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1. Inledning 

 

1.1. Problemformulering och frågeställningar 

 

Att information om missförhållanden och oegentligheter på privata och 

offentliga verksamheter kommer till allmänhetens kännedom ökar allt mer. Man 

hör om anställda som läcker information till medier om t.ex. dålig arbetsmiljö 

eller bristande patientsäkerhet i tidningarna nästan varje dag. För offentliga 

arbetstagare är yttrandefriheten och meddelarskyddet något de kan luta sig mot 

då arbetsgivaren hotar om arbetsrättsliga repressalier, men för privatanställda är 

situationen annorlunda. Uppsägningar och avsked är möjliga konsekvenser av 

att yttra sig negativt om som arbetsgivare till medierna. En tystnadens kultur är 

inte bra för vare sig arbetsgivare eller arbetstagare.  

Hur kan privata arbetsgivare öppna upp för ett klimat där deras arbetstagare inte 

behöver gå till medier med missförhållanden och oegentligheter på 

arbetsplatsen. Vad är förutsättningarna för att detta ska kunna lösas och 

förebyggas internt. Detta avser jag att ta reda på med hjälp av följande frågor: 

- Hur ser kritikrätten ut för privata arbetstagare jämfört med offentliga 

arbetstagare? 

- På vilket sätt kan man införa en avtalsreglerad kritikrätt för privata 

arbetstagare och vad skulle detta innebära för parterna? 

- Vilka möjliga tillvägagångssätt för införande skulle ge de privata 

arbetstagarna störst trygghet? 

 

1.2. Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka på vilket sätt ett privat bolag kan införa 

en kritikrätt för sina arbetstagare som är jämlik det meddelarskydd som 

föreskrivs i grundlagen. I uppsatsen kommer jag att undersöka om en 

företagspolicy, ett kollektivavtal eller själva anställningsavtalet kan läggas till 

grund för ett sådant införande men även diskutera vilka arbetsrättsliga principer 

och regler som kan försvåra eller förhindra ett fullvärt införande. 

Meddelarskyddet i stort och andra nuvarande former av reglering på området 

kommer att ges en övergripande redogörelse för att förstå vikten av införandet. 
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1.3. Metod 

 

Den metod som jag kommer använda mig av i första hand är traditionell 

rättsdogmatisk metod. Vilket innebär att rättskällor så som lagtext, förarbeten, 

praxis och doktrin studeras för att fastställa gällande rätt på området. Vidare 

använder jag mig av den bredare juridiska metoden för att hitta annat material 

eftersom arbetsrätten använder sig av olika former av särreglering vilka kommer 

att undersökas som komplement till den etablerade rättskälleläran.  Beslut från 

JK och JO är relevanta källor när jag utreder de offentligrättsliga aspekterna av 

meddelarfriheten. Myndighetsföreskrifter och nationella -och internationella 

organisationers rekommendationer kommer studeras som komplement till de 

mer konventionella rättskällorna för att skapa en vidare bild av den praktiska 

tillämpningen.  

 

1.4. Avgränsning 

 

Uppsatsens kommer att beröra privata bolag. Offentliga verksamheter kommer 

endast beröras för att ge förståelse för systemets uppbyggnad och skillnaderna 

mot privata bolag. Endast förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare 

kommer att behandlas. Förhållandet mellan enskilda personer och företag 

emellan kommer inte att redogöras för eftersom detta faller utanför det som för 

meddelarfriheten anser vara skyddsintresset. Uppsatsen kommer endast beröra 

svensk rätt bortsett från de gånger den är påverkad av utländsk rätt. 

Tyngdpunkten för uppsatsen kommer ligga på privata aktörers möjlighet att 

upprätta interna system. Externa system kommer endast beröras översiktligt.  

 

1.5 Terminologi 

 

1.5.1. Meddelarskyddet 

 

Uttrycken meddelarskydd, meddelarfrihet och anonymitetsskydd används inte i 

någon lagtext och begreppen är inte definierade i lag. I denna uppsats används 

begreppet meddelarskydd som ett övergripande samlingsnamn för meddelar- 

och anskaffarfriheten, rätten till anonymitet och förbudet mot efterforskning och 
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repressalier. När det talas om ett förstärkt skydd så är det som avses att 

arbetstagarens meddelarskydd i förhållande till arbetsgivaren förstärks. Detta är 

samma mening som i Meddelarskyddskommitténs utredning.1 

 

I litteraturen används inte begreppen enhetligt, mycket beroende på att det i 

lagtexten inte finns någon uttrycklig definition. Meddelarskyddet används som 

definition på meddelarfrihet och anonymitetsskydd och vice versa.  

 

Meddelarfriheten i denna uppsats är en benämning på friheten att under vissa 

förhållanden begå en i vanligt fall straffbelagd handling, i detta fall enligt 

reglerna om meddelande av uppgifter i TF och YGL, och undgå straffansvar. 

Friheten ligger i att själv kunna bestämma om meddelarfriheten ska utnyttjas 

eller inte.  

 

Att i uppsatsen använda meddelarskydd som en övergripande definition, och inte 

meddelarfrihet eller anonymitetsskydd, är av den anledningen att det är ett mer 

vidsträckt begrepp. Att handla innanför meddelarfriheten men utanför 

meddelarskyddet är inte ett troligt scenario medan man kan handla utanför 

meddelarfriheten och ändå åtnjuta anonymitetsskydd. Därav används i uppsatsen 

det vidsträckta begreppet meddelarskydd vid beskrivningen av det totala 

skyddet.  

 

1.5.2 Extern och intern kritikrätt 

 

Kritikrätten anger de yttersta ramarna för vad arbetstagaren får säga och göra 

mot arbetsgivaren2. Kritikrätten kan användas på två olika sätt, externt och 

internt. Med den externa kritikrätten menas att en arbetstagare till exempel 

vänder sig till myndigheter och media för att externt kritisera eller avslöja 

oegentligheter och missförhållanden om sin arbetsgivare. Med den interna 

kritikrätten menas arbetstagarens rätt och möjlighet att med arbetsgivaren ta upp 

                                                           
1 SOU 1990:12 
2 I lagtexten finns inga konkreta ramar för vad som anses vara kritikrätt. Kritikrätten som term 

finns inte heller inskriven i lagtexten. Kritikrättens gränser bestäms istället av lojalitetsplikten 

och yttrandefrihetens gränser. Denna gräns är olika för den offentliga arbetstagaren och den 

privata arbetstagaren.  
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kritik gällande förhållandena på arbetsplatsen. Det är viktigt att skilja på den 

externa och interna kritikrätten eftersom lagstiftningen ofta tar sikte på just den 

externa kritikrätten.  

 

1.5.3. Whistleblowing 

 

Personer som använder sin kritikrätt brukar kallas för whistleblowers, visslare. 

Whistleblower är ett engelskt begrepp som avser personer som slår larm om 

oegentligheter eller brottslighet, oftast hos sin arbetsgivare eller hos en 

myndighet.3 Definitionen på begreppet whistleblowing kan se olika ut eftersom 

det inte finns någon exakt definition i rättskällorna. Det finns de som menar att 

whistleblowing endast avser de fall där arbetstagaren externt riktar kritik och de 

som anser att både extern och intern kritik anses vara whistleblowing.4  

 

I uppsatsen kommer jag använda begreppet whistleblowing både för intern kritik 

och extern kritik om inget annat specificeras.  

 

Whistleblowing handlar således om intern och extern kritikrätt och möjligheten 

att kunna framföra kritik. Arbetstagaren slår larm om oegentligheter och 

missförhållanden och i det rättsliga materialet kan detta variera kraftigt. Det kan 

handla om brister i arbetsmiljön, brister i patientsäkerhet, risker för olyckor, 

korruption, mutor, bokföringsbrott och diskriminering.  

 

Transparency International har gett whistleblowing följande definition:  

 

”the disclosure of information about perceived wrongdoing in an 

organization or the risk thereof, to individuals or entities believed 

to be able to affect action.”5 

 

 

                                                           
3 Jmf. Europarådets resolution 1729 (2010) om ”skydd för whistleblowers”. 
4 Fransson, s. 31 
5 Transparency International Recommended Draft Principles for Whistleblowing Legislation 

2009 
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2. Yttrandefriheten 

 

2.1. Svensk grundlag 

 

I 2 kap. 1 § p. 1 Regeringsformen (1974:152), RF, stadgas att var och en 

gentemot det allmänna är tillförsäkrad yttrandefrihet. Yttrandefriheten innebär 

den enskildes rätt att i tal, skrift, bild eller på annat sätt meddela upplysningar 

somt uttrycka tankar, åsikter och känslor. Förutom yttrandefriheten äger var och 

en även friheten att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av 

andras yttranden, RF 2 kap. 1 § p. 2. Yttrandefriheten är inte absolut och kan 

enligt bestämmelser i regeringsformen begränsas. I RF 2 kap 23 § får 

yttrandefriheten begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, 

allmän ordning och säkerhet, enskilds anseende, privatlivets helgd och 

beivrandet av brott. Yttrandefriheten kan således begränsas endast med lagstöd, 

RF 2 kap 20 §.  

 

2.2. EU-rätten 

 

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, 

rättighetsstadgan, är en stadga som innehåller bestämmelser om mänskliga 

rättigheter. Stadgan är en del av Lissabonfördraget och därmed juridiskt 

bindande för medlemsstaterna. Stadgan äger företräde framför nationell rätt 

vilket fastslagits enligt EU-domstolens praxis. Medlemsstaterna kan inte 

tillämpa en nationell bestämmelse som strider mot EU-rätten. Företrädesrätten 

stadfästes i målet Costa mot Enel6. I domen förklarar domstolen att rätt som 

härrör ur europeiska institutioner integreras i medlemsstaternas rättssystem, och 

dessa är skyldiga att följa den.  HD erkänner företrädesprincipen i NJA 2002 s. 

75.  

 

Artikel 11 i stadgan7 behandlar yttrandefriheten. Artikeln föreskriver att var och 

en har rätt till åsiktsfrihet samt frihet att ta emot eller sprida uppgifter och tankar 

utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser.  

                                                           
6 Costra mot Enel av den 15 juli 1964. 
7 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.   
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2.3. Europakonventionen 

 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna, eller Europakonventionen, är Europarådets 

konvention om de mänskliga rättigheterna. Konventionen inkorporerades i 

svensk lag 1994.8 Konventionen är även inskriven i RF 2 kap. 19 § och äger 

därmed ett konstitutionellt skydd. Rätten till yttrandefrihet enligt artikel 10 p.1, 

innefattar åsiktsfrihet samt friheten att ta emot och sprida uppgifter och tankar 

utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser. 

Viss möjlighet till inskränkning av artikeln finns i artikel 10 p. 2.  

 

Europakonventionen tar i första hand sikte på det allmännas förhållande till den 

enskilde. Det står klart att ”det allmänna” även i egenskap av arbetsgivare har en 

direkt skyldighet att respektera rätten till yttrandefriheten och detta gäller oavsett 

om förhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare regleras av offentligrätt 

eller civilrätt.9  

 

3. Meddelarskyddet 

 

Meddelarskyddet är ett samlingsnamn för en uppsättning regler vars syfte är att 

bidra till förverkligandet av offentlighetsprincipen. Meddelarskyddet består av 

meddelarfriheten, anskaffarfriheten och anonymitetsskyddet. Anonymitets-

skyddet består i sin tur av källskyddet och efterforskningsförbudet. Till 

efterforskningsförbudet kan man också koppla repressalieförbudet. Meddelar-

skyddets närmre funktion är att göra det möjligt att i viss utsträckning straffritt 

lämna annars sekretessbelagda uppgifter till vissa massmedier för publicering 

samt att möjliggöra för en meddelare att vara anonym.10 

 

 

 

                                                           
8 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänsliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna.  
9 DS 2001:9 s.22, med hänvisning till Europadomstolens domar den 6 februari 1976 i målen 

Svenska Lokmannaförbundet mot Sverige och Schmidt och Dahlström mot Sverige.  
10 SOU 2013:79, s. 27. 
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3.1 Utredningar 

 

1983 kom yttrandefrihetsutredningen som hade till uppgift att se över nuvarande 

yttrandefrihetsgrundlag och lägga fram förslag för att stärka och befästa 

grundlagsskyddet.11 Utredningen lade fram ett förslag om att principerna om 

meddelarfrihet och anonymitetsskydd skulle bli grundlagsfästa även för de 

yttrandeformer som omfattas av Yttrandefrihetsgrundlagen, YGL. Utredningen 

ville även sträcka ut meddelarfriheten för att omfatta förhållanden mellan 

enskilda. Detta skulle innebära att den som lämnar uppgifter för publicering från 

exempelvis ett företag eller en organisation går fri från ansvar även om hen på 

grund av avtal var bunden av tystnadsplikt.  

 

1987 gav konstitutionsutskottet sitt svar på frågan om meddelarfriheten skulle 

gälla oberoende av om tystnadsplikten ålagt i offentligrättslig ordning eller om 

den grundats på ett avtal eller något därmed jämställt eget åtagande eller någon 

regel som kan åsidosättas genom avtal.12 Departementschefen gjorde då 

bedömningen att förslaget inte var genomförbart på de grunder som fanns i det 

framlagda materialet. Ingen lagändring genomfördes.  

 

1990 kom Meddelarskyddskommitténs förslag om att det bör införas en 

grundlagsfäst meddelarrätt för enskilda inom företag och organisationer i 

förhållande till företagen och organisationerna.13 Undantag skulle göras för vissa 

typer av företagshemligheter och för uppgifter om enskildas personliga och 

ekonomiska förhållanden. Kommittébetänkandet behandlades sedan i prop. 

1990/91:64.  Propositionen konstaterar att remissutfallet är starkt negativt och 

att en klar majoritet av remissinstanserna har avstyrkt förslaget. Med hänsyn till 

utfallet av remissbehandling står det klart att det inte är möjligt att föra fram 

frågan om en grundlagsfäst meddelarfrihet inom privata företag och andra 

privata organisationer.14  

 

                                                           
11 SOU 1983:70 s. 65 f. 
12 KU 1987/88:36 
13 SOU 1990:12, Meddelarrätt: Meddelarfrihet i företag och föreningar, m.m:  
14 Prop. 1990/91:64 
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2001 lämnas ett förslag om en lag om skydd för privatanställdas yttrandefrihet.15 

Syftet med förslaget är att skydda arbetstagare hos andra arbetsgivare än 

myndigheter och andra allmänna organ. Utredningen gavs i uppdrag av 

Justitiedepartementet och hade att analysera vilka möjligheter det finns för att 

uppnå ett sådant skydd för privatanställdas yttrande- och meddelarfrihet.16 

Tanken med lagen är att vissa typer av verksamheter med koppling till det 

allmänna17 ska få samma skydd som grundlagsskyddet för offentliganställda i 

TF och YGL. Remissvaren vara överväldigande negativa och bland annat 

avstyrkte advokatsamfundet den lagstiftningsmodell som föreslogs.18 Ett stort 

antal remissinstanser ansåg även att meddelarskyddet i praktiken inte skulle 

utvidgas i och med förslaget.19 

 

Sammanfattningsvis har alla tidigare utredningar stött på i stort sett samma 

problem. Det har i och för sig varit önskvärt med en utvidgning men man har 

funnit lagförslagen lagtekniskt problematiska.  

 

SOU 2013:79 är den senaste utredningen på området. Utredningen tar sikte på 

privatanställda i offentligt finansierad verksamhet och utreder möjligheten att 

stärka deras meddelarskydd. Utredningen föreslår att en ny lag införs för att 

reglera meddelarskyddet i förhållande till privata arbetsgivare inom vissa 

verksamhetsområden. Verksamheter som saknar offentlig finansiering är 

undantagna.20 Utgångspunkten för lagen är att motsvara den för 

offentliganställda grundlagsskyddade meddelarfriheten.  

 

Vidare frågar sig utredaren om meddelarskyddet behöver förstärkas. 

Arbetstagare inom den privata sektorn har, jämfört med arbetstagare inom den 

offentliga sektorn ett begränsat meddelarskydd. För privatanställda råder därför 

enligt utredningen en påtaglig osäkerhet för vad gränserna för deras 

yttrandefrihet går. Utredningen pekar även på den problematik som uppkommer 

                                                           
15 DS 2001:9 
16 DS 2001:9 s. 173. 
17 Jmf 3§ i förslaget, DS 2009:1 s. 8. 
18 R 7606:2001, 2001-06-05. 
19 SOU 2013:79 s. 34.  
20 SOU 2013:79 s. 11. 
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för just privata bolag som är offentligt finansierade. Enligt utredningens mening 

är det en rimlig utgångspunkt att enhetliga och tydliga regler är en bra grund för 

väl fungerande yttrandefrihet och kan även förbättra möjligheterna till insyn i 

hur skattemedlen används. 21  

 

I de fall då det allmänna tidigare bedrivit en viss verksamhet i egen regi men 

väljer att i stället köpa in tjänster från en extern aktör medför detta att 

verksamheten inte längre omfattas av offentlighetsprincipen, och där med 

meddelarskyddet, vilket medför en minskad insynsmöjlighet som följd. Ett 

förstärkt meddelarskydd, så som utredning lagt fram lagförslaget, kan ses som 

ett alternativ till att låta verksamheten omfattas av offentlighetsprincipen.22  

 

Utredningen påpekar även att avgränsningsproblem kan uppstå vad gäller om ett 

företag är offentligt finansierat eller inte.23 

 

3.2. Meddelarfriheten 

 

Meddelarfriheten avser friheten att utan straffansvar lämna meddelande för 

publicering i media. Meddelarfriheten regleras i TF 1 kap 1 § 3 st och YGL 1 

kap. 1 § 1 st. De meddelade uppgifter ska vara avsedda för publicering i tryckt 

skrift eller annan media och meddelandet ska vara riktat till någon i den 

personkrets som fastställs i TF och YGL.  

 

3.2.1. Anskaffarfriheten 

 

Anskaffarfriheten är en princip som innebär att alla har rätt att anskaffa uppgifter 

i syfte att offentliggöra eller publicera dem. Anskaffarfriheten regleras i 

Tryckfrihetsförordningen, TF, 1 kap 1 § 4 st. Anskaffarfriheten begränsas av TF 

1 kap 9 §. Anskaffaren av en uppgift kan utan hinder av tryckfrihetsförordningen 

ställas till svar för de olagliga metoder hen använder för att anskaffa uppgiften.24 

                                                           
21 SOU 2013:79 s. 95. 
22 SOU 2013:79 s. 96. 
23 SOU 2013:79 s. 99 f. 
24 JK Beslut 1998-01-09. 
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Skyddet för anskaffaren är oberoende av om åtgärden har fullföljts genom 

publicering eller meddelande eller om den stannat vid anskaffande. En 

förutsättning för skydd är dock att syftet med anskaffandet varit att offentliggöra 

uppgifterna.25  

 

3.2.2. Efterforskningsförbudet 

 

Myndigheter och andra allmänna organ får inte efterforska författaren eller 

meddelaren, TF 3 kap. 4 § och YGL 2 kap. 4 §. All form av efterforskning är 

förbjuden, vilket även gäller efterforskning om författaren eller meddelaren vill 

vara anonym eller inte.26 Efterforskningsförbudet är dock inte absolut och en 

del undantag finns i TF och YGL.  

 

3.2.3. Anonymitetsskyddet och källskyddet 

 

Meddelarfriheten kompletteras av regler om anonymitetsskydd. Bestämmelser i 

TF och YGL garanterar rätten att vara anonym när yttrande-och 

meddelarfriheten utnyttjas. Den som är författare eller annars upphovsman till 

ett yttrande och den som har utnyttjat sin meddelarfrihet är inte skyldig att 

avslöja sin identitet, TF 3 kap. 1 § och YGL 2 kap. 1 §.27  

 

Källskyddet är precis som anonymitetsskyddet en grund för att meddelarfriheten 

ska kunna upprätthållas och hänger ihop med efterforskningsförbudet. 

Källskyddet regleras i TF 3 kap. 3 § och YGL 2 kap. 3 § och ger den som mottagit 

grundlagsskyddade uppgifter en rätt att inte behöva avslöja sin källa. 

Källskyddet innebär inte bara att journalisten eller annan28 inte behöver röja 

identiteten utan även att de inte får röja identiteten på sin källa utan uttryckligt 

tillstånd från denna.29 

 

 

                                                           
25 Prop. 1975/76:204 s. 129. 
26 Ds 2001:9 s.21. 
27 Ds 2001:9 s.20. 
28 Personkretsen i TF 1 kap. 1 § 3 st, YGL 1 kap. 2 §. 
29 Enligt TF 3 kap. 3 § p. 1, YGL 2 kap. 3 § p.1. 



15 
 

3.2.4. Repressalieförbudet 

 

För att meddelarfriheten ska fungera i praktiken krävs ett skydd för arbetstagaren 

när den använder sig av sagda frihet. I TF 3 kap. 4 § andra stycket samt YGL 2 

kap. 4 § tredje stycket är det uttryckligen stadgat att en myndighet eller ett 

allmänt organ inte får ingripa mot någon när hen brukar sin tryckfrihet eller 

yttrandefrihet. Uppsåtligt ingripande i strid med bestämmelserna är 

straffsanktionerat.3031 Repressalieförbudet anses innebära att varje åtgärd som 

medför negativa konsekvenser för en offentlig arbetstagare och som grundas på 

dennes medverkan i ett grundlagsskyddat medium i princip är otillåtet.32 

Repressalieförbudet omfattar även åtgärder som inte kan föranleda straff och 

företrädare för det allmänna är utanför det straffbelagda området underkastade 

tillsyn av JO och JK.3334 

 

3.3. Kompetens och tillsynsområde 

 

Rättsliga bedömningar av arbetsgivares försök att sätta gränser för 

offentliganställdas externa kritikrätt hamnar i hög grad hos myndigheten 

Justitieombudsmannen, JO, och myndigheten Justitiekanslern, JK. 

Justitieombudsmannen är riksdagens kontrollmakt i Sverige med ansvar för 

övervakningen av de offentliga myndigheterna. Justitiekanslern har till uppgift 

att kontrollera att myndigheter efterlever Sveriges lagar och andra författningar. 

Justitiekanslern har en övergripande tillsyn att upptäcka fel i den offentliga 

verksamheten. Justitiekanslern lyder under regeringen. Båda myndigheterna kan 

väcka åtal om tjänstefel för offentliganställda. Justitiekanslern har, till skillnad 

från Justitieombudsmannen, enligt TF en roll som särskild åklagare vid brott mot 

TF och YGL. 

 

Utanför Justitieombudsmannens och Justitiekanslerns kompetens och 

tillsynsområde faller dock själva avtalsrelationen mellan arbetsgivare och 

                                                           
30 JK 2011-11-14 dnr 2406-11-31 
31 TF 3 kap. 5 § tredje stycket samt YGL 2 kap. 5 § tredje stycket. 
32 JK 2011-12-13 dnr 2721-11-30 
33 Prop. 2009/10:81 s. 43.  
34 JK 2011-11-14 dnr 2406-11-31. 
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arbetstagare.35 Justitieombudsmannen markerar tydligt att dessa förhållanden 

ligger utanför dess kompetens eftersom det finns en särskild ordning för hur 

arbetstvister ska lösas.36 Arbetsdomstolen, AD, är den domstol som har 

kompetens att göra arbetsrättsliga prövningar i förhållandet mellan arbetsgivare 

och arbetstagare. Detta hindrar dock inte att ärenden prövas av både AD och JO 

eller JK men med olika perspektiv. JO och JK prövar arbetsgivarens handlande 

avseende hinder och kränkningar medan konsekvenserna för arbetstagaren 

prövas av AD.37   

 

3.4. Offentliga arbetsgivare 

 

Den offentliga arbetsgivaren är också det allmänna och skyddet för 

yttrandefriheten gäller således också i förhållandet arbetsgivare och 

arbetstagare.38 Inte bara staten som arbetsgivare omfattas av skyddet för 

grundläggande rättigheter och friheter utan även kommunala arbetsgivare (AD 

2003 nr 51) och arbetsgivare inom landstinget (AD 2011 nr 15) omfattas. 

Yttrandefriheten för offentliga arbetstagare kan inte inskränkas genom avtal eller 

policys, då dessa rättigheter innehar ett grundlagsskydd.39 Detta medför att 

kollektivavtal eller ett enskilt avtal mellan arbetsgivarna och arbetstagare inte 

har någon rättslig verkan. Begränsningar i yttrandefriheten för offentliga 

arbetstagare regleras främst i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 

OSL.  För anställda inom vård, skola och omsorg finns separat lagstiftning som 

kan innebära inskränkningar i yttrandefriheten. Detta regleras i 

patientsäkerhetslagen (2010:659), skollagen (2010:800) och socialtjänstlagen 

(2001:453).   

 

 

 

 

                                                           
35 Fransson, s. 61. 
36 Se t.ex. JO 2004-03-10 dnr 1517-2002. 
37 Se t.ex. JK 2009-11-11 dnr 1972-09-30, JK väljer att avgränsa ärendet till att endast avse 

otillåtna eller olämpliga åtgärder som arbetstagaren utsatts för. AD 2011:15, AD  prövar de 

konsekvenser arbetstagaren utsatts för vilket i detta fallet avser omplacering.  
38 Fransson, s. 60. 
39 JO 2000/01 s. 550. 
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3.5. Offentliga arbetstagares interna kritikrätt 

 

Yttrandefriheten och meddelarskyddet ger den offentligt anställda rätten till 

extern kritikrätt. Dock står ingenstans att arbetstagaren även har en intern 

kritikrätt. Den interna kritikrätten är viktig för att komma till rätta med 

missförhållanden och oegentligheter på arbetsplatsen. Det är när arbetsgivaren 

inte agerar efter intern kritik som den externa kritiken används som en sista 

utväg.40 När JO har prövat anmälningar mot offentliga arbetsgivare som kränkt 

yttrandefriheten för sina arbetstagare har det inte gjorts någon skillnad på om 

kritiken uttryckts internt eller externt.41 

 

3.6. Begränsningar av meddelarfriheten för offentliga arbetstagare 

 

Att yttrandefriheten och meddelarfriheten endast kan begränsas med stöd av lag 

har vi redan gått igenom. Tystnadsplikt som hänför sig till avtal mellan den 

offentliga arbetsgivaren och dess arbetstagare kan inte göras gällande om inte 

den har uttryckligt lagstöd. I den offentliga sektorn är det istället sekretessen i 

Offentlighet– och sekretesslagen (2009:400), OSL, man behöver ta hänsyn till. 

Huvudregeln är offentlighet och undantag kräver lagstöd i exempelvis OSL.  

 

OSL 1 kap. 1§ fastslår att lagen innehåller bestämmelser om tystnadsplikt i det 

allmännas verksamhet. Bestämmelserna innefattar begränsningar i 

yttrandefriheten, RF, och begränsningar i den rätt att meddela och offentliggöra 

uppgifter som följer av TF och YGL, alltså meddelarfriheten. När det gäller 

tystnadsplikten och dess förhållande till meddelarfriheten har det i OSL 13 kap. 

intagits vissa allmänna bestämmelser där det föreskrivs att ytterligare 

bestämmelser om att tystnadsplikt som följer av vissa sekretessbestämmelser 

eller av gjorda förbehåll inskränker rätten att meddela och offentliggöra 

uppgifter finns i avdelning IV-VI, (15-43 kap.).42 Avslutningsvis i dessa kapitel 

                                                           
40 Fransson, s. 78. 
41 Se t.ex. JO 2010-05-04 dnr 825-2009, intern kritik behandlas på samma sätt och enligt 

samma regler som extern kritik.  
42 Bohlin, s. 197. 
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har man valt att reglera om och i vilken omfattnings bestämmelserna går före 

meddelarfriheten.  

 

4. Kritikrätt för privata arbetstagare 

 

4.1. Nuvarande reglering 

 

Rättsligt sett står det klart att privatanställda jämfört med offentliganställda, 

utifrån gällande lagstiftning och praxis, inte direkt omfattas av 

grundlagsskyddad yttrandefrihet gentemot sin arbetsgivare.43  Privatanställda 

har inte heller någon meddelarfrihet eller skydd mot repressalier när de kontaktar 

media.44  

 

När det handlat om skyddet för såväl extern och intern kritikrätt för 

privatanställda har Arbetsdomstolen hänvisat till vad de kallar allmänna 

rättsprinciper så som ”den allmänna yttrandefriheten” och ”den medborgerliga 

yttrandefriheten”. I AD 1982:110, uttalar sig rätten att ”vid bedömningen av 

denna fråga måste utgångspunkten vara att arbetstagaren - och den fackliga 

organisationen - har en vidsträckt rätt att kritisera och ifrågasätta arbetsgivarens 

handlande. Detta följer redan av den medborgerliga yttrandefriheten, en av 

grundprinciperna för vårt samhällssystem.” Även i AD 1997:57 poängterar AD 

att ”en i princip långtgående kritikrätt ligger i linje med den allmänna 

yttrandefriheten och att anställningsavtalet inte innebär något avgörande hinder 

för en arbetstagare att hos behörig myndighet påtala missförhållanden som råder 

i arbetsgivarens verksamhet.” Privatanställda har således utifrån denna 

arbetsrättsliga princip en rätt att internt och externt kritisera sin arbetsgivare.  

 

4.2. Kritikrättens begränsningar 

  

När man talar om kritikrättens begränsningar brukar man nämna lojalitetsplikten 

och den avtalade tystnadsplikten. Viss tystnadsplikt följer dessutom av Lag 

(1990:409) om skydd för företagshemligheter. Lagen är ägnad att ge skydd mot 

                                                           
43 Fransson, s. 82. 
44 Se t.ex. AD 1988:67. 
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obehöriga angrepp på företagshemligheter. Vilkas röjande är ägnat att medföra 

skada för näringsidkare.  

 

4.2.1. Avtalad tystnadsplikt 

 

Den avtalade tystnadsplikten är kanske den tystnadsplikt som man som 

arbetstagare först stöter på. Det kan handla om sekretessklausuler i 

anställningsavtalet eller separata avtal om sekretess på arbetsplatsen. 

Tystnadsplikten kan avtalsrättsligt specificeras och sanktioneras i det enskilda 

avtalet med arbetstagaren. Med stöd av Avtalslagen, AvtL, (1915:218) 36 § kan 

villkoren om tystnadsplikt ogiltigförklaras eller jämkas, under förutsättning att 

det är oskäliga.45 

 

Det föreligger inte någon rättspraxis som belyser gränserna för möjligheten att 

avtala om tystnadsplikt. En yttersta gräns för avtalsfriheten följer av 

bestämmelserna i AvtL 3 kap. och allmänna rättsprinciper på arbetsrättens 

område. Vidare följer vissa begränsningar i avtalsfriheten av FHL.46  

 

4.2.2. Lagen om skydd för företagshemligheter  

 

Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter (FHL) innehåller regler av 

såväl offentligrättslig som privaträttslig karaktär. Anknytningen framträder inte 

främst genom enskilda regler i lagen utan får huvudsakligen sin sökas i 

samspelet med yttrandefrihetsgrundlagen, TF och YGL. Dessa grundlagar tar 

över regleringen i FHL i flera avseenden utan att FHL ger ens en antydan av 

detta. Stora delar av den information som FHL enligt sin lydelse synes skydda, 

företagshemligheter, visar sig vara undantagna från skydd mot offentliggörande. 

47 

 

Anknytningen till arbetsrätten är mycket stark. Arbetsrätten utgör en egendomlig 

blandning av offentlig rätt och privaträtt och den starka anknytningen beror på 

                                                           
45 Fransson, s. 90. 
46 Källström och Malmberg, s. 254. 
47 Fahlbeck, s. 32. 
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att lagens skyddsobjekt, företagshemligheter, i varierande grad är kända av 

arbetstagarna och i de flesta fall även skapade av dem.48 

 

Vad gäller den privata sektorn innebär frånvaron av regler om offentlighet och 

sekretess som en utgångspunkt att de har frihet att själva bestämma i dessa 

ämnen. Inom den privata sektorn är avtal, uttryckliga eller underförstådda, det 

främsta medlet att ge regler om tystnadsplikt.49 FHL utgör en allmän lag i 

förhållande till andra lagar med regler om rätt att påtala förhållanden i företag 

respektive skyldighet att iakttaga tystnad rörande dessa. Dessa andra lagar utgör 

speciallagar i förhållande till FHL. Det betyder att FHL får ge vika för andra 

lagar som t.ex. Arbetsmiljölagen och Aktiebolagslagen.50 Även grundlagen äger 

företräde framför FHL enligt lex superior-principen.  

 

Enligt FHL 1§ definieras företagshemlighet som ”sådan information om affärs-

eller driftförhållanden i en näringsidkares rörelse som näringsidkaren håller 

hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada för honom i 

konkurrenshänseende”. FHL 2 § säger att ”endast obehöriga angrepp på 

företagshemligheter” skyddas. Avslöjanden om företagshemligheter som 

skäligen kan misstänkas utgöra brott, på vilket fängelse kan följa, eller som anses 

utgöra annat allvarligt missförhållande i näringsidkarens rörelse är undantagna, 

FHL 2 § st. 2.  

 

FHL har ett nära samband till den avtalade tystnadsplikten mellan privata 

arbetstagare och arbetsgivare som följer av anställningsavtalet. Många anställda 

har ”lovlig” tillgång till vad som klassificeras som företagshemligheter. 

Utnyttjande eller röjande av dessa på ett otillbörligt sätt kan leda till att den 

anställda får ersätta arbetsgivaren för skadan. FHL innebär här helt enkelt att 

skadeståndet regleras rättsligt.51 

 

                                                           
48 Fahlbeck, s. 33. 
49 Fahlbeck, s. 67. 
50 Fahlbeck, s. 80. 
51 Fransson, s. 92. 
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Frågan blir hur FHL reglerar tystnadsplikten för privata arbetstagare och vilket 

hinder den verkligen sätter upp för den externa kritikrätten. Att slå larm om 

oegentligheter och missförhållanden på en arbetsplats kan tangera FHL:s 

tillämpningsområden. Rör det sig om allvarliga missförhållanden, t.ex. vanvård 

av äldre eller brott som tagande av mutor kan det, utifrån hur det bedöms, 

antingen innebära att lagen över huvud taget inte gäller eller att något 

straffansvar eller skadeståndsansvar inte kan åläggas den anställde som slagit 

larm. Snarare torde privata arbetstagares skydd i denna situation stärkas genom 

bestämmelserna i FHL.52 

 

Samma åsikt kan hittas i Ds 2001:9. Lagutskottet anser att FHL 1 § innebär en 

grundläggande begränsning av lagens tillämpningsområde därutinnan att lagen 

inte omfattar och därmed inte heller skyddar sådana uppgifter som avser 

brottsliga eller från samhällets synpunkt eljest helt oacceptabla förhållanden.53 

Enligt utskottets mening kommer parterna inte kunna avtalsvägen komma 

överens om en tystnadsplikt som omfattar avslöjanden av brott och allvarliga 

missförhållanden och som därmed sträcker sig utanför den av FHL givna ramen. 

Lagutskottet anför vidare att FHL 2§ öppnar en möjlighet för någon att avslöja 

allvarliga missförhållanden i näringsidkarens rörelse.54  

 

4.2.3. Lojalitetsplikten 

 

När arbetstagare i privat sektor kritiserar sin arbetsgivare bedöms handlandet 

utifrån kravet på lojalitet i anställningsförhållandet.55 Det är en allmän 

förutsättning för att en anställning skall fungera att den vilar på ett lämpligt mått 

av tillit mellan parterna, vilket i sin tur bygger på att arbetstagaren är lojal mot 

arbetsgivaren.56 När det gäller privata arbetstagare kritikrätt kan det konstateras 

att den externa och interna kritikrätten sammanfaller. I båda fallen är 

utgångspunkten kravet på lojalitet i anställningsförhållandet.57 Intern kritik är 

                                                           
52 Fransson, s. 93. 
53 Ds 2001:9 s. 28 
54 Ds 2001:9 s. 29 
55 Fransson, s. 84. 
56 Viklund, s. 644. 
57 Fransson, s. 87. 
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således att jämställa med extern kritik och kan leda till arbetsrättsliga 

sanktioner.58 

 

Lojalitetsplikten följer av själva anställningen och behöver inte vara uttalad eller 

följa av något avtal.59 Lojalitetsplikten innebär särskilt att arbetstagaren har att 

iakttaga tystnad och diskretion om sådana förhållanden inom företaget, vilkas 

yppande skulle kunna skada arbetsgivaren.60 

 

Arbetsdomstolen har formulerat det krav på arbetstagares lojalitet som följer av 

anställningsavtalet på följande sätt: 

 

”Den grundläggande synpunkten är att arbetstagaren inte får skada 

arbetsgivaren. Gemensamt för de skilda aspekterna på kravet på 

lojalitet är tanken att anställningsavtalet inte enbart består i utbyte av 

vanliga förmögenhetsrättsliga prestationer, utan skapar ett personligt 

förhållande mellan parterna. Anställningen grundar förpliktelser 

som går längre än vad som gäller i kontraktsförhållanden i 

allmänhet; de ligger vid sidan av själva arbetsprestationen och skulle 

därför kunna karakteriseras som biförpliktelser. Skall man söka ange 

en gemensam synpunkt är det att arbetstagaren är skyldig att sätta 

arbetsgivarens intresse framför sitt eget samt att undvika lägen, där 

han kan komma i pliktkollision.61  

 

Vilka krav på lojalitet som är rimliga att ställa måste av naturliga skäl variera 

beroende på bl.a. förhållandena inom branschen, den aktuella verksamhetens 

beskaffenhet, arbetsuppgiftens art, arbetstagarens ställning i företaget och om 

arbetstagaren på något sätt äventyrat arbetsgivarens kundrelationer.62 

 

Lojalitetsplikten är bunden till anställningsavtalet men en arbetstagare är i 

huvudregel fri i sitt agerande på fritiden och sammanhang som inte har en 

                                                           
58 AD 1988:110. 
59 TCO, Rätten att slå larm, 2011, s. 31.  
60 Se t.ex. AD 1994:79. 
61 AD 1994:79. Formuleringen återfinns ursprungligen i Schmidt, Tjänsteavtalet s. 241 f.  
62 AD 2012:25. 
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tydligen koppling till anställningen och arbetsgivarens verksamhet. 

Lojalitetsplikten försvinner dock inte endast för att arbetstagaren inte längre är 

på arbetsplatsen vilket kan krocka med rättigheter som tillerkänns arbetstagaren 

som privatperson. Arbetstagare som offentligt uttrycker åsikter om sin 

arbetsgivare, som kan antas bara lojalitetsbrytande, kan i vissa fall bli föremål 

för arbetsrättsliga åtgärder trots att detta sker på fritiden.63 Ett tydligen exempel 

på detta är arbetstagare som uttryckt negativa åsikter om sin arbetsgivare på 

sociala medier. En ung kvinna som på sin blogg skrev negativa saker om vad 

hon tyckte och tänkte om att jobba på McDonalds fick sparken. I Örebro blev en 

annan uppsagd av sin arbetsgivare efter att ha talat illa om arbetsgivaren på sin 

blogg.64  

 

5. Varför meddelarskydd även för privata företag och organisationer? 

 

Första frågan vi ställer oss är vad som gäller inom arbetslivet. Har arbetstagare 

yttrandefrihet och andra opinionsfriheter gentemot sina arbetsgivare? Eftersom 

rättigheterna i första hand är garanterade gentemot det allmänna så är framförallt 

de offentliganställda garanterade yttrandefrihet i sin egenskap av arbetstagare. 

Detta förstärks av andra regler i grundlagen, t.ex. om meddelarfrihet och förbud 

mot efterforskning av källor. Privatanställda arbetstagare har visserligen som 

medborgare yttrandefrihet, men inte samma grundlagsfästa yttrandefrihet 

gentemot sina arbetsgivare. I arbetsdomstolens praxis används, som tidigare 

nämnt, vad som kan uppfattas som en rättsgrundsats, något naturrättsligt eller 

som en sammanfattning av de olika konventionsrättigheterna, nämligen ”den 

medborgerliga yttrandefriheten”, och i något fall den ”allmänna 

yttrandefriheten”. Det är dock inte helt klart vad denna rättighet innebär.65 

 

Som tidigare utredningar påpekat finns det ett önskvärt skydd för privata 

arbetstagare att kunna rapportera oegentligheter och missförhållanden på 

arbetsplatsen. AD har däremot i olika domar poängterat att det inte är upp till 

                                                           
63 AD 2012:25. 
64 Se HRF 2011-10-16, Kvinna talade illa om arbetsgivaren på nätet – blev uppsagd samt 

Aftonbladet 2010-01-18, Bloggade nedsättande om McDonalds – fick sparken. 
65 Viklund, s. 641f. 
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rätten att genom prejudikat utvidga meddelarskyddet till att även omfatta dessa 

privata arbetstagare.66  

 

Meddelarskyddet för offentliga arbetstagare innebär en unik möjlighet för 

arbetstagarna att bryta mot lojalitetsplikten och nå ut med missförhållanden och 

oegentligheter till medierna. Det är dock en möjlighet privatanställda inte har i 

dagsläget. Regler om lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren och Lagen 

(1990:409) om skydd för företagshemligheter hindrar arbetstagare i privata 

företag från att utnyttja de allmänna rättigheterna (se 4.1.) de har utan att riskera 

repressalier från arbetsgivaren. 

 

Ett sätt att reglera utrymmet för kritikrätten i arbetslivet är att upprätta system 

och rutiner för hur kritiken ska kanaliseras och ta emot. Systemet kan innehålla 

både reglering om internt kritikrätt och extern kritikrätt. I första hand handlar det 

om att skapa möjligheter för arbetstagare i privat sektor att slå larm och föra fram 

kritik inom verksamheten.67 

 

Den interna kritikrätten är inte bara ett sätt för arbetstagaren att påpeka 

missförhållanden och oegentligheter. Stora företag och organisationer kan med 

hjälp av arbetstagare som påpekar dessa missförhållanden eller oegentligheter 

komma till rätta med problem i verksamheten som de inte utan den interna 

kritikrätten skulle uppmärksamma. Större företag kan ha sådan komplex 

styrningen att insynen annars är näst intill obefintlig.68  

 

Forskning visar dessutom att anställda som undviker konflikter på jobbet löper 

större risk att bli sjukskrivna. Det finns tydliga samband mellan konflikträdsla 

och sjukskrivningar. Om arbetsplatser kännetecknas av att det är svårt att ta upp 

felaktigheter eller problem förstärks ett beteende där anställda undviker att göra 

något åt problem, vilket leder till rädsla, hopplöshet och att personen ser färre 

handlingsmöjligheter. Enligt arbetsmiljöforskare är den ökade tystnaden på 

arbetsplatser en viktig förklaring till de höga sjukskrivningssiffrorna när det 

                                                           
66 Se t.ex. AD 1994:79 och AD 1997:57 
67 Fransson, s. 160. 
68 Transparency International Sverige, Larsson, Per, s. 16. 
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gäller psykosociala problem. Detta i sin tur innebär att tysta arbetsplatser kostar 

företagen pengar och leder till lägre effektivitet.69  

 

För att förhindra och motverka korruption spelar meddelarskyddet en stor roll. 

Offentlighet och insyn både i privata bolag och offentliga kan leda till 

konsekvenser som inte är bra för marknaden. Korruption inom den privata 

sektorn kan leda till snedvriden konkurrens och i den offentliga sektorn är 

korruption ett hot mot demokratin. Därför tillerkände Europarådet 2010 

”whistleblowern”70 stor betydelse i kampen mot korruption inom både privat och 

offentlig sektor.71  

 

5.1. Intern kritik framför extern kritik 

 

En privatanställd måste normalt ta stor hänsyn till eventuella instruktioner från 

arbetsgivaren om att inte ge ut uppgifter om verksamheten till utomstående och 

vara försiktig med att kritisera arbetsgivaren offentligt. En enskild arbetsgivare 

har nämligen själv rätt att i princip helt bestämma vad utomstående ska få veta 

om företagets verksamhet.72 Detta medför att någon vilja att införa en extern 

kritikrätt blir relativt liten för de flesta företag.  

 

Incitamenten för en intern kritikrätt blir dock större. Om företaget har klara 

instruktioner om hur intern kritik kan framföras inom företaget kan företaget få 

till stånd ändringar och därmed förebygga att arbetstagarna går till medierna med 

dessa missförhållanden och oegentligheter istället. Företagen kan således genom 

att erbjuda rapportering för arbetstagarnas interna kritik ge arbetstagarna en 

trygghet att rapportera om missförhållanden och oegentligheter samtidigt som 

arbetsgivare kan erhålla en viss trygghet i att extern kritik blir sett som obefogat 

och risken för offentliga skandaler blir minimerad.  

 

                                                           
69 TCO, Rätten att slå larm, s. 10.  
70 engelskt uttryck för ”visslare” d.v.s. den som rapporterar om missförhållanden och 

oegentligheter på sin arbetsplats. Se vidare 7.1. samt 7.2. 
71 Resolution 1729 (2010) Council of Europe, Protection of ”whistleblowers”. 
72 TCO, Rätten att slå larm, s. 63.  
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I AD 1986 nr 95 framhölls att när man avgör om en privatanställd arbetstagare 

har haft rätt att inom ramen för sin anställning larma myndigheter måste hänsyn 

tas till om arbetstagaren före myndighetsanmälan påtalat problemet med sin 

arbetsgivare och försökte komma till rätt med missförhållandena.  

 

6. Rapporteringskanaler för intern kritik, s.k. whistleblowingsystem 

 

Ett sätt att reglera utrymmet för kritikrätten i arbetslivet är att upprätta system 

och rutiner för hur kritiken ska kanaliseras och tas emot. Systemet kan vara helt 

internt, men det kan också innehålla externa mottagare. I första hand handlar det 

om att skapa möjligheter för arbetstagare att slå larm och för att framföra kritik 

inom verksamheten. Systemet kan bestå i självsanering där arbetsgivaren, t.ex. 

ett företag eller en kommun, upprättar för verksamheten lämpliga rutiner eller 

policys.73  

 

Ett sådant system skulle förutom att ge arbetstagarna en rapporteringskanal även 

innebära vissa rättigheter för den anställda för att rapporteringen ska få önskad 

effekt. Om man jämför med meddelarfriheten och meddelarskyddet förutsätts 

vissa garantier för att dessa ska kunna förverkligas74. Detta innefattar bland annat 

en rättighet att vara anonym, skydd mot efterforskningar och skydd mot 

repressalier. Detta är tre rättigheter privata arbetstagare vanligen inte åtnjuter 

eftersom dessa rättigheter ger skydd mot det allmänna och inte mellan enskilda.75 

 

För privata verksamheter där vinstintresset är starkt kan det vara svårt att 

motivera varför man ska införa rutiner och policys som medför en stor kostnad 

för företaget, främst vad gäller hanteringen och övervakningen av systemet. 

Systemet blir resurskrävande. Kostnaden för arbetsgivaren att införa ett säkert 

whistleblowingsystem, som garanterar arbetstagarna villkor som inte avskräcker 

dem från att rapportera, vägs upp av den eventuella kostnad som kan uppstå vid 

extern whistleblowing. De ekonomiska skador för varumärket och den negativ 

publicitet som kan uppstå är svåra att beräkna vilket kan tala för att priset för ett 

                                                           
73 Fransson, s. 160.  
74 Se 3.2. – 3.2.4. 
75 Jmf. TF och YGL. 
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säkert internt whistleblowingsystem kan vara värt att betala. Positiva 

konsekvenser uppstår för både arbetstagaren och arbetsgivaren vid införande av 

pålitliga och effektiva system.  

 

Flera internationella organisationer anser att skyddet för whistleblowern är 

väsentligt för att förhindra korruption. Arbetstagarna är ofta de som har bäst 

insikt i företagets affärer och är de första som upptäcker missförhållanden och 

oegentligheter. OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och 

utveckling, anser att skydd för whistleblowern är väsentligt för att uppmuntra till 

rapportering. OECD pekar även på vikten av att ha en rapporteringskanal som 

arbetstagarna inte bara är väl medvetna om hur de ska använda utan även känner 

tillit till systemet och den personliga integriteten.76    

 

6.1.  Whistleblowingsystem 

 

Det finns ingen generell definition av begreppet whistleblowingsystem. 

Datainspektionen har ansett att begreppet omfattar särskilda kanaler som inrättas 

i syfte att underlätta för anställda att anmäla misstänkta brott mot såväl bolagets 

egen uppförandekod som mot nationell lag. Sådana rapporteringskanaler kan 

vara en särskild e-postadress, telefontjänst eller webbplats genom vilka uppgifter 

samlas in och behandlas.77  

 

Bakgrunden till utvecklingen förklaras främst av att alla bolag i amerikanska 

koncerner enligt amerikanske regler förväntas ha ett whistleblowingsystem, 

liksom deras svenska dotterbolag. Samma sak gäller för bolag som noteras på 

den amerikanska börsen.78 Många svenska företag har därmed en skyldighet att 

införa whistleblowingsystem vilket har lett till att även andra svenska företag 

efterfrågat systemen.  

 

                                                           
76 OECD, Whistleblower protection: encouraging reporting, July 2012, s. 3.  
77 Datainspektionen (2010), Ansvaret för personuppgifter som hanteras i system för 

whistleblowing, s. 4.  
78 Sarbanes-Oxley Act. 
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Det finns ingen svensk lagstiftning på hur ett whistleblowingsystem i den privata 

sektorn ska implementeras. Implementeringen måste ske frivilligt av 

arbetsgivaren och arbetsgivaren sätter gränserna.79  

 

6.2. Arbetsledningsrätten 

 

Genom anställningsavtalet ställer arbetstagaren sin arbetskraft till förfogande för 

mer eller mindre preciserade arbetsuppgifter. Hen är därvid i allmänhet 

underkastad en skyldighet att följa arbetsgivarens anvisningar och order, en 

lydnadsplikt. Arbetstagaren anses ha att allmänt iakttaga arbetsgivarens 

intressen vid utförande av sina arbetsuppgifter och att även utanför tjänsten 

avhålla från att uppträda illojalt mot denne.80 Arbetsledningsrätten innebär en 

för arbetsgivaren vid frihet att ensidigt fatta beslut som rör arbetstagarnas 

prestationer och skyldigheter i anställningen. Arbetsgivaren har rätt att leda och 

fördela arbetet samt att inrätta förhållningsregler, vissa kontrollåtgärder och 

upprätta ordningsregler som gäller på arbetsplatsen.81  

 

Arbetsledningsrättens gränser brukar beskrivas på så sätt att allt som ligger 

innanför ramen för anställningen betecknas som arbetsledningsbeslut. Agerar 

arbetsgivaren innanför denna ram kan arbetsgivaren ensidigt utfärda regler och 

generella normer.82 Förutsatt att arbetsledningsbesluten håller sig inom ramen 

för anställningen är arbetstagaren inte skyldig att följa beslut som är olagliga 

eller innebär orimligt riskfyllt arbete. Av rättspraxis framgår det att 

arbetsgivarens fria beslutanderätt inte får utövas på ett godtyckligt eller annars 

otillbörligt sätt. Saken brukar också uttryckas så att ett arbetsledningsbeslut inte 

får stå i strid med lag och goda seder. 83 Om arbetsledningsrätten utövas i strid 

med god sed anses detta utgöra ett brott mot det enskilda anställningsavtalet.84 

 

 

                                                           
79 Adlercreutz, Axel, s. 157. 
80 Adlercreutz, s. 161. 
81 Källström och Malmström, s. 189f. 
82 Källström och Malmström, s. 191. 
83 Se t.ex. AD 1986:46. 
84 Källström och Malmström, s. 231. 
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6.3. Anställningsavtalet.  

 

Anställningsavtalet är grunden i anställningen. Anställningsavtalet är en 

överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren och uppkommer i och 

med anställningen. Parternas avtalsrätt begränsas till viss del av lagstiftning och 

kollektivavtal. Ett anställningsavtal är ett personligt avtal mellan arbetstagaren 

och arbetsgivaren och reglerar frågor som lön, men även själva förhållandet 

mellan parterna så som lojalitet och tystnadsplikt.85 

 

Eftersom arbetsledningsrätten styrs av vad som faller innanför anställningen är 

anställningsavtalet grunden för att arbetsgivaren har rätt att fatta 

arbetsledningsbeslut.  

 

6.4. Arbetsgivarens lojalitetsplikt 

 

Arbetsgivaren kan anses ha en lojalitetsplikt gentemot sina arbetstagare som en 

del av de biförpliktelser som följer av anställningsförhållandet. Möjligheterna 

till sanktioner för arbetsgivarens brott mot sin lojalitet är i motsats till 

arbetstagarens lojalitet mycket begränsade.86  

 

Frågor om arbetsgivaren överträtt sin lojalitetsplikt uppkommer oftast när 

arbetsgivaren lämnar sin anställning och då främst om arbetsgivaren i väsentlig 

mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren.87 Arbetsgivarens 

lojalitetsplikt kan även aktualiseras under anställningen när arbetsgivaren utövar 

sin arbetsledningsrätt. Arbetsgivarens lojalitetsplikt uppmärksammas dock 

oftast vid frågor gällande omplaceringar och uppsägningar av arbetstagare. 88  

 

 

 

 

                                                           
85 Källström och Malmström, s. 24 
86 Källström och Malmström, s. 264.  
87 Se LAS 4 § 3 st.  
88 Källström och Malmström, s. 264.  
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7. Villkor, hinder och problem 

 

7.1. Personuppgiftslagen och whistleblowing 

 

Personuppgiftslagen (1998:204), PUL, trädde i kraft 1998 och har till syfte att 

skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter 

behandlas. Begreppet behandlas brett, det omfattar insamling, registrering, 

lagring, bearbetning, spridning, utplåning, med mera. Personuppgiftlagen 

bygger på gemensamma regler som har beslutats inom EU, det så kallade 

dataskyddsdirektivet. Övriga EU-länder har alltså liknande skyddslagar vilket 

underlättar flödet av information inom unionen. 89 

 

I whistleblowingsystem som beskrivits ovan är det inte bara lojaliteten mot 

arbetsgivaren (4.2.3) och tystnadsplikten (4.2.1. och 4.2.2.) som kan utgöra 

hinder för ett införande. EU och datainspektionen har satt upp villkor och 

rekommendationer för hur ett införande ska gå till och vilka regler som gäller 

för att systemet ska vara förenlig med lagar och förskrifter på området. 

 

För att tolka Direktiv 95/46/EC90, som den svenska personuppgiftslagen bygger 

på, har The Working Party on the Protection of individuals with regard to the 

processing of personal data i ett yttrande, WP117,91 beskrivit hur direktivet ska 

tolkas i förhållande till whistleblowingsystem. Direktivet beskriver utöver de 

områden som anses utgöra missförhållanden och oegentligheter bland annat 

vilken personkrets som kan rapportera till systemet, hur anonym rapportering 

ska gå till samt vilka rättigheter de enskilda subjekten, d.v.s. personerna som 

behandlas i systemet, har i förhållande till varandra. Utgångspunkten för 

bedömningen har varit att data ska bearbetas rättvist och lagligt. Data får endast 

samlas in för specifika, explicita och legitima ändamål, och får inte användas till 

annat. Utöver detta ska den insamlade datan vara nödvändig och ändamålsenlig. 

                                                           
89 Se Datainspektionen.se 
90 Directive 95/46/EC of the European Parliament and the Council of 24 October 1995 on the 

protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free 

movement of such data. 
91 Opinion 1/2006 (WP117) on the application of EU data protection rules to internal 

whistleblowing schemes in the fields of accounting, internal accounting controls, auditing 

matters, fight against bribery, banking and financial crime.  
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Proportionalitet i vilka uppgifter som samlas in kontra ändamålet till vilket 

uppgifterna ska användas. Utöver detta ska åtgärder tas för att se till så att data 

som är inkorrekt eller ofullständig rättas till. 

 

Datainspektionen har efter detta satt upp sitt eget reglemente kring hur 

whistleblowingsystem får införas. Genom Datainspektionens föreskrift DIFS 

2010:1 beslutade datainspektionen att det utan särskilt tillstånd är möjligt för 

bolag att behandla uppgifter i whistleblowingsystem.  

 

Datainspektionens regler innebär bland annat att rapportering, i likhet med 

WP117, endast får omfatta allvarliga oegentligheter som rör bokföring, intern 

bokföringskontroll, revision, mutor, brottslighet inom bank- och finansväsen 

eller andra allvarliga oegentligheter som rör bolagets eller koncerns vitala 

intressen. Det kan dock även handla om allvarliga oegentligheter som rör 

enskildas liv och hälsa, så som miljöbrott, stora brister i säkerheten för 

arbetstagare eller mycket allvarliga former av diskriminering och trakasserier.92 

 

Det finns dock en stor skillnad om man jämför med det europeiska yttrandet, 

WP117. Enligt PUL 21§ är det förbjudet för andra än myndigheter att behandla 

personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott. Detta skulle innebära 

att en stor del av de rapporter som skulle kunna behandlas i ett 

whistleblowingsystem inte skulle vara lagenliga, som exempel kan nämnas 

mutbrott. Datainspektionen har dock gjort ett undantag för detta i DIFS 2010:1. 

Undantaget är att behandling av personuppgifter om lagöverträdelser endast får 

avse personer i nyckelpositioner eller ledande ställning inom det egna bolaget 

eller koncernen.  

 

7.2. Policy och rutiner 

 

Policys är ett relativt enkelt och smidigt sätt att i anställningsförhållandet reglera 

och förmedla förhållanden som rör anställningen. Jämfört med andra avtal, så 

som kollektivavtal och individuella anställningsavtal, kan policys införas, ändras 

                                                           
92 Datainspektionen (2010), Ansvaret för personuppgifter som hanteras i system för 

whistleblowing, s. 11. 
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och slopas ensidigt av arbetsgivaren.93 Denna flexibilitet är både styrkan och 

svagheten med att reglera via policys och rutiner. Innehållet i en policy kan vara 

rättsligt bindande i den meningen att den kan åberopas i en process mot 

arbetsgivaren men å andra sidan har arbetsgivaren möjlighet att när som helst 

återkalla eller ändra i ensidigt utfärdade policydokument. Någon garanti att 

policyn kommer bestå över en längre tid kan alltså inte sägas följa av en sådan 

ensidig deklaration.94   

 

7.3. Policy som del av anställningsavtalet 

 

Policy som införandemetod har diskuterats ovan men för att stärka förankringen 

för arbetstagarna som omfattas av policyn, angående whistleblowing och 

kritikrätt, finns möjligheten att direkt göra en hänvisning till sagda policy i 

anställningsavtalet. Ramen för möjligheten för sådan reglering bestäms av 

kollektivavtal och tvingande regler. Avtalet kan träffas såväl vid anställningens 

ingående som under anställningsförhållandets gång. 95  

 

Förändring i anställningsavtalet måste således förankras hos arbetstagaren innan 

ändringar är möjliga. Ett avtal om förändring i anställningsvillkoren förutsätter i 

princip att arbetstagaren och arbetsgivaren är överens. Om arbetstagaren avböjer 

kommer inget ändringsavtal till stånd. Trots detta har arbetsgivaren inom ramen 

för lag och kollektivavtal en rätt att genom arbetsledningsrätten göra ändringar i 

anställningsförhållandet. Så länge åtgärden ligger inom ramen för anställningen 

har denne möjlighet att ensidigt genomför förändringar och rättslig prövning av 

åtgärden blir begränsad. 96   

 

 

 

 

 

                                                           
93 Källström och Malmström. S. 191f. 
94 SOU 2013:79, s. 74f. 
95 Källström och Malmström, s. 187. 
96 Källström och Malmström, s. 193f. 
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7.4. Risker och problem 

 

Rätten för arbetsgivaren att välja vad som ska utredas och konsekvenser av 

detta 

 

Eftersom arbetsgivaren sätter gränserna för den interna rapporteringen och hur 

behandlingen av rapporteringen ska gå till kan arbetsgivaren välja att inte utreda 

inkomna larm. Detta kan ingjuta osäkerhet i användarna av systemet och kan 

motverka dess existens som en säker kanal för arbetstagarna.  

 

När arbetsgivaren väljer att inte agera trots larm från arbetstagare kan 

arbetstagarna fritt vända sig till media eller annan extern part, så som myndighet, 

för att få till stånd en förändring av de oegentligheter och missförhållande larmet 

handlade om. I Samarit-målet reagerade tre ambulanssjukvårdare mot de 

allvarliga missförhållanden de funnit i arbetsgivarens verksamhet. De tre 

arbetstagarna hade internt framför kritik avseende de brister de funnit i 

verksamheten. Eftersom arbetsgivaren inte vidtog några åtgärder tog de istället 

kontakt med landstinget. AD kom då fram till att ambulanssjukvårdarna inte 

agerat illojalt och saklig grund för uppsägning fanns inte.  

 

Organisationens interna kritikvägar ska alltid följas.97 Om arbetsgivaren sedan 

inte lyssnar eller agerar vid allvarliga missförhållanden kan det vara ursäktligt 

att vända sig till myndigheter eller medier. Dock kan det komma att handla om 

ett gränsdragningsproblem gällande vad som räknas som ett allvarligt 

missförhållande eftersom det kan vara oklart var gränsen går.  

 

Gränsdragningsproblem: Allvarliga missförhållanden och oegentligheter 

 

Datainspektionen har i sina föreskrifter om whistleblowing definierat allvarliga 

oegentligheter som områden som rör: 

                                                           
97 Se AD 1994 nr 79. 
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- Bokföring, intern bokföringskontroll, revision, bekämpande av mutor, 

brottslighet inom bank- och finansväsen, eller 

- Andra allvarliga oegentligheter som rör bolagets eller koncernens vitala 

intressen eller enskildas liv och hälsa, som till exempel allvarliga 

miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen och mycket 

allvarliga former av diskriminering och trakasserier.98  

 

Vad som utgör allvarligt missförhållanden får avgöras utifrån omständigheter i 

det enskilda fallet. Det är här gränsdragningsproblemet uppstår och då främst i 

Datainspektionens andra punkt. Ju allvarliga missförhållanden det är fråga om, 

desto större frihet måste arbetstagaren ha att agera obunden av hänsyn till 

arbetsgivaren.99 Ytterligare gränsdragningsproblem kan uppstå huruvida 

arbetstagaren väljer att ge respons på rapporterna. I AD 1997 nr 57 utredde AD 

om arbetstagarna haft rätt att externt ge kritik efter att de inte ansåg att 

arbetsgivaren gett tillräcklig respons på de påtalade missförhållandena. AD 

ansåg att det handlade om allvarliga missförhållanden och gav arbetstagarna rätt. 

Vidare måste motsatsvis mindre allvarliga missförhållande innebära att 

arbetsgivaren har en rätt att hålla arbetstagaren bunden av lojalitetsplikten och 

arbetstagaren får finna sig i att extern kritik inte är tillåtet endast på grunden av 

att de inte anser att arbetstagaren gjort tillräckligt.  

 

Bör arbetstagaren kunna rapportera anonymt? 

 

I EUs Opinion 1/2006 ges arbetstagarens rätt att vara anonym i ett 

whistleblowingsystem extra utrymme. Deras åsikt är att anonymitet inte alltid är 

en bra lösning varken för whistleblowern eller arbetsgivaren. Några av 

anledningarna till att anonymitet inte alltid är den bästa lösningen är att det blir 

svårare för den som utreder larmen att ställa ytterligare frågor som kan vara 

behjälpliga i utredning. En ofullständig rapport kan vara helt värdelös om inte 

utredaren kan ställa följdfrågor. De menar även att om larm sker öppet är det 

                                                           
98 Datainspektionen, Ansvaret för personuppgifter som hanteras i system för whistleblowing, s. 

11.  
99 AD 1997 nr 57.  
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lättare för verksamheten att säkerställa skydd för whistleblowern mot 

repressalier.100  

 

Vidare diskuteras om anonymitet bryter mot det väsentligaste kriteriet i EU:s 

Datadirektiv101, nämligen att data endast får samlas in rättvist. Här anses inte 

anonyma larm uppfylla kravet. Opinion 1/2006 anser dock att det skulle vara 

kontraproduktivt att förbjuda anonyma larm. Anonyma larm är en realitet inom 

företag och det är en realitet som EU inte kan bortse från. Därför anser de att 

anonyma rapporter ska agera som ett undantag från regeln och inte uppmuntras 

av verksamheter med whistleblowingsystem. Arbetstagaren som larmar ska 

kunna lite på systemets säkerhet så pass mycket att anonyma larm blir onödiga 

eftersom systemet lovar whistleblowern att behandlingen sker konfidentiellt.102  

 

Svensk rätt ställer inte upp några hinder för anonyma rapporter däremot kan 

problem uppkomma vid obefogade och osanna larm, eller larm med avsikt att 

skada arbetsgivaren eller annan arbetstagare.  

 

Obefogade och osanna larm 

 

Uppgifter som samlas in och bevaras i systemet måste vara riktiga, adekvata och 

relevanta. Detta innebär att bolaget skyndsamt ofta kan behöva göra en första 

granskning och bedömning av de inkomna uppgifterna i rapporten.103  

 

När uppgifterna samlats in ska den som uppgifterna avser få särskild information 

om detta. Undantag finns om det ligger fara i dröjsmål eller att det skulle kunna 

äventyra utredningen. Den vars uppgifter behandlas ska dock informeras så snart 

det är möjligt och senast i samband med att uppgifterna används för att vidta 

åtgärder som rör denne.104 Den personuppgiftsansvarige är även skyldig att på 

                                                           
100 Opinion 1/2006 (WP117), s. 10.  
101 The Data Protection Directive, 95/46/EC on the protection of individuals with regard to the 

processing of personal data and on the free movement of such data.   
102 Opinion 1/2006 (WP117), s. 11. 
103 Datainspektionen, s. 8. 
104 Datainspektionen, s. 10.  
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begäran av den registrerade rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller 

missvisande.105  

 

Den som är ansvarig för systemet har således en skyldighet att se till så att alla 

uppgifter som finns bevarade i systemet är korrekta. Datainspektionen anser att 

varje bolag är personuppgiftsansvarig för den insamling och utlämnande av 

uppgifter som kan förekomma genom att bolaget ger sina anställda, och andra, 

möjligheten att använda ett system för whistleblowing.106  

 

I opinion 1/2006 trycker man särskilt på att det under ingen omständigheter får 

avslöjas vem som rapporterat till systemet till den som rapporten handlar om. 

Undantaget är när rapporten innehåller osanna eller ogrundade anklagelser, eller 

om whistleblowern anklagat någon i ond tro.107 Här dyker ett stort problem upp 

om anonymitet i systemet är tillåtet vilket även ses vara ett av de stora 

orosmolnen kring om anonymitet ska få tillåtas.108 

 

Om personuppgifter har behandlats i strid med personuppgiftlagen, i detta fall 

när osanna uppgifter införts i ett whistleblowingsystem, och detta har lätt till 

skada eller kränkning ska den personuppgiftsansvarige ersätta den 

registrerade.109 Det är därför av yttersta vikt att arbetsgivaren noga utreder 

sanningshalten i alla larm som rapporteras i systemet. Arbetsrättsliga sanktioner 

från arbetsgivaren är inte uteslutet då arbetstagare medvetet lämnar osanna 

uppgifter eftersom detta faller utanför det skydd som whistleblowingsystemet är 

ämnat att ge. Arbetsrättsliga sanktioners giltighet bedöms i så fall enligt gängse 

normer och lagar. 

 

 

 

 

 

                                                           
105 Datainspektionen, s. 9.  
106 Datainspektionen. S. 7. 
107 Opinion1/2006 (wp117), s. 14. 
108 Opinion1/2006 (wp117), s. 11. 
109 PUL 48 §. 
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Användande av extern part i utredningsprocessen 

 

Alternativt till att upprätta egna whistleblowingsystem är att köpa upp en extern 

hotline-tjänst.110 Det finns inget hinder mot att uppgifterna hanteras av annan 

bortsett från att komplikationer kan uppstå vid behandling av uppgifter som 

relaterar till brottslighet.111 Positiva fördelar finns att finna i att använda sig av 

en extern tjänst. Anonymitet och arbetstagarens, d.v.s. whistleblowerns, säkerhet 

kan säkerställas på ett helt annat sätt när ingen i arbetsgivarens organisation står 

för behandling av ärendet.  

 

7.4.1 Möjliga avtalsbrott 

 

Har arbetstagaren möjlighet att använda andra kanaler för att rapportera 

oegentligheter trots att ett internt whistleblowingsystem finns på arbetsplatsen? 

 

Att arbetstagaren har en skyldighet att först gå till arbetsgivaren när denne vill 

rapportera om oegentligheter och missförhållanden har klarlagts av AD.112 

 

Krav på aktiv lojalitet, d.v.s. skyldigheten för anställda att slå larm, innebär 

också att arbetsgivaren kan utöva påtryckningar och att det i vissa fall även kan 

vidtas arbetsrättsliga åtgärder mot arbetstagare som inte följer rutinerna.113 Att 

rapportera internt är i dag en förpliktelse enligt anställningsavtalet.114 Då hamnar 

vi istället långt ifrån yttrandefrihet inom arbetslivet och i stället talas det om en 

yttrandeskyldighet.115  

 

3 kap. 4 § AML ålägger arbetstagaren att underrätta arbetsgivaren, d.v.s. att 

använda interna kanaler, om det finns en omedelbar fara för liv och hälsa. Detta 

kräver dock så allvarliga oegentligheter att det finns en reell fysisk risk för 

                                                           
110 Transparency International Sverige, S. 41.  
111 Se avsnitt 7.1. 
112 AD 1986 nr 95 samt AD 2003 nr 51.  
113 Fransson, s. 161.  
114 Jfr Thörne och Söderlöf (2010) 
115 Fransson, s. 161.  
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arbetstagaren. AML ger vidare ingen hänvisning till hur ett sådant internt larm 

ska behandlas av arbetsgivaren. 

 

Kan arbetsgivaren garantera ett effektivt och säkert internt whistleblowing-

system kan det ge ytterligare incitament för att ålägga arbetstagaren en plikt att 

först larma genom systemet innan denne vänder sig utåt. Arbetstagarens 

lojalitetsplikt gentemot arbetsgivare kan därför anses starkare vid en bedömning 

om brott mot lojalitetsplikten har skett vid extern whistleblowing. 

 

Vilken möjlighet har arbetstagaren att avstå från att rapportera om 

oegentligheter och missförhållanden? 

 

Av anställningsavtalet anses följa att arbetstagare har en viss skyldighet att 

självmant informera arbetsgivaren om sådana förhållanden som är av betydelse 

för denne. Underlåtenhet att iaktta upplysningsplikten kan i vissa fall utgöra 

grund för uppsägning.116 

 

I ett fåtal lagbestämmelser finns regler för arbetstagaren upplysningsplikt, som 

exempel kan nämnas Arbetsmiljölagen (1977:1160), AML, där det i 3 kap. 4§ 

står att arbetstagaren snarast ska underrätta arbetsgivaren eller skyddsombud om 

arbetstagaren finner att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv och 

hälsa.  

 

Upplysningsplikten kan även regleras i kollektivavtal eller preciseras i ensidig 

arbetsgivarreglering så som policys och allmänna ordningsföreskrifter.117 Ett 

whistleblowingsystem reglerat via en policy kan således anses vara en uttrycklig 

hänvisning till att systemet ska användas vid misstanke om oegentligheter och 

missförhållanden.  

 

Den generella uppfattningen är att skyldigheten att självmant lämna information 

anses till stor del bero på arbetstagarens ställning i verksamheten. Skyldigheten 

är mer omfattande om arbetstagaren innehar särskild förtroendeställning. 

                                                           
116 Källström och Malmberg, s. 244.  
117 Källström och Malmberg, s. 245. 
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Skyldigheten att rapportera brott och allvarliga missförhållanden har diskuterats 

av AD. I AD 1981 nr 144 ansåg AD att en chaufför borde ha underrättat sin 

arbetsgivare om en annan arbetstagares stöld. Dock poängterar AD att det i viss 

mån kan vara förståeligt att en arbetstagare inte vill ange en arbetskamrat och 

menade på att underlåtenhet att rapportera om ett brott inte alltid ensamt kan 

utgör grund för uppsägning.118    

 

I AD 2001:24 samt 2003:21, påpekar AD att arbetstagarens upplysningsplikt är 

en del av lojalitetsplikten. Den som tillhör företags- eller arbetsledningen får 

dessutom antas ha att rapportera alla oegentligheter som hen observerar samt 

att ingripa för att hindra skada. 

 

Om verksamheten innehar ett internt whistleblowingsystem finns det dessutom 

ingen godtagbar ursäkt för arbetstagaren, oberoende av ställning, att inte 

rapportera missförhållanden och oegentligheter som denne stöter på. 

Lojalitetsplikten får anses starkare gentemot arbetsgivaren när denne ger alla 

möjligheter för arbetstagaren att rapportera säkert och utan risk för 

arbetsrättsliga sanktioner.  

 

8. Andra former av avtalsreglerat meddelarskydd 

 

8.1. Kollektivavtalsstyrt meddelarskydd 

 

Det står parterna fritt att i anställningsförhållandet utvidga yttrandefriheten 

genom avtal, t.ex. genom det individuella anställningsavtalet eller genom 

kollektivavtalet. Ett fåtal exempel finns idag på privata arbetsgivare som ingått 

kollektivavtal som innefattar bestämmelser om en utvidgad yttrandefrihet för de 

anställda i ”samma anda” som grundlagarnas meddelarskydd.119 Svenska kyrkan 

är ett exempel på hur meddelarskydd har införts avtalsvägen. När svenska 

kyrkan blev separerad från svenska staten förlorade svenska kyrkans 

arbetsgivare och arbetstagare det grundlagsskyddade meddelarskyddet. För att 

bibehålla detta system inom Svenska kyrkan införde man meddelarskyddet som 

                                                           
118 Källström och Malmberg, s. 245. 
119 Transparency International Sverige, Larsson, Per, s. 49. 
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en del av kollektivavtalet, vilket syftade till att bibehålla de förhållanden som 

gällde då svenska kyrkans arbetstagare var offentligt anställda.120  

 

En reglering genom kollektivavtal skulle kunna medföra ett stärkt 

meddelarskydd för arbetstagare eftersom arbetstagar- och 

arbetsgivarorganisationer har en stark ställning på den svenska 

arbetsmarknaden.121 Ett meddelarskydd reglerat i kollektivavtalet skulle även 

innebära att bestämmelserna anpassas efter behoven på det aktuella 

avtalsområdet. Arbetstagarorganisationen har dessutom generellt sett den 

kunskap och resurser som krävs för att övervaka efterlevnaden av 

kollektivavtalet.122  

 

8.2. Problem 

 

Det stora problemet med avtalat meddelarskydd som beskrivet ovan är att det är 

väsentligt svagare än det grundlagsskyddade meddelarskyddet. Framför allt 

gäller inte det grundlagsfästa repressalieförbudet som sedan den första januari 

2011 är sanktionerat med fängelsepåföljd.123 Enligt legalitetsprincipen kan inte 

straff dömas ut utan lagstöd. TF 3 kap 5 § och YGL 2 kap 5 § medger straffansvar 

vid brott mot efterforskningsförbudet, anonymitetsskyddet och 

repressalieförbudet. Lagen gäller dock endast gentemot det allmänna och 

straffansvar kan inte utkrävas när en privat arbetsgivare bryter mot dessa regler. 

Detta medför att även om en kollektivavtalsreglering ger arbetstagarna ett 

meddelarskydd kan straff inte utkrävas vid arbetsgivarens brott mot 

bestämmelserna.   

 

8.3. Kollektivavtalet 

 

Kollektivavtalsregleringen sker huvudsakligen på tre nivåer: nationella 

branschöverskridande avtal, nationella förbundsavtal (bransch eller riksavtal) 

                                                           
120 Fransson, s. 83.  
121 Jmf. Dir. 2013:16, om arbetstagarorganisationers särskilda roll när det häller att informera 

arbetstagare om reglerna på arbetsmarknaden.  
122 SOU 2013:79, s. 74. 
123 Transparency International Sverige, Larsson, Per, s. 50. 
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samt avtal på lokal och företagsnivå.124 De viktigaste kollektivavtalen sluts på 

branschnivå genom förbundsavtal. Avtalen sluts mellan en 

arbetsgivarorganisation och ett eller flera rikstäckande fackförbund. 

Förbundsavtalen innehåller en ingående reglering av anställningsvillkoren och 

ger bestämmelser om flertalet av de frågor som kan uppkomma i ett 

anställningsförhållande.125 Bundenhet uppkommer automatiskt mellan en 

arbetsgivare och arbetstagare utan några ytterligare åtgärder, förutsatt att båda är 

medlemmar i respektive kollektivavtalsslutande organisation.126  

 

Kollektivavtalen har en normerande verkan vilket betyder att kollektivavtalet 

tillämpas även på de som inte formellt är bundna av det. Det kan exempelvis 

gälla oorganiserade eller medlemmar i en organisation som inte har ett 

kollektivavtal med arbetsgivaren. En förutsättning är dock att dessa arbetstagares 

arbetsuppgifter faller in under kollektivavtalets tillämpningsområde. Att 

arbetsgivaren är skyldig att tillämpa kollektivavtalet gentemot utomstående är 

inte utan undantag. AD har ansett att särskilt betungande villkor för 

arbetstagaren inte kan krävas av denne på samma sätt som av medlemmar. 127  

 

Kollektivavtal ingås vanligen för en viss giltighetstid. Giltighetstiden bestäms 

av parterna i avtalet. Kollektivavtalet kan gälla för ett år eller flera år beroende 

på innehållet. Skäl för längre avtal är att arbetsgivarna lättare kan överblicka 

framtiden.128 Om någon giltighetstid för avtalet in anges gäller avtalet tills vidare 

och skälig uppsägnings tid måste beaktas. 

 

När ett kollektivavtal sägs upp innebär inte det som för andra avtal att 

kollektivavtalet slutar att gälla. Detta är en av de skillnader kollektivavtalet har 

gentemot andra avtalstyper.129 Kollektivavtalet har efterverkningar vilket slogs 

fast av HD i NJA 1959 s. 562. Detta innebär att vissa regler och 

anställningsvillkor fortlöper trots att kollektivavtalet har upphört att gälla. Dock 

                                                           
124 Källström och Malmström, s. 166.  
125 Källström och Malmström, s. 167.  
126 Källström och Malmström, s. 173.  
127 Ahlström, s. 80. 
128 Adlercreutz och Mulder, s. 120f.  
129 Ahlström, s. 93.  
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kan fackföreningar inte längre kräva skadestånd för brott mot att 

kollektivavtalets villkor inte tillämpas. En förutsättning är att kollektivavtalet 

faktiskt tillämpats på arbetsplatsen.130  

 

8.3.1. Kollektivavtalets tvingande verkan och skadeståndsskyldighet 

 

Ändamålet med kollektivavtalets tvingande verkan, som återfinns i 27§ MBL, 

är att skydda kollektivavtalsparterna mot att kollektivavtalet undergrävs av 

enskilda överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare.131 I 27 § MBL 

anges att avtal som strider mot kollektivavtalet är ogiltiga.  

 

Brott mot avtalsbestämmelserna i kollektivavtalet av arbetsgivaren eller 

arbetstagaren kan föranleda skadestånd enligt 54 § MBL. Skadeståndet kan vara 

både allmänt och ekonomiskt. Det allmänna skadeståndet uttrycks ofta som ett 

ideellt skadestånd. Skadeståndet ska vara en ersättning för den kränkning 

motparten utsatt parten för. Det ekonomiska skadeståndet avser direkta 

ekonomiska förluster. Huvudregeln är att den skadelidande ska få full ersättning 

för de skador som denne åsamkas.132 

 

8.4. Lokala kollektivavtal 

 

Avtal på lokal nivå sluts mellan lokala arbetstagarorganisationer (avdelningar, 

klubbar etc.) och arbetsgivare som är bundna av förbundsavtal enligt 26§ MBL. 

Avtalen reglerar hur förbundsavtalen ska tillämpas eller anpassas till ett visst 

företag.133 På lokal nivå kan arbetsgivaren välja att ha flera kollektivavtal för 

olika områden eller ett kollektivavtal för flera områden.134 Konsekvenserna av 

att ha ett avtal som reglerar flera områden är att om avtalet sägs upp blir alla 

bestämmelser öppna för förhandling. Risken för att bestämmelser förhandlas 

bort blir därför mindre om flera lokala kollektivavtal som vart och ett reglerar 

olika områden finns.  

                                                           
130 Källström och Malmström, s. 187.  
131 Källström och Malmström, s. 176.  
132 Ahlström, s. 233f.  
133 Källström och Malmström, s. 167. 
134 Adlercreutz och Mulder, s. 91. 
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8.5. Meddelarskydd i form av entreprenadavtal 

 

Meddelarskyddsliknande bestämmelser genom entreprenadavtal är vanligt 

förekommande inom vissa sektorer. Flera landsting och kommuner har antagit 

riktlinjer om att sådana bestämmelser ska vara ett krav när privata entreprenörer 

bedriver offentligt finansierad verksamhet. Vid avtalsbrott mot meddelarskyddet 

i ett entreprenadavtal är det den upphandlade enheten som kan kompenseras för 

motpartens avtalsbrott. Precis som med andra avtalade former är grundlagens 

strafförelägganden inte tillämpliga.135 

 

9. Slutord 

 

Olika sätt att larma 

 

Whistleblowing definieras inte i svensk lag och något skydd för arbetstagare som 

slår larm finns inte specifikt infört för privata arbetstagare. Offentliga 

arbetstagare på myndigheter och offentliga bolag åtnjuter ett grundlagsskyddat 

meddelarskydd som hindrar arbetsgivaren från att vidta repressalier vid de fall 

arbetstagaren väljer att rapportera om missförhållanden och oegentligheter till 

exempelvis media eller andra myndigheter. Den offentliga arbetstagaren har 

även rätt att vara anonym och arbetsgivaren har ingen möjlighet att efterforska 

vem som larmat utåt.  

 

För privata arbetstagaren finns inte denna möjlighet. Teoretiskt sätt finns det 

inget som hindrar arbetstagaren att vända sig till media för att larma om 

oegentligheter och missförhållanden men något speciellt skydd för repressalier 

som till exempel uppsägning eller omplacering finns inte. Arbetsgivaren är även 

fri att efterforska vem som externt kritiserat företaget.  

 

För att upprätta system som reglerar kritikrätten på privata bolag krävs det att 

antingen företaget i sig eller arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna är 

ense. Detta kräver att det finns incitament för företagen att införa sådana system 

                                                           
135 SOU 2013:79, s. 74. 
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eller rättigheter. Whistleblowing kan främja en bättre arbetsmiljö och motverka 

missförhållanden och konflikter i verksamheten. Företagen får anses ha ett 

intresse av att få reda på om det råder missförhållanden och oegentligheter på 

arbetsplatsen. Risken med att inte upprätta kanaler för intern whistleblowing är 

att missförhållanden och oegentligheter istället läcker ut till media och 

arbetsgivaren kan lida stora renommé-skador. En tystnadens kultur är varken bra 

för arbetsgivaren eller arbetstagaren och arbetstagare som känner sig fria att 

rapportera om missförhållanden och oegentligheter internt har ingen anledning 

att gå till media.  

 

 Att larma via ett internt whistleblowingsystem upprättat av företaget själv och 

som styrs via policydokument och rutiner innebär ett skydd för arbetstagaren att 

säkert rapportera utan att vara rädd för repressalier. För arbetsgivaren innebär 

detta att de för en låg kostnad, jämförelsevis med att missförhållanden och 

oegentligheter läcker ut till media eller myndigheter, kan styra hur kritik ska 

framföras internt. Reglering via policydokument och rutiner innebär även att 

arbetsgivaren kan skräddarsy systemet till att passa på just den arbetsplatsen. 

Arbetsgivaren kan snabbt få reda på missförhållande och oegentligheter och 

snabbt komma till rätta med problemen.  

 

Hur långtgående skydd för arbetstagaren är värt att ha? Ett långtgående skydd 

innebär att en minskad risk för arbetstagaren att vända sig externt och gör 

arbetstagaren benägen att rapportera snabbt vilket medför positiva effekter både 

för arbetsgivaren och arbetstagaren. För långtgående skydd kan dock innebära 

att osanna och obefogade larm ökar vilket kostar resurser för företaget. 

Utrymmet för rapporterna borde i vilket fall sträcka sig utanför det som anses 

vara allvarliga missförhållanden. En begränsning kan orsaka förvirring och 

osäkerhet hos arbetstagarna vilket kan leda till ett ineffektivt system och de 

positiva fördelarna med systemet försvinner. 

 

Nackdelen med att upprätta ett system genom policydokument och rutiner är att 

det sker ensidigt från arbetsgivarens sida. Någon garanti på att systemet ska bestå 

under en längre tid finns inte. Arbetsgivaren är fri att när som helst plocka bort 

systemet. Detta till skillnad från reglering via kollektivavtal. En reglering via 
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kollektivavtalet innebär en starkare ställning för arbetstagarna eftersom enskilda 

företag inte kan välja att bortse från bestämmelserna.  

 

Kollektivavtalsbestämmelser som ger arbetstagaren ett meddelarskydd innebär 

att arbetstagaren är fri att externt rapportera om missförhållanden och 

oegentligheter i likhet med offentliga arbetstagare. Då detta skulle innebära en 

ökad trygghet för arbetstagarna innebär det samtidigt att privata arbetstagare inte 

har de incitament att först rapportera internt och på så väg låta arbetsgivaren 

komma till rätta med problemen innan eventuell extern kritik. Risken för att 

missförhållanden och oegentligheter läcker ut till media och myndigheter ökar 

således. Att reglera via kollektivavtal kan anses vara en bra lösning för offentligt 

finansierade verksamheter som drivs i privat regi då insyn är en viktig del 

eftersom verksamheten är helt eller delvis skattefinansierad. Reglering via 

kollektivavtal kan dock anses vara mindre fördelaktig för helt privatägda 

verksamheter då det skulle motverka de incitament en privat arbetsgivare har för 

att tillgodose sig fördelarna med meddelarskyddet.  

 

Intern kritikrätt på arbetsgivarens villkor 

 

Interna whistleblowingsystem drivs helt på arbetsgivarens villkor. Privata 

arbetsgivare lämnas stor möjlighet att reglera arbetstagarens handlingsramar i 

anställningen. Arbetstagaren är helt bunden av den lojalitetsplikt som 

uppkommer i samband med anställningen. För att arbetstagaren ska känns sig 

trygg med att larma måste arbetsgivaren göra avkall på rättigheter den normalt 

sätt har. Rättigheter som rätten att efterforska vilka arbetstagare som valt att 

larma och rätten att i viss mån utfärda arbetsrättsliga sanktioner. 

 

Vid införandet av ett internt whistleblowingsystem ger arbetsgivaren 

arbetstagaren en säker möjlighet att rapportera internt utan att vara rädd för att 

bryta lojalitetsplikten. Det får istället anses vara näst intill en skyldighet för 

arbetstagaren att använda de interna kanalerna för att inte uppfattas som illojal. 

En lojal anställd är aktiv och slår larm till sin arbetsgivare om missförhållanden 
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och oegentligheter. Detta i motsats till rekommendationer att interna 

whistleblowingsystem ska vara helt frivilliga att använda.136  

 

Ett internt whistleblowingsystem är i första hand ett sätt för arbetsgivaren att 

driva en självsanerande verksamhet där risken för offentliga skandaler 

minimeras genom att ge arbetstagarna en säker möjlighet att påkalla 

arbetsgivarens uppmärksamhet. Har arbetsgivaren senare inte vidtagit de 

åtgärder som behövs för att komma till rätta med problemet står det arbetstagaren 

fritt att påkalla allmänhetens uppmärksamhet via exempelvis medier eller 

myndigheter utan att risker arbetsrättsliga sanktioner på grund av illojalt 

beteende. Ju allvarligare missförhållande desto större handlingsram har 

arbetstagaren i förhållande till lojalitetsplikten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
136 Transparency International Sverige, Larsson, Per, s. 42.  
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