
Meddelarfrihet 

visselblåsare 



”Tystnadsplikten gäller i allt du hört och sett, 

iakttagit eller läst oavsett om du är delaktig i 

den direkta verksamheten eller har perifera 

arbetsuppgift” 



Grundbultarna i TF & YGL 

•  Censurförbud och hindrande åtgärder 

•  Ensamansvar 

•  Meddelarfrihet 

•  Särskild brottskatalog 

•  Särskild rättegångsordning 

•  Etableringsfrihet 

• Offentlighetsprincipen 



Handling 

Allmän 

Inkommen 

upprättad 

 

offentlig sekretess bl. 

Utlämnande kan ske 

# Partsinsyn 

# Samtycke 

# Förbehåll  

# Avidentifierade 

# Ombud 

# Annan myndighet 

# Ålder 

# Ålder och annan myndighet 

Meddelarfrihet 

muntligen 

 



Meddelarfrihet 

TF 1 kap. 

”Det skall ock stå envar fritt att, i alla 

de fall då ej annat är i denna 

förordning föreskrivet, meddela 

uppgifter och underrättelser i vad 

ämne som helst för offentliggörande i 

tryckt skrift…” 

envar 

vad som helst 

för offentliggörande 



1912 
”Den fortgående självrannsakan varav 

samhället är i behov torde allra minst i 

ett samhälle av våra begränsade 

dimensioner och inom ett folk av vår 

läggning kunna undvara ett  

effektivt anonymitetsskydd.” 

 

Falsk kåranda och solidaritet är 

”samhällsskadliga faktorer”. Krävs en 

säkerhetsventil som blottlägger fakta 

som bör framdragas. 



Mottagarkretsen 

TF 1 kap. 

”…  till författare eller annan som är att 

 anse som upphovsman till framställning i 

 

 

 

 

 

 skriften, till skriftens utgivare eller, om 

för skriften finnes särskild redaktion, till 

denna eller till företag för yrkesmässig 

förmedling av nyheter eller andra 

meddelanden till periodiska skrifter.” 

 

• Författare 

• Upphovsman 

• Utgivare 

• Redaktion 

• Vissa företag (TT) 



Skyddet för meddelare 

•  Efterforskningsförbud 

•  Tystnadsplikt 

•  Repressalieförbud 

•  Ensamansvar 



Efterforskningsförbud 

TF 3 kap. 

”Myndighet eller annat allmänt organ 

må ej efterforska författaren till 

framställning som införts eller varit 

avsedd att införas i tryckt skrift, den 

som utgivit eller avsett att utgiva 

framställning i sådan skrift eller den 

som lämnat meddelande …” 
 

 

 

 

 

 

myndighet 

bryts vid: 
• uppsåtligt utlämnande 

• kvalificerad sekretess 
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Straff - efterforskning 
TF 3 kap. 

Den som uppsåtligen eller  av oaktsamhet 

röjer författare eller åsidosätter sin 

tystnadsplikt döms till böter eller fängelse i 

högst ett år. 

 

För efterforskning i strid med 4 § första 

meningen döms om efterforskningen har skett 

uppsåtligen till böter eller fängelse i högst ett 

år. 

• Uppsåt 

• Böter eller fängelse 



Tystnadsplikt 

TF 3 kap. 
Den som har tagit befattning med 

 

 

 

 

 

 

 

 

 tillkomsten eller utgivningen av tryckt skrift eller med 

framställning som var avsedd att införas i tryckt skrift och den 

som har varit verksam inom företag för framställning som 

var avsedd att införas i tryckt skrift och den som har varit 

verksam inom företag för utgivning av tryckta skrifter eller 

inom företag för yrkesmässig förmedling av nyheter … 

 

• Alla som på något sätt medverkat 

• Livet ut 

• Straffbart läcka  

• Ovarsamhetsbrott 

• Individuellt ansvar 



Tystnadsplikt får brytas… 

TF 3 kap. 

Tystnadsplikten får brytas  

1. om samtycke finns 

2. för att klarlägga om angiven utgivare är den 

verkliga utgivaren. 

3. om det rör sig vissa brott t.ex. högförräderi, 

4. om domstol vid vissa brott kräver det 

5. om domstol i annat fall av hänsyn till ett 

allmänt eller enskilt intresse finner det vara av 

synnerlig vikt att uppgift om identiteten lämnas 

vid vittnesförhör under sanningsförsäkran. 

 

• Samtycke 

• Vissa brott, högförräderi 

• Domstol ”synnerlig vikt” 
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Straff - tystnadsplikten 
TF 3 kap. 

Den som uppsåtligen eller  av oaktsamhet 

röjer författare eller åsidosätter sin 

tystnadsplikt döms till böter eller fängelse i 

högst ett år. 

 

För efterforskning i strid med 4 § första 

meningen döms om efterforskningen har skett 

uppsåtligen till böter eller fängelse i högst ett 

år. 

• Uppsåt 

• Oaktsamhet 

• Böter eller fängelse 



Repressalieförbudet 

TF 3 kap. 

”För missbruk av tryckfriheten eller 

medverkan däri må ej någon i annan ordning 

eller i 

annat fall än denna förordning bestämmer 

kunna tilltalas eller dömas till ansvar eller 

ersättningsskyldighet 

eller skriften konfiskeras eller läggas under 

beslag. 

• Åtalsförbud 



Repressalieförbudet 
TF 3 kap. 5 § 

” För uppsåtligt ingripande i strid med 4 § andra 

stycket döms, om åtgärden utgör 

avskedande, uppsägning, 

meddelande av disciplinpåföljd eller 

en liknande åtgärd, till böter eller 

fängelse i högst ett år.” 

https://lagen.nu/1949:105
https://lagen.nu/1949:105
https://lagen.nu/1949:105
https://lagen.nu/1949:105
https://lagen.nu/1949:105


Repressalieförbudet 

…ser allvarligt på när enskilda medarbetare sprider 

vilseledande och osaklig information till invånare och 

patienter … 



Repressalieförbudet 

TF 3 kap. 5 § 

” För uppsåtligt ingripande i strid med 

4 § andra stycket döms, om åtgärden 

utgör avskedande, uppsägning, 

meddelande av disciplinpåföljd eller 

en liknande åtgärd, till böter eller 

fängelse i högst ett år.” 

• Ej straffbart  

• Varje åtgärd som medför negativa 

konsekvenser … är otillåtna.” 

• Lydnads- eller beroendeställning 

• Företrädare för landstinget ej politiker 

• Formuleringen kan ”uppfattas som en 

varning” att landstinget endast godtar 

uppgifter lämnas som överensstämmer 

med landstingets uppfattning. 

https://lagen.nu/1949:105
https://lagen.nu/1949:105
https://lagen.nu/1949:105
https://lagen.nu/1949:105


JK:s roll och syn 
 

Exklusiv åklagare 

 

• Efterforskning 

• Röjande av källor, tystnadsplikt 

• Repressalieåtgärder 

 

• Instruktionen skyddar källor från 

förundersökning och åtal 
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• Bästa källan är den som inte syns 

• Fastställ källans status 

• Bestäm uppgifternas status 

• Vilket är värsta scenariet? 

• Lär dig ”inga kommentarer” 

• Behöver du publicera dokumenten? 

• Var paranoid 

• Värna och vårda källan, under o efter 


