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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

1.1.1 Visselblåsarlagen 

Den 1 januari 2017 trädde en ny lag i kraft, lagen (2016:749) om särskilt skydd 

mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden 

(visselblåsarlagen). Det framgår av 1 § visselblåsarlagen att lagen innehåller 

bestämmelser som ger ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår 

larm om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet och att lagen inte 

inskränker det skydd som kan gälla på annan grund. Med allvarliga 

missförhållanden avses brott med fängelse i straffskalan eller därmed jämförliga 

missförhållanden. Det är tillräckligt att arbetstagaren genom larmet framför 

konkreta misstankar om sådana allvarliga missförhållanden. En arbetsgivare som 

bryter mot repressalieförbudet ska enligt 9 § visselblåsarlagen betala skadestånd 

för den förlust som uppkommer och för den kränkning som repressalien innebär 

för arbetstagaren. 

Visselblåsarlagen är kontroversiell och har ansetts svårtolkad. Det framgår 

av de remisser som redovisas i propositionen till visselblåsarlagen att flera av 

remissinstanserna ansåg att det var problematiskt i sig att lägga till ytterligare en 

lag till ett redan komplicerat rättsläge. 1  Regeringen menade dock att det är 

önskvärt att en arbetstagare kan få sin sak prövad utifrån den lagstiftning som i det 

enskilda fallet ger starkast skydd.2 Några remissinstanser ifrågasatte om lagen 

innebär en förenkling eller om den innehåller många svåra begrepp, är otydlig eller 

komplicerad att tillämpa, vilket kan leda till osäkerhet för arbetstagaren om när 

                                              
1 Bland andra Uppsala universitet, JURFAK 2014/40, Remissyttrande 2014-10-29, TCO, Dnr: 14–0069, 

Remissyttrande 2014-10-30 och Svenskt Näringsliv, Dnr: 130/2014, Remissyttrande 2014-10-31. 
2 Prop 2015/16:128, s 20. 
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skyddet inträder.3 JO anförde att flera bedömningar ska göras utifrån en objektiv 

måttstock och att det därför i många fall måste vara osäkert för en arbetstagare om 

denne kommer att få del av skyddet eller inte vid tidpunkten för ett larm.4 

Det är i dagsläget svårt att veta vad visselblåsarlagen kommer att innebära i 

praktiken och hur den kommer att tillämpas eftersom det saknas ledning i praxis.  

Denna oklarhet öppnar dock upp för det ämne denna framställning kommer att 

handla om, nämligen visselblåsarlagens förhållande till mobbning på 

arbetsplatsen. 

  

1.1.2 Mobbning på arbetsplatsen och Krokomfallet 

De flesta som någonsin arbetat vet värdet av att trivas med sina arbetskamrater. 

Hur vi behandlar varandra på arbetsplatsen kan både vara det som gör att vi längtar 

till jobbet på söndagskvällen och det som sporrar oss, men för vissa kan det också 

vara det som gör att vi blir sjuka och det kan till och med leda till självmord.5 

Hovrättens dom i mål nr 399–14 (Krokomfallet) handlar om en 

socialsekreterare i Krokoms kommun som i juni 2010 tog sitt liv efter att ha mått 

dåligt under en längre tid på grund av mobbningssituationen på sin arbetsplats. 

Samma dag som han valde att ta sitt liv var han kallad till en förhandling med sin 

arbetsgivare där varslet om hans avskedande skulle tas upp på grund av vad 

arbetsgivaren menade var bristande kompetens och allvarliga samarbetsproblem.  

Socialsekreteraren själv upplevde däremot, till skillnad mot vad hans chefer 

menade var bristande kompetens och allvarliga samarbetsproblem, att han under 

en längre tid utsatts för mobbning av sina chefer på sin arbetsplats. 

                                              
3 TCO, Dnr: 14–0069, Remissyttrande 2014-10-30, Svenska Journalistförbundet (Journalistförbundet), 

Dnr: 2014/51 810, Remissyttrande 2014-10-02, Sveriges Ingenjörer och Saco, Rnr: 51:14, 

Remissyttrande 2014-10-27, Vårdförbundet, Rnr: 30601–2014/1507, Remissyttrande 2014-10-24, 

Lärarförbundet, Remissyttrande 2014-10-21, Lärarnas Riksförbund, Dnr: 153/14, Remissyttrande 2014-

09-24, Arbetsgivaralliansen och Arbetsgivarföreningen KFO, Remissyttrande 2014-10-30, Idea, Rnr: 

/ÖL, Remissyttrande 2014-10-30, Vision, Remissyttrande 2014-10-30, LO, Dnr: 20140265, 

Remissyttrande 2014-10-20, Uppsala universitet, JURFAK 2014/40, Remissyttrande 2014-10-29, Lunds 

universitet, Dnr: V 2014/1430, Remissyttrande 2014-11-19, Göteborgs universitet, Remissyttrande 2014-

10-30, Diskrimineringsombudsmannen, Ärende LED 2014/258, Remissyttrande 2014-10-29 och 

Riksdagens ombudsmän (JO), Dnr: R 57-2014, Remissyttrande 2014-10-29. Se vidare i prop 2015/16:128 

för ytterligare remissyttranden. 
4 Riksdagens ombudsmän (JO), Dnr: R 57–2014, Remissyttrande 2014-10-29. 
5 Steinberg, s 412.  
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Socialsekreterarens närmaste chef, hans arbetsledare, hade under flera månader på 

olika sätt systematiskt mobbat honom. Detta resulterade bland annat i att han kände 

sig utstött och ifrågasatt.  

Socialsekreterarens arbetskollegor krävde att cheferna gjorde något åt 

mobbningssituationen och efter det gjordes en mobbningsutredning, en utredning 

som företogs av en av cheferna själv med resultatet att det inte förekommit någon 

mobbning. Socialsekreteraren bad också själv om att bli omplacerad eller få en ny 

chef men blev inte tagen på allvar. Socialsekreteraren kom sedan att betraktas som 

ett problem av arbetsgivaren och skulle göras av med.  

Hade socialsekreteraren eller hans arbetskollegor kunnat anses slå larm om 

ett allvarligt missförhållande enligt visselblåsarlagen om visselblåsarlagen hade 

funnits vid tiden för avgörandet? Skulle det stundande avskedet i ljuset av 

visselblåsarlagen kunna anses utgöra en sådan repressalie som lagen utgör ett 

skydd mot? Ett skydd som innebär att arbetstagaren kan få rätt till upprättelse, 

genom ekonomisk kompensation i form av skadestånd, av sin arbetsgivare. 

I Krokomfallet väcktes åtal för första gången i Sverige om arbetsmiljöbrott 

och vållande till annans död genom kränkande särbehandling. Två chefer åtalades 

och dömdes i tingsrätten men friades i hovrätten och Högsta domstolen beviljade 

inte prövningstillstånd.6 Det blev en hovrättsdom som kom att föranleda ett antal 

rättsliga diskussioner eftersom det signalerade att något var fel eller i varje fall 

bristfälligt. Hovrätten påpekade brister i det allmänna regelverket i 

arbetsmiljölagstiftningen. Ett flertal motioner har efter Krokomfallet lagts fram 

med olika förslag på översyn och förbättringar av den rättsliga regleringen kring 

mobbning i arbetslivet.7 

 

                                              
6 Tingsrätten mål nr B 2863–11, Hovrätten mål nr 399–14 och Högsta domstolen mål nr B 1758–15. 
7 Se Motion 2015/16:2559 och Motion 2015/16:2411. 
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1.1.3 Möjligheter till upprättelse för den som utsatts för mobbning på 

arbetsplatsen 

Det saknas idag uttryckliga regler som kan ge upprättelse till arbetstagare som 

blivit utsatta för mobbning. Det gör i sin tur det svårt för en utsatt arbetstagare att 

driva ett fall om mobbning på arbetsplatsen. 

Den centrala lagstiftningen som reglerar arbetsmiljön på arbetsplatsen är 

arbetsmiljölagen (1977:1160) (AML) vilken uppställer grundläggande krav på 

arbetsmiljön och hur arbetsmiljöarbetet ska utformas. 8  Det finns utöver AML 

angränsande arbetsrättslig lagstiftning som syftar till att ge olika slag av 

ekonomisk kompensation eller lösa konflikter.  

De regler som har betydelse för den psykosociala arbetsmiljön kan delas in i 

förvaltningsrättsliga, straffrättsliga och civilrättsliga regler. AML, 

Arbetsmiljöförordningen (AMF) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) hör 

till de förvaltningsrättsliga reglerna och dit hör även ersättningsregler vid 

arbetsskada enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) (SFB). Till de straffrättsliga 

reglerna hör arbetsgivarens ansvar vid arbetsmiljöbrott enligt brottsbalken 

(1962:700) (BrB). Till de civilrättsliga reglerna hör lagen om anställningsskydd 

(1982:80) (LAS), diskrimineringslagen (2008:567) (DiskrL) som ger skydd och 

ersättning vid vissa slag av kränkningar men inte vid allmänna kränkningar av 

någons värdighet,9 och skadeståndslagen (1972:07) (SkL) som reglerar ersättning 

för både sakskador och ideella personskador.  

Dessa olika regelverk stadgar olika ersättningsregler som kan bli aktuella vid 

mobbning. Den arbetstagare som vill ha upprättelse efter att ha blivit utsatt för 

mobbning på arbetsplatsen är hänvisad till de civilrättsliga lagstiftningarna. Utöver 

de civilrättsliga reglerna som nämnts ovan finns numera också visselblåsarlagen 

som ska verka parallellt med annan lagstiftning i vissa situationer. Frågan är dock 

om visselblåsarlagen är tillämplig på en situation av mobbning på arbetsplatsen. 

Om det är fallet skulle visselblåsarlagen kunna ge en ny möjlighet till upprättelse, 

genom ekonomisk kompensation i form av skadestånd, för den som utsätts för 

                                              
8 Ericson & Gustafsson, s 19.  
9 Steinberg, s 72.  
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mobbning på arbetsplatsen, slår larm om detta och till följd av larmet får utstå 

repressalier. 

 

1.2 Syfte och problemformulering 

 

Syftet med denna framställning är att utreda visselblåsarlagens förhållande till 

mobbning på arbetsplatsen. Mer specifikt kommer visselblåsarlagens tillämplighet 

vid allvarliga missförhållanden i form av mobbning på arbetsplatsen att analyseras. 

Det kommer också utredas om visselblåsarlagen skulle kunna ge en ny möjlighet 

till upprättelse, genom ekonomisk kompensation i form av skadestånd, för den 

arbetstagare som fått utstå repressalier vidtagna av sin arbetsgivare på grund av att 

arbetstagaren slagit larm om sin eller en arbetskollegas mobbningssituation.  

Arbetstagare har ofta en särskild möjlighet att kunna upptäcka och påtala 

olika missförhållanden i en verksamhet. Europadomstolen har pekat på att 

arbetstagare ofta är de första att upptäcka eller misstänka att något är fel inom en 

organisation. 10 I flera fall har viktiga avslöjanden gjorts efter tips från 

visselblåsare.11 

Skyddet mot repressalier gäller för arbetstagare som slår larm om ett 

allvarligt missförhållande i arbetsgivarens verksamhet. Skyddet gäller både 

privat- som offentliganställda. 12  En grundläggande fråga i detta avseende är 

således vad som menas med att slå larm och vad som kan anses utgöra ett allvarligt 

missförhållande i arbetsgivarens verksamhet. Kan en arbetstagare som påtalar för 

sin arbetsgivare att denne själv, eller en arbetskollega, är utsatt för mobbning på 

arbetsplatsen anses uppfylla kravet om att slå larm och kan mobbning 

överhuvudtaget anses utgöra ett allvarligt missförhållande i visselblåsarlagens 

mening? Med andra ord, skulle visselblåsarlagen kunna utgöra ett särskilt och 

parallellt skydd mot repressalier för de som slår larm i dessa situationer? En 

intressant fråga som uppstår är vilka arbetstagare som faktiskt kan anses omfattas 

                                              
10 Guja mot Moldavien, App. No. 14277/04. 
11 Prop 2015/16:128, s 10-11. 
12 A prop s 29. 
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av repressalieskyddet när larmet rör någon annan arbetstagare än den arbetstagare 

som slår själva larmet. 

I förarbetena till visselblåsarlagen framgår det att lagen ska verka parallellt 

och som ett särskilt skydd, i vissa situationer, i förhållande till annan lagstiftning.13 

Det tycks i dagsläget krävas ett starkare skydd för de som utsätts för mobbning på 

arbetsplatsen. Visselblåsarlagen skulle, om den var tillämplig på mobbningsfall på 

arbetsplatsen, kunna vara ett steg i rätt riktning för att minska risken för att utsättas 

för repressalier och bestraffningar när en arbetstagare uppmärksammat en allvarlig 

mobbningssituation på arbetsplatsen.  

Genom att applicera och analysera visselblåsarlagen på omständigheterna, 

eller rättare benämnt, mobbningssituationen, i Krokomfallet ämnar jag pröva 

lagens tillämplighet, effektivitet och verkan vad gäller mobbning på 

arbetsplatsen.  

 

1.3 Metod och material  

 

I denna framställning tillämpas som utgångspunkt en rättsdogmatisk metod. Den 

rättsdogmatiska metoden kännetecknas av ett sökande efter gällande rätt genom 

tolkning och systematisering av rättskällor som lagstiftning, rättspraxis, 

lagförarbeten och juridisk doktrin.14  

Ett problem som uppstår med den rättsdogmatiska metoden i denna 

framställning är att det blir svårare att fastställa vad som kan anses utgöra gällande 

rätt enligt visselblåsarlagen eftersom lagstiftningen ännu inte har tillämpats. 

Visselblåsarlagen har inte behandlats i varken lägre eller högre instanser vilket 

innebär att vad som kan anses utgöra gällande rätt i dagsläget istället får sökas i 

den rättsliga argumentationen. För att komma så nära som möjligt vad som kan 

anses utgöra gällande rätt enligt visselblåsarlagen, innan det konkretiserats i 

praxis, kommer visselblåsarlagen att appliceras och analyseras på 

                                              
13 Prop 2015/16:128, s 39. 
14

 Kleinman, s 21. 
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mobbningssituationen i det rättsfall som är det enda i Sverige som behandlar 

arbetsmiljöbrott genom kränkande särbehandling, det vill säga Krokomfallet.15 På 

så vis ämnar jag illustrera hur en tillämpning av visselblåsarlagen på ett fall om 

mobbning på arbetsplatsen kan se ut på ett för denna framställnings syfte 

tillfredställande sätt. Läsaren bör således ha med sig att viss argumentation kring 

visselblåsarlagen av naturliga skäl blir spekulativ. 

 

1.4 Avgränsning  

 

Denna framställning är avgränsad till att utreda en arbetstagares möjligheter att 

omfattas av visselblåsarlagens skydd mot repressalier när repressalien har sin 

grund i ett larm som rör ett allvarligt missförhållande i form av mobbning på 

arbetsplatsen. Inom avgränsningen ryms också möjligheten till upprättelse med 

stöd av visselblåsarlagen. Andra möjligheter för den som är utsatt för mobbning 

på sin arbetsplats att få upprättelse, till exempel genom DiskrL eller SkL som 

ligger närmast till hands kommer inte att diskuteras, även om det kan komma att 

nämnas, utan fokus ligger på visselblåsarlagen.  

 Framställningen är vidare avgränsad till att endast behandla svensk rätt vilket 

innebär att inga jämförelser kommer att göras med andra länder, som till exempel 

USA och Norge, som också tillämpar en visselblåsarlag. Vissa paralleller kommer 

dock att dras till andra länder för att definiera whistleblowing-begreppet. 

Den arbetsmiljörättsliga regleringen som finns om mobbning kommer inte 

att behandlas särskilt djupgående eftersom den endast är av förebyggande karaktär 

och således ligger utanför ramen för denna framställning som snarare tar sikte på 

en ny möjlighet att få upprättelse genom ekonomisk kompensation i form av 

skadestånd. Däremot kommer det ges en kortare redogörelse för vilken 

arbetsmiljörättslig reglering som finns kring mobbning i svensk rätt idag för att 

konstatera att den, med sin förebyggande karaktär, tillsynes inte är tillräcklig. Det 

                                              
15 Det är mycket få fall av mobbning på arbetsplatsen som blir rättsligt prövade. Prejudicerande 

rättspraxis vad gäller psykosociala frågor är därför i de högsta instanserna närmast obefintliga. Se 

Steinberg, s 57.  
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kommer dock inte att föras några djupare diskussioner om arbetsmiljöansvar och 

inte heller om straffansvarsfrågor enligt BrB.   

Begreppet mobbning kommer att användas som ett samlingsnamn för 

kränkande särbehandling, utfrysning och olika slag av trakasserier och med 

arbetstagare menas, så som det definieras i 2 § visselblåsarlagen, alla arbetstagare 

och den som utför arbete som inhyrd.  

 

1.5 Disposition  

 

Framställningen är indelad i 5 avsnitt. I det inledande avsnittet (1) introduceras 

läsaren till framställningens ämne och syfte. Det efterföljande avsnittet (2) handlar 

om mobbning på arbetsplatsen. Mer specifikt ges en kort överblick över de 

arbetsmiljörättsliga regelverk som finns i Sverige idag för att motverka mobbning 

på arbetsplatser. Det redogörs även för definitionen av mobbning, varför 

mobbning på arbetsplatser uppstår, och vilka konsekvenser mobbning medför för 

inblandade parter i arbetslivet och vilka konsekvenser detta har på samhället. Min 

avsikt är att med detta avsnitt förmedla allvarligheten kring problematiken med 

mobbning på arbetsplatsen.  

Avsnittet (3) därefter avser att presentera begreppet whistleblowing och 

redogöra för visselblåsarlagens innebörd med särskilt fokus på kraven slå larm och 

allvarliga missförhållanden. Det kommer också att redogöras för skillnaden mellan 

interna och externa larm samt vad som utgör repressalier enligt visselblåsarlagen. 

I detta avsnitt ämnar jag presentera innebörden av visselblåsarlagen och några av 

dess avgörande rekvisit samt diskutera dessa i förhållande till mobbning.  

Visselblåsarlagen kommer sedan, i avsnitt (4), att appliceras och analyseras 

på mobbningssituationen i Krokomfallet. Det kommer utifrån relevanta 

omständigheter i Krokomfallet att analyseras om ett larm kan anses ha slagits och 

vem eller vilka som i sådana fall kan anses ha slagit själva larmet. Det kommer 

även att analyseras om den mobbning socialsekreteraren utsattes för kan anses 

utgöra ett allvarligt missförhållande i visselblåsarlagens mening. Sedan diskuteras 

repressalierna i Krokomfallet i förhållande till visselblåsarlagen. Även det 
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parallella skydd visselblåsarlagen utgör i förhållande till annan arbetsrättslig 

lagstiftning analyseras.  

Det tas sedan avslutningsvis, i det sista avsnittet (5), ställning till om 

visselblåsarlagen kan tillämpas på mobbning på arbetsplatsen och om 

visselblåsarlagen därigenom också kan anses utgöra ett särskilt skydd, det vill säga 

en ny möjlighet till upprättelse i form av skadestånd, för den som blivit utsatt för 

mobbning på arbetsplatsen.  
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2 Mobbning på arbetsplatsen 

 

2.1 Inledning 

 

En analys av gällande rätt förutsätter grundläggande kunskap om mobbning för att 

öka förståelsen för dess problematik och förödande konsekvenser. I detta avsnitt 

ges en kort överblick över det arbetsmiljörättsliga regelverk som finns i Sverige 

idag för att motverka mobbning på arbetsplatser. Det redogörs också för 

definitionen av mobbning, varför mobbning på arbetsplatser uppstår, vilka 

konsekvenser mobbning medför för inblandade parter i arbetslivet och vilken 

effekt detta har på samhället samt om det arbetsmiljörättsliga regelverk som finns 

kan anses vara tillräckligt. 

 

2.2 Svensk arbetsmiljörätt – en kort överblick  

 

Det ligger inte, som nämnts i avsnitt 1.4, inom ramen för denna framställnings 

syfte att föra en djupare diskussion kring den svenska arbetsmiljörätten och 

innebörden av dess regler eftersom uppsatsen är avgränsad till att behandla 

möjligheten till upprättelse genom visselblåsarlagen för den som blivit utsatt för 

mobbning. Däremot är det av betydelse att ge en kort överblick över svensk 

arbetsmiljörätt som reglerar mobbning på arbetsplatsen, för att påvisa att detta 

regelverk inte är tillräckligt starkt för att kunna lösa denna mycket komplexa men 

nog så allvarliga problematik i samhället.16 

Det arbetsmiljörättsliga regelsystemet har sin grund i AML, AMF och i AFS.  

AML är, som nämnts ovan i avsnitt 1.1.3, en förvaltningsrättslig lag som behandlar 

förhållandet mellan arbetsgivare och staten och syftar till att förebygga olyckor 

                                              
16 Se Motion 2015/16:2559 och Motion 2015/16:2411. 
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och ohälsa i arbetet. AML kräver sedan år 1978 att arbetsförhållandena ska 

anpassas inte endast i fysiskt avseende utan även i psykiskt avseende. AML 

förutsätter också sedan år 1991 att arbetsorganisationen ska utformas på så vis att 

arbetstagaren inte utsätts för psykiska belastningar. Arbetstagare ska även enligt 

AML ges möjligheter att medverka till utformningen av sin egen arbetssituation.17 

Enligt 2 kap. 1–2 §§ AML ska arbetsgivaren också planera arbetet så att det 

genomförs i en sund och säker arbetsmiljö. 

Arbetsgivaren har, även om arbetstagarna också har ett ansvar, 

huvudansvaret för arbetsmiljön. Det betyder att en arbetsgivare har en skyldighet 

att vidta alla möjliga åtgärder för att förhindra ohälsa, det vill säga arbetssjukdomar 

som till exempel mobbning. Denna skyldighet innebär att arbetsgivaren ska följa 

AML och tillämpliga föreskrifter.18 En utgångspunkt är enligt 3 kap. 2 § AML att 

det som kan leda till ohälsa eller olycksfall ska ändras eller ersättas så att risken 

för ohälsa röjs undan. 

Riksdagen har i 4 kap. AML gett regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer omfattande befogenheter att utfärda föreskrifter om 

arbetsmiljön. Regeringen har sedan i 18 § AMF lämnat dessa befogenheter vidare 

till Arbetsmiljöverket. Det finns ett antal föreskrifter som är tillämpliga för att 

förebygga kränkande särbehandling, såsom föreskrifterna Arbetsanpassning och 

rehabilitering (AFS 1994:1), Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och 

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Den sistnämnde ersatte den 

31 mars 2016 de tidigare föreskrifterna om Kränkande särbehandling i arbetslivet 

(AFS 1993:17), Omvårdnadsarbete i enskilt hem (AFS 1990:18) och 

Arbetsmiljöverkets allmänna råd om Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön 

(AFS 1980:14). 19  Föreskriften AFS 2015:4 om Organisatorisk och social 

arbetsmiljö kan även ses som en följd av Krokomfallet. 20  Arbetsmiljöverkets 

                                              
17 Steinberg, s 415–416. 
18 A a s 416. 
19 AFS 2015:4, s 12. 
20 Krokomfallet ledde till att det riktades stor uppmärksamhet mot hur psykisk ohälsa på arbetsplatsen 

skulle kunna minska och hur utsatta arbetstagares skydd mot mobbning på arbetsplatsen skulle kunna 

stärkas. Hovrätten påpekade i Krokomfallet, som nämnts ovan i 1.1.2, att det saknades tydliga riktlinjer 

för hur mobbning skulle hanteras på arbetsplatsen och att det fanns brister i det allmänna regelverket. 
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avsikt med att slå samman dessa föreskrifter var att tydliggöra, konkretisera och 

underlätta för arbetsgivare att få en överblick över sitt psykosociala 

arbetsmiljöansvar.21  

Arbetsmiljölagstiftningens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall. 

Föreskrifterna ställer upp krav på hur arbetsmiljön ska se ut. Arbetsmiljöverket tar 

alltså inte upp individuella ärenden och dess tillämpning av föreskrifterna innebär 

inte heller att en enskild individ kan få upprättelse genom ekonomisk 

kompensation.22 Det innebär att en arbetstagares möjligheter till upprättelse efter 

att ha blivit utsatt för mobbning enligt AML, AMF och AFS i princip är 

obefintliga. Istället förväntas problem i den psykosociala arbetsmiljön redas ut 

mellan arbetstagare och arbetsgivare på arbetsplatsen eftersom de psykosociala 

frågorna ingår i en del av den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. 23  I 

praktiken kan det dock te sig mer komplicerat än så.24 

 

2.3 Mobbning på arbetsplatsen 

 

2.3.1 Definition 

Ungefär en av tio arbetstagare upplever att de är mobbade av sin chef eller av andra 

arbetstagare på sin arbetsplats.25 En person som utsätts för mobbning får ofta 

försämrad självkänsla, upplever otrygghet och drabbas emellanåt av fysisk och 

psykisk ohälsa.26  

Det är i studier av mobbning vanligt förekommande att mobbning definieras 

som återkommande negativa handlingar över en tidsperiod, oftast minst ett halvår, 

riktade mot enskilda eller en grupp.27 Det ingår också i definitionen att det råder 

en obalans i makt mellan den som mobbar någon och den som blir utsatt för 

                                              
21 För mer information se Arbetsmiljöverkets konsekvensutredning, REM 2011/101340, Remiss 2014-09-

16. 
22 AFS 2015:4, s 12 och Steinberg, s 70. 
23 Prop 1976/77:149, s 28 f. 
24 Jämför till exempel Hovrätten mål nr 399–14. 
25 http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/Amnen/Mobbning/. 
26 A a. 
27 https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/mobbning/. 
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mobbning.28 Dessa negativa handlingar leder så småningom till att den som utsätts 

för mobbning hamnar utanför den sociala gemenskapen.29 

Kränkande särbehandling, eller mobbning, definieras i 4 § i föreskriften AFS 

2015:4 om Organisatorisk och social arbetsmiljö som handlingar som riktas mot 

en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller 

att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. Mobbning på arbetsplatsen kan 

se ut på många skilda sätt. Gemensamt är dock, som nämnts i stycket ovan, att en 

person under en längre tid känner sig utesluten och illa behandlad. Uteslutning kan 

till exempel vara att arbetskamrater slutar hälsa på en viss person eller undanhåller 

viktig information från denne.30 

 

2.3.2 Orsaker till mobbning på arbetsplatsen 

Allmänheten är ofta av den uppfattningen att en person som utsätts för mobbning 

själv har skapat eller försatt sig i en sådan situation. Forskning talar dock för att 

anledningen till att mobbning uppstår på arbetsplatsen snarare borde sökas i 

organisationen än hos den person som utsätts för mobbning.31 Faktorer som ökar 

risken för mobbning är nämligen till exempel dålig organisation, otydligt 

chefsansvar och därigenom olösta sakproblem och konflikter, neddragningar och 

därmed ökande stress i arbetslivet. Ett otydligt chefsansvar ger dessutom utrymme 

för framväxten av informellt negativt ledarskap på arbetsplatsen. Mobbningen har 

i stort sett samma omfattning i offentlig som privat sektor. Mest förekommande är 

mobbning i hierarkiska organisationer, som till exempel inom kyrkan, vården och 

polisen.32 

I bilagan till regeringens proposition, 33  som bland annat bygger på 

expertutlåtanden, redovisas att problem som uppstår på arbetsplatser med 

tillfredställande gruppklimat och god ledning kan tas upp direkt. Även om 

konflikter också kan uppstå på sådana arbetsplatser blir förhållandena aldrig sjuka, 

                                              
28 Denna obalans i makt finns till exempel i förhållandet mellan en arbetsgivare och en arbetstagare. 
29 https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/mobbning/. 
30 http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/Amnen/Mobbning/. 
31 SOU 1999/69, s 264. 
32 A bet s 263 ff. 
33 Prop 1992/93:141, Bilaga 4. 
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nedbrytande eller förstörande. I arbetsgrupper där många däremot lider av 

missnöje eller stress påverkas alla istället i varierad grad negativt.34 Tålamodet hos 

dessa arbetstagare är ofta dåligt och i takt med att empatinivån sjunker uppstår 

många missförstånd och problem som inte hinner lösas. Även toleransnivån vid 

oliktänkande minskar vilket i sin tur kan utlösa utstötningshandlingar mot enskilda 

arbetstagare ut ur den sociala gemenskapen.  

Arbetsmiljön har således en stor påverkan på mobbning eftersom goda 

arbetsmiljöer sällan uppvisar några mobbningsfall till skillnad mot arbetsplatser 

med bristande arbetsmiljö där konflikter inte hanteras med samma effektivitet.35  

 

2.3.3 Whistleblowers som potentiella arbetstagare att drabbas för mobbning  

Vem som helst kan bli mobbad och vem som helst kan befinna sig bland mobbarna 

på en arbetsplats. Hos de arbetstagare som utsätts för mobbning går det ibland att 

se att de som drabbas är människor som bryter vissa kulturella mönster på 

arbetsplatsen, till exempel om en arbetstagare beter sig på ett annat sätt än vad som 

förväntas på just den arbetsplatsen.36 

Av särskilt intresse för denna framställning är den typ av arbetstagare som 

kan hamna på kollisionskurs med sin omgivning på grund av att han eller hon 

påpekar oegentligheter och missförhållanden i sin arbetsgivares verksamhet. Dessa 

beskrivs, i SOU 1999/69, när det svenska begreppet visselblåsare inte fanns, som 

”whistleblowers”. Dessa personer har ofta stort civilkurage och om dessa 

arbetstagares motpart är en person som dessutom har ett maktövertag används 

detta inte alltför sällan för att få bort hotet, det vill säga den arbetstagare som har 

påtalat ett visst missförhållande, till exempel genom utfrysning, hot eller 

trakasserier.37 Det bör även nämnas att duktiga och envisa personer med stort 

engagemang för sitt arbete ofta hamnar i riskzonen för att utsättas för mobbning. 

Om de till exempel pekar på allvarliga missförhållanden i organisationen kan de 

                                              
34 Prop 1992/93:141, Bilaga 4, s 70. 
35 SOU 1999/69, s 263 ff. och AFS 1993:17, s 4. 
36 Prop 1992/93:141, Bilaga 4, s 70. 
37 SOU 1999/69, s 266. 
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ses som angivare av chefer och arbetskamrater.38 Detta är enligt mig något som 

talar för att en arbetstagare som visslar om sådana oegentligheter eller 

missförhållanden, oavsett om det rör denne själv eller någon annan arbetskollega, 

är i behov av och borde omfattas av visselblåsarlagens repressalieskydd. Om 

visselblåsarlagen omfattade mobbning på arbetsplatsen skulle en arbetstagare inte 

behöva stå ut med den utfrysning eller de hot och trakasserier som kan bli en 

konsekvens av att denne höjer sin röst. Det skulle också kunna leda till att fler 

arbetstagare vågade peka på allvarliga missförhållanden och på sikt inte heller 

anses som angivare av sina chefer.  

 

  2.4 Konsekvenser av mobbning i arbetslivet och samhället 

 

Arbetsmiljöverket utformar och sammanställer årligen statistik över arbetsskador. 

Denna arbetsskadestatistik publiceras sedan 2002 i en serie som kallas 

Arbetsmiljöstatistik.39 Det framgår av den senaste rapporten, Arbetsmiljöstatistik 

Rapport 2017:1, att antalet anmälda arbetssjukdomar med organisatoriska eller 

sociala faktorer som orsak ökat med cirka 91 procent sedan 2011 fram till 2016 

samt att organisatoriska eller sociala faktorer angivits som orsak i mer än var tredje 

anmälan (37 procent) 2016.40 46 procent av de anmälningar om arbetssjukdom, 

som gäller kvinnor, misstänks vara orsakad av organisatoriska eller sociala 

faktorer vilket gör detta till den vanligaste anmälningsorsaken bland kvinnor. 

Organisatoriska eller sociala faktorer handlar ofta bland annat om 

relationsproblem på arbetsplatsen. Begreppet relationsproblem omfattar 

samarbetsproblem, mobbning, utfrysning och trakasserier. Det kan även avse 

förhållandet till överordnade, arbetskamrater eller tredje man.41 

Det ska tilläggas att anmälningsbenägenheten kan variera och att det med 

största sannolikhet även finns ett mörkertal av inträffade händelser som inte 

anmälts till Arbetsmiljöverket och därför inte heller tagits med i denna statistik.  

                                              
38 SOU 1999/69, s 264. 
39 Arbetsmiljöstatistik Rapport 2017:1, s 4.    
40 A a s 45. 
41 A a s 55. 
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Det går dock utifrån de siffor som Arbetsmiljöverket redovisat att konstatera 

att statistiken pekar på att organisatoriska och sociala faktorer är framträdande vid 

arbetssjukdomar, vari mobbning omfattas. Det finns således skäl att slå fast att 

frågor på detta område är en viktig utmaning i arbetslivet framöver. Den ökning 

som konstaterats sedan 2011 av antalet anmälda arbetssjukdomar med 

organisatoriska eller sociala faktorer som orsak i kombination med att 

organisatoriska eller sociala faktorer angavs som orsak i mer än var tredje anmälan 

2016 kan dessutom anses tala för att mobbning på arbetsplatsen är ett allvarligt 

växande problem i dagens samhälle.42 

 Vad gäller det personliga lidandet hos de som utsätts för mobbning på 

arbetsplatsen minskar det allmänna välbefinnandet snabbt. Den som utsätts för 

mobbning förlorar arbetsmarknadsmässigt väldigt snabbt möjligheten att söka ett 

nytt jobb av olika anledningar. Att bli utsatt för mobbning får också negativa 

konsekvenser för individens sociala nätverk, han eller hon blir ofta övergiven och 

ganska ensam både privat och i arbetslivet.43  

 Även självförtroendet drabbas negativt och är i flera fall svårt eller till och 

med omöjligt att reparera. Efter några veckor upptill något halvår uppstår, hos de 

som utsätts för mobbning, starka symptom av stress, lätta depressioner och ökad 

irritation. Sedan börjar dagar och veckor av sjukskrivningstider. Fortsätter 

mobbningen under en längre tid än ett halvår blir symptomen för den utsatte värre 

i form av svårare depressioner, posttraumatiska stressymptom eller ett generellt 

syndrom av ständig ångest, vilket resulterar i långa sjukskrivningsperioder i 

månader och år. När det gått två till fyra år tenderar detta tillstånd att bli kroniskt 

och därmed mycket svårbehandlat. Undersökningar från 1990-talet visar att mellan 

100 - 300 personer årligen begår självmord av skäl direkt kopplade till mobbning 

på arbetsplatsen vilket utgör 10 - 20 procent av självmorden i Sverige. 44 

Mobbning i arbetslivet kostar, förutom det personliga lidandet för dem som 

drabbas, samhället flera miljarder kronor per år. Samhällets kostnader omfattar 

bland annat uteblivna inkomster, sjukskrivningar, sjukersättningar och 

                                              
42 Arbetsmiljöstatistik Rapport 2017:1, s 45 och 55. 
43 Prop 1992/93:141, Bilaga 4, s 71. 
44 A prop s 71–72.  
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vårdkostnader. 45  Långtidssjukskrivningarna kostar mest. Största delen av de 

problem som orsakar långtidssjukskrivning har en komplex bakgrund med 

psykosociala inslag. Hela 80 procent av alla sjukskrivningar beror på främst 

symptombaserade syndrom som psykiska besvär och depression.46 

Sammantaget finns det således både ett samhällsekonomiskt intresse och ett 

individuellt intresse i att missförhållanden, i form av mobbning på arbetsplatsen, 

upptäcks. Det är enligt mig önskvärt att visselblåsarlagens tillämpningsområde 

omfattar mobbning på arbetsplatsen även om detta inte var lagstiftarens avsikt från 

början. Jag anser inte heller att visselblåsarlagens lydelse stänger ute denna 

möjlighet i dagsläget varför det är högst intressant att diskutera.  

Med visselblåsarlagen i ryggen skulle kanske fler våga lyfta att de själva eller 

någon annan på arbetsplatsen är utsatt för mobbning av arbetsgivaren utan att vara 

rädda för, eller riskera, att straffas med repressalier på grund av detta. Det skulle 

dessutom, om skyddet också ansågs kunna omfatta den arbetstagare larmet rör och 

inte bara den som larmar, utgöra ett starkare skydd överlag för de som är utsatta 

för mobbning på arbetsplatsen.47 

  

                                              
45

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2013/14:AU5, s 26. 
46 Von Otter, s 82. 
47 Se mer om detta i avsnitt 3.6 och 4.2.1.2. 
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3 Whistleblowing 

 

3.1 Inledning 

 

I detta avsnitt ämnar jag presentera innebörden av visselblåsarlagen, vad som krävs 

för dess tillämplighet och diskutera detta i förhållande till mobbning. Det kommer 

mer specifikt att redogöras för; begreppet whistleblowing och visselblåsarlagen 

med särskilt fokus på kraven om att slå larm och allvarliga missförhållanden. Det 

kommer också att redogöras för skillnaden mellan interna och externa larm samt 

vad som utgör repressalier enligt visselblåsarlagen. 

 

3.2 Whistleblowing-begreppet i svensk rätt  

 

Det engelska begreppet whistleblowing har på svenska kommit att översättas till 

visselblåsning. En whistleblower, eller en visselblåsare, syftar vanligtvis till en 

person inom en organisation till exempel ett företag eller en myndighet, som slår 

larm om någon typ av missförhållanden inom organisationen.48 

Det saknas i både svensk och internationell rätt en enhetlig definition av 

begreppet visselblåsare men exempel på definitioner finns att hämta från andra 

källor. Det framgår exempelvis av Europarådets rekommendation om skydd för 

visselblåsare49 att ”Med visselblåsare avses envar som rapporterar eller avslöjar 

information om fara eller skada för allmänintresset inom ramen för en 

arbetsrelaterad relation, oavsett om relationen är offentligrättslig eller 

privaträttslig.”50 En annan definition från 1985, som erhållit en relativt omfattande 

acceptans, ges av två amerikanska forskare, Near och Miceli, vilka definierar 

                                              
48 Prop 2015/16:128, s 10. 
49 Recommendation CM/Rec (2014)7 of the Committee of Ministers to member States on the protection 

of whistleblowers.  
50 Prop 2015/16:128, s 10. 
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visselblåsning som ”en organisationsmedlems (tidigare eller nuvarande medlem) 

avslöjande av brottsliga, omoraliska eller illegitima praktiker under arbetsgivarens 

kontroll till personer eller organisationer som kan vidta åtgärder.”51 

I förarbetena till visselblåsarlagen finns överväganden kring vilket svenskt 

begrepp som skulle användas för engelskans whistleblowing. Som ord i det 

svenska juridiska språket som delvis innefattar betydelsen av det engelska ordet 

whistleblower nämns till exempel meddelare, anmälare, rapportör/rapportering 

och kritiker. Inget av dessa ord ansågs dock särskilt lämpligt som ersättningsord 

eftersom inget av orden fångade innebörden av en whistleblower särskilt väl.52  

Om begreppet visselblåsare fångar innebörden av engelskans whistleblower 

särskilt väl eller inte är enligt mig öppet för diskussion. Det låter nämligen i mina 

öron mer som någon som blåser i en visselpipa under en fotbollsmatch än en 

arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen. Trots 

min uppfattning används fortsättningsvis begreppet visselblåsare i denna 

framställning för att beteckna en arbetstagare som slår larm om allvarliga 

missförhållanden. 

  

3.3  Visselblåsarlagen 

 

3.3.1 Allmänt om lagstiftningen och dess positiva effekter 

Skyddet för visselblåsare i svensk rätt ansågs tidigare inte vara tillräckligt 

omfattande, varför det kom att förstärkas med visselblåsarlagen. Visselblåsare 

fullgör en viktig samhällsfunktion och anses därför särskilt skyddsvärda eftersom 

det finns ett allmänintresse av att missförhållanden inom företag, organisationer 

och myndigheter kommer fram och åtgärdas. Det finns även ett stort värde för 

enskilda individer att missförhållanden kommer fram och börjar åtgärdas.53  

Det förstärkta skyddet mot repressalier för arbetstagare förväntas få flera 

positiva effekter. Lagen kan till exempel komma att minska arbetsgivarens 

                                              
51 SOU 2014:31, s 53. 
52 A bet s 51-52. 
53 Prop 2015/16:128, s 10-11. 
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benägenhet att vidta repressalier och bidra till att minska rädslan för repressalier 

hos arbetstagare som överväger att slå larm. Därigenom borde möjligheten att 

missförhållanden kommer fram bli större. En förstärkning av skyddet mot 

repressalier på sikt kan också leda till ett klimat på arbetsplatsen där det framstår 

som mer naturligt att säga till om eventuella missförhållanden. Regleringen kan 

också antas leda till att öppenheten på arbetsplatsen ökar.54 

Syftet med visselblåsarlagen är att tydliggöra arbetstagares rätt att slå larm 

om allvarliga missförhållanden. Den nya lagen reglerar dock inte en rätt för 

arbetstagare att slå larm utan ska ge ett särskilt skydd mot repressalier för en 

arbetstagare som slår larm om ett allvarligt missförhållande hos en arbetsgivare 

eller i dennes verksamhet.55 Vad gäller rekvisitet ”i arbetsgivarens verksamhet” 

omfattar det allt som förekommer inom ramen för själva verksamheten. Till 

arbetsgivarens verksamhet räknas också arbetsmiljöfrågor och frågor som rör 

förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare.56  

Arbetsgivare som utsätter visselblåsare för repressalier i strid mot lagen ska 

tvingas betala skadestånd. Däremot utgör inte visselblåsarlagen någon möjlighet 

att på denna grund ogiltigförklara en uppsägning eller ett avskedande.57 Stöd får 

istället sökas i 34–35 §§ LAS där det framgår att en uppsägning eller ett 

avskedande kan ogiltighetsförklaras om det från arbetsgivarens sida inte är sakligt 

grundat eller om en arbetstagare blivit avskedad under omständigheter som inte 

ens skulle ha räckt till för en giltig uppsägning.  

Skadeståndsskyldigheten i visselblåsarlagen omfattar ekonomiskt 

skadestånd och den kränkning som repressalien innebär, det vill säga allmänt eller 

ideellt skadestånd av motsvarande slag som regleras i bland annat 38 § LAS. Det 

ekonomiska skadeståndet är avsett att täcka den ekonomiska förlust som 

arbetstagaren har lidit till följd av repressalien. Därigenom ska arbetstagaren 

försättas i samma ekonomiska situation som om arbetsgivaren inte vidtagit 

                                              
54 Prop 2015/16:128, s 15. 
55 A prop s 1 och 46. 
56 A prop s 95-96. 
57 A prop s 91.  
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repressalien. Vad gäller storleken på det allmänna skadeståndet är det, liksom 

enligt till exempel 38 § LAS, beroende av omständigheterna i det enskilda fallet.58 

Visselblåsarlagen inskränker alltså inte det skydd som kan gälla på annan 

grund, till exempel genom LAS, DiskrL, vissa regler i ledighetslagstiftningen, 

lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivets (MBL) regler om förbud mot 

disciplinpåföljd samt reglerna kring yttrandefrihet och meddelarskydd utan ska 

verka parallellt med dessa regelverk.59  

Det har, innan lagen trädde i kraft, hävdats att åtminstone en del 

konfliktsituationer kommer att upplevas vid den praktiska tillämpningen av 

visselblåsarlagen.60 Eftersom det inte finns några avgöranden där visselblåsarlagen 

har tillämpats återstår detta i skrivande stund fortfarande att se.61 

Regeringen har däremot i den frågan anfört att tillämpningsfrågor rörande 

förhållandet till andra regler får lösas utifrån samma principer som tidigare gällde 

förhållandet mellan olika arbetsrättsliga lagstiftningar.62  

 

3.3.2 Rättsläget innan visselblåsarlagen trädde i kraft  

Frågan om skydd för en arbetstagare som drabbats av en repressalie på grund av 

att arbetstagaren slagit larm om missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet 

avgjordes innan visselblåsarlagen trädde i kraft ofta genom en bedömning av om 

arbetstagaren överskridit sin kritikrätt. Inom privat sektor görs den prövningen 

genom en helhetsbedömning av ett flertal omständigheter, till exempel beaktas 

arbetstagarens ställning och uppdrag, missförhållandenas allvar, arbetstagarens 

kunskapsunderlag, arbetstagarens motiv, den skada som larmet orsakat 

arbetsgivaren, vilken samverkan som förevarit mellan arbetstagare och 

arbetsgivare samt vem arbetstagaren vänt sig till.63 Således vägdes en rad olika 

omständigheter mot varandra. Det var ofta svårt att i enskilda fall, både för 

                                              
58 Prop 2015/16:128, s 108. 
59 Iseskog, Dagens juridik, 2016-05-04. 
60 A a.  
61 Se mer om detta i av snitt 4.2.3. 
62 Prop 2015/16:128, s 20. 
63 Vad gäller arbetstagare inom offentlig sektor har de en längre gående kritikrätt eftersom de skyddas av 

grundlagarna även i förhållande till sin arbetsgivare. 
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arbetstagare och arbetsgivare, förutse resultatet av en sådan helhetsbedömning och 

rättsläget för arbetstagare som slog larm beskrivs i propositionen till den nya lagen 

som komplicerat. 64 

Vid visselblåsarlagens tillkomst diskuterades det att kodifiera gällande rätt 

men eftersom det i sig inte skulle innebära någon förstärkning av skyddet för 

visselblåsare, vilket var syftet med den kommande lagstiftningen, var inte det en 

bra idé. Dessutom befarades det kunna bli svårt med förutsebarheten med en 

reglering där många omständigheter skulle vägas mot varandra.  

Det ansågs istället bli enklare för arbetstagare och arbetsgivare att kunna 

förutse hur en viss situation skulle komma att bedömas om skyddet var beroende 

av att färre specifikt angivna kriterier var uppfyllda. En sådan reglering, i en ny 

lag, ansågs dock förutsätta att dessa specifikt angivna kriterier höll en sådan nivå 

att rimlig hänsyn togs till såväl arbetstagarens som arbetsgivarens intressen. 

Genom att hålla en tillräckligt hög nivå på de krav som uppställs i den nya lagen 

ansågs andra moment som enligt tidigare gällande rätt skulle ha beaktats inom 

ramen för en helhetsbedömning kunna utelämnas. Om de högre kraven enligt de 

utvalda kriterierna är uppfyllda skulle alltså även en helhetsbedömning enligt 

tidigare gällande rätt utfalla till arbetstagarens fördel.65 

Det går å ena sidan att fundera över om detta ökar förutsebarheten eller om 

det inte bara höjer kraven till sin helhet. Å andra sidan kan det anses vara en rimlig 

avvägning och lösning för att täcka upp vissa, och inte alla, situationer av allvarliga 

missförhållanden och därigenom få lagen att fungera som det särskilda skydd det 

är tänkt att vara, i till exempel mobbningssituationer. Låt oss se närmre på två av 

de avgöranden kraven för att visselblåsarlagen ska vara tillämplig. 

 

 

 

 

                                              
64 Prop 2015/16:128, s 18. 
65 A prop s 18-19. 
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3.4  ”Slå larm” och ”allvarliga missförhållanden” 

 

3.4.1 Innebörden av att slå larm   

En grundläggande förutsättning för att visselblåsarlagen ska vara tillämplig är att 

arbetstagaren kan anses slå larm. I propositionen till visselblåsarlagen framgår det 

att slå larm borde innebära något annat än att nämna ett visst förhållande för någon 

annan i förbigående. Det ska därför finnas en avsikt att uppmärksamma någon på 

ett förhållande som uppfattas som ett missförhållande. Begreppet slå larm antyder 

i det allmänna språkbruket ett aktivt och medvetet handlande varför det också 

framstår som naturligt att det borde innefatta ett krav på en avsikt som även ska 

kunna uppfattas från mottagarens sida.  

Ett larm från en arbetstagare behöver dock inte vara avslutat för att skyddet 

mot repressalier ska kunna inträda. En arbetstagare som vid en inledande kontakt, 

med till exempel en representant för arbetsgivaren, endast kortfattat anger vilken 

typ av missförhållande det är fråga om bör redan inledningsvis kunna vara skyddad 

mot repressalier.  

En sådan idé, att larmet inte behöver vara avslutat för att skyddet mot 

repressalier ska kunna inträda, fyller sitt syfte genom att en arbetsgivare annars 

skulle kunna skrämma en arbetstagare från att lämna ytterligare information 

genom att vidta repressalier utan att det omfattas av lagens skydd. Detta borde 

dock kunna uppfattas som något förvirrande för en arbetstagare. Det kan i 

praktiken tänkas kunna uppstå meningsskiljaktigheter kring vad som sagts till 

någon annan i förbigående och vad som anses vara ett inte avlutat larm. Om ett 

påtalande av missförhållanden är ett larm eller inte ska avgöras utifrån 

omständigheterna i det enskilda fallet. 66  

Det kan i denna del komma att råda en viss ovisshet i när lagen är tillämplig 

för den arbetstagare som visslar om ett missförhållande, eftersom det kan bli svårt 

för arbetstagaren att veta om dennes avsikt kommit till uttryck eller inte för 

motparten. Det åligger således arbetstagaren att vara mycket tydlig med sin avsikt 

                                              
66 Prop 2015/16:128, s 25-26. 
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om att uppmärksamma arbetsgivaren om ett allvarligt missförhållande för att det 

ska anses vara ett larm i visselblåsarlagens mening. 

 

3.4.2 Allvarliga missförhållanden 

En central fråga vid utformningen av visselblåsarlagen var vilka förhållanden 

arbetstagaren skulle kunna slå larm om för att omfattas av det särskilda skyddet 

som lagen ger.67 Det framgår, som nämnts ovan, av 1 § visselblåsarlagen att med 

allvarliga missförhållanden avses brott med fängelse i straffskalan eller därmed 

jämförliga missförhållanden. Nedan följer en närmre redogörelse och analys av 

dessa begrepps innebörd. 

 

3.4.2.1 Brott med fängelse i straffskalan 

Det kan, vad gäller brott med fängelse i straffskalan, noteras att det endast är brott 

som från en samhällelig utgångspunkt uppfattas som relativt lindriga som saknar 

fängelse i straffskalan, till exempel vissa trafikbrott. Sådana brott brukar kallas 

bötesbrott. Det är således endast brottsliga gärningar som är ganska lindriga som 

inte har fängelse i straffskalan. Det verkar vid en första anblick ganska 

oproblematiskt. Det går att argumentera utifrån en linje om att det knappast borde 

kunna inträffa att en arbetstagare felaktigt uppfattar ett sådant lindrigt brott som 

ett allvarligt missförhållande. Men vad gäller om till exempel en budfirma 

uppmanar sina bud att köra för fort, borde inte det anses kunna utgöra ett allvarligt 

missförhållande? Det krav som uppställs i bestämmelsen kan i det hänseendet 

anses för högt uppsatta. Det kan även komma att bli fråga om komplicerade 

bedömningar i vissa fall för arbetstagare som överväger att slå larm om ett 

allvarligt missförhållande. Möjligtvis kan stöd sökas i kravet om att det ska röra 

sig om ”därmed jämförliga missförhållanden” för mer osäkra fall. Det borde i varje 

fall finnas ett allmänintresse i att de kommer fram att till exempel en budfirma 

uppmanar sina bud att köra för fort eftersom det kan utgöra en fara för både 

                                              
67 Prop 2015/16:128, s 36-47. 
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arbetstagare och allmänheten även om handlingen i sig inte är ett brott med 

fängelse i straffskalan.  

Några exempel på mer säkra fall, det vill säga sådana brott som omfattas av 

definitionen och har fängelse i straffskalan är häleribrott, snatteri, penningtvätt och 

ringa bokföringsbrott.68 Vad gäller dessa fall framstår det som ganska klart vad 

som avses med ”brott med fängelse i straffskalan”. Frågan är dock hur tydligt det 

är för gemenman, som inte är särskilt bekant med hur olika brott värderas utifrån 

straffskalan, att avgöra om det rör sig om ett brott med fängelse i straffskalan eller 

inte. Det finns enligt mig en risk för att en arbetstagare avstår från att larma på 

grund av att denne är osäker på om han eller hon kommer att omfattas av 

repressalieskyddet. 

Även om det kan tänkas bli svårt för en arbetstagare att veta om ett visst 

missförhållande utgör ett brott med fängelse i straffskalan eller inte är det i varje 

fall tydligt att det är brott med fängelse i straffskalan som omfattas av 

bestämmelsen. Det är däremot inte lika tydligt vad som menas med ”därmed 

jämförliga missförhållanden” vilket öppnar upp för att mobbning skulle kunna 

falla in därunder. 

 

3.4.2.2 Därmed jämförliga missförhållanden 

Det är mer intressant att utreda vilka andra missförhållanden, än de med fängelse 

i straffskalan, som kan betecknas som allvarliga enligt bestämmelsen. Det finns 

nämligen många allvarliga missförhållanden som det kan finnas ett allmänintresse 

av att de kommer fram och åtgärdas utan att det är fråga om ett brott med fängelse 

i straffskalan. Därmed avses både allmänintresset av att uppgifterna offentliggörs 

och att arbetsgivaren uppmärksammas om missförhållandena så att de kan 

avhjälpas. Exempelvis kan så vara fallet i situationer när något rekvisit i en 

straffbestämmelse inte är uppfyllt och förfarandet därför inte kan utgöra ett brott 

men att det ändå strider mot allmänt vedertagna normer.69  

                                              
68 Prop 2015/16:128, s 41. 
69 A prop s 41 och 43. 
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Allvarlighetsgraden i dessa fall ska vara jämförbar med förfaranden som 

utgör brott med fängelse i straffskalan.70 Ett förfarande som inte är straffbelagt ska 

kunna anses som ett allvarligt missförhållande om det rör sig om så kvalificerade 

överträdelser av gällande normer och föreskrifter eller så stora brister i övrigt i 

arbetsgivarens verksamhet att missförhållandet objektivt kan beaktas som 

allvarligt. Till exempel borde en arbetsgivares åtgärd att försöka städa undan bevis 

eller dölja ett brott eller ett allvarligt missförhållande kunna utgöra ett allvarligt 

missförhållande.71  

Normalt sett bör inte konflikter mellan arbetstagare och liknande anses 

utgöra allvarliga missförhållanden. Däremot bör allvarliga samarbetsproblem på 

arbetsplatsen kunna utgöra allvarliga missförhållanden, till exempel om det är en 

känslig verksamhet som avser utsatta personer, till exempel inom sjukvården där 

samarbetsproblem kan innebära risker för liv och hälsa. 72  Allvarliga 

samarbetsproblem borde dock kunna utgöra ett allvarligt missförhållande oavsett 

arbetsplats. Allvarliga samarbetsproblem är ett vitt begrepp och det går, utifrån 

avsnitt 2 ovan, att dra slutsatsen att vad som av en arbetsgivare kan anses vara 

allvarliga samarbetsproblem från arbetstagarens sida kan uppfattas som mobbning 

vilket i värsta fall också kan innebära risker för liv och hälsa.  

I propositionen anges som exempel på vad som kan anses utgöra ”därmed 

jämförliga missförhållanden” kränkningar av grundläggande fri- och rättigheter, 

underlåtenhet att följa gällande föreskrifter, korruption, risker för liv, säkerhet och 

hälsa, skador och risker för skador på miljön, felaktigt eller obehörigt användande 

av allmänna tillgångar, brott mot regler till skydd för fungerande marknader, brott 

mot interna regler och principer samt oetiska förhållanden.73  

Vad gäller att ett företag underlåter att följa gällande föreskrifter 

exemplifieras dessa med tekniska föreskrifter och föreskrifter om hantering, 

                                              
70 Prop 2015/16:128, s 41. 
71 A prop s 42. 
72 A prop s 42 och jämför AD 2011 nr 15. Fallet behandlar frågan om det förelegat vägande skäl för 

förflyttning på grund av samarbetsproblem efter att en undersköterska anställd vid ett sjukhus gått ut i 

media med att det vid sjukhuset förekom en främlingsfientlig kultur. Samarbetsproblemen ansågs, bland 

annat ur patientsäkerhetssynpunkt, utgöra vägande skäl för förflyttning. 
73 A prop s 42. 
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införsel eller utförsel av kemiska produkter. Ytterligare exempel är föreskrifter om 

livsmedelshygien. Det förtydligas också att varje underlåtelse att följa gällande 

föreskrifter inte bör ses som ett allvarligt missförhållande utan att en bedömning 

av allvaret ska göras i det enskilda fallet i ljuset av föreskriftens syfte och 

konsekvensen av underlåtelsen. En betydelsefull faktor vid denna bedömning kan 

vara om det är fråga om en tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet.74 Det är 

enligt mig anmärkningsvärt att Arbetsmiljöverkets bindande föreskrifter som finns 

för att förebygga kränkande särbehandling inte nämns i detta sammanhang. Om 

till exempel en arbetsgivare inte följer dessa föreskrifter och en arbetstagare till 

följd av det får utstå mobbning borde arbetstagaren kunna slå larm om 

mobbningssituationen. Även om lagstiftarens avsikt, som nämnts ovan, inte verkar 

ha varit att mobbning ska omfattas av bestämmelsen finns det skäl som talar för 

att så borde vara fallet. 

Vidare har Lagrådet invänt att det är förenat med betydande svårigheter att 

konstatera vad som för en stor majoritet av allmänheten kan anses strida mot 

allmänt vedertagna normer eller medföra allvarliga risker för något allmänintresse. 

Regeringen menade däremot att det kan förekomma fall där det är tydligt att det 

skulle framstå som märkligt om en arbetstagare inte kunde omfattas av 

visselblåsarlagens skydd.75  

Således uppstår frågan om mobbning kan anses utgöra ett sådant allvarligt 

missförhållande som åsyftas i visselblåsarlagen. Jag skulle vilja påstå att 

mobbning, i varje fall i de värsta av mobbningsfallen, är så pass allvarligt att det 

utgör en sådan situation där det skulle framstå som både underligt och 

motsägelsefullt om det inte omfattades av visselblåsarlagen. Särskilt med 

beaktande av att det numera finns en medvetenhet kring vilka negativa 

konsekvenser mobbning på arbetsplatsen kan få för såväl individen som samhället 

i stort. Den största risken med mobbning på arbetsplatsen är att det kan komma att 

utgöra fara för liv och hälsa.  

                                              
74 Prop 2015/16:128, s 97-98. 
75 A prop s 42. 
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Sammantaget skulle det vara svårt att argumentera för att mobbning på 

arbetsplatsen inte stred mot allmänt vedertagna normer om vad som är rätt och fel 

eller att mobbning på arbetsplatsen inte kan medföra allvarliga risker för något 

allmänintresse som till exempel liv och hälsa. Det borde därför värnas om att dessa 

allvarliga missförhållanden kommer upp till ytan så att det kan åtgärdas så fort som 

möjligt.  

Det bör även nämnas att det inte krävs att de allvarliga missförhållandena är 

bevisade för att visselblåsarlagen ska ge skydd mot repressalier.76 Det skulle i sin 

tur kunna vara till fördel för den som slår larm om mobbning eller den larmet rör 

eftersom det i bevishänseende kan vara problematiskt att bevisa mobbning utan att 

det motbevisas genom bortförklaringar som till exempel samarbetssvårigheter 

eller att arbetstagare får räkna med en sådan jargong i branschen.77 

 

3.5 Internt och externt larm 

 

Det är en viss skillnad på de krav som uppställs för att skyddet ska inträda beroende 

på om det är ett internt eller externt larm.  

Ett internt larm innebär i första hand när arbetstagaren vänder sig direkt till 

sin arbetsgivare om denne är en fysisk person, eller en representant för 

arbetsgivaren, till exempel någon i chefsposition i förhållande till arbetstagaren. 

Det ska dock räcka med att arbetstagaren vänder sig till en person i verksamheten 

som har möjlighet att påverka eller besluta i den fråga som larmet rör. Det kan 

även innebära att en arbetstagare använder sig av en intern rutin för rapportering 

som gäller på arbetsplatsen. 78  Ett externt larm innebär att en arbetstagare 

offentliggör uppgifter eller lämnar uppgifter för offentliggörande, eller slår larm 

genom att vända sig till en myndighet.  

Det avgörande vid interna larm är att arbetstagaren för fram konkreta 

misstankar om allvarliga missförhållanden. Detsamma gäller vid larm till den egna 

                                              
76 Prop 2015/16:128, s 54–55. 
77 Jämför AD 2012 nr 27 som behandlar frågan om en svetsare av nigerianskt ursprung utsatts för etnisk  

diskriminering genom arbetsgivarens sätt att utöva arbetsledning i olika situationer. 
78 Prop 2015/16:128, s 54-55. 
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arbetstagarorganisationen.79 Om en arbetstagare däremot avser att slå larm externt 

ställs kravet något högre.  

Det krävs vid externa larm att arbetstagaren har haft fog för sitt påstående om 

ett allvarligt missförhållande. Om arbetstagaren haft fog eller inte ska avgöras 

utifrån en objektiv måttstock med utgångspunkt i det underlag arbetstagaren har 

vid tidpunkten för larmet. Arbetstagarens subjektiva uppfattnings ska således inte 

ha någon betydelse. 80 En arbetstagare ska även, som utgångspunkt, först ha slagit 

larm internt utan att arbetsgivaren vidtagit skäliga åtgärder med anledning av 

larmet och i skälig utsträckning informerat arbetstagaren om i vilken omfattning 

åtgärder vidtagits. Det krävs dock inte, i vissa situationer, att arbetstagaren först 

har slagit larm internt. 81  Dessa situationer kan vara av olika slag och vilka 

undantagssituationer som kan bli aktuella regleras inte uttryckligen i lagtexten. 

Däremot finns en mer allmän regel som innebär att arbetstagaren ska ha skydd mot 

repressalier om denne av något annat skäl hade befogad anledning att slå larm 

externt. Exempel på situationer när det bör finnas befogad anledning att slå larm 

externt är vid akut fara för liv, hälsa eller säkerhet, mycket allvarliga 

missförhållanden, om arbetstagaren riskerar repressalier vid ett internt larm och 

om mottagaren av interna larm är ansvarig för missförhållandet. I propositionen 

till visselblåsarlagen framgår det att ett internt larm i vissa fall kan framstå som 

mindre meningsfullt och utsikterna för att missförhållandena åtgärdas framstå som 

begränsade, till exempel om det finns risk för bevisförstöring. Det kan även finnas 

andra fall, än de ovan exemplifierade, där det inte framstår som rimligt att 

arbetstagaren först ska vända sig till sin arbetsgivare.82 Om inte denna möjlighet 

hade funnits hade visselblåsarlagen närmast kunnat anses som meningslös enligt 

mig. Det borde vad gäller mobbningsfall främst vara fråga om interna larm. 

 

 

                                              
79 Prop 2015/16:128, s 1. 
80 A prop s 72. 
81 A prop s 1. 
82 A prop s 68-70. 
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3.6 Repressalier enligt visselblåsarlagen  

 

Det är också relevant att redogöra för vilka slag av repressalier visselblåsarlagen 

avser skydda en arbetstagare mot för att kunna bedöma om det är sådana 

repressalier som kan komma att förekomma mot den som slår larm om mobbning 

på arbetsplatsen.  

 De former av repressalier som visselblåsarlagen ska skydda en arbetstagare 

mot är, som utgångspunkt, samma typer av åtgärder som omfattas av 

repressalieförbudet i 2 kap. 18 § DiskrL. Ledning kan även hämtas från det tryck- 

och yttrandefrihetsrättsliga repressalieförbudet såsom det utvecklats i bland annat 

praxis från JO och JK.83  

 Karaktäristiskt för repressalier är att de utgör någon form av bestraffning eller 

hämndaktion.84 De repressalier som omfattas av visselblåsarlagen är sådana mer 

ingripande åtgärder som uppsägning, avskedande och omplaceringar. Ytterligare 

omfattas även fråntagande av arbetsuppgifter, orimligt hög arbetsbelastning, 

försämrade förmåner, andra negativa förändringar av anställningsförhållandena, 

trakasserier, oberättigat dåliga vitsord, tillrättavisande utskällningar och utfrysning 

på arbetsplatsen. Uppräkningen är dock inte uttömmande. Det framgår även av 

propositionen till visselblåsarlagen att det är tillräckligt att en åtgärd kan leda till 

negativa konsekvenser för arbetstagaren för att det ska anses röra sig om en 

repressalie. Det räcker alltså med att det finns en risk för att ogynnsamma effekter 

uppstår och denna risk behöver inte ha realiserats. Det kan som exempel nämnas 

att en arbetsgivare genomför en negativ förändring av anställningsförhållandena 

som är tänkt att börja gälla ett visst datum men arbetstagaren aldrig arbetar under 

de förhållandena eftersom han eller hon väljer att avsluta anställningen 

dessförinnan.85 

 Det ska också förtydligas att det endast är repressalier vidtagna av 

arbetsgivaren, och inte till exempel arbetskollegor, mot arbetstagaren som 

                                              
83 Prop 2015/16:128, s 100. 
84 Prop 2007/08:95, s 307.  
85 Prop 2015/16:128, s 100-102. 
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omfattas av repressalieförbudet. Däremot bör åtgärder på initiativ av arbetsgivaren 

omfattas, även om de verkställs av någon annan än arbetsgivaren på dennes 

uppmaning.86  

 Visselblåsarlagen ger ett repressalieskydd mot åtgärder som vidtas på grund 

av att en viss arbetstagare slagit larm. Repressalien ska således grunda sig i larmet. 

Det innebär att det ska finnas ett orsakssamband mellan det förhållandet att 

arbetstagaren slår larm och repressalien. Visselblåsarlagen innebär inte något 

skydd mot att någon annan, än den arbetstagare som slår larm till sin arbetsgivare, 

drabbas av repressalier. Detta förutsätter dock att en viss åtgärd inte också kan 

anses leda till negativa konsekvenser för någon annan arbetstagare än just den som 

slagit larm.87  

 Vad som avses med det är något oklart men det borde kunna innebära att 

skyddet kan utsträckas när larmet resulterar i negativa konsekvenser för någon 

annan arbetstagare än just den som slagit larm. Till exempel om en arbetstagare 

som själv inte är utsatt för mobbning slår larm om att en arbetskollega är utsatt för 

mobbning. I sådana fall borde den som är utsatt för mobbning kunna omfattas av 

repressalieskyddet även om det inte är han eller hon som slår själva larmet.  

 Sammantaget kan det tolkas som att såväl en arbetstagare som själv är utsatt 

för mobbning som en arbetstagare som är orolig för en arbetskollegas 

mobbningssituation kan slå larm om detta till sin chef med resultatet att den 

arbetstagare som är utsatt för mobbning kan komma att omfattas av 

repressalieskyddet. 

  

                                              
86 Prop 2015/16:128, s 52. 
87 A prop s 101-102. 
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4 Visselblåsarlagens särskilda och parallella 

skydd vid mobbning på arbetsplatsen 

 

4.1 Inledning 

 

Visselblåsarlagen ska, som nämnts ovan, inte inskränka det skydd som kan gälla 

på annan grund utan ge visselblåsare ett skydd mot repressalier både i situationer 

när skydd redan finns genom annan reglering och i situationer som inte täcks av 

annan reglering. Visselblåsarlagen kan beskrivas som en del i ett större ramverk, 

det vill säga som en del som ger skydd åt visselblåsare i arbetslivet. Syftet med 

den nya lagen är alltså att, utöver andra regler, ge arbetstagare ett extra skydd mot 

repressalier från arbetsgivaren i vissa situationer.88 

Efter en grundläggande genomgång av mobbning på arbetsplatsen och 

visselblåsarlagen är det nu dags att försöka applicera dessa kunskaper på 

omständigheterna i Krokomfallet. Jag ser visselblåsarlagen som ett komplement 

till det arbetsmiljörättsliga regelverket kring mobbning på arbetsplatsen. Som 

nämnts ovan omfattar rekvisitet ”i arbetsgivarens verksamhet” allt som 

förekommer inom ramen för själva verksamheten vilket inkluderar 

arbetsmiljöfrågor och frågor som rör förhållandet mellan arbetstagare och 

arbetsgivare.89 

I detta avsnitt ämnar jag med hjälp av situationen i Krokomfallet, det enda 

fallet i Sverige som behandlar arbetsmiljöbrott genom kränkande särbehandling, 

illustrera hur en eventuell tillämpning av visselblåsarlagen på ett fall om mobbning 

på arbetsplatsen skulle kunna se ut. Det kommer även att redogöras för om det 

särskilda skydd som följer med visselblåsarlagen skulle kunna komma att ha en 

                                              
88 Prop 2015/16:128, s 19. 
89 Se avsnitt 3.2.1. 
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positiv effekt för arbetstagare i dessa fall. Domstolens bedömning i Krokomfallet 

kommer alltså inte att diskuteras särskilt djupgående utan det som plockas in detta 

avsnitt är främst omständigheterna i fallet. 

Frågor som ska besvaras är om mobbning på arbetsplatsen utgör en sådan 

situation där visselblåsarlagen är tillämplig och om lagen kan fungera som ett 

parallellt skydd till det regelverk som finns sedan tidigare samt om 

visselblåsarlagen därmed kan komma att göra någon skillnad i fall som rör 

mobbning på arbetsplatsen.  

 

4.2 Visselblåsarlagens skydd vid mobbning på arbetsplatsen i ljuset av 

Krokomfallet  

 

4.2.1 Relevanta omständigheter i förhållande till rekvisiten slå larm om 

allvarliga missförhållanden  

En del av Krokomfallet handlar om hur arbetstagarens, det vill säga 

socialsekreterarens, två högre chefer fick kännedom om att det fanns, som de 

benämner det i domen, allvarliga samarbetsproblem mellan arbetsledaren och 

socialsekreteraren.90 I ljuset av visselblåsarlagen handlar denna del om rekvisitet 

slå larm och huruvida både arbetstagaren själv och hans arbetskollegor slår larm 

om ett allvarligt missförhållande på arbetsplatsen, för sina chefer och överordnade, 

eller inte. 

Omständigheterna var sådana att det under den senare delen av 2009 uppstod 

samarbetsproblem mellan arbetstagaren, det vill säga socialsekreteraren, och hans 

arbetsledare. Vid ett möte i november 2009 berättade socialsekreteraren för sina 

arbetskamrater och för sin arbetsledare att han upplevde att arbetsledaren 

behandlade honom på ett mycket dåligt sätt.  

Flera av socialsekreterarens arbetskollegor skickade den 4 mars 2010 en 

skrivelse till ansvariga funktionschefer där det bland annat angavs att de under en 

längre tid uppfattat att det funnits en konflikt på grund av stora 

                                              
90 Hovrätten mål nr 399–14. 
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samarbetssvårigheter mellan arbetsledaren och socialsekreteraren samt att deras 

arbetskollega mådde fruktansvärt dåligt. I samband med denna skrivelse från 

socialsekreterarens arbetskollegor insåg en av cheferna att det fanns ett allvarligt 

samarbetsproblem. En annan chef ska ha förstått detta redan strax efter julen 2009 

när socialsekreteraren berättade för honom att han hade sömnsvårigheter och ont i 

magen. Chefen ska då ha tänkt att socialsekreteraren kunde vara på väg in i en 

depression.  

Det framgår därutöver av anteckningar från ett möte i februari 2010, vid vilket 

en av de högre cheferna, arbetsledaren och socialsekreteraren närvarade, att det 

från arbetsledningen framfördes oro för socialsekreterarens hälsa.91 

Vid en applicering av visselblåsarlagen på dessa omständigheter bör särskilt 

diskuteras om det slås ett larm, vem eller vilka det är som i sådana fall slår larm 

och om det är ett allvarligt missförhållande i visselblåsarlagens mening.  

 

4.2.1.1 Slås ett larm? 

När en arbetstagare slår larm om ett allvarligt missförhållande ska det, som nämnts 

ovan, finnas en avsikt att uppmärksamma någon om ett missförhållande. Denna 

avsikt ska även kunna förstås från mottagarens sida. Det ska röra sig om ett aktivt 

och medvetet handlande av den som slår larm och om ett påtalande av ett 

missförhållande utgör ett larm eller inte ska avgöras utifrån omständigheterna i det 

enskilda fallet.92 Det är i Krokomfallet enligt mig tydligt att det är fråga om ett 

medvetet och aktivt handlande av både socialsekreteraren och hans arbetskollegor 

när de slår larm till sina chefer. De avser båda, socialsekreteraren genom att berätta 

respektive arbetskollegorna genom skrivelsen, att uppmärksamma arbetsledaren 

och högre uppsatta chefer om den föreliggande mobbningen på arbetsplatsen. 

Därför borde både socialsekreteraren och hans arbetskollegors agerande anses 

utgöra ett larm i visselblåsarlagens mening. 

 

                                              
91 Hovrätten mål nr 399–14. 
92 Prop 2015/16:128, s 24–26. 
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4.2.1.2 Vem eller vilka är det som slår larm? 

Min tolkning är att huvudregeln enligt visselblåsarlagen är att lagen inte utgör 

skydd mot att någon annan än den arbetstagare som slår larm drabbas av 

repressalier. Detta förutsätter dock att en viss åtgärd inte också kan anses leda till 

negativa konsekvenser för någon annan arbetstagare.93 Det är i denna del oklart 

om en viss åtgärd måste omfatta både den arbetstagare som slår larm och den 

larmet handlar om eller om det är tillräckligt att en annan arbetstagare än den som 

slår larm drabbas av repressalier på grund av larmet. Det framgår av förarbetena 

att det ska finnas ett orsakssamband mellan det förhållandet att arbetstagaren slår 

larm och repressalien.94 Det tolkar jag som att det inte spelar någon roll vem eller 

vilken arbetstagare det är som slår larm så länge det finns ett orsakssamband 

mellan larmet och att en arbetstagare utsätts för repressalier på grund av det 

aktuella larmet.  

Det borde i förhållande till omständigheterna i Krokomfallet innebära att 

både socialsekreteraren själv och hans arbetskollegor kan anses slå larm i 

visselblåsarlagens mening eftersom det var ett larm som kom att leda till negativa 

konsekvenser för socialsekreteraren. Efter att ha uppmärksammat cheferna på 

missförhållandet kring socialsekreteraren förändrades hans arbetsförhållanden 

negativt, han blev utfryst och de övervägde att avskeda honom.95 Det borde således 

anses föreligga ett orsakssamband mellan det att arbetskollegorna slog larm och 

att den arbetstagare larmet rör, socialsekreteraren, utsattes för repressalier. På så 

vis borde även arbetskollegornas larm kunna skydda socialsekreteraren från att 

utsättas för repressalier. 

 Om det skulle vara på det viset att arbetskollegornas skrivelse inte är att räkna 

som ett larm i visselblåsarlagens mening borde ändock socialsekreterarens eget 

påtalande för sin arbetsledare om att han upplevde att hon behandlade honom på 

ett mycket dåligt sätt anses utgöra ett larm. I varje fall sett tillsammans med att 

socialsekreteraren berättade för en högre uppsatt chef att han hade 

sömnsvårigheter och ont i magen. Som nämnts ovan i 3.4.1 behöver ett larm från 

                                              
93 Prop 2015/16:128, s 101–102. 
94 A prop s 101–102. 
95 Se avsnitt 4.2.2. 
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en arbetstagare inte vara avslutat för att skyddet mot repressalier ska kunna inträda. 

En arbetstagare som vid en inledande kontakt endast kortfattat anger vilken typ av 

missförhållande det är fråga om bör redan inledningsvis kunna vara skyddad mot 

repressalier.96 Det borde i Krokomfallet innebära att socialsekreteraren redan när 

han tar upp med sin arbetsledare att han behandlas illa av henne är skyddad mot 

repressalier. 

 

4.2.1.3 Utgör konflikten, samarbetsproblemen eller mobbningen ett allvarligt 

missförhållande? 

Enligt förarbetena till visselblåsarlagen bör normalt sett inte konflikter mellan 

arbetstagare och liknande anses utgöra allvarliga missförhållanden. Däremot bör 

allvarliga samarbetsproblem på arbetsplatsen kunna utgöra allvarliga 

missförhållanden, till exempel om det är en känslig verksamhet som avser utsatta 

personer, till exempel inom sjukvården där samarbetsproblem kan innebära risker 

för liv och hälsa.97  

I Krokomfallet rör det sig visserligen inte om en känslig verksamhet som 

avser utsatta personer. Det är inte heller så att det handlar om ett missförhållande 

inom arbetsgivarens verksamhet som direkt kan komma att innebära risker för liv 

och hälsa för en tredje person. Det borde dock vara ett minst lika allvarligt 

samarbetsproblem när det rör sig om mobbning inom en verksamhet som kan 

komma att leda till allvarlig ohälsa för arbetstagare. Det är uppenbarligen ett sådant 

missförhållande som också kan innebära risker för liv och hälsa eftersom det i 

Krokomfallet kom att leda till att ett liv togs.  

Ytterligare ett argument för att ett missförhållande som de i Krokomfallet ska 

anses utgöra ett allvarligt missförhållande enligt visselblåsarlagen är att det är 

fråga om konflikter mellan arbetstagare och representanter för arbetsgivaren – en 

arbetsledare och två högre uppsatta chefer – och inte konflikter mellan 

arbetstagare. 

 

                                              
96 Prop 2015/16:128, s 101–102. 
97 A prop s 42. 
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4.2.2 Repressalier i Krokomfallet  

Under förutsättning att det går att argumentera för att, som gjorts ovan, 

socialsekreteraren själv och hans arbetskollegor har slagit larm om ett allvarligt 

missförhållande på arbetsplatsen bör även de repressalier som därefter kom att 

drabba socialsekreteraren kommenteras i förhållande till visselblåsarlagen. En 

intressant fundering är om socialsekreteraren hade kunnat begära skadestånd enligt 

det särskilda skyddet mot repressalier som återfinns i visselblåsarlagen om 

avskedet verkställts, som en repressalie. Enligt 18 § LAS får ett avskedande ske 

om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren vilket inte 

var fallet för socialsekreteraren i Krokoms kommun. 

 För att visa på vad socialsekreteraren fick utstå på sin arbetsplats efter att 

cheferna mottagit det ovannämnda brevet återges nedan delar av vad en 

arbetskollega som var med och skrev brevet till cheferna berättade i tingsrätten. 

Hon berättade att socialsekreteraren blev skickad till psykolog och läkare samt att 

han uttryckt oro för att bli avskedad för sina arbetskollegor. Socialsekreteraren 

ville bli omplacerad eller få en ny närmsta chef men blev inte tagen på allvar trots 

flera försök. Han nekades sedan bland annat att gå på en kurs och fick inte ta ledigt 

för en halvdagsträff vilket under normala omständigheter inte hade varit några 

problem. Samma arbetskollega som berättade om socialsekreterarens situation i 

tingsrätten fick efter hans bortgång ta över socialsekreterarens ärenden men 

arbetskollegan kunde inte se att det fanns någon grund för de anklagelser som hade 

riktats mot honom om bristande kompetens.   

 Efter skrivelsen från arbetskollegorna genomfördes också en 

mobbningsutredning på fackets begäran. Den gjordes av en enda chef. 

Mobbningsutredningen, som fick plats på ett halvt A4-papper, presenterades på ett 

möte i slutet av april 2010 och visade att arbetsledaren inte hade utsatt 

socialsekreteraren för mobbning. Vid mötet väcktes även frågan om 

socialsekreteraren skulle meddelas en skriftlig varning på grund av vad 

arbetsgivaren menade var bristande kompetens och allvarliga samarbetsproblem.  

 Därefter var socialsekreteraren i princip inte på arbetsplatsen, men han deltog 

vid ett möte i maj 2010. Någon varning kom dock inte att meddelas vid mötet eller 
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vid något senare tillfälle. Istället meddelade arbetsgivaren att de övervägde att 

avskeda honom. Överläggning begärdes med anledning av varslet om avskedande 

och den 10 juni 2010, det vill säga samma dag som socialsekreteraren tog sitt liv, 

skulle en sådan ha ägt rum.98  

 De repressalier som omfattas av visselblåsarlagen är mer ingripande åtgärder, 

som till exempel avskedande, men även fråntagande av arbetsuppgifter, orimligt 

hög arbetsbelastning, försämrade förmåner, andra negativa förändringar av 

anställningsförhållandena, trakasserier, oberättigat dåliga vitsord, tillrättavisande 

utskällningar och utfrysning på arbetsplatsen. Det framgår även av propositionen 

till visselblåsarlagen att det är tillräckligt att en åtgärd kan leda till negativa 

konsekvenser för arbetstagaren för att det ska anses röra sig om en repressalie.99  

 Det kan således anses uppenbart att det socialsekreteraren fick utstå efter att 

röster höjts, både från hans egen sida och hans arbetskollegors sida, kring det 

allvarliga missförhållandet runt honom är att klassificera som repressalier enligt 

visselblåsarlagens mening med hänsyn till de negativa konsekvenser och 

förändringar han fick utstå i sin anställning. Särskilt det kommande, ogrundade, 

avskedandet. Ett avskedande kan, som framgår ovan, vara en repressalie som 

omfattas av skyddet i visselblåsarlagen vilket innebär att arbetstagaren kan ha rätt 

till skadestånd om lagens övriga krav är uppfyllda vilket jag menar är situationen 

i Krokomfallet.  

 Det öppnar således upp för en ny möjlighet till upprättelse, genom ekonomisk 

kompensation i form av skadestånd, för de som utsatts för repressalier enligt 

förfarandet ovan. Ytterligare en positiv effekt av visselblåsarlagens tillämplighet 

på mobbning är att det skulle kunna leda till att fler fall av mobbning på 

arbetsplatsen uppmärksammades och hanterades med större allvar och mer respekt 

än idag. Det skulle också kunna avskräcka arbetsgivare från att straffa utsatta 

arbetstagare på olika sätt, till exempel genom utfrysning och försök att göra sig av 

med dem genom felaktiga avskedanden.  

 

                                              
98 Hovrätten mål nr 399–14. 
99 Prop 2015/16:128, s 100–102.  
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4.2.3 Visselblåsarlagens parallella skydd  

Krokomfallet är ett exempel på när olika regelsystem möts. Det 

arbetsmiljörättsliga som har stöd i AML, det arbetsrättsliga som har stöd i LAS 

och det straffrättsliga som har stöd i BrB. Generellt sett kan, vid mobbning, även 

olika ersättningsregler bli aktuella, som SFB:s regler om ersättning vid arbetsskada 

och SkL. Varje regelsystem har sina utgångspunkter och existerar parallellt med 

varandra.100 Visselblåsarlagen utgör, sedan den trädde i kraft, ytterligare en del av 

dessa olika regelsystem och är således ytterligare en lag, ett skydd, som ska verka 

parallellt med annan lagstiftning på arbetsrättens område.101  

 Vissa menar att en del konfliktsituationer kommer att upplevas vid den 

praktiska tillämpningen av visselblåsarlagen medan regeringen menar att 

tillämpningsfrågor rörande förhållandet till andra regler får lösas utifrån samma 

principer som gäller förhållandet mellan andra olika arbetsrättsliga 

lagstiftningar.102 

 Således uppstår frågan om visselblåsarlagen kan tänkas utgöra ett sådant 

särskilt och parallellt skydd när problem i den psykosociala arbetsmiljön inte kan 

lösas på ett rättvist sätt och på det sätt som förväntas, det vill säga mellan parterna 

på arbetsplatsen, utan istället klaras upp genom att arbetstagaren utsätts för 

repressalier av sin arbetsgivare.103 

  Angående det kommande avskedet i Krokomfallet konstaterade hovrätten att 

det var en brist att skicka ut underrättelsen om tilltänkt avsked i socialsekreterarens 

ärende, med hänsyn till att det var "tämligen klart att det inte fanns tillräckliga skäl 

för avskedande". Hovrätten uttalade också att ett felaktigt avskedande inte utgör 

ett arbetsmiljöbrott men att det däremot kan ogiltighetförklaras och ge rätt till 

skadestånd inom ramen för en arbetsrättslig tvist.104 

 Låt oss ändra situationen i Krokomfallet till att socialsekreteraren inte tar sitt 

liv, blir avskedad och startar en arbetsrättslig tvist om detta. I sådana fall skulle 

                                              
100 Steinberg, s 412. 
101 Prop 2015/16:128, s 94. 
102 Se avsnitt 3.3.1. 
103 Se avsnitt 2.2. 
104 Hovrätten mål nr 399–14. 
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han ha haft möjlighet att åberopa visselblåsarlagen parallellt till annan lagstiftning. 

Visselblåsarlagen utgör visserligen inte någon möjlighet att ogiltigförklara ett 

avskedande men en arbetstagare kan få upprättelse genom ytterligare skadestånd 

utöver annan lagstiftning som också ger rätt till skadestånd. På så vis kan 

visselblåsarlagen anses utgöra det parallella skydd det är avsett att vara i vissa 

situationer. (Som nämnts ovan kan ett avskedande eller en uppsägning 

ogiltigförklaras enligt 34–35 §§ LAS om det från arbetsgivarens sida inte är sakligt 

grundat eller om en arbetstagare blivit avskedad under omständigheter som inte 

ens skulle ha räckt till för en giltig uppsägning). 

 Som hovrätten uttalar är vidare ett felaktigt avskedande inte ett 

arbetsmiljöbrott men eftersom visselblåsarlagen med rekvisitet ”i arbetsgivarens 

verksamhet” i dess 1 § också inkluderar arbetsmiljöfrågor och frågor som rör 

förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare anser jag att visselblåsarlagen 

kan ses som en förlängande arm till det befintliga arbetsmiljörättsliga regelverket 

kring mobbning på arbetsplatsen.  

 Sammantaget skulle jag, mot denna bakgrund, vilja påstå att 

visselblåsarlagen i vissa fall av mobbning på arbetsplatsen kan göra skillnad 

genom att utgöra ett ytterligare skydd och på så vis även en ny möjlighet till 

upprättelse.  
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5 Avslutning 

 

Det är, med hänsyn till det svaga skydd och få upprättelsealternativ som finns för 

de som utsätts för mobbning i arbetslivet, särskilt intressant att diskutera 

visselblåsarlagens tillämplighet vid mobbning på arbetsplatsen. Mobbning som ett 

allvarligt missförhållande har inte uttryckligen kommenterats i varken förarbeten, 

doktrin eller domstol. Det är emellertid önskvärt att det sker eftersom det finns 

goda skäl att anta att visselblåsarlagen skulle få positiva effekter i fall av mobbning 

på arbetsplatsen.  

Frågan om vilka arbetstagare som kan anses omfattas av visselblåsarlagens 

skydd är av betydelse för vilken verkan visselblåsarlagen kan väntas få på 

mobbning i arbetslivet. Omfattas bara den arbetstagare som slår själva larmet kan 

visselblåsarlagens positiva effekt förväntas bli något svagare, än om även den 

arbetstagare larmet handlar om också omfattas. Vad som gäller är utifrån det som 

framkommer i förarbetena öppet för tolkning varför det finns ett intresse i att det 

tydliggörs. Min slutsats är dock att en arbetstagare som slår larm om sin egen 

mobbningssituation, en arbetstagare som slår larm om en arbetskollegas 

mobbningssituation och den arbetstagare larmet handlar om borde omfattas av 

visselblåsarlagens repressalieskydd. 

Sammanfattningsvis kan visselblåsarlagen, utifrån den rättsliga 

argumentationen i denna framställning, anses tillämplig vid mobbning på 

arbetsplatsen. Mobbning borde alltså utgöra ett allvarligt missförhållande i 

visselblåsarlagens mening. Åtminstone de allvarligare fallen av mobbning där 

situationen kan utgöra fara för liv och hälsa.  

Visselblåsarlagen utgör också på så vis ett särskilt och parallellt skydd i 

förhållande till annan lagstiftning på arbetsrättens område och en ny möjlighet till 

upprättelse, i form av skadestånd, i vissa fall av mobbning på arbetsplatsen. 

  



49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

50 

 

 

Källförteckning  

 

Offentligt tryck 

Propositioner 

Prop 2015/16:128. Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår 

larm om allvarliga missförhållanden. 

Prop 2007/08:95. Ett starkare skydd mot diskriminering. 

Prop 1993/94:186. Ändringar i arbetsmiljölagen. 

Prop 1992/93:141. Om ändring i brottsbalken m.m. 

Prop 1990/91:140. Arbetsmiljö och rehabilitering.  

Prop 1976/77:149. Om arbetsmiljölag m.m. 

 

Statens offentliga utredningar 

SOU 2014:31. Visselblåsare – Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om 

allvarliga missförhållanden. 

 

Arbetsmiljöverket 

AFS 2015:4. Organisatorisk och social arbetsmiljö. 

AFS 2001:1. Systematiskt arbetsmiljöarbete. 

AFS 1994:1. Arbetsanpassning och rehabilitering. 

AFS 1993:17. Kränkande särbehandling i arbetslivet. 

 

Arbetsmiljöstatistik Rapport 2017:1. Arbetsskador 2016. 

Arbetsmiljöverkets konsekvensutredning till de nya föreskrifterna AFS 2015:4 

Organisatorisk och social arbetsmiljö, REM 2011/101340, Remiss 2014-09-16. 

 

 



51 

 

Remissyttranden 

(A2014-2170-ARM), Dnr: V 2014/1430. Lunds universitet, Remissyttrande 

2014-11-19. 

(A2014-2170-ARM), Dnr: 130/2014. Svenskt Näringsliv, Remissyttrande 2014-

10-31. 

(A2014/2170/ARM). Arbetsgivaralliansen och Arbetsgivarföreningen KFO, 

Remissyttrande 2014-10-30. 

(A2014/2170/ARM). Göteborgs universitet, Remissyttrande 2014-10-30. 

(A2014-2170-ARM), Rnr: /ÖL. Idea, Remissyttrande 2014-10-30. 

(A2014-2170-ARM), Dnr: 14–0069. TCO, Remissyttrande 2014-10-30. 

(A2014/2170/ARM). Vision, Remissyttrande 2014-10-30. 

(A2014-2170-ARM), Ärende LED 2014/258. Diskrimineringsombudsmannen, 

Remissyttrande 2014-10-29. 

(A2014-2170-ARM), Dnr: R 57–2014. Riksdagens ombudsmän (JO), 

Remissyttrande 2014-10-29. 

(A2014-2170-ARM), JURFAK 2014/40. Uppsala universitet, Remissyttrande 

2014-10-29. 

(A2014-2170-ARM), Rnr: 51:14. Sveriges Ingenjörer och Saco, Remissyttrande 

2014-10-27. 

(A2014-2170-ARM), Rnr: 30601–2014/1507. Vårdförbundet, Remissyttrande 

2014-10-24. 

(A2014/2170/ARM). Lärarförbundet, Remissyttrande 2014-10-21. 

(A2014-2170-ARM), Dnr: 20140265. LO, Remissyttrande 2014-10-20. 

(A2014-2170-ARM), Dnr: 2014/51 810. Svenska Journalistförbundet 

(Journalistförbundet), Remissyttrande 2014-10-02. 

(A2014-2170-ARM), Dnr: 153/14. Lärarnas Riksförbund, Remissyttrande 2014-

09-24. 

 

Övrigt offentligt tryck 

Motion 2015/16:2559. Vuxenmobbning på arbetsplatser. 

Motion 2015/16:2411. Mobbning. 



   

52 

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2013/14:AU5. Arbetsmiljö. 

Von Otter, C., Aktivt arbetsliv – om dagens behov och framtidens möjligheter, 

Arbetslivsinstitutet 2004.  

 

Europarådet  

Recommendation CM/Rec (2014)7 of the Committee of Ministers to member 

States on the protection of whistleblowers.  

 

Litteratur 

Ericson, B., & Gustafsson, K., Arbetsmiljölagen – Med kommentar, fjortonde 

upplagan, Studentlitteratur, 2014.  

 

Kleinman, J., Rättsdogmatisk metod. I: Juridisk metodlära, Studentlitteratur, 

2013, s 21–45. 

 

Steinberg, M., Mobbing på arbetsplatsen. Räcker lagarna till? I: Festskrift till 

Catharina Calleman i rättens utkanter, Iustus Förlag, 2014, s 411–434.  

 

Steinberg, M., Rättsliga aspekter på den psykosociala arbetsmiljön – en översikt, 

Ny Juridik 3:15, s 57–75. 

 

Rättsfallsförteckning  

Europadomstolen 

Guja v. Moldova, dom den 12 februari 2008 i mål nr 14277/04. 

 

Högsta domstolen 

HD mål nr B 1758–15. 

 

Hovrätten 

Hovrätten mål nr 399–14. 

 



53 

 

Tingsrätten 

Tingsrätten mål nr B 2863–11. 

 

Arbetsdomstolen  

AD 2011 nr 15. 

AD 2012 nr 27. 

 

Övriga källor 

Internetkällor  

http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/Amnen/Mobbning/, (2017-04-11). 

http://www.dagensjuridik.se/2016/05/expertkommentar-tommy-iseskog-I, (2017-

04-12). 

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-

vald/mobbning/, (2017-05-08). 


