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MA NI BERATTA
- så har försvarsanställda rätt att meddela sig
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Känner du till att du har lagligt stöd att berätta saker för SvD:s Mikael Holmström,
eller DN:s Ewa Stenberg, som du inte får att berätta för din partner? Visste du att
en ÖB har mindre meddelarfrihet än vad du som vanlig anställd har? Nils Funcke,
bland annat tidigare sekreterare i Yttrandefrihetskommitten, reder ut begreppen.

Sekreressen är till för an hemliga uppgifter ska förbli hemliga.
Meddelarfriheten är till för an hemliga uppgifter ska kunna bli
offentliga. Två regelverk i vars skärningspunkt det är län an gå
vilse. Inte bara för den som lämnar uppgifterna utan även för vad
en myndighetsföreträdare får säga och göra.
När det svenska försvaret inre förmår markera närvaro när ryskt
bombflyg övar mor svenska mål unrycker försvarsministern an
hon är "bekymrad ". Inre mot den uteblivna markeringen utan an
svenska folket fått vetskap om den bristande beredskapen.
-Det jag nu är mest bekymrad för det är an vi nu har en debatt
som handlar om mycket känsliga uppgifter som kommir ur i media
och det tycker jag är olyckligt, sade Karin Enström (M) till TT.
Hon ackompanjerades av försvarsurskorrets ordförande, Cecilia
Widegren (M) som förklarar att hon förvänrar sig "större respekt
inte minst av Försvarsmakten" för an skydda sekretesskyddade
uppgifter.
Ministern och urskoners ordförande har gen sig ur på minerad
mark. Om riksdagens konstitutionsurskon tar upp frågan kan
ministerns unalande bedömas som mindre lämpligt. Det kan anses
ha gen en felaktig bild av svenska officerare och andra försvarsanställdas ynrandefrihet.
Men låt oss ta det från början. Det vill säga från 1912.
l GRUNDLAGSBETÄNKANDET FÖR drygr 100 år sedan förklaras
att en anonymitetsskydd för den som meddelar uppgifter är
nödvändigt. Den möjliggör en " fortgående självrannsakan" som
samhället har behov av. Utredarna menar an "falsk kåranda" och
"falsk solidaritetskänsla" utgör "samhällsskadliga faktorer" och att
anonymitetsskyddet därför utgör en "säkerhetsventil" som
"möjliggör, an ord sägas, som böra bliva unalade, fakta framdragas,
som böra bliva framdragna".
Denna grundtanke har sedan upprepats i olika variamer av lagstiftaren och utgör den principiella grunden, motivet, för der
skydd som byggrs upp kring uppgiftslämnare i form av ert förbud
för myndighererna arr efterforska en läcka, en absolut rysmadsplikt för de som har rän an ra emot uppgifterna och en förbud för
myndigheten , "rörmokaren", att vidta repressalier mot den som
lämnat uppgifter för publicering.
En grundförutsänning för att detta skydd för meddelare ska
gälla är an den som lämnar uppgifterna gör det i syfte an de ska nå
offentligheten. Det innebär att även i de fall uppgifterna av någon
anledning inre publiceras gäller meddelarfriheten. Om syftet
däremot enbart är an skvallra i största allmänheten eller dra upp-

märksambeten till sig i bekantskapskretsen gäller inte skyddet och
därmed heller inte förbudet an vidta repressalier, till exempel i
form av an omplacera eller i yttersta fall avskeda den som varit
"lösmynt". Alternativt arr det sker tillsammans med eller efter att
personen åtalars och falles.
EFTERSOM SYFTET MÅSTE vara an uppgifterna ska publicera
gäller det an meddelaren bara lämnar uppgifterna till någon som
har förutsättningar an offentliggöra dem. Der kan rill exempel
vara en reporter som Svenska Dagbladers Mikael Holmström eller
utgivaren för ett grundlagskyddat medium som Sveriges Radio.
Enligt grundlagen är det också möjligt arr lämna uppgifter till en
nyhetsbyrå eller en förfanare , som exempelvis professor Wilhelm
Agrell i hans egenskap av förfanare.
Vill den som lämnar uppgifter vända sig till en bloggare gäller
det att vederbörande försäkrar sig om art bloggaren har utgivningsbevis för webbplarsen och arr der därmed finns en ansvarig utgivare
för den. Art lämna uppgifter till en bloggare utan utgivningsbevis
är art betrakta som "skvaller", en brott.
RÄTTEN ATT AVSLÖJA hemligheter begränsas på flera sätt. För
det första gäller an det endast är själva uppgifterna som får lämnas
ur. Den somlämnar ur den fysiska eller elektroniska handlingen
har gjort sig skyldig till en brott. Står det klart för myndighererna
an handlingen kommit på drift öppnas inte bara en möjligher att
efterforska källan uran snarast en skyldighet att göra der. Der är
län gjort arr medier som publicerar dokument de kommit över
inre maskar dem ti llräckligt och an myndigheten därmed kan
ringa in den krets som kan ha lämnat ut handlingen. Der skedde
r.ex. nyligen i den så kallade Saudi-affären där Sveriges Radio av
ovarsamhet publicerade dokument som hade igenkänningstecken.
I det fallet handlade det om handskrivna noteringar men det förekommer också inbyggda skillnader i exemplaren som bara skaparen
kan se, till exempel utökat avstånd mellan två bokstäver i ett ord.
Der finns tre huvudsakliga sekretessgrader. Uppgifter kan omfanas av ett rakt skaderekvisit, ett omvänt skaderekvisir el ler inget
skaderekvisit alls. Gäller ert rakt skaderekvisit har offentligher företräde framför sekretessen och uppgifterna får lämnas ut om det inre
kan antas att någor intresse lider men eller skada. Vid der omvända
rekvisirer krävs an det srår klart arr inget intresse skadas eller lider
men om uppgifter lämnas ur därmed har sekretessen företräde.
När der gäller meddelarfriheten och skyddet för anonymiteten
bryrs den bara i de fall där uppgifter saknar rekvisit, man brukar
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Försvarsministern och försvarsutskottets ordförande har gett
sig ut på minerad mark. Om riksdagens konstitutionsutskott
tar upp frågan kan ministerns uttalande bedömas som
mindre lämpligt. Det kan anses ha gett en felaktig bild av
svenska officerare och andra försvarsanställdas yttrandefrihet.

rala om arr der gäller kvalificerad sekreress för uppgifrerna, ibland
kallad kvalificerar hemliga (KH) uppgifrer. Dessa får självfaller
inre lämnas ur skrifriigen men heller inre mu nr! igen spridas ens
för publicering i grund lagsskyddade medier.
Med und a nrage r för den kvalificerade sekreressen kan man
generel lr säga arr en offenrl igansrä lld har möjligher arr berärra om
hemliga uppgifrer, men inre överlämna ell er ens visa själva handlin gen där uppgifrerna finns. Däremor måsre man sommeddelare
noga överväga si rr handlande, i försra hand er iskr men även juridiskr, för meddelandefriheren är inre hel r fri.
Offenrlighers- och
sekreresslagen, OSL, 15 kap. För dessa uppgifrer gä ller err rakr
skaderekvisir och uppgifrerna kan lämnas ur i vissa fall. Däremor
bryrs meddelarfriheren och meddelarskycider om urlämnander av
uppgifrerna inn ebär arr någon gör sig skyldi g rill grovr spioneri,
spione ri , högförräderi, grov obehörig befarrning med hem li g uppgift, vårdslöshe t med hemlig uppgift, uppror och landsförräderi
eller landssvek. De flesta av dessa bron förutsärter arr uppgifrlämnaren h afr för avs ikt att uppgiftern a ska komm a främmande makt
till handa.
För försvarsanställda kan även utrikessekretessen bli aktuell i
synnerhet för urland ssrarion erade och uppgifrer som rör inrernationella åtagan den. Röj a nd er av uppgifter som "kan anras särta
rikets säke rher i fara ell er annars skada la nder all va rligt" fa ller
uranför meddelarskydder. Vad som räknas dir lårer sig svårligen
specificeras en gång för all a utan är bland an nar avhängi gt den
säkerherspolitiska situat io nen.
De uppgifrer som SvD publicerade i samband med den ryska
övn in gen i Ösrersjön kan sannolikr inre a nses falla in under försvarssekre tessen och knappast heller under utrikessekretess. Den
so m lämnat uppgiftern a bör dä rför en li gt min uppfatrnin g omfanas av med dela rskydder.
FÖRSVARSSEKRETESSEN REGLERAS l

ha r arr ta srällnin g rill om der begåers ert
meddelarbron när hem li ga uppgifter publicerats i gr undl agsskyddade medier är Jusritieka nslern (J K). J K är exk lusiv åk lagare och
någon a nn a n åklagare ha r inre rärr arr sta rra en förundersökning
och givetvi s heller inre väcka åta l. Detra är yrrerli ga re en garanr i
för yrrrandefr iheren efrerso m J K leds av en instruktion som inn ebär ar r JK ska beakta yttrandefr ih eten betydelse i en demokrati.
Det ä r också JK som har arr väcka åta l mot myndighetspersoner
som efrerforskar en käll a eller vidtag it repressa li er mot någon som
anvä nt sin y rrrandefrih er.
När en myndighetsförerrädare uttalar sig om sin egen verksamhet gä ll er inte meddel a rfrihe ten. Der innebär arr när det gä ll er

DEN SOM YTTERST

24 OFFICERSTIDNINGEN

ÖB, Sverker Göranssons, urralande arr Sverige inre srår pall för mer
ä n ert begränsat a ng repp i mer än en vecka ska frågan om han gjort
sig skyldi g rill etr bron mot rysmadsplikten prövas av en vanlig
åklagare enli gr brombalkens bestämmelser och inre av J K en li gt
tryckfrihetsförordningens ell er ytt ra nde frih ersgrundl agens regler.
NILS FUNCKE
Liten lathund för meddelare:
Meddelarfrihet ger var och en rätt att lämna uppgifter för publicering i grundlagsskyddade medier.
Efterforskningsförbud gäller för alla myndigheter när någon
anonymt uttalat sig eller lämnat uppgifter i t.ex. ett radioprogram eller
annat medium som arbetar i skydd av yttrandefrihetsgrundlagarna.
Tystnadspl ikt har den eller de som tagit emot sekretessbelagda
uppgifter för publicering.
Repressa li efö rbud innebär att en myndighet inte får vidta åtgärder
mot en anstä lld som anonymt eller under eget namn använt sin
yttrandefrihet, t.ex. genom att uttala sig eller lämna ut uppgifter.
Meddelarbrott begår den som lämnar ut en fysisk handling med
sekretesskyddade uppgifter. Även den som lämnar ut uppgifter som
faller under kvalificerad sekretess begår ett brott som bryter meddelarskyddet
Just itiekanslern (JK) är exklusiv åklagare när det gäller brott mot
tystnadsplikten, efterforskningsförbudet eller repressalieförbudet när
uppgifter publicerats i grundlagsskyddade medier.
Grundlagssk yddade med ier är t.ex. alla medier som är framställda
i tryckpress, webbplatser som drivs av skrifter som kommer ut regelbundet (periodiska skrifter) samt webbplatser som har utgivningsbevis (registrerade hos Myndigheten för radio och TV). Här ingår
också tekniska upptagningar som t.ex . en DVD-skiva.
Mottagarkretsen det vill säga de till vilka uppgifter kan lämnas i
skydd av meddelarfriheten utgörs bland annat av journalister och
utgivare vid grundlagsskyddade medier, författare, nyhetsbyråer och
företag som framställer tekniska upptagningar.
Lagarna som innehåller bestämmelserna om meddelarfriheten är
tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen, offentlighetsoch sekretesslagen samt brottsbalken.
Sekretess kan gälla olika uppgifter i enlighet med Offentlighets- och
sekretesslagen (OSL). Ingen handling i sig är hemlig, även om man
ofta säger så till vardags. Det handlar alltid om enskilda uppgifter som
enskilt, eller tillsammans, kan omfattas av sekretess. Det finns tre
huvudsakliga sekretessgrad er.

