
IFRÅGASATT T R Y C K F R I H E T S B R O T T M.M. 

Justitiekanslerns beslut 

Justitiekanslem inleder inte förundersökning. 

Ärendet 

Säkerhetspolisen har t i l l Åklagarkammaren för säkerhetsmål anmält dels 
boken "Spionjägaren" av Olof Frånstedt, dels en artikel om Olof Frånstedt 
och den nämnda boken i Dagens Nyheters nätupplaga den 27 augusti 2013. 
Säkerhetspolisen har gjort gällande att källors identitet, som röjts i boken 
och artikeln, omfattas av sekretess. Åklagaren har begärt Justitiekanslerns 
prövning av om brott enligt tryckfrihetsförordningen (TF) eller yttrandefri
hetsgrundlagen (YGL) kan antas föreligga. 

Justitiekanslem har tagit del av åklagarkammarens underlag i ärendet. 

I boken och artikeln behandlas bl.a. skriftliga rapporter som två namngivna 
personer på 1960-talet ska ha lämnat t i l l den då verksamma hemliga svenska 
underrättelseorganisationen IB. I boken förekommer bilder av vissa av de 
aktuella rapporterna. Säkerhetspolisen har anfört att det visserligen gått en 
tid sedan tillkomsten av de aktuella rapporterna, men har menat att avslö
jandet av upphovsmännen kan få konsekvenser för Säkerhetspolisens 
brottsbekämpande verksamhet. Detta genom att rekryteringen av källor för
svåras och att samarbetet med utländska säkerhets- och underrättelsetjänster 
kan påverkas. Enligt Säkerhetspolisen föreligger därför sekretess enligt 
18 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL) för källuppgiftema i 
rapporterna. 

Rättslig reglering 

Ett straffbud som avser brott mot tystnadsplikt finns i 20 kap. 3 § brottsbal
ken. Denna regel omfattar fall där någon röjer en uppgift som han eller hon 
är pliktig att hemlighålla enligt lag eller annan författning m.m. 

Av 1 kap 1 § tredje stycket TF framgår att det står var och en fritt att lämna 
uppgifter och underrättelser i vilket ämne som helst t i l l bl.a. författare och 
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journalister för otfönthggöran^ 
föreskrlvetlFF (meddelarfrihet).För att meddelarfriheten skakunnaåh^ 
pas krävs hl.a. att meddelaren har haft ett puhheerlngssyfte. Meddelarfrihet
en Innehär som regel frihet från ansvar för hrot^rnotsekretesshestämmelser^^ 
Frånmeddelarfrlheten gäller doek vissa undantag enhgt7kap3^FF.Av 
särskilt Intresse här ärvad som stadgaslmom.2-311agrun^ets första 
styeke. Där föreskrivs att om någon lämnar ett rneddelande genom ett orlk-
tigt utlämnande av en allmän handling som mte ärtlllgängllg för envar gäl
ler, om gärningen är nppsåtllg^vad som är stadgatllag om ansvar företa 
sådant hrot^. Detsamma gäller för den som uppsåtllgen åsldosättervlssa kva-
llfreeradetystnadsphkter.Vllka tystnadsplikter som avsesidet senare föllet 
framgår av 13 kap.5^DSF oeh de hestänmrelser som det hänvisas t i l l iden 
paragrafön.ldessa situationer för alltså meddelarfriheten vika. 

Beträtföndepuhheerlngar kan ansvar förtryekfölhetshrott komma 
enligt den hrottskatalog som anges!7kap4^FF samt för sådana puhhee-
rlngshrot^ som omföt tasav7kap .5^FF.Avsärsk l l t Intresse ärlföreva-
rande föll det slstnän^dalagrun^et . Där stadgas^såvltt nu är av Intressen 
att gärningar, hegångna genom tryektslo-lft oeh stratföara enligt lag, ska 
ansessomtryekfrlhetshrottomdelnnehärat^någon(l)uppsåtllgenot^ 
llggörallmänhandlmgsomejärtlllgängllg för envar, om han fötttlllgång 
t i l l handlmgenlallmän tjänst, underutövande avtjänstepllktellerldärmed 
jämförhart förhållande; eller (2) otTentllggöruppglft oeh därvid uppsâ ^̂  
åsidosätter sådanakvallfreerade tystnadsplikter som nämnts ovan (jfr 
13kap.5^DSk).Ansvar enligt de återgivnareglerna förutsätter att det är 
den tryekfrlhetsansvarlge själv som hrytermot en tystnadsplikt som åvilar 
honom eller henne. 

FF hygger på prlnelpen om ensamansvar. Förtryekfrlhetshrottlentryekt 
skrift som Inte är periodisk svararlförsta hand förföraren. För sådana 
Iperlodlskasl^lftervllar ansvaret primära på den som är anmäld som utgi
vare för skriften (8 kap FF). 

Regler som motsvarar de ovan återgivna frnns-^lrelevantadelar^ävenl 
yttrandefrihetsgrundlagen (YGF).r3estämmelsernaldessahåda grundlagar 
vllarpå samma prlnelper. 

Justitiekanslerns nedömning 

A^^älaninneföttar inte uppgifter som kan utgöra grund för misstanke om 
något sådant hrott, t.ex. motrikets säkerhet, som a v s e s i 7 k a p . 3 ^ f ö r s t a 
styeketleller7kap.4^FF.tnget ger hellervid handen att uppgifterna om-
föttas av någon sådan kvalifreerad tystnadsplikt som hänvisas t i l l i ! 3 kap. 
5 ^ D S k . F ö r a t t e t t h r o t t m o t F F eller YGFskaföreliggaidet^aföllkrävs 
därmed att någon som varit hunden avtystnadsphkt oriktigt har utlämnat 
eller otTentliggjort en allmänhandling som inte ärtillgänglig för envar(se 
7kap .3^förs tas tyeke t2respek t ive7kap .5förs tas tyeke t lFF) . 
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Säkerhetspolisen har anfört att det är oklart hur OlotFrånstedt har konmrit 
att inneharapporterna, menhar gjort gäh^^ 
ti l l dem genom sin anställning där. Samtliga aktuella rapporter synes emel
lertid närmast ha varitriktade t i l l underrättelseorganisationentB oeh det 
underlag som Säkerhetspolisen tillhandahållitiärendet ger endast stöd för 
at̂  vissa av rapporterna nu har kunnat återfinnasiSäkerhetspolisens arkiv. 
Enligt Justitiekanslern finns det mot den bakgrunden inte anledning anta att 
DlotErånstedt erhållit rapporterna påannat sätt än vadhan självuppgetti 
boken oeh artikeln, dvs. att en person överlämnat dessa t i l l honom etter det 
att han hade avslutat sin anställning inom polisen. Det går således inte att 
lägga anmälan oeh vad somiövrigt kommit fram ti l l grund företa antagande 
att omständigheterna när DlotErånstedtfiek del av handlingarna var sådana 
at^tystnadsplikt gäller för honom beträtföndeinnehålletidem. Det kan inte 
heller, med hänsyn bl.a. t i l l de begränsningar som gäller enligt^kap. 
3^EF,förutses att ytterligare utredningsåtgärder skulle bringa n å g o n k ^ ^ 
het ifrågan hur han kommit över handlingarna. 

Redan på grund av det nu anförda saknas skäl att inleda en förundersökning 
med anledning av anmälan. 

Ärendet har föredragits av hovrättsassessorn David kötgren. 

Exp. t i l l 
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