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Uppgiftsskyddet för de som lämnar information till 

en tidning m.m. 

Skulle du lämna uppgifter till en tidning som kan vara depraverande eller till och 

med påvisar att det begåtts ett tjänstefel om du visste att din identitet skulle 

avslöjas? Det finns dock ett skydd – anonymitetsskydd – för att din identitet inte 

avslöjas. 

Tryckfrihetsförordningen är en garanti för din rätt till

anonymitet

 När hen lämnar ut uppgifter till en tidning måste hen kunna vara säker på att 

dennes identitet inte avslöjas. Det är en viktig princip i en demokrati. I Sverige

är vi garanterade detta skydd i en av våra grundlagar, tryckfrihetsförordningen 

men också genom Europakonventionen.

Att den som lämnar uppgifter till en tidning får detta meddelande- och 

identitetsskydd främjar ju ett öppet samhälle. Anonymitetsskyddet för en 

uppgiftslämnare är en garanti för att denne inte blir utsatt för repressalier på 

grund av de uppgifter som denne lämnar till en tidning.
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En viktig dom från Högsta domstolen

Det är alltså en grundläggande princip i det svenska rättssystemet att 

identiteten på den som lämnar uppgifter till en tidning inte avslöjas. Det 

framgår också av en dom från Högsta domstolen från den 7 juni 2012 (Mål nr 

B2962-10). Av domen framgår det att en tidning publicerade en artikel som 

grundades på uppgifter som en person lämnat till tidningen. 

Vid ett senare tillfälle kunde man från en artikel i tidningen utläsa identiteten 

på den person som lämnat uppgifterna till den första artikeln. Högsta 

domstolen ansåg detta vara ett brott mot tryckfrihetsförordningen och 

utdömde en straffpåföljd.

Högsta domstolens dom bifogas med som bilaga till denna artikel.  

Anledningen till detta är att det är en fundamental princip i det svenska 

rättssystemet att en person ska kunna lämna uppgifter till en

tidning utan att dennes identitet avslöjas. Denna princip bör alla känna till.

Här nedan följer domen i sin helhet från Högsta domstolen.
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