.76    

10.1 Europakonventionens ställning som lag i Sverige.  
Sverige har anslutit sig till Europakonventionen och är förpliktigad att se till att 

kränkningar av yttrandefriheten i EKMR:s mening inte sker. Sverige får genom 

TF och YGL samtidigt tillse en högre skyddsnivå av det journalistiska 

källskyddet, så länge som det inte står i strid med Europakonventionen. I NJA 

2005 s. 805 gavs Europakonventionen företräde eftersom EKMR i det fallet 

bedömdes utgöra ett starkare skydd än regeringsformens yttrandefrihetsskydd. 

I förevarande fall hade en pastor gjort nedsättande uttalanden om 

homosexuella. Pastorn hade följaktligen åtalats för hets mot folkgrupp. HD 

gjorde bedömningen att det inte var uppenbart att den grundlagsskyddade 

yttrandefriheten medförde att pastorn hade en rätt att uttala sig som han gjort i 

sin predikan, men fastställde däremot att en fällande dom sannolikt skulle 

utgöra en kränkning av rättigheterna i Europakonventionen.  

I vissa situationer står EKMR:s artikel 10 i konflikt med EKMR:s artikel 8 som 

stadgar en rätt till privatliv, familjeliv och korrespondens. Sverige har i ett 

uppmärksammat fall rörande smygfilmning kritiserats för otillräcklig 

lagstiftning till skydd för dessa rättigheter. 77  Vad gäller den personliga 

integriteten har det saknats lagstiftning i Sverige på vissa områden.78 Den 1 juli 

2013 blev dock viss typ av kränkande fotografering straffbart.79  

10.2 Grundlagsskyddet i Regeringsformen 

Rättigheterna stadgade i RF 2:1 kallas de positiva opinionsfriheterna.80  

1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad 

1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt 
uttrycka tankar, åsikter och känslor, 

2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av 
andras yttranden, 

                                                
76 Warnling-Nerep, Wiweka & Bernitz, Hedvig, En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet, 5 
uppl., Jure, Stockholm, 2013, s. 142. 
77 E.S mot Sverige, 21 juni 2012, appl. 5786/08. Ett plenumavgöranade väntas hösten 2013. 
78 Petersson, Olof, Demokratirådets rapport 2007 Medierna och yttrandefriheten, s 24. 
79 Justitieutskottets betänkande 2012/13:JuU21, Kränkande fotografering; 4:6a Brottsbalken. 
80 Warnling-Nerep, Wiweka, Lagerqvist Veloz Roca, Annika & Reichel, Jane, Statsrättens 
grunder, 4.uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s 169-173. 
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3. mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplysning, meningsyttring 
eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk, 

4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats, 

5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften, och 

6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion. 

 

Den svenska systematiken jämfört med Europarättens skiljer sig markant. 

Medan yttrandefrihet, informationsfrihet och demonstrationsfrihet omfattas av 

artikel 10 i Europakonventionen utgör föreningsfrihet (artikel 11) och 

religionsfrihet (artikel 9) egna artiklar i konventionen. Regeringsformen 

motsvarar Europakonventionens skyddsnivå, medan TF och YGL bygger på en 

helt annan konstruktion. Som nedan kommer att visas är det dock inte helt rätt 

att hävda att TF och YGL tillförsäkrar en högre skyddsnivå än 

Europakonventionen i alla avseenden.  

10.3 Det särskilda grundlagsskyddet i TF och YGL.  
Syftet med det särskilda grundlagsskyddet i TF och YGL är att säkerställa ett 

fritt meningsutbyte, och en allsidig upplysning”.81 Regleringen skyddar bland 

annat de medel som media använder sig av för att sprida information och utföra 

sin roll som public-watchdog. TF och YGL stadgar ett antal juridiska 

konstruktioner till förmån för det fria informationsflödet. Meddelarskyddet (TF 

1:1 st. 3, YGL 1:2), rätten till anonymitet (TF 3 kap, YGL 2 kap), 

efterforskningsförbudet för myndigheter (TF 3:4, YGL 2:4) ensamansvaret (TF 

kap 8, YGL 6kap) är några exempel. De olika juridiska konstruktionerna 

kommer att redogöras för under kapitel 12. 

Vad gäller TF äger den tillämpning på utgivna tryckta skrifter enligt TF 1:5-6. 

Utan att gå in djupare i den specifika detaljregleringen syftar TF till att skydda 

tryckta verk. Periodiska skrifter såsom tidningar och tidskrifter, men också 

icke-periodiska skrifter såsom böcker och kataloger skyddas under regleringen.  

Vad gäller YGL omfattar inte heller den alla former för yttrandefrihetens 

utövning. Främst de teknikberoende massmedierna tillförsäkras skydd. De 

massmedier som omfattas av lagen beskrivs i 1 kap. 1§ som ”ljudradio, 

television och vissa liknande överföringar, offentliga uppspelningar ur en 

                                                
81 TF 1:1 st. 2; YGL 1:1 st. 2.  
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databas samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska 

upptagningar”.82 

TF ämnar att skydda meningsutbyte och upplysning i samhällsfrågor. 83 

Tryckfriheten är som antytts en förgrening till yttrande-friheten. YGL har sin 

utgångspunkt i samma grundtanke som TF. Yttrandefriheten i YGL beskrivs i 

1:1 som en rätt att i de angivna medierna ”offentligen uttrycka tankar, åsikter 

och känslor och i övrigt lämna uppgifter om vilket ämne som helst”.  

Vissa yttranden är också straffbara, så som exempelvis förtal, förolämpning 

och olaga hot.84 Om TF och YGL ska tillämpas äger straffbestämmelserna 

exklusiv tillämpning i förhållande till andra lagar. I 1:5 YGL (se även i 1:4 TF) 

finns också denna påminnelse:  

Den som skall döma över missbruk av yttrandefriheten eller på annat sätt vaka över att 
denna grundlag efterlevs bör betänka att yttrandefriheten är en grundval för ett fritt 
samhällsskick. Han bör alltid uppmärksamma syftet mera än framställningssättet. Om 
han är tveksam, bör han hellre fria än fälla. 

 

  

                                                
82 Strömberg, Håkan & Lundell, Bengt, Grundlagsskyddad yttrandefrihet, 15., [omarb. och 
uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, s 37. 
83 Strömberg, Håkan & Lundell, Bengt, Grundlagsskyddad yttrandefrihet, 15., [omarb. och 
uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, s 22. 
84 TF 7:4 p.14-16; YGL 7:1. 



Dino Susic – examensarbete 

39 (63) 

11 INTERNET SOM FRÄMJARE AV DET FRIA 
INFORMATIONSFLÖDET 

Enligt en rapport från SCB från 2012 har 94 procent av Sveriges befolkning 

tillgång till dator. I princip lika många har tillgång till internet.85 Tillgången till 

dator och internet har förändrat sättet människor sprider och tar del av 

information. Det kan hävdas att internet och dess verktyg i sig självt stimulerar 

informationsflödet. I Demokratirådets rapport 2007 slår man fast att 

”[m]edielandskapet förändras samtidigt i riktning mot såväl fragmentering som 

koncentration, mot både mångfald och ensidighet”. 86  Med andra ord är 

utvecklingen komplicerad och flerriktad. De traditionella medierna tvingas 

hitta nya vägar för att tilltala allmänheten. Demokratirådet konstaterar att 

medierna tvingas ta till medel så som ”braskande underhållning” där 

kvalificerad information trängs undan.87  

Den relevanta frågan man bör ställa sig för att undersöka rådande källskydds 

effektivitet är på vilka punkter källskyddet ensamt eller till övervägande del 

tillgodoser ett fritt informationsflöde. Det är därför viktigt att reda ut de 

faktiska omständigheterna; hur Internet används och vilka följderna blivit av 

användningen. 

11.1 Den tekniska utvecklingen i sak 

11.1.1 Bloggar, webbplatser och sociala medier 
Organisationer och företag använder hemsidor och bloggar för att sprida sitt 

budskap och varumärke. Företag använder sig också i hög grad av Facebook 

och Twitter för att nå ut. Möjligheten att sprida åsikter genom internets intåg 

har ökat markant.  

Även privatpersoner interagerar på internet. År 2012 fanns det nästan fem 

miljoner facebookanvändare i Sverige. 88  Det finns även ett stort antal 

Twitteranvändare, men det faktiska användartalet har inte publicerats. 

                                                
85 Privatpersoners användning av datorer och internet, Statistiska Centralbyrån, 2012, s 11f, 
www.scb.se. 
86 Petersson, Olof, Demokratirådets rapport 2007 Medierna och yttrandefriheten, s 34. 
87 Petersson, Olof, Demokratirådets rapport 2007 Medierna och yttrandefriheten, s 33. 
88 facebook, http://www.ne.se/lang/facebook, Nationalencyklopedin(hämtad den 9 oktober 
2013). 
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Twitter.com är dock en av de mest välbesökta sidorna i världen. 89  En 

användares uppdateringar kan spridas i princip oändligt många gånger. I teorin 

kan information som är av tillräckligt intresse nå varje aktiv användare på de 

sociala medierna. Varje användare är med andra ord en potentiell public-

watchdog.  

Redan 1999 kunde kostnaden för att bedriva ”tidningsverksamhet” begränsas 

till kostnaden för en dator och internet.90 SCB:s undersökning från 2012 visar 

att dator och internet är standard i svenska hushåll, varför extrakostnaderna för 

att upprätta en ”tidningsverksamhet” idag är än mer begränsade. 91  

Möjligheterna att sprida information har sammanfattningsvis ökat markant.  

11.1.2 Identifiering med teknikens hjälp  
På samma sätt som internet bidrar till ett fritt informationsflöde riskerar 

internets avsaknad av anonymitet att hota källskyddet. I september 2013 

avslöjades att USA:s säkerhetstjänst knäckt säkra krypteringar och gjort 

internet vidöppet.92 Detta faktum, då dagens kommunikation sker till över-

vägande del via mail och sociala medier, riskerar att hota journalistiska källors 

anonymitet. Information om en journalistisk källas identitet kan enkelt tas fram 

om korrespondens mellan journalister och källor lagras på internet. En 

problemställning som aktualiseras är om en källas anonymitet överhuvudtaget 

kan garanteras i ett övervakningssamhälle. Privatpersoners mobiltelefoner med 

inbyggd GPS innebär en möjlighet att spåra vem som helst med en sådan 

telefon. Gator och tunnelbanetåg övervakas och telefonsamtal avlyssnas. Lika 

mycket som den tekniska utvecklingen innebär möjligheter att sprida och ta 

emot information hotas alltså den fria pressen och dess anonyma källor av den 

tekniska utvecklingen genom möjligheten att spåra och ta fram uppgifter som 

kan leda till att anonyma källor röjs på tekniskt vis. Det säkraste sättet för 

journalister att garantera sina källor anonymitet är att använda icke-tekniska 
                                                
89 Twitter. http://www.ne.se/lang/twitter, Nationalencyklopedin(hämtad den 9 oktober 2013) 
December 2012 rankades Twitter.com av analysföretaget Alexa som den nionde mest 
välbesökta webbplatsen i världen.  
90 Trager, Robert & Dickerson, Donna L., Freedom of expression in the 21st century, Pine 
Forge Press, Thousand Oaks, Calif., 1999, s. 82. 
91 Privatpersoners användning av datorer och internet, Statistiska Centralbyrån, 2012, s.11f, 
http://www.scb.se/Pages/PublishingCalendarViewInfo____259923.aspx?PublObjId=16843(hä
mtad den 7 september 2013). 
92 http://www.theguardian.com/world/2013/sep/05/nsa-gchq-encryption-codes-
security(Hämtad den 6 september 2013). 
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kommunikations-kanaler. En sådan garanti borde i praktiken ge upphov till 

ökade kostnader och försvåra källors möjlighet att kontakta medier. Att 

försvåra korrespondensen mellan journalister och källor på detta sätt kan 

knappat tänkas stimulera allmänheten att ta kontakt med pressen.  

11.2 Pressens roll som public watchdog i internetsamhället 
De har konstaterats att pressen inte längre är den enda aktören som kan sprida 

och ta emot information till en vid allmänhet. Trots att den fria pressen inte på 

samma sätt längre har monopol på informationsspridningsverktygen kvarstår 

att pressen fortfarande har en oerhört viktig roll. Pressen har fördelar som de 

sociala medierna inte har. De traditionella journalisterna arbetar yrkesmässigt 

och har på ett eller annat sätt ofta en organisation med gedigen erfarenhet 

bakom sig. I Sverige finns det också fyra pressorganisationer som via Pressens 

samarbetsnämnd antagit exempelvis etiska regler för press, radio och tv. 

Dessutom finns Allmänhetens Pressombudsman som fungerar som en åklagare 

som ska påtala avvikelser från god publicistisk sed.  Pressen har alltså utformat 

en självsaneringsfunktion.93 I sociala medier kan å andra sidan vem som helst 

skriva vad som helst riktad mot vem som helst.  

Vilken roll kommer den traditionella pressen ha om ett par år? Det gränslösa 

informationsflödet av idag är överväldigande. Information finns överallt. 

Innebär detta att det blir viktigare att media bearbetar information i syfte att ta 

fram det väsentliga och den verkliga innebörden av något för att göra den 

tillgänglig och förståelig? Är journalistens nya roll kanske att fungera som en 

”public filter”? En sådan roll skulle innebära ett ansvar att filtrera det massiva 

informationsflödet till en komprimerad, relevant och mer mottagligt form av 

information. 

Att införa ett solidariskt ansvar för informationsspridningen för hela jordens 

befolkning skulle å andra sidan kunna medföra ett antal positiva fördelar. Varje 

person blir i teorin då en utstationerad korrespondent. Information kan då 

spridas direkt från källan när det händer utan att kunna förvanskas eller 

manipuleras. Ett solidariskt ansvar skulle kunna innebära en massa 

                                                
93 Strömberg, Håkan & Lundell, Bengt, Grundlagsskyddad yttrandefrihet, 15., [omarb. och 
uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, s 137f. 
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legitimitetsproblem, särskilt om informationsspridaren är starkt influerad av en 

viss ideologi eller har en viss grupptillhörighet. Samtidigt existerar inte heller 

genom den traditionella pressen en objektiv aktör som skulle kunna ta fram 

sanningen. Det är viktigt att pluralismen inom sociala medier respekteras. 

Endast då kan all relevant information få spridning. Ett ytterligare problem är 

att det är fullt troligt att många inte vill ansvara får något som kan medföra 

negativa personliga konsekvenser.  

Den tekniska utvecklingen medför att förändringar uppenbarligen behövs i den 

rättsliga regleringen av media.  Regleringen behöver anpassas till dagens 

villkor.  
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DEL 2 

12 JURIDISKA KONSTRUKTIONERNA SOM FRÄMJAR 
ETT FRITT INFORMATIONSFLÖDE 

12.1 Meddelarfriheten och rätten att vara anonym 
I TF 3:1 fastställs en rätt att vara anonym.  Denna rätt gäller för meddelare, 

författare och andra upphovsmän samt utgivare (om periodisk skrift). Även 

anskaffare ges ett visst skydd.94 I YGL 2:1 stadgas motsvarande rätt att vara 

anonym, för upphovsmannen till ett radioprogram eller teknisk upptagning. 

Rätten innebär en valmöjlighet att vara anonym. Väljer man att vara anonym är 

man också ansvarsfri för eventuella tryckfrihets- och yttrandefrihetsbrott. 

Meddelarfriheten kräver dock inte att meddelandet ska ha lämnats anonymt för 

att gälla.95  

Vad som anses vara en meddelare fastställs i TF 1:1 st. 3. En person ska ha 

avsikten att lämna uppgifter för publicering i tryckt skrift. Det saknar betydelse 

om uppgiften eller underrättelsen inte faktiskt publiceras. Rätten till anonymitet 

är ett komplement till ansvarsfriheten. Anonymiteten kan innebära en extra 

trygghet i att undvika eventuella obehag och repressalier.96 Medverkande till 

innehåll i ett radioprogram eller teknisk upptagning erbjuder i princip samma 

skydd som TF i fråga om anonymitetsskydd och ansvarighet respektive 

ansvarsfrihet.97 Meddelarfrihet vad gäller YGL stadgas i YGL 2:1. 

Europakonventionen utgår ifrån en praxis som undviker att en hämmande 

effekt uppstår på det fria informationsflödet. Vad gäller Europakonventionen är 

det oklart huruvida ansvarsfrihet föreligger i situationer när identiteten på en 

journalistisk källa på ett eller annat sätt blivit känt. I fallet Nordisk Film & TV 

A/S mot Danmark har Europadomstolen antytt att artikel 10 EKMR, även i 

situationer när personer inte anses vara anonyma journalistiska källor kan vara 

                                                
94 Warnling-Nerep, Wiweka & Bernitz, Hedvig, En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet, 
5. uppl., Jure, Stockholm, 2013, s 60. 
95 JO 2002/03 s. 455; Warnling-Nerep, Wiweka & Bernitz, Hedvig, En orientering i tryckfrihet 
& yttrandefrihet, 5. uppl., Jure, Stockholm, 2013, s 23. 
96 Warnling-Nerep, Wiweka & Bernitz, Hedvig, En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet, 
5. uppl., Jure, Stockholm, 2013, s 24. 
97 Strömberg, Håkan & Lundell, Bengt, Grundlagsskyddad yttrandefrihet, 15., [omarb. och 
uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, s 58.  
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tillämplig i en situation när en myndighets agerande riskerar en hämmande 

effekt på det fria informationsflödet.98  

De båda regleringarna har samma ändamål. Den svenska regleringen är 

tydligare och mer detaljerad. Europakonventionens reglering innebär till stor 

del att man måste gissa sig fram till hur Europadomstolen kommer att döma i 

ett specifikt fall. Europadomstolen är heller inte en fjärde instans varför syftet 

inte är att ge en heltäckande praxis. Europadomstolen tillför emellertid en hel 

del oerhört viktiga principiella resonemang om källskyddets effektivitet som 

skulle kunna effektivisera tillämpningen av TF och YGL vad gäller skyddet för 

journalistiska källor.  

12.2 Tystnadsplikt 
Meddelare skyddas också genom föreskrifterna i TF 3:3 och YGL 2:3 om 

tystnadsplikt. En stor krets av personer kan omfattas av en tystnadsplikt. 

Journalister, men också i stort alla som tar befattning med skrifter och på så vis 

får veta vem ”författaren” är omfattas av tystnadsplikt. Tystnadsplikten kan 

brytas i ett antal undantagsfall. Tystnadsplikten bryts bland annat när den som 

skyddas samtycker till att anonymiteten hävs (p. 1), det är fråga om grövre 

politiskt brott där ett ingripande är oundgängligen nödvändigt (p.3) och om det 

i ett brottmål bedöms vara av synnerlig vikt av hänsyn till allmänt  eller enskilt 

intresse att identiteten röjs vid vittnesförhör (p. 5).99  

Någon tystnadsplikt finns inte enligt Europakonventionen. I 

Europakonventionen är källskyddet istället utformat som en rätt för journalister 

att bestämma om de vill röja sina källor eller inte.  

I svensk rätt riskerar journalister straffansvar om de röjer uppgifter om sina 

källor. I andra länder, exempelvis Norge, har journalister ingen legal 

tystnadsplikt. Enligt min uppfattning är det så att ju allvarligare konsekvenser 

en journalist riskerar om denne röjer en hemlig källa, desto mer påtryckning 

                                                
98 Nordisk Film & TV A/S mot Danmark, 8 december 2005, appl. no. 40485/02, para. 59-61. 
”despite the finding that the affected persons were not to be considered “anonymous sources of 
information” within the meaning of the case-law of the Court (paragraphs 59 and 61 above). In 
its decision the Court accepted the possibility that Article 10 of the Convention might be 
applicable in such a situation and found that a compulsory handover of research material might 
have a chilling effect on the exercise of journalistic freedom of expression.” 
99 Warnling-Nerep, Wiweka & Bernitz, Hedvig, En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet, 
5. uppl., Jure, Stockholm, 2013, s 63f. 
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kommer det krävas för att förmå journalisten att bryta mot sin tystnadsplikt. 

Med det antagandet som utgångspunkt är det rimligt att anta att svensk rätt 

medför en reglering som på ett mer effektivt sätt motverkar att journalister 

röjer sina källor, och i förlängningen motverkar en hämmande effekt på det fria 

informationsflödet.  

Även domstolen i mål om tryckfrihetsbrott är förpliktigade enligt TF 3:2 att 

respektera anonymiteten. Detta gäller även för parterna och vittnena i målet. 

Först om någon frivilligt framträder får domstolen pröva om personen är vem 

den uppgiver sig själv att vara. 100  I Europadomstolens praxis görs som 

framkommit istället en avvägning. I fall där en journalist har kallats att vittna 

ställs intresset mellan betydelsen att en journalist vittnar mot intresset av att 

utreda brott.  

En legal tystnadsplikt som medför straffansvar är mer ändamålsenligt.  

12.3 Efterforskningsförbud för myndigheter 
Efterforskningsförbudet syftar till att utgöra en garanti för anonymitet. 

Bestämmelsen i TF 3:4 och YGL 2:4 innebär ett förbud för myndighet eller 

annat ”allmänt organ” att efterforska identiteten på dem som omfattas av 

anonymitet enligt TF och YGL. JK har påtalat att en ”klappjakt” efter 

meddelare kan förhindra fortsatta kontakter med pressen.101 Enligt TF 3:5 krävs 

för att bli straffad dock att efterforskaren haft uppsåt eller varit oaktsam. 

Enligt JK:s uttalande ovan menar denne att hämmande effekt riskeras om 

identiteten på anonyma källor undersöks. Europakonventionen tycks inte ha ett 

motsvarande efterforskningsförbud men enligt Europakonventionens 

grundprinciper borde detsamma gälla. Europadomstolen framhöll i fallet 

Goodwin mot Förenade Konungariket att ett i förevarande fall bolags intresse 

av att identifiera en illojal medarbetare enligt domstolen inte vägde tyngre än 

betydelsen av skydd för de journalistiska källorna. I förevarande fall tillser 

svensk rätt ännu en gång en tydligare bild av gällande rätt vad gäller 

meddelarfrihet medan Europadomstolens tillsynsfunktion blir alltmer tydlig. 

Europadomstolen utgår inte ifrån tanken om efterforskningsförbud, utan ställer 

                                                
100 Warnling-Nerep, Wiweka & Bernitz, Hedvig, En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet, 
5. uppl., Jure, Stockholm, 2013, s 61. 
101 JK 1993-06-09. 
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två intressen mot varandra. Enligt Europakonventionen är alltså 

efterforskningens legitimitet helt beroende på det specifika fallet. En sådan 

konstruktion tillförsäkrar ingen förutsebarhet för allmänheten.  

12.4 Repressalieförbudet 
År 2011 kompletterades det allmännas ansvar med ett särskilt repressalieförbud 

i TF 3:4 st. 2 och YGL 2:4. Myndighet eller annat allmänt organ förbjuds att 

ingripa mot någon med anledning av att de i tryckt skrift brukat sin tryckfrihet, 

eller medverkat till sådant bruk. Repressalieförbudet bör skydda både 

journalister men även journalistiska källor.102 

I Europakonventionen och Europadomstolens praxis finns ett uttryckligt förbud 

för det offentliga att pressa journalister att röja journalistiska källor. 

Repressalier mot journalister erkänns också i Europadomstolen som en 

handling som riskerar en hämmande effekt. Emellertid kan repressalier vara 

tillåtna ifall där inskränkningen har stöd i lag, har ett legitimt syfte och är 

nödvändigt i ett demokratiskt samhälle. Sammantaget ger den svenska 

regleringen en mer klar innebörd av omfattningen av ett repressalieförbud.  

12.5 Allmänna handlingar 
I Sverige kan man begära ut allmänna handlingar i enlighet med kapitel 2 i TF. 

En allmän handling i TF:s avseende kan uppkomma i form av skrift eller bild 

samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med 

hjälp av tekniskt hjälpmedel. Begreppet omfattar i princip allt som kan fixeras 

på ett medium. Rätten att ta del av allmänna handlingar är inte oinskränkt och 

kan begränsas av exempelvis sekretessbestämmelser, och särskilt viktiga 

motstående intressen. Däremot behöver man exempelvis inte uppge någon 

särskild anledning till varför man vill ta del av en handling. Denna reglering 

möjliggör att allmänheten kan få insyn i den offentliga verksamheten. 

Vetskapen att myndigheters felaktigheter lätt kan föras fram i det allmänna 

ljuset kan därför utgöra en säkerhetsmekanism som medför en mer korrekt och 

effektiv förvaltning.103 Att handlingar på detta sätt hålls tillgängliga är ett 

utmärkt stimuli av ett fritt informationsflöde. Konstruktionen medför att 
                                                
102 Warnling-Nerep, Wiweka & Bernitz, Hedvig, En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet, 
5. uppl., Jure, Stockholm, 2013, s 24.  
103 Strömberg, Håkan & Lundell, Bengt, Grundlagsskyddad yttrandefrihet, 15., [omarb. och 
uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, 141ff. 
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makten hålls under ständig tillsyn av allmänheten. Vetskapen om att handlingar 

blir offentliga leder enligt mig till att många missförhållanden eller direkta 

felaktigheter med påtryckning från allmänheten i den offentliga förvaltningen 

kan avstyras. Detta genom att tjänstemän blir mer försiktiga och noggranna och 

att allmänheten kan utöva påtryckningar när missförhållanden upptäcks.  

Liksom existensen av ett källskydd möjliggör journalistiska källor att 

obehindrat sprida information ger regleringen om allmänna handlingar tillgång 

till en enorm informationskälla. Regleringen är ett viktigt komplement till det 

journalistiska källskyddet. Trovärdigheten riskerar att bli minimal om 

journalister måste förlita sig på en anonym informationslämnare som enda 

källa. Tillgången till allmänna handlingar innebär exempelvis en möjlighet för 

journalister att ytterligare utreda tips från anonyma källor noggrant. 

Jag menar att på samma grund som man rättfärdigar källskyddet under artikel 

10 skulle Europadomstolen kunna konstruera en reglering som innebär en rätt 

till tillgång till vissa myndigheters handlingar. Som har redovisats ovan bygger 

Europadomstolens praxis kring artikel 10 EKMR på att undvika en hämmande 

effekt på det fria informationsflödet genom att tillförsäkra rätt till 

yttrandefrihet, källskydd och pressfrihet. Jag anser att allmänna handlingar 

mycket väl skulle kunna vara en fjärde faktor som Europadomstolen skulle 

kunna ta hänsyn till.  

I rapporten HLG on Media Freedom and Pluralism, en utredning på initiativ av 

EU-kommissionen, fastställer man att journalister behöver jämlik och öppen 

tillgång till publika evenemang och dokument var det finns ett allmänintresse. 

Exempelvis i relation till data, information och dokument utgivna av 

myndigheter är det viktigt att media får tillgång till information av sådant 

allmänintresse.104 Allmänna handlingar är i min uppfattning, och med stöd av 

HLG, en mycket viktig juridisk konstruktion som främjar ett öppet 

demokratiskt samhälle.  

                                                
104 A free and pluralistic media to sustain European democracy, High Level Group Final Report 
on Media Freedom and Pluralism, Januari 2013, s 32.  
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12.6 Betydelsen av whistleblowers i ett demokratiskt samhälle.  
Existensen av whistleblowers främjar ett fritt informationsflöde. En 

whistleblower kan vara en journalistisk källa. Begreppet ”whistleblowers” är 

dock ett bredare begrepp som även omfattar personer som inte är skyddade 

under ett journalistiskt källskydd.  

Att ha en rät till yttrandefrihet medför också skyldigheter och ansvar även för 

privatpersoner. Ansvaret innebär dock inte en juridisk skyldighet att riskera 

personliga och negativa konsekvenser för att avslöja missförhållanden i 

samhället. Snarare utgår ju regleringen av källskyddet från att allmänheten inte 

ska bli avskräckta att på olika sätt lämna uppgifter till pressen. Whistleblowers 

tycks generellt sett vara en speciell typ av personer som inte lika lätt blir 

avskräckta att lämna information till pressen. I ljuset av tanken att varje liten 

åtgärd kan avskräcka allmänheten från att lämna uppgifter till pressen är det 

intressant att diskutera whistleblowers. Bradley Maning och Edward Snowden 

är två kända amerikanska whistleblowers. Manning läckte hemlighets-

stämplade handlingar till Wikileaks om missförhållanden i Irakkriget och 

Edward Snowden avslöjade NSA:s massövervakning av USA och resten av 

världen.  Bradley Maning, som visserligen anonymt lämnade informationen, 

kände förmodligen till att lagen förbjöd honom att sprida den information han 

ämnade att sprida vidare. Trots det valde han att sprida informationen via 

Wikileaks, ut i hela världen.  Edward Snowden som dessutom självmant valt 

att träda fram med sin identitet är ännu ett exempel.105 Idén om ”chilling effect” 

tycks inte ha bäring på dessa människor som lämnar välbetalda jobb och trygga 

liv för ett liv på flykt eller i fångenskap.  

Är detta personer med särskilt mod, civilkurage och principer? Handlar det om 

ett behov av ansvarstagande med koppling på starka demokratiska ideal? 

Informationsflödet skulle få sitt optimala genomslag om människor spred och 

tog emot information oavsett risken för negativa konsekvenser eller andra 

följder. Om alla prioriterade som Maning och Snowden skulle ett källskydd 

kanske inte behövas. 

                                                
105 http://www.theguardian.com/money/work-blog/2013/jun/25/whistleblowing-public-interest-
edward-snowden (hämtad den 7 oktober 2013). 
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I teorin borde kanske också strävas efter ett samhälle där ett källskydd inte 

behövs som mekanism för det fria informationsflödet. Istället skulle utbildning 

och ett solidariskt ansvarstagande för det demokratiska samhället ligga till 

grund för det fria informationsflödet.  

Även om risk för negativa konsekvenser inte skulle påverka personers vilja att 

sprida information skulle det vara orimligt enligt min mening att straffa dessa 

personer för att de avslöjar maktmissbruk och missförhållanden. Rättviseskäl 

skulle i sådana fall ensamt påfordra att whistleblowers inte straffas för sina 

handlingar.  
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13 EN ANALYS AV DET EFFEKTIVA KÄLLSKYDDET I 
INTERNETSAMHÄLLET 

Av redogörelsen ovan kan man konstatera att källskyddet är ett medel för att 

realisera yttrandefriheten, och ett grundläggande medel för att upprätthålla ett 

fritt informationsflöde i ett demokratiskt samhälle. Två frågor är relevanta vid 

diskussionen om källskyddets optimala effektivitet: 

1) Motverkar nuvarande praxis i Europadomstolens hämmande effekter på det 

fria informationsflödet? 

2) Hur påverkar den tekniska utvecklingen nuvarande källskydds effektivitet? 

För att svara på om Europadomstolens praxis leder till att en hämmande effekt 

undviks måste utgångspunkt göras, vid bedömningen om när en hämmande 

effekt uppstår, ur en vis standard. När denna standard inte kan tillfredsställas 

uppstår hämmande effekter på det fria informationsflödet. Den mest självklara 

utgångspunkten i bedömningen över vilken nivå av skydd man önskar 

tillförsäkra bland länder i Europa utgör den av Europarådets ministerkommittés 

antagna rekommendation om journalisternas rätt att inte behöva uppge sina källor, 

”Rekommendation No. R (2000) 7”. Rekommendationen viktig riktlinje för 

Europadomstolen.106 Den andra frågan tar sin utgångspunkt i en diskussion 

kring internet och sociala medier.  

De två ovannämnda huvudfrågorna leder som tidigare berörts in på underfrågor 

kring andra regleringar som stimulerar ett fritt informationsflöde.107 De olika 

konstruktionerna har alla sina svagheter och styrkor. Även olikheterna, som 

ovan visats, är påtagliga. De svenska författningarna på området är exempelvis 

mer detaljerade och innehållsrika medan Europakonventionens tillämpning till 

stor del stödjer sig på dynamisk tolkning av EKMR genom 

Europadomstolen.108  

                                                
106 Council of Europe Recommendation No R (2000) 7 of the Committee of Ministers to 
Member States on the right of the journalists not to disclose their sources of information. 
Adopted on 8 March 2000. Rekommendationen har i exempelvis Telegraaf Media Nederland 
Landelijke Media B.V m.fl mot Nederländerna, 22 november 2012, appl. no. 39315/06, para. 
127. även använts som en viktig rättskälla och är en viktig utgångspunkt för att avgöra den 
europiska konsensusen inom rättsområdet.  
107 Detta har diskuterats mer utförligt under kapitel 12.  
108 SOU 2012:55, En översyn av tryck- och yttrandefriheten. Slutbetänkande av 
Yttrandefrihetskommittén, del 1, 223. 
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Den tekniska utvecklingen har till stor del stimulerat det fria informationsflödet 

i och med att internet och dess verktyg blir allt mer sofistikerade. Denna 

framställning har uppmärksammat att även tekniska utveckling kan stimulera 

ett fritt informationsflöde, exempelvis: 

• Internet, genom exempelvis Facebook och Twitter 

• Ökade foto- och ljudinspelningsmöjligheterna  

• Tillgång till mobila internetenheter 

Sammantaget är det många olika faktorer som påverkar hur ett fritt 

informationsflöde förverkligas. Eftersom den tekniska utvecklingen har gjort 

det enklare att sprida och ta emot information utgör inte journalister, såsom 

ovan diskuterats, längre den huvudsakliga informationskällan. Rollen som 

public watchdog har förändrats men inte förlorat sin betydelse.  

13.1 Europakonventionens respektive TF:s och YGL:s reglering 
har båda brister.  

I norsk praxis har det fastställts att källskyddet inte aktualiseras när en källa 

redan är känd, och att detta inte strider mot Europakonventionen och 

Europadomstolens praxis. 109  Medan ena parten hävdar att källskyddet gäller 

även när en källas identitet har röjts, hävdar den andra att journalister har en 

skyldighet att vittna om en redan känd källa. Mot bakgrund av att det enligt 

Europadomstolens praxis uppstår en hämmande effekt när det framstår som att 

källor lider negativa konsekvenser kan man enligt min mening hävda att en 

hämmande effekt uppstår i den beskrivna situationen. Mot detta talar att 

Europadomstolens praxis pekar mot att det är anonyma källor som ska 

skyddas.110 Som ovan diskuterats är således rättsläget oklart. Det finns alltså 

tydliga luckor i Europadomstolens praxis som urholkar systemet. För att 

Europakonventionens källskydd ska vara fullständigt krävs det att allmänheten 

uppfattar källskyddet som en garanti och kan förutse konsekvenserna av ett 

uppgiftslämnande. En osäkerhet i praxis kring om man är skyddad i en viss 

                                                
109 Rt-2011-1266 av den 30 augusti 2011, para. 29 och 42-49.   
110Sanoma Uitgevers B.V. mot Nederländerna [GC], 14 september 2010, appl. no. 38224/03; 
Financial Times Ltd m.fl. mot Förenade konungariket, 15 december 2009, appl. no. 821/03, 
notera användningen av ”protection of anonymous sources”. 
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situation kan lika mycket som en repressalie leda till att uppgiftslämnare avstår 

från att sprida information till pressen.   

I svensk rätt har vad som förefaller vara mängder av statliga utredningar 

genomförts vad gäller vilken utveckling det svenska grundlagsskyddet för 

yttrandefrihet genom TF och YGL ska gå mot. Den senaste och mycket 

omfattande statliga utredningen, SOU 2012:55 En översyn av tryck- och 

yttrandefriheten, hade som syfte att utreda om TF och YGL kunde utformas 

teknikoberoende och förenas i en lag. Något förslag på teknikoberoende 

reglering kunde inte presenteras. Det är en mycket tuff och komplicerad 

uppgift att finna en lösning till de problem som en teknikoberoende lag skulle 

kunna medföra. Det är också mycket svårt att förena TF och YGL till en 

grundlag med tanke på dess skilda tillämpningsområden.  

 Vad gäller frågan om just källskyddet och hur den ska göras teknikoberoende 

menar jag på att lösningen mycket väl kan vara, i vad som ska presenteras 

nedan, att förena vissa delar av Europakonventionens källskydd med vissa av 

TF:s och YGL:s särskilda regleringar till en enda reglering. Samtidigt som 

Europakonventionens reglering kan lösa viss tillämpningsproblematik i TF och 

YGL kan den svenska regleringen ge tydliga svar på vad som gäller när en 

källa är känd. Denna idé har tydliga likheter med det minimialternativ som 

presenterades i SOU 2006:96, Ett nytt grundlagsskydd för tryck- och 

yttrandefriheten? Utredningen behandlade yttrandefriheten i sin helhet medan 

denna framställning fokuserat på källskyddet. I utredningen föreslog man att 

TF och YGL:s principer skulle införas i ett eget kapitel i RF och principerna 

sedan skulle specificeras i lag.111 

13.2 Det optimala källskyddet 
Min bedömning är att källskyddets optimala effektivitet bäst tar sin 

utgångspunkt i de av Europadomstolen fastställda principerna om ”chilling 

effect”. Genom att söka ledning i svenska specialkonstruktioner i TF och YGL 

kan man enligt min mening komplettera regleringen med specifika 

detaljkonstruktioner till stöd för huvudidén om att motverka hämmande 

                                                
111 SOU 2006:96, Ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten? Tryck- och 
yttrandefrihetsberedningen inbjuder till debatt, s 245ff. 
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effekter och istället stimulera det fria informationsflödet. Samtidigt får man en 

relativt teknikoberoende reglering när tillämpningsområdet inte blir beroende 

av medium. Regleringen bör dessutom genomsyras av en försiktighetsprincip. 

En princip som har sin grund i Europadomstolens praxis utformade 

proportionalitetskrav. Endast när det kan rättfärdigas av ett tungt vägande skäl i 

det allmänna intresset bör det journalistiska källskyddet kunna åsidosättas. 112 

Europakonventionens praxis har en bred och flexibel tillämpning som tolkas 

från fall till fall. YGL och TF är motsatsvis inte lika flexibel i förhållande till 

det journalistiska källskyddets syfte. TF och YGL är till stor del en författning 

som ska tolkas ordagrant. Detta ställer enormt höga krav på lagstiftaren. När 

teknikutvecklingen också är hastig riskerar lagstiftningen att snabbt bli 

förlegad. Därför menar jag att källskyddets optimala effektivitet utgår ifrån att 

regleringens tillämpningsområde ska vara flexibel i förhållande till syftet. Min 

uppfattning är samtidigt att syftet inte enbart får styra rättighetens utformning. 

Optimal effektivitet kräver förutsebarhet. Allmänheten måste veta vad 

regleringen garanterar och alltså kunna förutse sin rätt att lämna information 

till pressen.  

Källskyddet i sin optimala form har som syfte att garantera allmänheten 

anonymitet till de som lämnar information till journalister. Källskyddet ska 

motverka att alla som har information av allmänt intresse inte avskräcks från 

att lämna vidare information till pressen. För optimal effektivitet krävs alltså att 

anonymitet kan garanteras till 100 procent. 113  Först då kommer den 

journalistiska källan aldrig behöva tänka två gånger om han vill tipsa pressen 

eller inte. I TF och YGL finns specialkonstruktioner som syftar till att på 

ytterligare sätt garantera en journalistisk källas anonymitet.   

13.2.1 De lega ferenda - TF och YGL som förebild för källskyddets 
optimala effektivitet. 

Ett efterforskningsförbud så som i svensk rätt skulle innebära att myndigheter 

inte får efterforska journalistiska källor. Ett sådant förbud ger viss trygghet i att 

anonymiteten kommer att respekteras, och stimulerar till viss del ett fritt 

informationsflöde. För optimal effektivitet borde efterforskningsförbudet inte 
                                                
112 Tillack mot Belgien, 27 november 2007, appl. no. 20477/05, para. 65. 
113 Huruvida det är rimligt att källskyddet ska upprätthållas i samtliga fall är en annan 
diskussion.  
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bara gälla myndigheter. Det optimala källskyddet medför enligt mig ett förbud 

för samtliga att efterforska vem som lämnat viss information.  

 En reglering som påför journalister tystnadsplikt medför i min uppfattning en 

ytterligare säkerhet för journalistiska källor, och således motverkar den en 

hämmande effekt på det fria informationsflödet. Det är enligt min uppfattning 

viktigt att journalistiska källor kan garanteras total anonymitet och journalister 

bör därför riskera allvarliga konsekvenser vid brott mot tystnadsplikten. Även 

om journalister i enlighet med branschetiska regler oftast har en tystnadsplikt 

är det enligt min uppfattning ändå av visst värde för källskyddets optimala 

effektivitet att journalister har en tystnadsplikt även i enlighet med lag och kan 

riskera straff om lagen inte följs. Desto kraftfullare sanktioner mot en 

tystnadsplikt ju mindre troligt blir det enligt min mening att man kommer 

ställas i en situation där man tvingas bryta mot tystnadsplikten. Branschetiska 

regler kan helt enkelt inte leda till att tystnadsplikten respekteras i samma 

omfattning som om den är stadgad i lag under straffansvar.   

Även vid förfaranden i domstolar borde med ledning av stadgandet i TF 

journalistiska källor kunna garanteras anonymitet. Det är rimligt att berörda 

personer, så som domare, parter och vittnen, som utgångspunkt har 

tystnadsplikt och därför avskräcks från att röja information som kan leda till 

identifiering av en källa. Detta innebär också att en domstol borde acceptera att 

en journalist nekar till att avlägga vittnesmål med hänsyn till det journalistiska 

källskyddet i situationer när journalisten själv inte är åtalad. Det kan visserligen 

i vissa fall vara rimligt att domstolen ges möjlighet att bryta tystnadsplikten 

Vad gäller källskyddets optimala effektivitet menar jag dock på att en annan 

reglering bättre tillser det fria informationsflödet.  I situationer när en journalist 

kallas att vittna kan journalisten hamna i en orimlig situation som gör det 

omöjligt att upprätthålla sina journalistiska källors anonymitet. På grund av 

omständigheter i ett mål kan ett hävdande av tystnadsplikt per automatik 

betyda att journalisten röjer en källa. Kan han inte hävda en tystnadsplikt, 

tvingas journalisten antingen att röja sin källa eller att avge felaktigt vittnesmål 

under straffansvar. Givetvis är det inte min mening att intresset av 

förebyggande av oordning och brott samt lagföring villkorslöst ska kunna 

åsidosättas. I källskyddets mest optimala form är det dock min mening att 
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journalister aldrig borde tvingas, utan istället ges en valmöjlighet, att vittna. 

Den stora frågan i det här avseendet är om rättsordningen och demokratin 

vågar sätta en sådan tilltro till journalister? Att sätta en sådan tilltro till 

journalister skulle kunna medföra stora risker för missbruk som i princip skulle 

vara omöjliga att uppdaga. Ett alternativ vore istället kanske att ge journalister 

en möjlighet att vända sig till ett oberoende pressetiskt organ. Genom yttrande 

från detta organ skulle domstolen i vissa fall rekommenderas att befria 

journalister från vittnesplikt. På så vis skulle ansvaret förflyttas från individen 

till branschen.  

Det är inte heller förenligt med doktrinen om ”chilling effect” att skilja mellan 

okända källor och röjda källor. I svensk rätt ges meddelare en rätt till 

anonymitet. Oavsett om meddelare väljer att använda sig av denna anonymitet 

eller inte är meddelare skyddade från repressalier. Det finns undantag i TF 7:3 

och en motsvarighet i YGL 5:3. Givetvis kan negativa konsekvenser uppstå 

även utanför myndigheters kontroll, och därför är just anonymitet viktig att 

respektera om det önskas av den journalistiska källan. I fall där identiteten av 

en eller annan anledning röjs är det rimligt att det finns en ytterligare 

skyddsnivå mot repressalier. I framställningen har påtalats osäkerheten kring 

vad myndigheter får göra om en källa ofrivilligt har röjts. Anonymitetsskydd 

till 100 procent går inte att garantera. Därför är det enligt min mening fullt 

rimligt att en ytterligare skyddsnivå i varje fall garanterar att myndigheter inte 

utkräver ansvar eller påför journalistiska källor ansvar. 

13.2.2 Aspekter vad gäller internet 
En faktor som hotar källskyddets optimala effektivitet ifrån att realiseras är att 

utvecklingen av övervakningssamhället i och med den tekniska utvecklingen. 

För att garantera källors anonymitet måste Internet bli anonymt. Alternativet är 

att korrespondensen mellan källor och journalister sker helt utan tekniska 

hjälpmedel. Utan att behöva frånsäga sig användningen av internet borde ett 

efterforskningsförbud i den form som diskuterats tidigare i detta kapitel enligt 

min mening i de flesta fall vara tillräckligt. Kan personer förbjudas att 

undersöka identiteten på en källa blir internet som verktyg inte användbart i det 

syftet. Efterforskningsförbudet bör också vara förenat med straffansvar.  
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För källskyddets optimala effektivitet är min uppfattning också att definitionen 

av begreppet journalist ska vara brett och inte exkluderande. I 

Recommendation No. R (2000) 7 definieras begreppet journalist på följande 

vis: 

 [T]he term "journalist" means any natural or legal person who is regularly or 
professionally engaged in the collection and dissemination of information to the 
public via any means of mass communication"114 

Rekommendationen antar en ganska omfattande och bred definition av 

journalistbegreppet. Jag ansluter mig till rekommendationen vad gäller 

uppfattningen att journalistbegreppet måste vara brett.  Rätten till källskyddet 

bör tillfalla alla som har verktyg att sprida information till en inte oansenlig 

massa.  

Det har som redogjorts för skett en fantastisk utveckling av tekniken och 

verktygen för att sprida och ta emot information.115 Pressens roll som public 

watchdog är som tidigare konstaterats i förändring. En fantastisk idyll, som 

också tangerar upplysningstankens dröm om alla människors fria 

meningsutbyte, skulle enligt min mening vara om folket av det demokratiska 

samhället kunde ta över, eller i vart fall dela, pressens roll som public 

watchdog. Oavsett vilken roll pressen ges är min uppfattning att fler och fler 

genom sociala medier kommer att agera i det syftet. I Appendix till Council of 

Europe Recommendation No R (2000) 7 tangeras också denna fråga: 

In those member States where systems of protection of sources already exist, 
protection was originally intended for journalists working for the traditional mass 
media (e.g. newspapers, broadcasters). However, there is no argument to limit such 
protection to these persons and to apply a different regime to those working 
professionally in the collection and dissemination of information via new means of 
communication such as the Internet.116  

Det saknas alltså argument för att begränsa källskyddets omfattning till den 

traditionella pressen. Verktygen som den traditionella granskande pressen 

                                                
114 Appendix to Council of Europe Recommendation No R (2000) 7 of the Committee of 
Ministers to Member States on the Right of the Journalists not to Disclose their Sources of 
Information. Adopted on 8 March 2000, s 1, definitions. 
115 Se kapitel 11. 
116 Appendix to Council of Europe Recommendation No R (2000) 7 of the Committee of 
Ministers to Member States on the Right of the Journalists not to Disclose their Sources of 
Information. Adopted on 8 March 2000, s. 4, II-14: 14. Fortsättning på citatet: “This being said, member 
States may find it more difficult to define the characteristics of the professional work of journalists who exclusively 
use these new means of communication, in order to justify the same protection, due to the development of new 
professions in this area. Against this background, the broad scope of the definition is aimed at avoiding that the 
Recommendation needs to be amended in the near future. It should be underlined, however, that a step-by-step 
approach by member States may prove advisable in implementing the principles laid down in the Recommendation as 
regards new means of communication.” 
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tillförsäkrats bör utsträckas till att tillfalla även vissa ”vanliga” människor på 

Internet som antar den mer moderna rollen som informationsspridare.  

Det har tidigare diskuterats vilken roll den traditionella pressen kommer att få i 

framtiden. Trots att personer med information idag kan sprida den offentligt 

med egna medel är det många som ändå inte gör det. Spridning av information 

kan medföra negativa konsekvenser för en person, och ofta kan information 

behöva bearbetas innan den kan spridas till allmänheten. Det kan också 

exempelvis behövas ytterligare undersökningar rörande vissa uppgifter. 

Pressen å andra sidan har kunskap i bearbetning av information, 

informationssökning och är i stor del i regel skyddade mot negativa 

konsekvenser. Ett starkt källskydd är således fortfarande viktigt då allmänheten 

fortfarande är i behov av att via pressen kunna sprida information. Bland annat 

har tanken om en roll skulle innebära ett ansvar att filtrera det massiva 

informationsflödet till en komprimerad, relevant och mer mottaglig form av 

information presenterats. Jag ser det som mycket möjligt att pressens roll 

kommer att förändas från ”public watchdog” till ”public filter”. Behovet av 

granskande journalistik kommer alltid att finnas. Medias roll i samhället är 

dock till stor del självreglerande. Pressen är beroende av att allmänheten köper 

deras tjänster för att kunna driva en verksamhet. Den traditionella pressen 

söker därför ständigt nya lösningar och metoder. I slutändan kommer medias 

framtida roll som public watchdog bestämmas av allmänheten. I vilken 

utsträckning och ändamål allmänheten kommer att söka sig till traditionella 

medier eller sociala medier går inte att säkert veta. Tillsvidare bör samma 

villkor gälla för de båda medierna. 

Avslutande ord 

I kapitel 7 tog denna framställning avstamp i yttrandefrihetens historia och 

filosofi. Upplysningstankens dröm om alla människors fria meningsutbyte 

presenterades. I min uppfattning finns det också anledning att vara 

förhoppningsfull vad gäller dess realiserande.  

Både Europakonventionens källskydd och det svenska källskyddet i TF och 

YGL fungerar idag tillfredsställande. Det är två skilt olika system, som båda 

har sina fördelar och nackdelar. Jag menar på att där den ena regleringen brister 
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medför den andra regleringen ett starkt källskydd. Genom att ta det bästa från 

två system kan man bli av med TF och YGL:s ständiga problem med 

teknikberoendet och samtidigt läka bristerna i Europakonventionens ibland 

ganska oförutsebara reglering. Kvar blir ett detaljerat och heltäckande 

teknikoberoende system och som ska tolkas i ljuset av att yttrandefriheten är ett 

fundamentalt element i det demokratiska samhället och som i regel blir 

tillämpligt varje gång som det framstår som att källors identitet hotas.  
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14 KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 

14.1 Lagstiftning och Offentligt tryck 

14.1.1 Europarådet 
Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna, antagen i Rom den 4 november 1950 

Council of Europe Recommendation No R (2000) 7 of the Committee of 

Ministers to member states on the right of the journalists not to disclose their 

sources of information. Adopted on 8 March 2000. 

Appendix to Council of Europe Recommendation No R (2000) 7 of the 

Committee of Ministers to member states on the right of the journalists not to 

disclose their sources of information. Adopted on 8 March 2000. 

14.1.2 Europeiska unionen 
A free and pluralistic media to sustain European democracy, High Level Group 

Final Report on Media Freedom and Pluralism, Januari 2013. 

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2010/C 83/02) 

Fördraget om Europeiska unionen 

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

”memorandum of understanding”, http://hub.coe.int/web/coe-portal/european-

union, (hämtat den 7 oktober 2013) 

Information om HLG on Media Freedom and Pluralism, 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/high-level-group-media-freedom-and-

pluralism(hämtad den 9 oktober 2013) 

14.1.3 Sverige 
Brottsbalk (1962:700) 

Justitieutskottets betänkande 2012/13:JuU21, Kränkande fotografering. 

SOU 2006:96, Ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten? Tryck- 

och yttrandefrihetsberedningen inbjuder till debatt, delbetänkande av Tryck- 

och yttrandefrihetsberedningen, del 1. 
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SOU 2012:55, En översyn av tryck- och yttrandefriheten. Slutbetänkande av 

Yttrandefrihetskommittén, del 1 

SOU 2012:55, En översyn av tryck- och yttrandefriheten. Slutbetänkande av 

Yttrandefrihetskommittén, del 2 

Tryckfrihetsförordning (1949:105) 

Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469) 

14.2 Rättsfall och myndighetsbeslut 

14.2.1 Europadomstolen117 
Amann mot Schweiz [GC], 16 februari 2000, appl. no. 27798/95, 

Barthold mot Tyskland, 25 mars1985, appl. no. 8734/79 

Bladet Tromsø and Stensaas mot Norge [GC], 20 maj 1999, appl. no. 21980/93 

British Broadcasting Corporation mot Förenade konungariket, [Com dec.] 18 

januari 1996, appl. no. 25798/94 

Ceylan mot Turkiet [GC], 8 juli 1999, appl. no. 23556/94 

Cumpana och Mazare mot Rumänien(GC), 17 december 2004, appl. no. 

33348/96 
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