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Abstract 

In the digital era, journalists’ source protection is facing new challenges. A big part of the 

communication between the journalists and their sources is now taking place online, thus 

exposing it to surveillance, national security interests and erosion of source protection laws. 

How engaged and interested are swedish journalists regarding these challenges? And what 

methods do they use to protect their sources in this new era? 

 

This study examines the knowledge and interest among swedish journalists regarding digital 

security and source protection issues, and which methods they use for source protection in the 

digital age. It also gives a brief introduction to the current laws and legislative proposals that 

may impact source protection in Sweden. This is done through interviews with journalists 

from four swedish media editors. Uppdrag granskning, Dagens Nyheter, HD/Sydsvenskan 

and P4 Västerbotten. 

 

Our study shows that the majority of our respondents are interested and engaged in issues 

regarding digital security and source protection, but the level of actual knowledge varies. 

Some journalists are so engaged that it affects how they live their private lives outside the 

newsroom, while others have little or no knowledge regarding the security of their own 

editorial office. It is also clear that there is a need for journalists to be educated in new secure 

methods so that they can, in turn, educate their own sources. 
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1. Introduktion och problembakgrund 

I och med digitaliseringen har journalisternas arbete för att skydda sina källor ställts inför nya 

utmaningar. En stor del av kommunikationen sker i dag inte bara fysiskt mellan källor och 

journalister – det finns många fler sätt att kommunicera och utbyta information på i och med 

den tekniska utvecklingen. Det kan handla om mejlkorrespondens, mobilapplikationer, 

hemsidor, chattrum och andra digitala tjänster. Det innebär samtidigt att journalisternas och 

mediernas intresse av att skydda källor ställs inför nya problem över hela världen, även i 

Sverige.  1

 

I Sverige regleras källskyddet i två av våra fyra grundlagar. I tryckfrihetsförordningen 

regleras bland annat att en journalist inte får röja en källas identitet om informationen är tänkt 

att publiceras i tryckt skrift , och om så sker kan personen dömas till böter eller fängelse i 2

högst ett år.  I yttrandefrihetsgrundlagen regleras detsamma fast för bland annat nyhetsbyråer, 3

radioprogram och andra digitala medier.  4

 

Källskyddet är en del av meddelarskyddet, som också innefattar efterforskningsförbudet, 

alltså förbudet för vissa arbetsgivare att försöka identifiera en källa som lämnat information 

till en journalist.  I grundlagarna, samt en rad andra lagar, regleras också undantag där 5

meddelarskyddet upphör att gälla, exempelvis vid uppgifter kring rikets säkerhet. Teoretiskt 

sett är Sveriges lagstiftning mer omfattande än de flesta andra länder när det gäller skydd för 

uppgiftslämnare.  6

 

FRA-lagen är den informella benämningen på en rad lagförändringar i Sverige, samt en ny 

lag som antogs år 2008. Dessa föreslogs av regeringen i proposition 2006/07:63 – ”En 

anpassad försvarsunderrättelseverksamhet”. Lagändringarna innebär mycket kortfattat att 

1 Posetti, J (2017) Protecting journalism sources in a digital age. Hämtad 2017-11-05 från: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002480/248054E.pdf. Sid, 11. 
2 Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 3 kap §3. 
3 Ibid, 3 kap §5. 
4 Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) 2 kap §3. 
5 Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 3 kap §4. 
6 Posetti, J (2017) Protecting journalism sources in a digital age. Hämtad 2017-11-05 från: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002480/248054E.pdf. Sid, 11. 
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Försvarets radioanstalt (FRA) ges rätt att bedriva så kallad signalspaning på kabelburen trafik 

som passerar Sveriges gränser, vilket innebär spaning på telefon- och en stor del av 

internettrafiken. Syftet är, enligt regeringens proposition, att motverka terrorism och 

transnationell brottslighet.  7

 

I maj 2016 meddelade regeringen att möjligheten till hemliga dataavläsning för 

brottsbekämpande myndigheter kommer att utredas, och i november 2017 lämnades 

utredningen och dess förslag över till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. I 

utredningen föreslås bland annat att brottsbekämpande myndigheter i hemlighet ska kunna ta 

sig in misstänkta personers elektroniska utrustning och kringgå kryptering för att ta del av 

information.  8

 

Utredningen föreslår också att det ska bli möjligt att i hemlighet ta del av fotografier, 

dokument och andra filer som finns i mobiltelefoner och datorer.  Lagen om hemlig 9

dataavläsning föreslås träda i kraft den 1 januari 2019 och tidsbegränsas till att gälla till och 

med den 31 december 2023. Förslagen har i skrivande stund skickats ut på remiss och mött 

kritik från bland annat Svenska journalistförbundet. 

 

Unesco publicerade 2017 studien “Protecting journalism sources in the digital age” där det 

bland annat framgår att journalister gått från att ha skydda sina källor ”analogt” till att i dag 

behöva skydda sina källor och deras information på många fler sätt i och med den tekniska 

utvecklingen och förändrade kommunikationsmöjligheter.  10

 

En av slutsatserna är att det i dag finns krafter som riskerar att röja källskyddet, som också 

använder den tekniska utvecklingen för att övervaka och ta del av informationen mellan källa 

och journalist. Svårigheter för journalister att skydda sina källor kan exempelvis uppstå i 

7 Prop. 2006/07:63. “En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet”. Stockholm: 
Förvarsdepartementet. 
8 Dir. 2016:36. Hemlig dataavläsning. Stockholm: Justitiedepartementet. 
9 Ibid. 
10 Posetti, J (2017) Protecting journalism sources in a digital age. Hämtad 2017-11-05 från: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002480/248054E.pdf. Sid, 18. 
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samband med myndigheters intresse att förhindra brott samt upprätthålla lag och ordning, på 

uppdrag av olika regeringar.  11

 

Det innebär också, enligt studien, att resurser tas från den undersökande journalistiken och 

läggs på att lära sig förstå nya lagar och tekniska metoder för att hantera nya hot mot 

källskyddet, i stället för att fokusera på det egentliga journalistiska arbetet.  12

 

Unescos studie är den enda omfattande studien som gjorts på området i nutid, där man 

undersökt journalisters möjlighet att skydda sina källor i samtliga 121 medlemsländer, 

inklusive Sverige. Den studien kommer därmed också ligga till grund för vår egen studie som 

i stället inriktar sig specifikt på källskyddet i Sverige utifrån svenska förhållanden. 

 

Vi anser det därför vara av stor vikt att undersöka vilka eventuella utmaningar som finns 

kring källskyddet i det digitaliserade samhället, samt intresset hos svenska journalister i 

frågor som rör digital säkerhet kopplat till källskydd. Ett område inom 

journalistikforskningen som det, utöver Unescos studie, inte forskas om tillräckligt trots att 

behovet kanske är större än någonsin. 

 

Detta kan tänkas vara en principiellt viktig fråga för den svenska journalistikens 

förutsättningar, och i förlängningen också demokratins. Vi ämnar därför också att ge en 

överblick över aktuell forskning, juridik och lagförslag som kan tänkas påverka journalisters 

möjligheter att skydda sina källor. 

 

 

 

 

 

 

 

11 Posetti, J (2017) Protecting journalism sources in a digital age. Hämtad 2017-11-05 från: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002480/248054E.pdf. Sid, 18. 
12 Ibid. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att genom en kvalitativ metod undersöka hur pålästa, medvetna 

och intresserade journalister på Dagens Nyheter, Uppdrag granskning, P4 Västerbotten och 

HD/Sydsvenskan upplever sig vara i frågor som rör digital säkerhet och källskydd. Vi vill 

även ta reda på  hur de går till väga för att skydda sina källor i ett digitaliserat samhälle samt 

vilka eventuella utmaningar som de upplever i dag.  

 

Frågeställningarna vi genom denna studie ska besvara är följande. 

 

● Upplever journalisterna att de är medvetna och intresserade av frågor som rör digital 

säkerhet och källskydd? 

● Upplever journalisterna några utmaningar kring att skydda sina källor i ett 

digitaliserat samhälle, exempelvis att källans identitet riskerar att röjas av obehörig 

person eller myndighet? 

● Genom vilka metoder och tekniker skyddar journalisterna sina källor i sitt 

journalistiska arbete i dag? 
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3. Teori och tidigare forskning 
 

3.1 Journalistikens demokratiska roll 

En demokrati förutsätter ett samhälle präglat av yttrandefrihet, pressfrihet och 

informationsfrihet. Medborgare ska kunna hålla sig informerade om aktuella 

samhällsskeenden och delta i en fri debatt, samtidigt som makthavare behöver hålla sig 

informerade om folkets viljor för att kunna ta rättvisa beslut och upprätthålla ett demokratiskt 

samhälle.  13

 

Här anses journalistiken spela en viktig roll, och brukar hänvisas till som den tredje 

statsmakten. Medierna är inte bara människors främsta källa för information, utan öppnar 

även upp för dialog mellan medborgare och makthavare.  14

 

För att journalister ska kunna uppfylla sin demokratiska uppgift finns vissa kriterier. Förutom 

att journalistiken ska sträva efter att spegla och ge en sådan allsidig bild av samhället som 

möjligt, anses även de riktlinjer som först skapades för statens presspolitik, “informations-, 

gransknings- och forumuppgiften, än i dag ligga till grund för journalistikens demokratiska 

arbete. Riktlinjerna ska se till att medierna, förutom att granska och informera, även 

tillhandahåller ett forum för debatt.  15

 

Forskarna Lars Nord, Jesper Strömbäck och Adam Shehata skriver i publikationen “Från 

osäker källa - bevakningen av Irakkriget i svenska medier” att det finns sex krav som ska gå 

att ställa på journalistiskt innehåll: 

 

1. Journalisten bör ha använt sig av två av varandra oberoende källor. 

2. Innehållet ska inte innehålla journalistens egna tolkningar. 

3. Journalisten bör åtskilja fakta, spekulationer och tolkningar i texten. 

4. Det ska gå att skilja mellan bekräftade och obekräftade uppgifter. 

5. Det ska tydliggöras vilka källor som journalisten använt sig av. 

13 Nord, L & Strömbäck, J (2004) Medierna och demokratin. Lund: Studentlitteratur AB. Sid, 19-20. 
14 Ibid. Sid, 20 
15 Ibid. Sid, 21. 
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6. Journalisten ska inte göra innehållet något annat än vad det är och inte anspela på fördomar 

samt skilja på fakta och fiktion.  16

 

Eftersom att medier kan antas ha en betydande roll för medborgares åsiktsbildning kan de 

också tänkas ha ett inflytande över rådande demokratiska förutsättningar i ett samhälle. 

 

3.2 Vad är en källa? 

Nyhetskällornas roll i journalistiken har traditionellt setts som viktig och av stor betydelse. 

Källorna, alltså personerna som intervjuas av reportern, förser nyhetsmedierna med uppgifter, 

fakta och opinion. Samtidigt är källorna en del av nyhetsjournalistiken, och i förlängningen 

en del av yttrandefriheten i det demokratiska samhället.  17

 

Anders Sahlstrand beskriver i sin avhandling ”De synliga: nyhetskällor i svensk 

storstadsmorgonpress” om modellen för att analysera och förstå olika sorters källor. Han 

delar upp källorna i olika grupper där det först och främst handlar om muntliga källor, till 

exempel politiker, arbetssökande och kommunalt anställda som bidrar med information.  18

 

Sahlstrand skriver vidare att icke-muntliga källor exempelvis kan vara dokument, handlingar 

eller information från andra medier, till skillnad från enskilda personer (de muntliga 

källorna). De muntliga källorna kan i sin tur delas in i två underkategorier; elitkällor och 

icke-elitkällor.   19

 

Med elit menar Sahlstrand, och även Herbert J. Gans i studien ”Deciding what’s news”, en 

ekonomisk, politisk eller myndighetsutövande elit. Elitkällorna är typiskt sett ministrar, 

chefer på stora företag och andra högt uppsatta makthavare.  20

 

16 Nord L, Shehata A & Strömbäck, J (2003) Från osäker källa - bevakningen av Irakkriget i svenska 
medier. Krisberedskapsmyndigheten. Sid, 99-100. 
17 Sahlstrand, A (2000) De synliga - nyhetskällor i svensk storstadspress. Edsbruk: Akademitryck AB. 
Sid, 11. 
18 Ibid. 
19 Ibid. Sid, 152. 
20 Ibid. Sid, 11. 
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De muntliga icke-elitkällorna är i stället personer som inte befinner högt upp på hierarkin 

inom det aktuella området. Det kan handla om arbetare, studenter eller arbetslösa. 

Utöver uppdelningen i muntliga- och icke-muntliga samt elit- och icke-elitkällor, så finns det 

anonyma och icke-anonyma källor. Traditionellt sett skiljer man även på dessa två, där de 

anonyma källorna är personer som inte framträder med sitt namn. En anonym källa kan ändå 

identifieras, skriver Sahlstrand, genom att tillskriva den anonyma källan egenskaper som kön, 

befattning eller ålder.  21

 

Något som bör beaktas med Anders Sahlstrands förklaringsmodeller kring källor är att de 

utgår från ett samhälle vid millennieskiftet där digitalisering, internet och medielandskapet 

inte såg ut på samma sätt som det gör i dag. 

 

Det kan tänkas vara problematiskt att i dag dela upp källor i kategorier som muntliga och 

icke-muntliga. En reporter kan i dag med hjälp av den tekniska utvecklingen ha kontakt med 

sina mänskliga, muntliga, källor helt utan verbal kommunikation eller genom att ens befinna 

sig i samma land, exempelvis genom en mobilapplikation eller genom mejlkorrespondens, 

även om principerna är liknande. 

 

I denna studie kommer vi att utgå från definitionen av en källa som en muntlig sådan som 

bidrar med information till en journalist och som blivit lovad anonymitet, enligt avsnittet 

längre ned om meddelarskydd. 

 

3.3 Relationen mellan journalist och källa 

Det finns flera sätt att betrakta relationen mellan journalisten och källan. En av de mer 

etablerade teorierna utformades av den amerikanske sociologen Herbert J. Gans och beskriver 

relationen mellan en journalist och dennes källa som en tango. Liknelsen gjorde han för att 

betona att det föreligger ett ömsesidigt beroende mellan parterna och en maktfördelning – där 

journalisten och källan turas om att styra dansen.  22

 

21 Sahlstrand, A (2000) De synliga - nyhetskällor i svensk storstadspress. Edsbruk: Akademitryck AB. 
Sid, 11. 
22 Gans Herbert J. (1979) Deciding what’s news. A study of CBS Evening News, NBC Nightly News 
and Newsweek and Time. Illinois: Northwestern University Press. Sid, 116 
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”It takes two to tango” – Herbert J. Gans. 

 

Eftersom att makten, enligt Gans, är fördelad mellan journalist och källa menar han vidare att 

relationen kännetecknas av en slags dragkamp. För journalister fyller källorna en viktig 

funktion, och tillhandahåller dem med information som är av vikt för det journalistiska 

arbetet. För källorna kan informationsutbytet i stället ses som en möjlighet att påverka, 

genom att bistå med information som är fördelaktig för dem själva.  23

  

I en forskningsstudie av Walter Gieber och Walter Johnsson från 1961 menar de att 

relationen mellan journalist och källa kan anta olika former. Det kan, likt Gans teori, finnas 

en korrelation där båda parterna är likvärdigt beroende av varandra, där de tvingas samspela i 

vissa avseenden. Att källor bistår med nyhetsunderlag medan journalisterna tillhandahåller 

publiceringskanaler. De menar vidare att parterna även kan ses som helt avskilda i alla 

avseenden, samt att kan rollerna suddas ut och det inte längre är tydligt vem som styr vad.  24

  

Att relationen mellan journalist och källa är dynamisk bekräftas av aktör- och 

utbudsmodellen, formulerad av forskarna Kent Asp, Bengt Johansson och Larsåke Larsson. 

De menar att journalistiken kan ses som en produkt av förhållandet mellan olika aktörer, både 

inom och utanför mediesfären. Journalister och källor anses alltså spela på samma arena, där 

de gemensamt utformar det medieinnehåll som sedan distribueras till en publik.  25

  

Relationen mellan journalisten och källan kan alltså tänkas vara komplex och anta olika 

former. Det tycks däremot finnas återkommande forskning som utvecklar idén om 

maktfördelningen, och därmed också det ömsesidiga beroendet mellan journalisten och 

källan. 

 

 

23 Gans Herbert J. (1979) Deciding what’s news. A study of CBS Evening News, NBC Nightly News 
and Newsweek and Time. Illinois: Northwestern University Press. Sid, 117. 
24 Gieber, W & Johnsson, W (1961). The City Hall ‘Beat’. A study of Reporter and Source Roles, 
Journalism Quaterly 38. Sid, 288-289. 
25 Asp, K, Johansson, B & Larsson, L (1997) Nära nyheter - studier om kommunaljournalistik. 
Göteborg: Institutionen för journalistik och kommunikation. Sid, 18-19 
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3.4 Lagstiftning och lagförslag 

 
3.4.1 Tryckfrihetsförordningen 
Tryckfrihetsförordningen (TF) är den äldsta av Sveriges fyra grundlagar och antogs i sin 

första form 1766. Lagen reglerar frågor som rör tryckfrihet, ett grundlagsskydd för medier 

samt offentlighetsprincipen.  26

 

Grundlagsskyddet innefattar bland annat meddelarfriheten och meddelarskyddet, vilket 

innebär att uppgiftslämnare har rätt att vara anonyma , tystnadsplikt för dem som befattar sig 27

med informationen  och att det allmänna (stat, kommun och myndigheter) inte har rätt att 28

efterforska vem uppgiftslämnaren är.  29

 

I den första paragrafen i TF regleras kärnan i Sveriges tryckfrihet, som lyder: 

 

”Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt att, utan några av myndighet eller annat 

allmänt organ i förväg lagda hinder, utgiva skrifter, att sedermera endast inför laglig domstol kunna 

tilltalas för deras innehåll, och att icke i annat fall kunna straffas därför, än om detta innehåll strider 

mot tydlig lag, given att bevara allmänt lugn, utan att återhålla allmän upplysning.”  30

 

Sveriges tryck- och yttrandefrihet inkluderar: 

- Rätten att uttrycka tankar, åsikter och känslor, samt publicera dessa utan 

myndigheters inblandning. 

-  Rätten att meddela uppgifter i vilket ämne som helst, men avsikten att dessa ska 

publiceras. 

- Rätten att offentliggöra allmänna handlingar. 

-  Rätten att anskaffa uppgifter för publicering.  31

26 Strömbäck, J & Karlsson, M (2015) Handbok i journalistikforskning. Lund: Studentlitteratur AB. 
Sid, 47-49. 
27 Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 3 kap §2. 
28 Ibid. 3 kap §3. 
29 Ibid. 3 kap §4. 
30 Ibid. 1 kap §1. 
31 Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 1 kap §1. 
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Begränsningar i grundlagen återfinns bland annat i rätten att anskaffa, meddela och framställa 

information, något som inte gäller vid exempelvis brott mot rikets säkerhet, spioneri och 

försök till förberedelser för ett sådant brott.  32

 
3.4.2 Yttrandefrihetsgrundlagen 
Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) är den senaste av Sveriges grundlagar och antogs först 

1991. Lagen bygger på samma principer som tryckfrihetsförordningen – men omfattar till 

skillnad från tryckt skrift bland annat radio, tv och webbplatser på internet.  33

 

Huvudprincipen i YGL är dock densamma, att skydda yttrandefriheten för de berörda 

medierna. Detta klargörs i den första paragrafen, vilken lyder: 

 

”Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag 

att i ljudradio, television och vissa liknande överföringar, offentliga uppspelningar ur en 

databas samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar 

offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som 

helst”.  34

 

I YGL finns en hänvisning till tryckfrihetsförordningens brottskatalog, vilket innebär att de 

begränsningar som gäller för yttrandefriheten för berörda medier i YGL sammanfaller med 

berörda brott i tryckfrihetsförordningen.  35

 

3.4.3 Meddelarfrihet och källskydd 

Meddelarfriheten skapar möjligheter till insyn i offentlig verksamhet när rätten att ta del av 

allmänna handlingar är uttömda. Det finns centrala begrepp som används kring 

meddelarfriheten. Dessa är anonymitet, meddelarskydd, anskaffarfrihet, 

efterforskningsförbud, tystnadsplikt, repressalieförbud och ensamansvar.  36

 

32 Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 7 kap §3. 
33 Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) 1 kap §1. 
34 Ibid. 1 kap §1. 
35 Ibid. 5 kap §1. 
36 Funcke, N (2014) Offentlighetsprincipen - praktik och teori. Lund: Studentlitteratur AB. Sid, 143.  
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Meddelarfriheten har länge använts som ett samlingsbegrepp för flera, av journalister 

principiellt viktiga, delar av tryckfrihetsförordningen. Det handlar bland annat om 

anskaffarfrihet, anonymitetsrätten och meddelarskydd. För denna studie är meddelarskydd 

särskilt relevant i sammanhanget.  37

 

Meddelarskydd utgör ett samlingsbegrepp för bestämmelser som ska skydda uppgiftslämnare 

så att uppgifter som bör bli kända kommer till allmänhetens kännedom. Detta skydd består av 

ett efterforskningsförbud som förbjuder myndigheter att ta reda på vem uppgiftslämnaren är.

  38

 

Vidare innebär det en tystnadsplikt eller anonymitetsskydd för journalisten som tar emot 

uppgiften, samt repressalieförbud som ska skydda han eller hon som lämnar uppgifter från att 

straffas av myndigheten.  39

 

Om en anställd efterfrågar meddelarskydd i förhållande till deras arbetsgivare finns det olika 

rättigheter. Anställda på statliga bolag eller en privat verksamhet (som inte är offentligt 

finansierad) omfattas exempelvis inte av det lagstadgade skyddet.  40

 

Källskydd, en del av meddelarskyddet, innebär att journalister som tar del av en uppgift inte 

får avslöja källas identitet, om denne efterfrågat anonymitet.  Källskyddet regleras i två av 41

Sveriges grundlagar – tryckfrihetsförordningen  och i yttrandefrihetsgrundlagen.  Alla 42 43

personer som på något sätt tar del av informationen är skyldiga att upprätthålla 

anonymitetsskyddet, vilket upphör först när källan själv röjer sin identitet.  44

 

Endast vid ett fåtal tillfällen görs undantag där källskyddet upphör att gälla, vilket exempelvis 

37 Funcke, N (2014) Offentlighetsprincipen - praktik och teori. Lund: Studentlitteratur AB. Sid, 
142-143. 
38 Ibid. Sid, 142. 
39 Ibid. Sid, 149. 
40 Hed, I (2010) Sekretess! Handbok om offentlighets- och sekretesslagstiftningen. 17 uppl. 
Stockholm: Elanders. Sid, 32-33 
41 Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 3 kap §3  
42 Ibid. 3 kap §3 
43 Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) 2 kap §3 
44 Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 3 kap §3. 
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kan handla om brott mot rikets säkerhet eller om en journalist blir kallad som vittne i en 

rättegång. Då väger vittnesplikten tyngre än källskyddet.  För journalister kan avslöjandet av 45

en källas identitet leda till böter eller fängelse i högst ett år.  46

 

3.4.4 FRA-lagen 
FRA-lagen är en informell benämning på en rad lagförändringar i Sverige samt en ny lag som 

antogs år 2008. Dessa föreslogs av regeringen i proposition 2006/07:63 – ”En anpassad 

försvarsunderrättelseverksamhet”.  47

 

De lagar som ändrats är lagen om försvarsunderrättelseverksamhet, lagen om elektronisk 

kommunikation och sekretesslagen, som ersatts av offentlighets- och sekretesslagen. Den nya 

lagen är alltså lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet, vilken trädde i kraft 

den 1 januari 2009 samtidigt som ändringarna i tidigare nämnda lagar. Sedan dess har också 

en rad justeringar gjorts.  48

 

Lagändringarna innebär att Försvarets radioanstalt (FRA) ges rätt att bedriva så kallad 

signalspaning på kabelburen trafik som passerar Sveriges gränser, vilket innebär spaning på 

all telefontrafik samt en stor del av internettrafiken. Internet- och teleoperatörerna åläggs 

också att göra tele- och datatrafiken tillgänglig för FRA.  49

 

Trafiken filtreras med så kallade sökbegrepp, till exempelvis ord, telefonnummer och 

ip-adresser, för att ta fram det väsentliga för myndigheten. Därefter sker detaljerad analys 

som utförs av personal vid FRA. Utöver denna inriktade spaning har FRA också rätt att ta del 

av trafikdata, alltså information om vem som kommunicerar med vem, när, var och hur.  50

45 Funcke, N (2014) Offentlighetsprincipen - praktik och teori. Lund: Studentlitteratur AB. Sid, 155. 
46 Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 3 kap §5. 
47 Prop. 2006/07:63. “En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet”. Stockholm: 
Förvarsdepartementet.  
48 Ibid. 
49 Ibid. Sid, 23. 
50 Rosén, H (2009) “Snabb guide: Vad handlar FRA-lagen om?”. Dagens nyheter, 24 augusti. 
Hämtad 2017-12-10 från:: https://www.dn.se/nyheter/politik/snabbguide-vad-handlar-fra-lagen-om.  
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Syftet är, enligt regeringens proposition, att motverka terrorism och transnationell 

brottslighet.  51

 

Förlagen mötte stark kritik från bland annat flera remissinstanser, myndigheter och politiker.

 Mest relevant i sammanhanget är Svenska journalistförbundet och Tidningsutgivarnas 52

kritik som, bland annat, framfördes i DN Debatt den 18 februari 2009. Kritiken riktade sig 

främst mot hur FRA-lagen, enligt dem, påverkar källskyddet negativt.  53

 

I debattartikeln skriver Svenska journalistförbundets tidigare ordförande Agneta Lindblom 

Hulthén och Tidningsutgivarnas tidigare vd Ann Serner att FRA-lagen bidrar till att påtagligt 

försvaga mediernas förmåga till granskning. Detta då uppgiftslämnare inte längre kan 

garanteras källskydd då signalspaningsmyndigheten kommer ta del av uppgifter kring samt 

identiteten på den som kontaktar en journalist. Vidare skriver de att tryckfrihetsförordningen 

och yttrandefrihetsgrundlagen genom förslagen skulle komma att urholkas.  54

 

”Förslagen riskerar att leda till att såväl Tryckfrihetsförordningen (TF) som 

Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) urholkas. Vi får en lag som i praktiken innebär att vi i 

förväg vet att anonyma källor kan röjas och att grundlagsskyddet då inte kommer att gälla”  

-  Agneta Lindblom Hulthén och Ann Serner.  55

 

3.5 Digitalisering 

Med digitalisering avser man att beskriva hur teknikutvecklingen, och övergången från 

analog till digital information, bidragit till nya villkor för företag i form av förändrade 

arbetsmetoder, samhällsstrukturer och verksamhetsprocesser.  56

51 Prop. 2006/07:63. “En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet”. Stockholm: 
Förvarsdepartementet. 
52 Stenberg, E (2009) “Hård kritik mot FRA-lagen”. Dagens nyheter, 4 mars. Hämtad 2017-12-08 
från: https://www.dn.se/nyheter/sverige/hard-kritik-mot-fra-lagen. 
53 Hulthén Lindblom A & Serner A (2009) “FRA-lagen åsidosätter källskyddet och tystnadsplikten” 
Dagens nyheter, 18 februari. Hämtad 2017-12-08 från: 
https://www.dn.se/debatt/fra-lagen-asidosatter-kallskyddet-och-tystnadsplikten/. 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
56 Weibull, L & Wadbring, I (2015) Massmedier. Nya villkor för press, radio, och tv i det digitala 
landskapet. 11 uppl. Helsingborg: Ekerlids förlag. Sid, 398-399. 
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En bransch som genomgått stora förändringar i samband med digitaliseringens framfart är 

journalistiken. Teknikutvecklingen har inneburit en förändrad mediestruktur där den nya 

tekniken öppnat upp nya kanaler för distribution och kommunikation, förändrade 

ägarstrukturer och marknadsvillkor.  Det digitala skiftet har även gjort att tidigare tekniska 57

förutsättningar, som begränsade en viss produktion av innehåll till medieföretagen, i dag kan 

göras av vem som helst.  58

  

Med allt fler nätanvändare omformades det traditionella mediesystemet tidigt under 

2000-talet. Från att tidigare ha varit bundna till få distributionsformer, som papperstidning, 

radio och analog-tv, öppnades det i stället upp fler arenor för informationsflöde. Flödet 

begränsades heller inte längre endast till datorer, utan även mobiltelefoner.  59

  

Den nya digitala eran har inte bara möjliggjort nyhetsutbyte mellan enskilda medieföretag, 

utan även för journalister att själva hitta nyheter i ett stort informationsflöde och interagera 

direkt med sin publik. Utvecklingen har i förlängningen också gett medieföretagen en 

förstärkt global karaktär, där nya överföringsmetoder som exempelvis e-post, bidragit till att 

platserna för produktionen inte längre spelar en stor roll.  60

  

De senaste decennierna har präglats av en ökad mediekonkurrens och kommersialisering som 

ett resultat av förändrade ekonomiska villkor. Det nya medielandskapet, med fler plattformar 

för informationsutbyte, har inneburit att medieföretag behövt anpassa sig till publik och 

efterfrågan i en allt högre utsträckning.  61

  

En undersökning av Nordicoms Mediebarometer från 2013, som Weibull och Wadbring 

refererar till i “Massmedier. Nya villkor för press, radio, och tv i det digitala landskapet”, visade att 

57 Ibid. Sid, 398. 
58 Ibid. Sid, 361. 
59 Ibid. Sid, 399. 
60 Ibid. Sid, 312. 
61 Weibull, L & Wadbring, I (2015) Massmedier. Nya villkor för press, radio, och tv i det digitala 
landskapet. 11 uppl. Helsingborg: Ekerlids förlag. Sid, 313. 
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genomsnittssvensken lägger cirka två timmar per dag på internet. Av den tiden ägnades 

konsumerades traditionella medier endast i cirka 20 minuter.  62

  

Samtidigt har mediepubliken präglats av en individualisering. Publiken kan, till skillnad från 

tidigare, låta egna preferenser styra det innehåll de väljer att exponera sig för. Det stora 

digitala medieutbudet möjliggör även för publiken att själva ta del av innehållet var de vill, 

när de vill och hur de vill.  63

 

Digitaliseringen kan tänkas säga något relevant om hur kommunikationsvägarna mellan 

journalister och deras källor har förändrats, och ligger därför också som en teoretisk 

utgångspunkt för denna studie. 

  

3.6 Handböcker för digital säkerhet 

Det finns en mängd olika handböcker och nätbaserade guider kring digital säkerhet och 

källskydd som riktar sig till journalister, fritt tillgängliga på internet. Några av dem är 

Internetstiftelsen i Sveriges (IIS) ”Digitalt källskydd” , Electronic Frontier Foundations 64

(EFF) internetguide ”Surveillance Self-Defense”  och Committee to Protect Journalists 65

(CPJ) ”Journalist Security Guide”.  I dessa skrifter innebär digital säkerhet att kunna 66

navigera på internet på ett säkert sätt, behålla sin integritet, skydda personliga och känsliga 

uppgifter samt ha förståelse för vilka olika risker som finns. 

 

Ett genomgående mönster i dessa handböcker och guider är att innehållet bland annat berör 

hur man surfar säkert på internet, kryptering, lösenord, säkerhet i mobiltelefonen, program 

med öppen källkod och hur man skyddar sina källor i olika situationer. Bland många olika 

tips, hjälpmedel och programvaror var det några som återkom i alla guider vi studerade. 

 

62 Ibid. Sid, 325. 
63 Strömbäck, J (2009) Makt, medier och samhälle. Lund: Studentlitteratur AB. Sid, 8. 
64 Internetstiftelsen i Sverige. Digitalt Källskydd - en introduktion. Hämtad 2017-11-15 från: 
https://www.iis.se/docs/digitalt-kallskydd-2.pdf  
65 The Electronic frontier foundation. Surveillance self-defence - tips, tools and how-tos for safer 
online communications. Hämtad 2017-11-17 från: https://ssd.eff.org/en//  
66 Committee to protect journalists. CPJ Journalist security guide. Hämtad 2017-11-17 från:  
https://cpj.org/reports/2012/04/technology-security.php  
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Starka lösenord 

Att ha starka lösenord framhålls vara av stor vikt för den digitala säkerheten och källskyddet, 

och enligt IIS bör de vara över 14 tecken långa och aldrig användas på flera enheter eller 

tjänster. Varje enhet eller tjänst bör ha sitt eget, unika lösenord.  67

 

Kryptering av hårdvara och lagringsmedia 

CPJ uppmanar journalister att alltid kryptera hela datorer och mobiltelefoner, inte endast 

enstaka filer eller mappar. Vidare skriver de att det är lika viktigt att kryptera bärbara 

lagringsmedia, exempelvis USB-stickor.  ISS skriver samma sak i sin handbok, och tillägger 68

att lösenordet måste vara starkt och skyddas noga, samt inte skrivas in på offentliga datorer 

som finns till för allmänheten. Till skillnad från CPJ, som uppmanar journalister att använda 

program utan öppen källkod, skriver IIS att journalister i första hand ska kryptera med hjälp 

av program med öppen källkod som går att granska externt.  69

 

VPN och Tor 

Samtliga handböcker och guider tar upp virtual private network (VPN) samt The onion router 

(Tor) som viktiga verktyg för den digitala säkerheten för journalister och 

människorättsaktivister. VPN är ett sätt att kryptera sin internetkommunikation genom en 

VPN-server, och även dölja enhetens ip-adress.  Tor, eller Tornätverket, är en webbläsare 70

som gör att din internetkommunikation krypteras i flera lager, anonymiseras och där trafiken 

sedan sänds genom flera olika enheter runt om i världen, så kallade noder.  Utöver dessa 71

verktyg tar handböckerna och guiderna också upp olika sätt att genom en mobiltelefon 

kommunicera genom krypterade meddelanden, såsom Signal eller Off the record (OTR).   72

 

67 Internetstiftelsen i Sverige. Digitalt Källskydd - en introduktion. Hämtad 2017-11-15 från: 
https://www.iis.se/docs/digitalt-kallskydd-2.pdf Sid,7. 
68 Committee to protect journalists. CPJ Journalist security guide. Hämtad 2017-11-17 från:  
https://cpj.org/reports/2012/04/technology-security.php. 
69 Internetstiftelsen i Sverige. Digitalt Källskydd - en introduktion. Hämtad 2017-11-15 från: 
https://www.iis.se/docs/digitalt-kallskydd-2.pdf Sid, 47. 
70 Ibid. Sid, 53. 
71 The Electronic frontier foundation. Surveillance self-defence - tips, tools and how-tos for safer 
online communications. Hämtad 2017-11-17 från: 
https://ssd.eff.org/en/module/how-use-tor-windows  
72 Committee to protect journalists. CPJ Journalist security guide. Hämtad 2017-11-17 från:  
https://cpj.org/reports/2012/04/technology-security.php. 
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3.7 Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som finns på området är studien ”Protecting journalism sources in the 

digital age” av journalistikforskaren Julie Posetti. Studien genomfördes av FN-organet 

Unesco och är den enda omfattande studien som gjorts på området i nutid, där man undersökt 

journalisters möjlighet att skydda sina källor i samtliga 121 medlemsländer, inklusive 

Sverige.  73

 

Studien bygger till viss del på redan tillgänglig data från Privacy Internationals studie från 

2007 ”Silencing Sources: An International Survey of Protections and Threats to Journalists’ 

Sources”, men främst på ny data som inhämtats från de olika medlemsländerna genom 

research, enkäter, paneldiskussioner, kvalitativa intervjuer samt insamling av offentliga 

källor.  74

 

Några av de huvudsakliga slutsatserna i studien är att källskyddet har kommit att påverkas av 

antiterror-lagstiftning, lagstiftning rörande nationell säkerhet, datalagring, massövervakning 

och begränsad insyn kring den övervakningen. Det framgår också att källskyddet i ett 

digitaliserat samhälle har ökat kostnaderna för medieaktörer på grund av behovet av nya 

verktyg, utbildningar och rättslig hjälp –  något som påverkat den journalistiska produktionen 

och även mängden undersökande journalistik som bygger på hemliga källor.  75

 

En annan slutsats är att det finns ett behov för både journalister och medborgare att utbildas i 

digital säkerhet, samt att journalister kan behöva utbilda sina källor i säkra metoder för 

kommunikation och informationsutbyte.  76

 

Den del i Unescos studie som rör Sverige är främst fallstudien ”How a State with one of the 

world’s oldest and constitutional legal source protection frameworks is responding and 

73 Posetti, J (2017) Protecting journalism sources in a digital age. Hämtad 2017-11-05 från: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002480/248054E.pdf. Sid, 7. 
74 Ibid. Sid, 8. 
75 Ibid. Sid, 18. 
76 Ibid. Sid, 110-111. 
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adapting to emerging digital threats” av forskningsassistenten och radioreportern Angelique 

Lu. Trots Sveriges starka lagstiftning som finns till för att skydda uppgiftslämnare, så får 

svenska journalister det allt svårare att skydda källor i ett digitaliserat samhälle. Det finns ett 

stort ”glapp” mellan den teknologiska utvecklingen och lagstiftningen som inte hänger med i 

den utvecklingen i Sverige, skriver Lu. 

 

Lagstiftning kring Sveriges nationella säkerhet, övervakning och kunskapsluckor bland både 

journalister och deras källor när det gäller digital säkerhet utgör en stor utmaning för svenska 

journalister i ett land där det till och med är kriminaliserat att röja en källa. Detta samtidigt 

som utmaningarna kvarstår, och i vissa fall växer.  77

 

”Despite the strong legal frameworks that exist, Swedish journalists operate in an 

increasingly difficult environment in relation to the protection of sources in the digital age” 

- Angelique Lu, forskningsassistent, Unesco. 

 

Svenska myndigheter är generellt sett förbjudna att beslagta material som skulle kunna 

avslöja en källas identitet, men i brottsbalken öppnas det upp för möjligheter till exempelvis 

husrannsakan vid misstanke om en vissa typer av brott. Men myndigheter, som Polisen, kan 

inte göra husrannsakan hur som helst, skriver Angelique Lu. För att exempelvis ta sig in på 

en nyhetsredaktion krävs ett särskilt beslut från en domstol som även beaktar just frågan om 

källskyddat material.  78

 

Fysiskt pappersmaterial som anteckningsblock och dokument som tillhandahålls av en 

journalist och som kan innehålla uppgifter kring källor är grundlagsskyddade från 

husrannsakan, som beskrivits ovan. Det skyddet gäller dock inte automatiskt för digitala 

lagringsmedia som hårddiskar, datorer, USB-minnen, mobiltelefoner, inspelningsutrustning 

och CD-skivor. Lagstiftningen är alltså inte uppdaterad för att även omfatta dagens teknik.  79

 

77 Posetti, J (2017) Protecting journalism sources in a digital age. Hämtad 2017-11-05 från: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002480/248054E.pdf. Sid, 112-120. 
78 Ibid. Sid, 116. 
79 Ibid. 
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Ett konkret svenskt exempel som nämns i fallstudien där detta juridiska problem uppstått är 

fallet med journalisten Trond Sefastsson, frilansande medarbetare på TV4:s Kalla fakta, som 

utreddes av svenska myndigheter 2007 på grund av misstanke om mutbrott och 

bokföringsbrott.  80

 

I samband med utredningen gjordes en husrannsakan hemma hos journalisten där polis 

beslagtog bland annat en dator som skulle kunna avslöja identiteten på flera källor. Det mötte 

stark kritik av TV4 och Publicistklubben, där den sistnämnda organisationen på sin hemsida 

strax efter tillslaget skrev:  

 

”Publicistklubbens styrelse protesterar kraftigt mot tillslaget och betonar att grundlagens 

skydd för källmaterial naturligtvis måste omfatta även Trond Sefastsson. Allmänheten måste 

kunna lita på att den som talar med en journalist är garanterad käll- och meddelarskydd”.  81

 

Angelique Lu ger en lång rad exempel på när svenska journalister fått sin utrustning 

beslagtagen i hemmet, ute på fältet och inne på nyhetsredaktioner.  82

 

Ett annat område som lyfts fram i Lus specifika fallstudie av Sverige är massövervakning, 

avlyssning och datalagring.  2009 stiftades nya lagar i Sverige som gav Försvarets 83

radioanstalt (FRA) befogenheter att få tillgång till, och lagra, all telekommunikation som 

korsar Sveriges gränser. Till skillnad från många andra länder fick FRA också tillgång till 

svenskars kommunikation, så länge den passerar landets gränser.  84

 

Det finns inget undantag i lagarna för journalister och deras källor. Sverige har också blivit en 

viktig aktör i det globala övervakningsnätverket, enligt EU-parlamentets studie ”National 

programs for mass surveillance of personal data in EU member states and their compatibility 

with EU law” från 2013. Detta, skriver Lu, kan komma att påverka Sveriges historiskt starka 

80 Posetti, J (2017) Protecting journalism sources in a digital age. Hämtad 2017-11-05 från: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002480/248054E.pdf. Sid, 116. 
81 Ibid. Sid, 116. 
82 Ibid. Sid, 117-118. 
83 Ibid. 
84 Läs mer under kapitel “Lagstiftning och lagförslag”. 
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juridiska skydd för uppgiftslämnare. Det blir tekniskt sett inte längre möjligt för journalister 

att garantera källskydd i kontexten av massövervakning så länge det handlar om digital 

kommunikation som på något sätt skulle kunna passera Sveriges gränser.  85

 

Trots Sveriges starka och traditionella ramverk för källskydd så möter svenska journalister, 

precis som journalister i övriga länder, svårigheter med att hålla löften om att skydda sina 

källor från att avslöjas i ett digitaliserat samhälle. Det blir än mer komplext när journalister i 

Sverige kan riskera fängelse i upp till ett år för att röja en källas identitet, samtidigt som den 

juridiska utvecklingen strider mot deras lagstadgade skyldighet.   86

 

Riskerna för journalister och deras källor har ökat och de största hoten är, enligt Angelique 

Lu och Unesco, övervakning, avlyssning, datalagring, beslagtagning av digitala 

lagringsmedia, lagstiftning som inte skyddar aktivitet över sociala medier samt digitala 

arbetsmetoder. Dessa punkter utgör det juridiska glapp som uppstått när det gäller 

källskyddet, avslutar Lu sin fallstudie.  87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 Posetti, J (2017) Protecting journalism sources in a digital age. Hämtad 2017-11-05 från: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002480/248054E.pdf. Sid, 118. 
86 Ibid. Sid, 120. 
87 Ibid. 
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4. Metod och material 

Vi har gjort en kvalitativ studie där semistrukturerade samtalsintervjuer  ligger till grund för 88

vår datainsamling och vårt slutgiltiga resultat av hur enskilda journalister ser på källskydd 

och digital säkerhet i ett digitaliserat samhälle. 

 

Då vi inte var ute efter att samla in kvantitativ data (exempelvis genom en enkätstudie) utan 

snarare vill fokusera på att förstå forskningsproblemet på djupet, så valde vi att genomföra en 

beskrivande studie där vi kan besvara frågor som var, när, hur och vem.  89

  

4.1 Samtalsintervjuer och intervjuguide 

Alla samtalsintervjuer genomfördes med hjälp en semistrukturerad metod. Detta innebär att 

vår intervjuguide  är upplagd utifrån olika teman, som är utformade efter vårt syfte och våra 90

frågeställningar. Vi använde oss av både direkta frågor och uppföljningsfrågor, vilket vi 

ansåg var av stor vikt både för att kunna besvara våra frågeställningar men även för att ge oss 

svar vi inte nödvändigtvis förväntat oss.  91

 

Genom våra semistrukturerade samtalsintervjuer hade vi som ambition att få en bredd i 

förståelsen för journalisternas syn på källskyddet i det digitaliserade samhället och dess 

eventuella utmaningar. 

 

4.2 Redaktioner  

Redaktionerna som omfattas av denna studie är SVT:s Uppdrag Granskning (en renodlad 

undersökande redaktion), Sveriges radios P4 Västerbotten (en lokal radiokanal), Dagens 

Nyheter (Sveriges största morgontidning) samt lokaltidningarna HD/Sydsvenskans 

undersökande redaktion. 

 

 

 

88 Esaiasson, P, Gilljam, M, Oscarsson, H, Wägnerud, L. (2013) Metodpraktikan. Visby: Nordstedts 
Juridik AB. Sid, 264-266. 
89 Ibid. Sid, 253-254. 
90 Se bilaga (9.2). 
91 Ibid. Sid, 265. 
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4.3 Urval 

I valet av redaktioner använde vi oss av ett strategiskt urval, vilket innebär att vi utgick från 

satta kriterier som genererade den spridning vi önskade för studien.  Valet grundar sig i en 92

ambition att få en spridning på flera aspekter.  

 

Vi ville se en spridning i företagsform (public service och privatägda medier), samt en 

spridning i olika storlekar på redaktionerna. Detta för att få en större mångfald bland de 

journalister vi valde att intervjua, samt se vilka eventuella likheter eller skillnader som kunde 

tänkas finnas på de olika redaktionerna i form av riktlinjer för källskydd. Storleken kan också 

tänkas spela roll, då den eventuellt kan spegla hur stora resurser som finns att tillgå i det 

journalistiska arbetet. 

 

Vi ville även se en spridning i olika typer av redaktioner. Både renodlade undersökande 

sådana, men även redaktioner där man inte nödvändigtvis bedriver undersökande journalistik 

i lika hög utsträckning. Vi tänker att kunskap inom området kan antas vara av vikt för alla 

journalister oavsett befattning. 

 

Vi valde att utgå från etablerade och traditionella medieföretag med ansvariga utgivare där 

målsättningen är att följa de pressetiska reglerna som finns i Sverige. Det gjorde vi då det bör 

förväntas att dessa redaktioner har en längre tradition av arbetet kring källskydd och digital 

säkerhet, och därmed kan ge oss välgrundade svar på frågor kring just detta. 

 

Vi valde även att begränsa oss till journalister där befattningen, helt eller delvis, innefattar 

uppdrag som reporter. Detta gjorde vi för att säkerställa att de utvalda journalisterna kan både 

antas och förväntas vara insatta i hur arbetet kring källskydd ser ut. 

 

Från respektive redaktion gjorde vi ett urval på två journalister, där alla valdes ut genom ett 

strategiskt urval. Till en början hade vi som ambition att använda oss av en snöbollsmetod, 

vilket skulle innebära att vi exempelvis kontaktade en journalist, som i sin tur rekommenderar 

92 Esaiasson, P, Gilljam, M, Oscarsson, H, Wägnerud, L. (2013) Metodpraktikan. Visby: Nordstedts 
Juridik AB. Sid, 178-179. 
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en kollega vi kan intervjua.  Under studiens gång fann vi dock inte metoden optimal, då det 93

tog längre tid än väntat för respondenterna att återkomma med svar. För att vara tidseffektiva 

valde vi därför att ändra urvalsmetod till ett strategiskt sådant. 

 

Vi räknade med ett urval på åtta respondenter, men var inställda på att utöka eller minska vårt 

urval till dess att vi uppnått en teoretisk mättnad. Den teoretiska mättnaden uppnåddes vid 

åtta respondenter. 

 

4.4 Transkribering 

Våra samtalsintervjuer transkriberades inom en tidsram på en vecka efter genomförande. Som 

utgångspunkt i processen använde vi oss av den intervjuguide vi utformat och använt oss av 

under alla samtalsintervjuer. 

 

När vi transkriberade våra samtalsintervjuer valde vi att ta bort småord och hummanden, både 

från oss och respondenterna. Detta gjorde vi för att dessa inte tillförde något till 

resonemangen. Vi valde även att “städa upp” ofullständiga meningar, där respondenterna 

exempelvis påbörjade ett resonemang, men valde att inte slutföra meningen för att i stället 

omformulera sig. Detta gjorde vi för att underlätta sammanställningen inför vår slutliga 

resultat- och analysdel, utan att förlora kärnan i det intervjupersonen hade att säga. 

 

4.5 Presentation av journalister 

Denna del innefattar en introduktion av journalisterna vi genomfört våra samtalsintervjuer 

med, och som ligger till grund för vårt slutliga resultat i studien. Vi ansåg det nödvändigt att 

presentera bakgrundsinformation som ålder, befattning och redaktion. Dels för att förstå vem 

respondenten är, och dels då detta är faktorer som sedan eventuellt beaktas i vår analysdel. 

 

Karl-Johan Vannmoun (P4 Västerbotten) 

Karl-Johan Vannmoun är 30 år och tog sin journalistexamen 2015. Sedan dess har han arbetat 

som journalist och jobbar sedan drygt ett och ett halvt år tillbaka på P4 Västerbotten. 

93 Esaiasson, P, Gilljam, M, Oscarsson, H, Wägnerud, L. (2013) Metodpraktikan. Visby: Nordstedts 
Juridik AB. Sid, 259-262. 
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Karl-Johans officiella titel är agendareporter, men han menar själv att tjänsten kan ses mer 

som en vanlig reportertjänst. 

 

Örjan Holmberg (P4 Västerbotten) 

Örjan Holmberg är 62 år och har jobbat som journalist i 27 år. Under sina yrkesverksamma år 

har han varit stationerad på P4 Västerbotten, och jobbar i dag med bevakningsområde 

Lycksele kommun. Örjans officiella arbetsbefattning är reporter, men berättar att arbetsrollen 

fördelas veckovis med en roll som agendareporter, där uppdraget är att “sätta agendan” 

genom egna nyheter. 

 

Ali Fegan (Uppdrag granskning) 

Ali Fegan är 42 år och arbetar som undersökande reporter på public service-programmet 

Uppdrag gransknings redaktion. Han började arbeta som journalist 2001 och har 2017 varit 

anställd på Uppdrag granskning i tio år. 

 

Samir Bezzazi (Uppdrag granskning) 

Samir Bezzazi är 33 år och jobbar även han som undersökande reporter på Uppdrag 

granskning och har varit yrkesverksam journalist sedan 2007. Tidigare arbetade han med det 

undersökande tv-programmet Dold på SVT, innan Dold och Uppdrag gransknings 

redaktioner slogs samman.  

 

Clas Svahn (Dagens Nyheter) 

Clas Svahn är 59 år och har jobbat som journalist i 40 år. Han har varit anställd på Dagens 

Nyheter sedan 1990 och har sedan 1996 främst jobbat med webbjournalistik. Clas officiella 

titel är webbjournalist, vilket, enligt honom själv innebär att man skriver “snabba nyheter”. 

 

Pia Gripenberg (Dagens Nyheter) 

Pia Gripenberg är 55 år och har varit yrkesverksam journalist sedan 1986. På Dagens Nyheter 

har hon varit anställd sedan år 2000. Hon har tidigare arbetat som utrikeskorrespondent och 

arbetar i dag främst som ekonomireporter. 
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Emma Johansson (HD/Sydsvenskan) 

Emma Johansson är 40 år och tog sin journalistexamen 2001. Hon påbörjade sin 

journalistiska bana på Helsingborgs Dagblad, som senare blev HD/Sydsvenskan. Sedan 2007 

är hon reporter och redaktör för de båda tidningarnas gemensamma grävredaktion, kallad 

grävnavet. 

 

Joakim Andersson Lee (HD/Sydsvenskan) 

Joakim Andersson Lee är 39 år och arbetar som undersökande reporter på HD/Sydsvenskans 

grävnav. Han tog sin examen 2005 och har jobbat på tidningen sedan 2007. Han har tidigare 

bland annat haft arbetsroller som datajournalist och kriminalreporter. 
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5. Resultat och analys 

 

5.1 Självskattning 

P4 Västerbotten 

Karl-Johan Vannmoun tycker sig ha bra koll på frågor som rör digital säkerhet. Han menar 

även att han har ett intresse av området, och ser till att hänga med i diskussioner kring detta 

på olika forum och i podcasts. 

 

”Jag är intresserad av digital säkerhet, eller det är väl mer att jag räds. Man hör om hur lätt 

det är att lösenord och information sprids och att det finns en undre värld på nätet där detta 

också har ett värde. Så man försöker ha det i huvudet” 

– Karl-Johan Vannmoun, P4 Västerbotten. 

 

Karl-Johan Vannmoun berättar att han ännu inte suttit med något större jobb som krävt att 

han fått tänka “utanför boxen”, men vill tro att han vet hur han skyddar sina källor på ett 

säkert sätt. Detta gör han bland annat genom att förse sina konton och den utrustning han 

använder med starka lösenord. 

 

”Man har hört andra som jobbat med exempelvis panama-avslöjandet och liknande, nivån av 

säkerhet de har. Någonstans får man ändå titta vart man själv är i den här grävhierarkin” 

– Karl-Johan Vannmoun, P4 Västerbotten. 

 

Örjan Holmberg medger att han inte är särskilt insatt i frågor som rör digital säkerhet och vill 

inte heller säga att han är särskilt intresserad. Han tycker sig däremot vara medveten om hur 

han skyddar sina källor på ett säkert sätt och menar att det oftast är källorna själv som sätter 

nivån för vilket typ av skydd de vill ha, och hur korrespondensen ska se ut. 

 

“Ja, nog skyddar jag mina källor. Av erfarenhet vet jag om att en källa kan drabbas av 

repressalier eller nackdelar på grund av den information som den delat” 
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– Örjan Holmberg, P4 Västerbotten. 

Örjan Holmberg känner inte till Unescos forskningsstudie på området, och inte heller 

regeringens nya lagförslag om att tillåta hemlig dataavläsning för brottsbekämpande 

myndigheter. Karl-Johan Vannmoun har däremot hört talas om regeringsförslaget. 

 

”Jag är så där cynisk och nojig av mig, så jag tror att det redan föregår. Från amerikanskt 

håll har man sett deras möjlighet till att lyssna av tjänster som Telegram och Signal, och det 

finns nog resurser inom svensk underrättelsetjänst och säkerhetstjänst. Jag tycker nog ändå 

att det är fel, det är klart – brottsbekämpning i alla ära – men det kan lätt bli ett sluttande 

plan tror jag” 

– Karl-Johan Vannmoun, P4 Västerbotten. 

 

HD/Sydsvenskan 

Emma Johansson uppger att hon är intresserad i frågor som rör digital säkerhet – och att hon 

varit mycket engagerad i redaktionens arbete med just detta. Hon anser sig även ha en god 

koll på hur hon skyddar sina källor på ett säkert sätt. 

 

”Jag är väl relativt insatt och engagerad i frågan. För vår del alltså – hur vi ska jobba och 

utveckla det arbetet. Jag har varit med under ett antal år och tagit fram riktlinjer för hur vi 

ska arbeta när det gäller digital säkerhet, just för att kunna upprätthålla källskyddet och ta 

hand om känsla uppgifter” 

– Emma Johansson, HD/Sydsvenskan. 

 

Joakim Andersson Lee menar att han är mer insatt i frågor som rör digital säkerhet som 

journalist än genomsnittet. Det märks också tydligt på hans intresse för dessa frågor, och han 

har även suttit med i en referensgrupp för att se över företagets digitala säkerhet. 

 

“Jag skulle bedöma att jag ligger betydligt över genomsnittet. Det känns samtidigt lite farligt 

att säga så, för trots att man tror sig ha koll så både slarvar man och gör medvetna fel. Men 

klart över genomsnittet”. 

– Joakim Andersson Lee, HD/Sydsvenskan. 
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Detsamma gäller hur väl han upplever att han vet hur man ska skydda sina källor. Han 

berättar att det är en diskussion som ständigt förs på redaktionen och att man arbetat med 

redaktionens medvetenhet i frågan. En fråga som, enligt Joakim Andersson Lee, ofta dyker 

upp i arbetet är frågan om vem som kan antas vara intresserad av uppgiftslämnarens identitet. 

 

Varken Emma Johansson eller Joakim Andersson Lee känner till Unescos rapport om 

källskyddet i det digitaliserade samhället, men Joakim Andersson Lee känner till regeringens 

förslag om hemlig dataavläsning. Utan att känna till alla detaljer i förslaget menar han att det 

skulle kunna hota den personliga integriteten, både som journalist och medborgare. 

 

Dagens Nyheter 

Clas Svahn anser sig vara både insatt och intresserad i frågor som rör digital säkerhet. Han 

säger sig även ha en bra koll på hur han skyddar sina källor på ett säkert sätt. Frågan om 

lagring, samt hur och var information förvaras, har blivit extra viktig då han jobbar med 

telefonen som sitt främsta verktyg. 

 

”Man försöker att inte spara uppgifter som telefonnummer och sånt till uppgiftslämnaren. Vi 

får mycket tips från personer som kanske vill vara anonyma eller som på olika sätt vill 

skyddas, så när jag går vidare med något sånt försöker jag vara väldigt försiktig med hur jag 

förvarar det” 

– Clas Svahn, Dagens Nyheter. 

 

Pia Gripenberg anser sig vara hyfsat insatt och intresserad – och menar även att hon vet hur 

man skyddar sina källor på ett säkert sätt. Hon berättar exempelvis att hon är medveten om att 

det finns olika krypterade kommunikationsmetoder att använda sig av i kontakten med källor.  

 

Vidare menar Pia Gripenberg att det finns olika grader av källskydd, och att hon anpassar 

sina metoder från fall till fall. 

 

“När det är något extra känsligt eller där personen är väldigt mån om att det ska vara ett 

stort källskydd använder jag Signal. Sedan ser jag till att möta folk personligen. Jag är även 

noggrann med att inte skicka känslig information via e-post.” 
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– Pia Gripenberg, Dagens Nyheter. 

 

Pia Gripenberg känner inte till Unescos rapport, och inte heller regeringens förslag om 

hemlig dataavläsning för brottsbekämpande myndigheter. Clas Svahn har däremot hört talas 

om regeringsförslaget. Han tror att det kan komma att ha en negativ påverkan på journalisters 

arbete, men exakt hur vet han inte. 

 

Uppdrag granskning 

Ali Fegan upplever att han har god kännedom om frågor som rör digital säkerhet och 

källskydd men påpekar samtidigt att det finns personer, både i och utanför redaktionen, som 

är ännu mer insatta. Han har däremot länge varit intresserad och var tidig med att använda 

krypterade kommunikationslösningar som PGP (Pretty good privacy). Han menar också att 

han ibland också tvingas tänka på dessa frågor när det är av stor vikt. 

 

“Sen blir man ofta tvingad att i vissa situationer tänka efter kring vilken metod och säkerhet 

som lämpar sig bäst för just den här situationen. Jag tycker man hela tiden tvingas tänkas på 

de frågorna.” 

– Ali Fegan, Uppdrag granskning. 

 

Även kollegan Samir Bezzazi upplever sig ha god koll och vara intresserad av dessa frågor. 

Inte för att det är en hobby utan för att hans arbete kräver det, berättar han. Samtidigt påpekar 

han att det är svårt att egentligen säga sig ha god koll då det med jämna mellanrum dyker upp 

information och avslöjanden, som Snowden-läckan, som visar att man egentligen inte har 

särskilt god koll. 

 

“Ta Snowden till exempel, som gör att man egentligen inte vet, om man ska vara riktigt ärlig. 

Det beror på vilken nivå man lägger sig på. På en normal, förväntad nivå ligger jag bra till”. 

– Samir Bezzazi, Uppdrag granskning. 

 

Bägge två anser sig också veta hur de ska göra för att skydda sina källor. Här kommer också 

Ali Fegan in på samma resonemang som kollegan Samir Bezzazi, att det egentligen är svårt 
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att veta med tanke på att bland annat underrättelsetjänster håller sina metoder hemliga, genom 

vilka källskyddet kan riskera att röjas. 

 

Ali Fegan menar vidare att han tänker i “trösklar”. Ju känsligare en granskning är, desto 

högre är “tröskeln”. Som exempel säger han att om det är FRA som ska granskas, krävs det 

en mycket högre säkerhet än om det är en mindre kommun som ska granskas. 

 

Ingen av dem känner till Unescos rapport, men bägge känner till regeringens förslag om 

hemlig dataavläsning. Ali Fegan säger att journalister inte bör lägga större vikt vid lagförslag 

som kan påverka källskyddet, utan alltid måste fokusera på att skydda uppgiftslämnaren. 

 

“Det är klart att vi hela tiden måste vara lojala mot våra källor och på något sätt strunta i 

andra hänseenden. Vi kan bara vara hundra procent lojala mot våra källor”.  

– Ali Fegan, Uppdrag granskning. 

 

5.1.1 Analys av självskattning 

Av de åtta journalister vi intervjuat för denna studie anser sig sju stycken ha en någorlunda 

till god koll på frågor som rör digital säkerhet och källskydd. Lika många anser sig vara vara 

intresserade av området, medan en journalist på P4 Västerbotten uppger sig varken ha en 

särskild stor koll eller intresse. Ingen av redaktioner sticker alltså ut mer än någon annan.  

  

I ”Protecting journalism sources in the digital age” konstaterar journalistikforskaren Julie 

Posetti att vi ser en digital utveckling som kräver att medieföretag utbildar journalister som 

hanterar känslig information inom digital säkerhet.  I studien framhåller hon vikten av att 94

enskilda journalister visar eget engagemang för att öka sin medvetenhet kring tänkbara hot 

som kan komma att äventyra med källskyddet.  95

  

För flera av journalisterna i studien genomsyrar intresset både privatlivet såväl som 

arbetslivet. Det tydliggörs exempelvis i den närvaro som Karl-Johan Vannmoun (P4 

94 Posetti, J (2017) Protecting journalism sources in a digital age. Hämtad 2017-11-05 från: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002480/248054E.pdf. Sid, 140. 
95 Ibid. Sid, 137. 
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Västerbotten) säger sig ha i olika forum för debatt, men även i de diskussioner som rör dessa 

frågor på arbetsplatsen. Emma Johansson och Joakim Andersson Lee (HD/Sydsvenskan) 

uppger även att de båda har deltagit i utvecklingsarbetet av redaktionens digitala säkerhet. 

  

Ingen av de tillfrågade journalisterna uppgav däremot att de känner till Unsecos rapport som 

släpptes under 2017. Det nya regeringsförslaget om hemlig dataavläsning för 

brottsbekämpande myndigheter visade sig däremot vara bekant för flera. 

  

Journalisternas egna uppfattning om deras intresse av digital säkerhet kan alltså tänkas ligga i 

linje med Julie Posettis slutsats av vad som krävs av dagens journalister i form av 

engagemang. 

 

Alla personer vi pratat med anser sig däremot ha en god kännedom kring hur de skyddar sina 

källor på ett säkert sätt. Hälften av journalisterna i studien menar att det ofta är källorna själva 

som sätter standarden för det skydd som används, men även hur kommunikationen mellan de 

två parterna ska se ut. Ali Fegan berättade att det till exempel händer att han och en källa 

kommer överens om hur de ska kommunicera, men att källan sedan bryter det genom att välja 

en annan kommunikationsväg istället. 

 

Detta kan tänkas bekräfta den dynamiska maktrelationen mellan journalister och deras källor 

som den amerikanske sociologen Herbert J. Gans har beskrivit som en dragkamp. 

Journalisterna kan alltså behöva inta en position där källorna styr premisserna för kontakten 

och i slutändan, en del av det journalistiska arbetet.  96

 

Återkommande forskning talar om ett ömsesidigt beroende i relationen mellan journalister 

och deras källor - vilket även kan antas vara fallet här. Relationen kan tänkas bidra till att en 

högre medvetenhet kring digital säkerhet också ställs på källorna, men även att journalisterna 

underlättar kontakten genom att exempelvis tillhandahålla säkra och lätta metoder för 

kommunikation. 

 

96 Gans Herbert J. (1979) Deciding what’s news. A study of CBS Evening News, NBC Nightly News 
and Newsweek and Time. Illinois: Northwestern University Press. Sid, 116. 
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5.2. Metoder och riktlinjer för källskydd 

P4 Västerbotten 

Karl-Johan Vannmoun anser att P4 Västerbotten i teorin har ett tydligt uppdrag som grävande 

redaktion, vilket tydliggörs av den beställning som redaktionen gjort för att utöka antalet 

agendareportrar från två till fyra. En beställning som däremot ännu inte är fullt genomförd. 

 

”Sedan vi fick den här beställningen för över två år sedan har många varit inne och jobbat, 

men ingen har riktigt fått sitta fullt ut. Så jag skulle säga att uppdraget är tydligt, men det har 

varit si och så med genomförandet”. 

– Karl Johan Vannmoun, P4 Västerbotten. 

 

Örjan Holmberg påtalar att frågan om vad som klassas som grävande journalistik kan vara 

lite av en definitionsfråga, men menar även han att uppdraget på redaktionen inte är lika 

tydligt i praktiken som i teorin. 

 

“Om det räcker med att ta fram nya uppgifter som ingen tidigare kollat upp, kan det vara ett 

sorts minigräv. Men den typen där väldigt mycket tid har lagts ner och det resulterar i hela 

serier, det är väldigt ovanligt hos oss” 

– Örjan Holmberg, P4 Västerbotten. 

 

Att det skulle finnas särskilda riktlinjer kring hur P4 Västerbotten ska jobba med frågor kring 

digital säkerhet är ingenting som Örjan Holmberg känner till. 

 

Karl-Johan Vannmoun håller med, och upplever inte heller att detta är frågor som redaktion 

fört aktiva diskussioner om. 

 

”Det är klart att jag, i samarbete med min närmaste redaktör, pratat om dem här frågorna 

när det varit någon källa som vi ska hålla hemlig. Men det har inte varit så att alla suttit på 

ett stort möte kring frågorna, eller att man går förbi regler som sitter upphängda 

någonstans” 

– Karl-Johan Vannmoun, P4 Västerbotten. 
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Karl-Johan Vannmoun poängterar att det faktum att han är rätt avskild på redaktionen kan 

vara bidragande till att han inte har någon vetskap om eventuella policys. Samtidigt tror han 

att det möjligtvis kan vara så att man från företagets håll ser dessa frågor som vedertagna, då 

han menar att frågor likt dessa ingår i journalistutbildningen. 

 

I sitt dagliga arbete upprätthåller Örjan Holmberg kontakten med sina källor via telefon, 

krypterad e-post och verkliga möten. Datorerna som de anställda på företaget använder sig av 

är skyddade av kryptering, menar han. Örjan Holmberg litar på de säkerhetsåtgärder som 

åtagits av redaktionen.  

 

”Det är väl så att det där sköts centralt av Sveriges radio. Våra datorer är krypterade, så 

vem som helst kan ju inte ta sig in i min dator. Jag litar på att Sveriges radios 

säkerhetsavdelning fixar såna där saker” 

– Örjan Holmberg, P4 Västerbotten. 

 

Även Karl-Johan Vannmoun säger att han använder sig av krypterade mejl i kontakten med 

sina källor, men tillägger senare att han är osäker på vad exakt det är för säkerhetslösning 

som används. 

 

”Jag vet inte om det faktiskt är krypterat, eller om det mer handlar om att vi har våra egna 

servrar och filter. Egna brandväggar helt enkelt. Jag har inte testat det, så jag får helt enkelt 

bara lita på mitt företag.” 

– Karl-Johan Vannmoun, P4 Västerbotten. 

 

Känsliga dokument förvarar Karl-Johan Vannmoun på datorn, eller på en usb-sticka. Han har 

också utrustat sig med två separata telefoner, där en av telefonerna endast används för kontakt 

med källor. Den telefonen är också är fri från externa appar som kan samla in informationen 

som lagrats i telefonen eller på minneskortet. 

 

”Jag tänker på att alltid ha lösenord, både till telefonen och till de appar jag använder i min 
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privata telefon. Där har jag exempelvis Evernote, så om jag bara skulle springa på någon, 

kan jag lagra informationen där, med ett lösenord” 

– Karl-Johan Vannmoun, P4 Västerbotten. 

 

HD/Sydsvenskan 

Både Emma Johansson och Joakim Andersson Lee berättar att HD/Sydsvenskans grävnav har 

som huvudsakligt syfte att jobba med grävande journalistik, och att de därmed också har ett 

tydligt uppdrag som grävande redaktion. 

 

Arbetet med den digitala säkerheten på redaktionen har fortgått löpande under flera år, menar 

Emma Johansson. Både internt, genom att se till att journalister använder sig av tekniska 

lösningar som är säkra, men även externt med säkra lösningar för uppgiftslämnare. 

 

”Vi vill se till att de kan göra det på ett säkert sätt. Jag tycker inte man ska lämna det upp till 

tipsare att fixa en krypterad mejl, utan att vi ska tillhandahålla ett enkelt sätt att tipsa oss, 

som är säkert.” 

– Emma Johansson, HD/Sydsvenskan. 

 

Emma Johansson berättar att redaktionen tagit fram ett krypterat tipsformulär med hög 

säkerhet. Där kan tipsare lämna text-, ljud och videofiler, som sedan endast grävnavet har 

tillgång till. Hon tycker att det är viktigt att journalister kan erbjuda en säker 

kommunikationsväg som inte kräver för mycket av tipsaren. 

 

Tillsammans med it-chefen och it-säkerhetschefen på företaget har det även tagits fram 

riktlinjer kring hur enskilda journalister jobbar på säkrast möjliga sätt, menar hon. 

 

”Det är allt från säkerhet på datorn och hur vi kommunicerar med varandra på redaktionen, 

till att informera tipsare om hur de tipsar säkert.” 

– Emma Johansson, HD/Sydsvenskan. 

 

Emma Johanson upplever att gruppen som ingår i grävnavet fått gehör från deras 

it-säkerhetschef och koncernen Bonniers när de uttryckt önskemål om att utöka den digitala 
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säkerheten på redaktionen och i arbetet, bland annat genom den referensgrupp som kollegan 

Joakim Andersson Lee suttit i. Vidare har grävnavet försökt att driva arbetet vidare på resten 

av redaktionen. 

 

Emma Johansson uppger att hon och hennes kollegor har som rutin att aldrig skriva ner 

personuppgifter på deras källor någonstans. Joakim Andersson Lee berättar vidare att de även 

internt mellan redaktionsmedlemmar kommunicerar genom krypterade lösningar som 

mobilapplikationen Signal.  

 

Externt använder de också en krypterad mejltjänst som installeras i webbläsaren, kallad 

Mailvelope. De använder särskilda, krypterade lagringsmedia med långa lösenord. Joakim 

Andersson Lee krypterar även ibland enskilda filer innan han skickar dessa vidare. 

 

Joakim Andersson Lee ser det ibland som en pedagogisk utmaning i att lära uppgiftslämnare 

hur de på säkraste sätt ska kommunicera och agera. 

 

“Det kan vara en pedagogisk utmaning om du har en uppgiftslämnare som ska använda GPG 

keychain  och köra PGP genom det. Där får man försöka hitta lösningar och fundera kring 97

vem motparten är och vem som kan tänkas vara intresserad av informationen”. 

– Joakim Andersson Lee, HD/Sydsvenskan. 

 

Emma Johansson betonar att varje fall är unikt, och att det är viktigt att vara medveten om det 

som journalist. 

 

”Det går inte att vara helt säker när man ska kommunicera digitalt. Jag tycker att det är 

viktigt att man tänker efter varje gång, vilket situation man är i och vad det är för uppgifter 

man måste förmedla. Vissa använder webbläsaren Tor ibland, men det är mer om man inte  

vill lämna spår efter sig när man granskar till exempel.” 

– Emma Johansson, HD/Sydsvenskan. 

 

97 The Electronic frontier foundation. How to: Use PGP. Hämtad 2017-12-28 från: 
https://ssd.eff.org/en/module/how-use-pgp-mac-os-x  
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Dagens Nyheter 

Pia Gripenberg upplever att redaktionen har ett tydligt uppdrag som grävande redaktion, och 

menar att Dagens Nyheter även har en egen grävgrupp. Clas Svahn håller med och menar att 

företaget lägger mycket resurser på den digitala säkerheten. 

 

”Vi har en hög kunskapsnivå på företaget, så det har diskuterats under olika typer av möten 

och korttidsutbildningar. Det är ständig diskussion kring just de här frågorna. Man 

diskuterar ofta hur vi skyddar oss från hackare som vill komma åt e-post och känsliga 

uppgifter.” 

– Clas Svahn, Dagens Nyheter. 

 

Bara detta år berättar Clas Svahn att Dagens Nyheter gjort flera avslöjanden, och på 

redaktionen har det tagits fram riktlinjer för hur de anställda ska jobba med känsliga 

uppgifter. 

 

”Vi har till exempel en särskild lokal när man jobbar med känsliga saker, där vissa datorer 

inte kopplar upp till nätet och så vidare. Vi tänker i de banorna.” 

– Clas Svahn, Dagens Nyheter. 

 

Pia Gripenberg berättar också att grävgruppen har tillgång till en lokal där de är frikopplade 

från deras vanliga datasystem, men menar också att en av deras riktlinjer är att anställda ska 

kommunicera med källor som besitter känslig information via den krypterade appen Signal.  

 

“Sedan vet jag att det finns folk som är insatta om man skulle behöva ytterligare hjälp”. 

– Pia Gripenberg, Dagens Nyheter. 

 

Enligt Clas Svahn är arbetet med den digitala säkerheten på redaktionen ständigt pågående. 

Redaktionen har också utvecklat ett krypterat tipsformulär. Via formuläret kan källor dela 

information och filer till undersökande journalister på ett säkert sätt. 

 

Han berättar även att säkerhetsavdelningen har sett till att de anställda använder krypterade 
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mejl, och att jobbtelefonerna är utrustade för att lagra inspelningar på ett säkrare sätt. 

 

”Vi har även ett inspelningssystem för våra mobiler där intervjuerna inte sparas på 

mobilerna, utan på ett ställe som är säkrare digitalt. Det skyddet har stärkt upp det senaste 

året, så det ska vara svårare för utomstående att komma åt informationen.” 

–  Clas Svahn, Dagens Nyheter. 

 

Uppdrag Granskning 

I sitt journalistiska arbete har Ali Fegan använt en rad olika tekniker för att skydda sina 

källor, och främst behövt undervisa dem i dessa tekniker.  

 

“Dels lär vi källor att använda krypterade appar som Signal. I något jobb har jag till och 

med lärt en källa använda sig av PGP. Vi har försett källor med kontantkortstelefoner för att 

inte använda arbetstelefoner eller andra telefoner. Det är bara några exempel”. 

– Ali Fegan, Uppdrag granskning. 

 

Både Ali Fegan och kollegan Samir Bezzazi menar också att vilket sätt man väljer att skydda 

sina källor på till stor del handlar om den journalistiska rapporteringens karaktär. 

 

“När det gäller metoder så får man helt enkelt skydda sättet man får informationen på. Man 

kan mötas upp fysiskt på något sätt, ganska ofta försöker jag få ut information offentligt. 

Många gånger kan ju en källa bara leda en rätt så att publiceringen slipper ledas direkt till 

källan”. 

– Samir Bezzazi, Uppdrag granskning. 

 

Båda två är osäkra på om det finns tydliga riktlinjer för arbetet kring källskydd för just 

Uppdrag granskning, men menar att de i början av varje projekt har möten om vilka 

eventuella risker som finns och hur källor ska skyddas. De utbildas också kontinuerligt både 

internt och externt, exempelvis genom seminarier och kurser. 

 

“Det här är mer diskussioner som dyker upp vid varje tillfälle. Nu är vi i det här läget, vad 

behöver vi tänka på nu? Det är oerhört olika beroende på vad det handlar om”. 
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– Samir Bezzazi, Uppdrag granskning. 

 

Ali Fegan berättar att medarbetare på Uppdrag granskning har en manual, men också en 

person på redaktionen som är utsedd till att hålla redaktionen uppdaterad på de senaste 

metoderna och teknikerna att skydda källor på. 

 

5.2.1 Analys av metoder och riktlinjer för källskydd 

Samtliga journalister vi intervjuat i denna studie uppger att de på ett eller annat sätt använder 

specifika metoder och tekniker för att skydda sin information och sina källor på.  

 

Journalisterna på HD/Sydsvenskan använder bland annat långa lösenord, krypterade 

lagringsmedia, krypterad kommunikation genom mobilapplikationen Signal samt krypterad 

mejlkorrespondens (Mailvelope). Samtliga metoder omnämns i aktuella manualer och 

internetguider i området. 

 

Uppdrag gransknings journalister vi intervjuade uppger även dem att de använder flera 

specifika metoder och verktyg, bland annat krypterad mejlkorrespondens (PGP), Signal och 

tillfälliga kontantkortstelefoner. Beroende på hur känslig informationen är kan säkerheten 

ökas ytterligare. En av journalisterna uppger också att resurser läggs på att utbilda källor om 

det anses nödvändigt. Journalisterna resonerar även mycket kring digitala spår, något som 

också tas upp i materialet som viktiga aspekter. 

 

Journalisterna på Dagens Nyheter använder sig av ett par av dessa verktyg och metoder. Det 

handlar bland annat om Signal, som redaktionen som helhet uppmanats använda, samt 

krypterad mejlkorrespondens. Respondenterna berättar att det på redaktionen finns olika 

nivåer av digital säkerhet beroende på journalisternas roll på redaktionen. De som jobbar med 

grävande journalistik använder flera metoder än våra respondenter. 

 

Redaktionerna Uppdrag granskning, Dagens Nyheter och HD/Sydsvenskan använder flera 

verktyg som rekommenderas i de manualer och internetguider för digital säkerhet och 

källskydd som vi granskat. Materialet lägger stor vikt vid att detta är viktiga verktyg för 
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journalister som vill skydda sina källor. Det kan skulle därför antas att journalister som lägger 

större vikt vid dessa metoder och verktyg i mindre utsträckning riskerar att röja sina källor. 

 

P4 Västerbottens journalister som vi intervjuat använder sig av ett par metoder och tekniker. 

En utav journalisterna använder en separat mobiltelefon för kontakt med sina källor och 

försöker även att se till att använda sig av långa lösenordskombinationer på den tekniska 

utrustning han använder i sitt arbete. 

 

I “Protecting journalism sources in the digital age” betonas användningen av olika 

krypteringsmetoder som en viktig beståndsdel i den digitala säkerheten. Samtidigt säger 

Fredrik Laurin, redaktör på Uppdrag granskning, i samma studie att få svenska journalister 

använder kryptering, och väldigt få vet också hur man använder det.   98

 

Detta kan tänkas bekräftas av de journalister vi intervjuat på exempelvis P4 Västerbotten, 

som möjligtvis inte hanterar känslig information i lika stor utsträckning som exempelvis 

Uppdrag granskning och HD/Sydsvenskan. Journalisterna på P4 Västerbotten uppger att 

redaktionen vidtagit säkerhetslösningar, som krypterad mejl. Men hur det fungerar är oklart - 

och en av journalister säger sig tvivla på att det faktiskt är kryptering det rör sig om och inte 

endast en vanlig brandvägg. 

 

Både journalisterna på HD/Sydsvenskan och Dagens Nyheter uppger att redaktionerna 

utvecklat en krypterad tipstjänst där uppgiftslämnare på ett, enligt journalisterna, säkert sätt 

kan lämna uppgifter till redaktionen. Detta är i linje med de krav som utvecklingen ställer, 

enligt Julie Posetti. Hennes studie påvisade att redaktioner behöver tillhandahålla säkra 

onlinetjänster där källor kan lämna information, likt den brittiska dagstidningen “The 

Guardian” som ligger i framkant med en säker elektronisk “dropbox”.  99

 

Utifrån informationen i materialet som riktar sig till bland annat journalister skulle det kunna 

antas att journalisterna på Uppdrag granskning och HD/Sydsvenskans grävnav har en högre 

98 Posetti, J (2017) Protecting journalism sources in a digital age. Hämtad 2017-11-05 från: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002480/248054E.pdf. Sid, 109. 
99 Ibid. Sid, 111. 
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säkerhet och medvetenhet än exempelvis journalisterna på P4 Västerbotten. Samtidigt kan 

även Dagens Nyheter antas ligga i framkant som, likt HD/Sydsvenskan, riktat fokus mot 

källornas digitala säkerhet genom att tillhandahålla en tjänst som ska underlätta 

informationsutbytet.  

 

5.3 Reflektioner och utmaningar 

P4 Västerbotten 

Karl-Johan Vannmoun upplever att det finns risker med att korrespondens mellan källor och 

journalister sker online. Han menar att alla konversationer och sidor vi besöker lämnar 

digitala spår – vilket han tror att många inte reflekterar över. 

 

”Man vet aldrig vad som händer. Du kan ta kontakt i ett ärende, via Facebook exempelvis, 

och senare kan den kontakten utveckla sig till något mycket större. En konversation över 

nätet skulle alltså kunna vara en fara för källskyddet, säg om två år” 

– Karl-Johan Vannmoun, P4 Västerbotten. 

 

Karl-Johan Vannmoun tycker att han har blivit mer försiktig på nätet de senaste fyra till fem 

åren, men räds fortfarande över hur lätt han menar att någon kan kartlägga personer på 

internet. 

 

”Det är skitobehagligt när man tänker på det. Man har ju hört om nya digitala Google- och 

Amazonhögtalare som aktivt lyssnar av dig i ditt hem. Det är nästan så att man vill tejpa för 

varenda kamera i hemmet och prata med folk med duschen igång. Men samtidigt känner jag 

lite så här, hur mycket foliehatt ska jag bli?” 

– Karl-Johan Vannmoun, P4 Västerbotten. 

 

Örjan Holmberg har inga egna erfarenheter av att den digitala utvecklingen gjort svårare att 

upprätthålla källskyddet, men menar att han är medveten om hur mycket enklare det blivit för 

utomstående att gräva fram information. 
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Den största förändringen Örjan Holmberg upplever sedan han först påbörjade sin 

journalistiska bana är att myndighetspersoner, både på lokal och kommunal nivå, har en 

större medvetenhet kring meddelarfrihet och källskydd.  

 

Han tror däremot inte att denna utveckling talar för att många fortfarande inte har ett intresse 

av att efterforska källor, bara att det sker på nya nivåer – och på ett mer sofistikerat sätt. 

 

”När man konfronterade en chef i kommunen med uppgifter förr kunde det första du fick 

höra vara ”Vem har du fått veta det ifrån”, och då fick man upplysa om att dem genom att 

bara fråga bryter de mot grundlagen. Det hör man inte längre” 

– Örjan Holmberg, P4 Västerbotten. 

 

HD/Sydsvenskan 

Joakim Andersson Lee ser flera utmaningar i att skydda sina källor i ett digitaliserat samhälle. 

En av dessa utmaningar är att bedöma vem som kan tänkas vara intresserad av identiteten på 

källan och de uppgifter som kommuniceras, samt bedöma vilken kapacitet den personen, 

gruppen eller myndigheten har att eventuellt kunna ta reda på det.  

 

En annan utmaning han ser är att hitta sätt att kommunicera på som faktiskt är 

användarvänliga och inte för komplicerade för uppgiftslämnare. Han berättar om att det finns 

tillfällen då källor kan kontakta honom på ett osäkert sätt, trots att de kommit överens om att 

exempelvis endast kommunicera genom en krypterad metod. 

 

“Något annat som är svårt är ju att vi lever på information och vill ju ha den också. Vi 

behöver ha informationskanaler som är användarvänliga så att vi faktiskt får någon 

information. Det är klart vi kan bygga strukturer som att bara använda PGP, men om ingen 

faktiskt använder det så har det på något sätt förlorat sitt syfte”. 

– Joakim Andersson Lee, HD/Sydsvenskan. 

 

Emma Johansson upplever att den digitala utvecklingen utmanar journalisters möjlighet att 

upprätthålla källskyddet. Hon tycker sig bland annat se att allt fler källor tipsar via internet, 

vilket hon menar inte är en säker metod. 
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”Många använder mejl som ett vanligt sätt att kommunicera, och mejl är inget säkert sätt att 

kommunicera. Det är inte konstigt, just för att det är så enkelt till skillnad från om man ska 

ringa, ses eller skicka vanliga brev” 

– Emma Johansson, HD/Sydsvenskan. 

 

Joakim Andersson Lee menar att man inte diskuterat dessa frågor på redaktionerna förrän de 

senaste fem åren. Det som bidragit till att man nu pratar kring digital säkerhet och källskydd 

är olika läckor och avslöjanden som gjorts i media. 

 

“Dessa avslöjanden och stora dataläckor tror jag har satt fokus på sårbarheten i systemen. 

Det har tidigare funnits en väldigt stor tillit till hur it-systemen har varit uppbyggda tidigare. 

Fler ifrågasätter nu säkerheten helt enkelt”. 

– Joakim Andersson Lee, HD/Sydsvenskan. 

 

Vidare menar han att journalister har ett stort ansvar och behöver reflektera mer kring dessa 

frågor. Han ger också exempel på metoder och verktyg som journalister bör känna till, 

behärska och använda. 

 

“Som enskild journalist kan du påverka vissa saker och där har journalister en skyldighet att 

vidta de åtgärder som är rimliga, som att ha sin hårddisk krypterad, använda Signal och 

kunna använda ett mejlkrypteringsverktyg. Det är inte orimliga krav”. 

– Joakim Andersson Lee, HD/Sydsvenskan. 

 

Dagens Nyheter 

Clas Svahn tycker att den digitala utvecklingen har gjort det svårare för journalister att 

upprätthålla ett säkert källskydd. 

 

”Det är ett helt annat landskap än vad det var en gång i tiden när jag började och allt var 

skrivet på papper. Tidigare krävdes ett inbrott i princip för att man skulle bli av med sina 

uppgifter. I dag kan man sitta i Kuala Lumpur och komma åt dem. Man ser inte heller faran 

lika tydligt, även om man är medveten om den.” 
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– Clas Svahn, Dagens Nyheter. 

 

Pia Gripenberg är inne på samma spår och menar att myndigheter kan tänkas ha möjlighet till 

avlyssning i en större omfattning än tidigare. Hon säger även att det i dag finns, vad hon 

refererar till som, en global risk när det exempelvis kommer till en utbredd 

e-postkorrespondens.  

 

“Vår e-posttrafik far världen runt, och om vi har Microsofts e-postprogram så går det via 

servrar i USA. Så det är klart att en säkerhetstjänst kan tanka av om e-posten passerar på 

vägen.” 

– Pia Gripenberg, Dagens Nyheter. 

 

Clas Svahn tror att det krävs en större medvetenhet bland dagens journalister kring digital 

säkerhet och farorna med att inte skydda informationen man hanterar tillräckligt. 

 

”Jag tror att även om man pratar om det så är det inte alltid man själv kanske skaffar sig en 

tvåstegsverifiering och sånt på sin e-post, utan att man gör det bekvämt och enkelt för sig. Vi 

måste verkligen göra det lite svårt för de som vill stjäla uppgifter av oss.” 

– Clas Svahn, Dagens Nyheter. 

 
Uppdrag Granskning 
En utmaning som Ali Fegan upplever är att källor inte alltid förstår allvaret i deras agerande 

främst digitalt. Något som kan riskera att källan röjer sig själv. 

 

“Ofta är det källorna själva som säger att det inte är någon fara och så har vi reportrar köpt 

det och så hamnar de i kläm. I vissa fall har det varit riktigt allvarligt. Så utmaningen kan 

ibland vara att få källorna att fatta att det här är viktigt och att de inte alltid är lika insatta 

som vi är”. 

– Ali Fegan, Uppdrag granskning. 

 

Den största utmaningen som Samir Bezzazi ser i ett digitaliserat samhälle är alla digitala spår 

som både han själv och uppgiftslämnare kan lämna efter sig på internet, till skillnad mot förr. 
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“Det kan jag uppleva är en mer utmanande tid nu, att man hela tiden måste försöka förutse 

källans steg på ett annat sätt. Man får dra en genomgång och utbilda. Förr skulle man 

kanske knackat på min dörr. I dag är det i stället enkelt att skicka en vänförfrågan på 

Facebook eller börja följa mig på Twitter, och du har då etablerat en koppling till mig”. 

– Samir Bezzazi, Uppdrag granskning. 

 

Ali Fegan är också inne på liknande resonemang kring digitala spår. Det kan leda till att  inte 

alltid vill bli “taggad” i bilder eller dela sin geografiska plats på sociala medier, berättar han. 

 

“Man måste tänka sig för noga men samtidigt försöka leva som en människa. Vi som kan det 

här kan ofta framstå som lite ‘foliehattiga’, alltså att man inte vill checka in på olika ställen 

eller bli taggad i bilder därför att man inte vill visa att man varit på en viss plats”. 

– Ali Fegan, Uppdrag granskning. 

 

Ali Fegan tror att det här är någonting som journalister börjat uppmärksamma de senaste 

åren. En diskussion om digital säkerhet och källskydd bland journalister. Det som bidragit till 

det är avslöjanden från Wikileaks och Edward Snowden, berättar han. Han tror också att 

journalisters kunskap i dessa frågor kan inge förtroende från uppgiftslämnare. 

 

“Jag tror också att alla typer av journalister kommer behöva ha koll på det här i framtiden, 

inte bara grävande journalister. Man märker också bland tipsare att de har bättre koll i dag. 

Det finns en aspekt i det här, att visa den kunskapen och omsorgen för sina källor. Det kan 

skapa ett förtroende och en tillit som är viktig”. 

– Ali Fegan, Uppdrag granskning. 

 

Samir Bezzazi berättar också att allmänheten blivit mer intresserad av att försöka röja 

journalisters källor för att hänga ut personer, för att de inte håller med om innehållet eller på 

grund av ren nyfikenhet, något som han upplever är ett nytt fenomen. 

 

“Förut kanske de som direkt drabbades av informationen, exempelvis en myndighet eller 

företag, försökte efterforska. Nu kan folk i allmänhet vara intresserade för att dom inte 
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samtycker med informationen och inte ens har med saken att göra. Folk är nyfikna, vill veta 

och vill hänga ut människor. Så på ett sätt har det förändrats, det har blivit större, och 

vanliga människor är mer intresserade av att ta reda på vilka man pratat med”. 

– Samir Bezzazi, Uppdrag granskning. 

 

5.3.1 Analys av reflektioner och utmaningar 
Samtliga journalister på de olika redaktionerna ser en eller flera utmaningar kring digital 

säkerhet och källskydd i ett digitaliserat samhälle. Vad journalisterna på de olika 

redaktionerna faktiskt ser för utmaningar skiljer sig åt, också inom den egna redaktionen, 

även om det finns flera gemensamma beröringspunkter. 

 

Att både journalister och källor lämnar digitala spår efter sig är någonting som Uppdrag 

granskning och P4 Västerbottens journalister nämner vid upprepade tillfällen under våra 

samtalsintervjuer.  

 

I och med digitaliseringen så finns journalister och källor i allt högre utsträckning på internet, 

där det är mycket lättare att skicka en “vänförfrågan” direkt till en journalist på Facebook 

eller börja följa honom eller henne på Twitter, och därmed också lämnat digitala spår. Detta 

till skillnad från tidigare, då en källa exempelvis hade kontaktat den en nyhetsredaktion 

genom ett telefonsamtal eller efter etablerad kontakt, knackat på hemma hos en enskild 

journalist. För journalisterna vi intervjuade på Uppdrag granskning är det ibland viktigt att 

undvika vissa moment på sociala medier, som att “taggas” i bilder eller “checka in” på en 

plats – just för att minska antalet digitala spår. 

 

Precis som Weibull och Wadbring skriver i “Massmedier: Nya villkor för press, radio, och tv 

i det digitala landskapet” så har digitaliseringen öppnat upp för fler möjligheter till kontakt 

mellan publiken och journalisterna. Därmed har även kontakten med källor flyttats från en 

“analog värld” till en digital.   100

 

100 Weibull, L & Wadbring, I (2015) Massmedier. Nya villkor för press, radio, och tv i det digitala 
landskapet. 11 uppl. Helsingborg: Ekerlids förlag. Sid, 27. 
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Vidare skriver de att utvecklingen lett till nya överföringsmetoder som exempelvis e-post och 

att det gett medieföretagen en global karaktär.  Julie Posetti skriver i sin studie att det kan 101

påverka källskyddet då informationen kan passera landsgränser och riskerar att exponeras för 

myndigheters signalspaning.  Något som även Pia Gripenberg (Dagens Nyheter) nämner i 102

vår intervju. 

 

I Unescos rapport “Protecting journalism sources in the digital age” nämns just digitala spår 

och datalagring som en viktig aspekt i digital säkerhet – och i förlängningen en viktig del av 

källskyddet. Det kan handla om lagar kring datalagring och övervakning, samt data som  

samlas in i olika marknadssyften.  Att journalister är medvetna om att deras data kan samlas 103

in, och hur de kan undvika det, bör därför anses vara viktigt för den digitala säkerheten. 

Något som också Julie Posetti skriver i Unescos studie , samt framgår upprepade gånger i 104

manualer och internetguider som riktar sig till journalister.  105

 

Flera av våra respondenter tycks vara eniga om att många källor söker kontakt genom 

okrypterade mejl. Samtidigt betonar vissa, exempelvis Emma Johansson (HD/Sydsvenskan), 

att metoden inte är bra om man vill värna om den digitala säkerheten, då det kan tänkas kräva 

att även källorna har ett säkerhetstänk, vilket uppgiftslämnare inte alltid har. 

 

För att kunna upprätthålla en digital säkerhet, och i förlängningen källskydd, menar Julie 

Posetti att en kunskap om digital säkerhet är något som både journalister och källor bör 

behärska. En tvåvägskommunikation kan alltså antas kräva att båda parter vidtar de skydd 

som är nödvändiga för att upprätthålla källskyddet. Om vi inte vill återgå till analoga metoder 

måste journalister lägga vikt vid att inte bara utbilda sig själva, utan även källorna.  106

 

101 Weibull, L & Wadbring, I (2015) Massmedier. Nya villkor för press, radio, och tv i det digitala 
landskapet. 11 uppl. Helsingborg: Ekerlids förlag. Sid, 27. 
102 Posetti, J (2017) Protecting journalism sources in a digital age. Hämtad 2017-11-05 från: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002480/248054E.pdf. Sid, 118. 
103 Ibid. Sid, 7. 
104 Ibid. Sid, 12. 
105 Internetstiftelsen i Sverige. Digitalt Källskydd - en introduktion. Hämtad 2017-11-15 från: 
https://www.iis.se/docs/digitalt-kallskydd-2.pdf  
106 Posetti, J (2017) Protecting journalism sources in a digital age. Hämtad 2017-11-05 från: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002480/248054E.pdf. Sid, 109. 
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Joakim Andersson Lee (HD/Sydsvenskan) och Clas Svahn (Dagens Nyheter) drar liknande 

slutsatser som Posetti gör i sin studie. De menar att journalister i allmänhet måste öka sin 

medvetenhet kring frågor som rör digital säkerhet, mer än vad de upplever att svenska 

journalister gör i dag. Joakim Andersson Lee ger konkreta exempel på metoder och verktyg 

journalister bör behärska, som att använda mobilapplikationen Signal, ett 

mejlkrypteringsprogram samt ha sin hårddisk krypterad. Flera respondenter menar också att 

kunskapen krävs för att, vid behov, även utbilda källor. 

 

Detta tas upp av Posetti i sin studie som en av de utmaningar som journalister står inför. 

Enligt studien anpassar sig däremot journalister allt mer efter den situation som råder i det 

digitaliserade samhället, men att det är resurskrävande och görs på bekostnad av resurser till 

exempelvis undersökande journalistik.  107

 

I princip alla våra respondenter upplever att det blivit svårare att skydda sina källor i ett 

digitaliserat samhälle, en utveckling som de menar växt fram de senaste åren. Flera, bland 

annat journalister på Uppdrag granskning och HD/Sydsvenskan, nämner flera av 

organisationen Wikileaks läckor samt Edward Snowdens stora läcka från USA:s National 

Security Agency år 2013 som exempel på att journalister inte kan vara säkra på att deras 

säkerhetsåtgärder är tillräckliga. 

 

Det här då underrättelse- och brottsbekämpande myndigheter kan ha metoder för att samla in 

och avlyssna data genom metoder som inte är kända för varken journalister eller allmänheten, 

något som avslöjats i flertalet läckor. Det kan också handla om att dessa aktörer medvetet 

väljer att tolka befintlig lagstiftning på ett sätt som gör att massövervakningen i praktiken 

expanderar.  108

 

 

 

107 Posetti, J (2017) Protecting journalism sources in a digital age. Hämtad 2017-11-05 från: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002480/248054E.pdf. Sid, 8. 
108 Ibid. Sid, 52. 
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6. Slutsats 

Upplever journalisterna att de är medvetna och intresserade i frågor som rör digital 

säkerhet och källskydd? 

Vår studie visar att majoriteten av respondenterna säger sig vara engagerade och insatta i 

frågor som rör digital säkerhet och källskydd. Alla respondenter utom en upplever sig vara 

pålästa inom området, men graden av medvetenhet varierar. Variationen är däremot inte stor 

nog för att kunna visa på en tydlig skillnad mellan redaktioner. 

 

Resultatet visar sig på ett intresse och engagemang som i vissa fall är så stort att det går ut 

över journalisternas egna privatliv. I vissa fall har engagemanget även påverkat vad som 

uppges vara nya, säkrare, metoder för informationsutbyte mellan journalister och deras källor. 

Detta tydliggörs bland annat i de krypterade tipsformulär som både Dagens Nyheter och 

HD/Sydsvenskan utformat. 

 

Trots att respondenterna uttryckte en hög medvetenhet hade ingen någon vetskap om Unescos 

forskningsrapport, som är en av få på detta område i nutid. Desto fler hade hört talas om 

regeringsförslaget om hemlig dataavläsning för brottsbekämpande myndigheter, men endast 

ett få var insatt i vad exakt förslaget innebär. 

 

Genom vilka metoder och tekniker skyddar journalisterna sina källor i sitt 

journalistiska arbete i dag? 

Alla respondenter uppgav att de använde sig av särskilda metoder och tekniker i kontakt med 

känslig information. De vanligaste metoderna som återgavs var krypterad mejlkorrespondens 

(PGP och Mailvelope) och den applikationen Signal för telefonsamtal. 

 

Respondenterna på HD/Sydsvenskan, Uppdrag granskning och Dagens Nyheter tycktes 

använda de metoder som tydligast återspeglas i de rekommendationer som återfinns i tidigare 

forskning och handböcker inom området.  
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Respondenterna på P4 Västerbotten skiljde sig från mängden i den bemärkelsen att vissa av 

metoderna inte var lika tydliga. Bland annat uttrycktes en stor tilltro till den säkerhet som 

respondenterna menade att redaktionen tillhandahöll - men vad för typ av säkerhetslösning 

och hur det fungerade fanns det däremot en osäkerhet kring. 

 

P4 Västerbotten skiljde sig också från de övriga redaktionerna när det kom till redaktionella 

riktlinjer för området digital säkerhet. Respondenterna påtalade att de inte var medvetna om 

några speciella riktlinjer och inte heller om det fördes några diskussioner på arbetsplatsen 

kring frågorna. Respondenterna på de övriga redaktionerna var däremot tydliga med att det 

fanns riktlinjer att arbeta med, men också att frågorna både resulterat i diskussioner och ett 

utvecklingsarbete för säkrare metoder för journalisterna på arbetsplatsen och deras källor. 

 

Vi kan alltså tänkas se en variation mellan P4 Västerbotten och de övriga redaktionerna när 

det kommer till metoder och tekniker för den digitala säkerheten, både när det kommer till det 

interna och externa säkerhetsarbetet.  

 

Upplever journalisterna några utmaningar kring att skydda sina källor i ett 

digitaliserat samhälle, exempelvis att källans identitet riskerar att röjas av obehörig 

person eller myndighet? 

Samtliga respondenter tyckte sig se flera utmaningar kring att skydda sina källor i det 

digitaliserade samhället, även om alla personligen inte upplever dessa konkreta utmaningar 

själva. Vilka utmaningar som journalisterna vi intervjuat ser skiljer sig åt även inom den egna 

redaktionen. Däremot finns det återkommande mönster och teman. 

 

Ett av dessa är de digitala spår som journalister och källor lämnar efter sig på internet, dels 

genom kommunikationen med varandra, men också andra digitala spår som lämnas genom att 

dela bilder, logga in på sociala medier, bli “taggad” i bilder och “incheckad” på platser.  

 

Det fanns också exempel på oro över att källor lämnar digitala spår som kan äventyra 

källskyddet, som att han eller hon börjar “följa” journalisten eller skapa digitala spår genom 

att lägga till journalisten som “vän” i sociala medier. Det här kontrasterar journalister i våra 

intervjuer mot ett samhälle innan digitaliseringen, då dessa digitala spår inte var möjliga. 
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Det är tydligt i den tidigare forskningen som finns på området att det här kan utgöra en risk 

för journalisternas källskydd, genom att digitala spår exempelvis samlas in av myndigheter, 

lagras av internetleverantörer eller på annat sätt blir möjliga att efterforska för en 

utomstående aktör. Journalisterna vi pratat med tycks därför känna en befogad oro över 

digitala spår på internet som kan öka risken att röja en källa. 

 

En annan tydlig slutsats som dras i den tidigare forskning som finns på området är att 

information och digital kommunikation mellan källa och journalist, som genom 

massövervakning, riktad övervakning samt husrannsakan kan röja källskyddet. Det här är 

något som flera av våra respondenter också tar upp som en utmaning, och som kan antas vara 

en reell risk för den journalist som hanterar känsligt material och kommunicerar med källor 

som blivit lovade källskydd. Tillsammans med flera nya lagar, lagändringar och lagförslag 

bör dessa aspekter betraktas som ett problem utifrån journalisternas uppdrag.  

 

Det är också tydligt i både tidigare forskning och bland våra respondenter att en högre 

medvetenhet om digital säkerhet behövs bland journalister, men också uppgiftslämnare. 

Journalister behöver bli utbildade i metoder och verktyg, och behöver ha förmågan att sedan 

vid behov utbilda sina källor för att upprätthålla källskyddet. Samtidigt visar studien av 

Unesco att redaktioner och mediehus får mindre resurser till undersökande journalistik när 

allt mer resurser behöver läggas på denna form av utbildning. 
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7. Diskussion 

Fokus har i denna studie legat på att undersöka hur enskilda journalister på några av landets 

redaktioner förhåller sig till digital säkerhet i kontakten med deras källor, både när det 

kommer till egna medvetenheten, men även hur de använder sig av den kunskapen i 

praktiken. 

 

I det inledande skedet av arbetet med denna studie så hade vi ett tydligt avgränsat område 

som vi ville undersöka närmare. Under arbetets gång stod det klart att detta område är ett 

mycket brett och komplext sådant, som inte bara innefattar enskilda journalister utan också 

ansvaret hos olika mediehus samt kunskapen hos allmänheten, som ju källor är en del av. 

 

Vår studie visade att flera journalister visade en tilltro till de säkerhetsåtgärder som deras 

arbetsgivare vidtagit. Det ansvar som enskilda mediehus tar för den digitala säkerheten, tycks 

alltså också ha en påverkan på de resurser journalister själva upplever sig ha. 

 

Vi har funnit att källorna tycks spela en betydande roll i hur kommunikationen med 

journalisterna ska se ut. Studien bekräftar alltså vikten av att kunskapen om den digitala 

säkerheten går båda vägarna. För att detta ska vara möjligt kan journalister tänkas behöva ha 

tillräckligt djupa kunskaper för att även kunna lära ut verktygen till källorna.  

 

Den intervjuguide vi valde att använda oss av öppnade upp för många olika svar och gav 

respondenterna möjlighet att utifrån egna erfarenheter reflektera kring våra frågor. Detta 

möjliggjorde svar som vi på förhand inte hade räknat med, och bidrog till nya slutsatser. 

 

Vi gav inte respondenterna särskilt mycket information om vår studie i förväg då vi inte ville 

att det skulle påverka deras svar. Det kan däremot inte uteslutas att ett eller flera svar kan ha 

varit tillrättalagda av journalisterna själva då källskydd är en väldigt viktig fråga för många 

journalister, men där kunskapen om just digital säkerhet inte nödvändigtvis är lika stor. 
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Studien har inte som ambition att säga någonting i stort om hur kunskapen eller den praktiska 

användningen av verktyg för digital säkerhet ser ut bland Sveriges journalister. Däremot 

tänker vi att resultatet kan utgöra ett tydligt exempel på hur enskilda journalister på olika 

uppdrag resonerar kring dessa frågor utifrån det digitaliserade samhälle vi lever i. 

 

Detta specifika område kring digital säkerhet kopplat till källskydd är ett relativt outforskat 

område ur ett svenskt perspektiv. Därför tänker vi att denna studien både är välbehövlig, men 

även kan fungera som en bit i ett större pussel.  

 

Vi ser alltså en möjlighet för vidare forskning utifrån flera olika aspekter, som i slutändan kan 

dra större slutsatser om svenska journalisters möjligheter att skydda sina källor i vårt 

digitaliserade samhälle. Bland annat hur hur svenska mediehus arbetar och ser på källskyddet 

i dag. Både ur en rent teknisk synpunkt, men också hur de ser på sitt ansvar i frågan. Även 

vilka resurser som läggs, eller bör läggas, på olika säkerhetslösningar. 

 

Slutligen ser vi också ett behov av mer forskning kring detta ämne som riktar sig till en 

bredare allmänhet. 
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- Matilda Gustavsson, reporter på Dagens Nyheter. 

- Jens Mikkelsen, reporter på HD/Sydsvenskan. 

- Marcus Svensson, reporter på HD/Sydsvenskan. 

- Jens Littorin, sportjournalist på Dagens Nyheter. 

- Niklas Orrenius, reporter på Dagens Nyheter. 

- Ulrika By, reporter på Dagens Nyheter. 

- Mattias Carlsson, reporter på Dagens Nyheter. 

- Kalle Holmberg, reporter på Dagens Nyheter. 

- Malin Hansson, reporter på Dagens Nyheter. 

- Ossi Carp, reporter på Dagens Nyheter. 

- Jessica Ritzén, reporter på Dagens Nyheter. 

- Marijana Dragic, reporter på Dagens Nyheter. 

- Emma Bouvin, reporter på Dagens Nyheter. 

 

Det skiljde sig åt markant mellan redaktionerna när det kom till antalet svar på de 

intervjuförfrågningar som vi skickat ut. Från Uppdrag granskning och P4 Västerbotten 

uppnådde vi det urval vi tänkt oss inom 1-2 dagar. 

 

Från Dagens nyheter och HD/Sydsvenskan var responsen annorlunda. Vi fick därför skicka ut 

förfrågningar på nytt till ytterligare fler personer – vilket vi behövde göra i tre omgångar. 

Detta rörde främst Dagens Nyheter. Därför finns det också en skillnad i hur många personer 

från respektive redaktion vi totalt kontaktade via mejl med vår förfrågan. 

 

Under studiens gång fick vi svar från några journalister som gärna ville ställa upp i vår studie. 

Flera av dessa ingick i de redaktioner där vi tillfälligt redan fyllt det tänkta urval för hur 

många respondenter som skulle ingå i studien. Med anledning av den fördröjda responsen 

från två av redaktionerna valde vi att avvakta med att utöka urvalet tills varje redaktion 

bestod av två respondenter. 
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När vi uppfyllt vårt urval av respondenter valde vi att inte utöka vidare. Detta beslut tog vi då 

vi såg en risk för ett ojämnt antal respondenter från respektive redaktion, då svaren tidigare 

dröjt. Resultatet skulle då inte heller vara jämnt fördelat mellan redaktionerna. 

9.2 Intervjuguide 

Namn:  
Ålder:  
Befattning: 
Redaktion/arbetsgivare: 
 
Inledning 
1. Hur länge har du jobbat som journalist?  
2. Hur länge har du jobbat på den redaktion du är på nu?  
3. Hur skulle du definiera storleken på din redaktion? 
4. Skulle du säga att ni har ett tydligt uppdrag som grävande redaktion? 
– Varför/varför inte?  
 
Självskattning 
1. Hur insatt skulle du säga att du är i frågor som rör digital säkerhet som journalist? 
– Följdfråga: Hur intresserad är du av dessa frågor? 
2. Hur väl skulle du säga att du vet hur man skyddar sina källor?  
– Följdfråga: Skulle du kunna utveckla?  
3. Känner du till Unescos rapport på området? Den om… 
- Vad tänker du kring den?  
4. Känner du till regeringens nya förslag om hemlig dataavläsning... 
- Vad tänker du kring den? 
 
Metoder och riktlinjer för källskydd 
1. Använder du några speciella metoder/tekniker för att skydda dina källor i ditt journalistiska 
arbete? 
– Följdfråga: Om ja, hur/vilka? Om nej, varför inte? 
2. Känner du till om det finns några riktlinjer för hur arbetet kring källskydd ska se ut din 
redaktion?  
– Följdfråga: Om ja, vad för riktlinjer? 
 
Reflektioner och utmaningar 
1. Upplever du några utmaningar kring att skydda dina källor i ett digitaliserat samhälle, 
exempelvis att källans identitet riskerar att rökas av för dig obehörig person eller myndighet? 
– Om ja, vilka? Om nej, varför inte? 
2. Upplever du att det här är något nytt eller har det sett ut såhär under din tid som 
yrkesverksam? 
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