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1 Inledning  
 

1.1 Bakgrund 

Utvecklingen har gått mot en ökad privatisering av olika offentligt finansierade 

verksamheter särskilt inom välfärden, såsom vård, skola och omsorg.  Arbetstagare inom 

sådan verksamhet går därigenom från att vara offentligt anställda till att bli anställda i 

privat verksamhet. Att arbetstagarna övergår till att bli privatanställda innebär att deras 

möjligheter att externt påtala missförhållanden i verksamheten påverkas. 

 En arbetstagare som externt påtalar missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet, en s.k. 

visselblåsare, tillerkänns nämligen olika starkt skydd för sitt handlande beroende av om 

denne är offentlig- eller privatanställd. Den i Regeringsformen och Europakonventionen 

stadgade yttrandefriheten samt det grundlagsfästa meddelarskyddet tillförsäkras den 

enskilde gentemot det allmänna. Bestämmelserna är därför inte direkt tillämpliga i 

förhållandet mellan enskilda. Detta innebär att inom den offentliga sektorn kan anställda 

göra gällande sin rätt till yttrandefrihet samt meddelarskydd gentemot det allmänna i 

egenskap av arbetsgivare. Inom den privata sektorn däremot är möjligheterna för 

arbetstagare att påtala missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet en fråga om en 

avvägning mellan å ena sidan den lojalitetsplikt som följer av anställningsförhållandet och å 

andra sidan arbetstagarens kritikrätt som utvecklats i Arbetsdomstolens praxis. Det blir då 

fråga om en intresseavvägning och en proportionalitetsbedömning med hänsyn till 

omständigheterna i det aktuella fallet.  

 När en offentlig verksamhet övergår till att bedrivas i privatregi minskar alltså skyddet 

för visselblåsare inom verksamheten. Samtidigt har privatiserade verksamheter fortfarande 

en stark koppling till det allmänna då de är fortsatt offentligt finansierade. Det finns därför 

ett starkt allmänintresse för insyn i verksamheten och hur de offentliga medlen används. 

 Beträffande privatiserade verksamheter inom välfärden, såsom vård, skola och omsorg 

finns det även ett starkt allmänhetens intresse av insyn avseende kvaliteten på de tjänster 

som erbjuds. De grupper som är föremål för verksamheten är nämligen ofta extra 

skyddsvärda och kan ha begränsade möjligheter att själva påtala missförhållanden i 

verksamheten.  

 Det kan ifrågasättas hur allmänintresset av insyn i offentligt finansierad privat 
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verksamhet tillgodoses med hänsyn till den reglering som idag finns avseende skydd för 

visselblåsare i sådan verksamhet. 

 

1.3 Syfte och avgränsning 

Uppsatsen syftar till att belysa och kritiskt analysera skyddet för visselblåsare i offentligt 

finansierad privat verksamhet. Som ett led i att uppnå detta syfte avser jag att inledningsvis 

utreda gällande rätt på området för att identifiera vilket skydd som i dagsläget finns i 

svensk rätt för denna grupp av arbetstagare. Vidare avser jag att anlägga ett de lege ferenda 

perspektiv och identifiera centrala rättsliga argument som kan anföras i en diskussion kring 

huruvida detta skydd bör utvidgas. Eftersom framställningen görs inom ramen för en 

examensuppsats på juristutbildningen är den inte avsedd att vara en heltäckande utredning 

av samtliga för- och motargument som kan anföras i frågan. Uppsatsen syftar inte heller till 

att slutgiltigt svara på frågan huruvida en utvidgning bör ske eller inte. Istället är 

ambitionen att utreda centrala aspekter som kan sägas tala för och mot en utvidgning i syfte 

att belysa problematiken. 

 Fokus i uppsatsen ligger på att behandla skyddet avseende visselblåsare särskilt i 

offentligt finansierad privat verksamhet och inte visselblåsare i privat verksamhet i 

allmänhet. I uppsatsen redogörs det dock även för skyddet för andra grupper av arbetstagare 

men då främst i ett illustrativt syfte. 

 Vidare har uppsatsen särskilt inriktats på sådan verksamhet som bedriver vård, skola och 

omsorg. Sådan verksamhet rör särskilt skyddsvärda personer och ett extra starkt 

allmänintresse finns därför för insyn i verksamheten. 

 Den arbetsrättsliga regleringen rörande anställningsskydd är av central betydelse inom 

ramen för denna framställning. Denna reglering skiljer sig mycket åt beträffande 

tillsvidareanställda arbetstagare och arbetstagare som är anställda under andra former, 

såsom visstidsanställda eller anställda genom bemanningsföretag. Denna framställning 

avgränsas till att behandla endast situationen för tillsvidareanställda arbetstagare. 

 

1.3 Metod 

I denna uppsats har en rättsdogmatisk metod med utgångspunkt i rättskälleläran använts för 
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att uppnå uppsatsens syfte. 

 Lagtext, förarbeten, praxis och doktrin har studerats och analyserats i syfte att utreda 

gällande rätt avseende vilket skydd som i dagsläget finns för visselblåsare i offentligt 

finansierad privat verksamhet. De rättsfrågor som behandlas inom ramen för denna uppsats 

har till stor del sin grund i praxis, avgöranden från Arbetsdomstolen och Europadomstolen 

har därför varit en central del.  

 I uppsatsen har det även anlagts ett de lege ferenda perspektiv där det redogjorts för 

centrala rättsliga argument i diskussionen kring en eventuell utvidgning av skyddet för 

visselblåsare i offentligt finansierad privat verksamhet. I denna del har förarbeten spelat en 

central roll för att identifiera grundläggande intressen och överväganden som ligger bakom 

den reglering som finns på området idag. Uttalanden i förarbetena har sedan tagits som 

utgångspunkt för ett resonemang kring eventuell framtida reglering.  

 Europakonventionen och Europadomstolens praxis har inom ramen för denna uppsats 

studerats och analyserats utifrån två perspektiv. Inom ramen för utredningen av gällande 

rätt har dessa källor studerats i dess egenskap av svensk lag. Inom ramen för en de lege 

ferenda diskussion har dessa källor istället studerats i dess egenskap av en folkrättslig 

konvention.  

 

1.4 Terminologi 

Det finns ingen vedertagen juridisk definition av begreppet visselblåsare. Inom ramen för 

denna uppsats avses med begreppet en arbetstagare som externt påtalar missförhållanden 

inom arbetsgivarens verksamhet. I viss doktrin används istället den engelskspråkiga 

versionen av begreppet, ”whistle-blower”. Inom ramen för denna uppsats kommer dock 

den svenska översättningen att användas då det är fördelaktigare ur en språklig och 

grammatisk aspekt. 

 

1.5 Disposition 

Inledningsvis introduceras centrala utgångspunkter för framställningen. Därefter följer en 

deskriptiv del där det redogörs för gällande rätt avseende vilket skydd som finns i svensk 

rätt idag för visselblåsare i offentligt finansierad privat verksamhet. I den efterföljande 

delen redogörs det för centrala rättsliga argument som kan anföras i en diskussion kring en 



 4 

eventuell utvidgning av skyddet. Avslutningsvis följer ett avsnitt där det förs en diskussion 

kring vilken typ av reglering som kan vara lämplig om en utvidgning av skyddet blir aktuell. 

 

 

2 Något om offentligfinansierad privat verksamhet  
 

Samhällsutvecklingen har gått mot att allt fler offentligt finansierade verksamheter, särskilt 

inom vård, skola och omsorg bedrivs i privat regi. Detta har även medfört att andelen 

privatanställda inom denna typ av verksamhet har ökat i förhållande till de som är offentligt 

anställda. 

 Som ett exempel på denna utveckling kan nämnas att kommunernas inköp av 

verksamhet inom vård och omsorg från privata företag mellan år 2003 och år 2010 ökade 

från att uppgå till ca 14 miljarder kronor till ca 24 miljarder kronor. Landstingens inköp av 

verksamhet inom hälso- och sjukvård från privata företag år 2003 uppgick till ca 13 

miljarder kronor, motsvarande siffra var år 2010 var ca 20 miljarder kronor. Vidare skedde 

en ökning av kommunernas inköp av verksamhet inom utbildning av privata företag, år 

2003 uppgick inköpen till ca 8 miljarder kronor och motsvarande summa år 2010 var ca 20 

miljarder kronor.1 

 

 

3 Den arbetsrättsliga utgångspunkten 
 

Som redogjorts för ovan används i denna uppsats en definition av begreppet ”visselblåsare” 

som förutsätter att den som påtalar missförhållanden är en arbetstagare. Vidare förutsätts att 

de uppgifter som offentliggörs är sådana som arbetstagaren fått kännedom inom ramen för 

anställningen. Även om det i själva definitionen därigenom ligger en stark koppling till 

arbetslivet bör det dock framhållas att den rättsliga problematiken kring visselblåsning kan 

aktualisera en rad olika rättsområden. Med frågan om vilket rättsligt skydd en visselblåsare 

har, avses på vilket sätt en visselblåsare skyddas mot olika negativa konsekvenser till följd 

                                                
1 Leonardsson, Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2010, Statistiska Centralbyrån, s.17 ff. 
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av dennes handlande. De konsekvenser som kan drabba en visselblåsare kan vara t.ex. av 

straffrättslig natur såsom åtal för förtal eller brott mot tystnadsplikt. Inom ramen för denna 

framställning är det dock de arbetsrättsliga konsekvenserna som kommer att behandlas. 

 Nedan kommer det därför att redogöras för vilka arbetsrättsliga konsekvenser som kan 

aktualiseras vid visselblåsning och regleringen kring dessa. 

 

3.1 Arbetsrättsliga sanktioner i anställningsförhållandet 

Frågan om vilket skydd en visselblåsare åtnjuter innebär i ett arbetsrättsligt sammanhang i 

vilken utsträckning en visselblåsare är skyddad mot att drabbas av påföljder från 

arbetsgivaren till följd av handlandet. För den fortsatta framställningen kan det därför vara 

av värde att här inledningsvis kortfattat redogöras några av de påföljder som kan 

aktualiseras vid visselblåsning. De påföljder som kommer att redogöras för i det följande är 

uppsägning, avskedande samt disciplinär bestraffning. 

 Beträffande uppsägning uppställs det i 7§ lagen (1982:80) om anställningsskydd, (LAS), 

ett krav på att en uppsägning måste vara sakligt grundad. För att uppfylla kravet på saklig 

grund krävs det, om det inte är fråga om arbetsbrist, i regel att arbetstagaren brutit mot eller 

inte uppfyllt väsentliga förpliktelser som följer av anställningsavtalet.2 

 Kravet på saklig grund vid uppsägning gäller endast ifråga om tillsvidareanställda. 

Tidsbegränsade anställningar upphör vid slutet av anställningsperioden och en arbetstagare 

med tidsbegränsad anställning kan i regel inte sägas upp i förtid. 3  Som nämnts 

inledningsvis är dock denna framställning avgränsad till regleringen beträffande 

tillsvidareanställda arbetstagare. Problematiken kring t.ex. arbetstagare som är 

visstidsanställda eller anställda genom bemanningsföretag kommer därför inte att 

ytterligare utvecklas här. 

 Om en uppsägning inte anses sakligt grundad kan den på yrkan av arbetstagaren 

förklaras ogiltig av domstolen i enlighet med 34§ 1st. LAS. Viktigt att notera är dock att en 

sådan dom inte genomdrivas exekutivt. En arbetsgivare kan nämligen vägra att rätta sig 

efter en sådan dom och den uppsagda arbetstagaren har då istället rätt till skadestånd enligt 

                                                
2 Källström och Malmberg, Anställningsförhållandet, s.44 f. 
3 A.a.s.43 
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39§ LAS.4 

 Beträffande avskedande uppställs det högre krav för att en sådan påföljd ska kunna 

vidtas. Enligt 18§ LAS krävs det nämligen att arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden 

enligt anställningsavtalet. En sådan påföljd kan ogiltigförklaras endast om det inte ens 

förelegat saklig grund för uppsägning. En dom varigenom ett avskedande ogiltigförklarats 

kan inte heller genomdrivas exekutivt i likhet med vad som gäller beträffande uppsägning 

utan även här utgår då istället skadestånd.5    

 Som exempel på disciplinära påföljder som kan vidtas inom ramen för 

anställningsförhållandet kan nämnas utdelandet av varningar och löneavdrag. För att en 

disciplinär påföljd till följd av brott mot det personliga anställningsavtalet ska kunna vidtas 

krävs det att en sådan åtgärd har stöd i avtalet. Om det istället är fråga om en påföljd till 

följd av brott mot kollektivavtal eller mot lagen (1976:580) om medbestämmande i 

arbetslivet, (MBL), krävs det enligt 62§ MBL att stöd för sådana påföljder finns stadgade i 

kollektivavtal. Kravet på stöd i kollektivavtal aktualiseras i praktiken främst i fråga om 

olovliga stridsåtgärder.6 

 De arbetsrättsliga sanktioner som redogjorts för i det föregående utgör exempel på 

påföljder som kan aktualiseras beträffande visselblåsning.  Även andra sanktioner, såsom 

omplacering och utebliven befordran, kan bli aktuella men med hänsyn till denna 

framställnings begränsade omfattning kommer de inte redogöras för mer ingående.  

 

 

4 Lojalitet och kritik i anställningsförhållandet 
 

Som framgått ovan handlar frågan om vilket skydd en visselblåsare har om huruvida 

visselblåsaren är skyddad från att utsättas för arbetsrättsliga påföljder till följd av sitt 

handlande. Huruvida arbetsrättsliga påföljder kan riktas mot en arbetstagare eller inte 

avgörs i grunden av om visselblåsaren genom sitt handlande kan anses ha brutit mot sina 

förpliktelser enligt anställningsavtalet. 

 Utöver arbetstagarens huvudsakliga förpliktelse att utföra sina arbetsuppgifter anses det 
                                                
4 Källström och Malmberg, Anställningsförhållandet, s.45 
5 A.a.s.45 
6 A.a.s.55 f. 
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av anställningsförhållandet följa en skyldighet för arbetstagaren att vara lojal gentemot sin 

arbetsgivare. 7  Arbetstagarens lojalitetsplikt kan sammanfattningsvis sägas innebära en 

allmän förpliktelse att inte skada arbetsgivaren.8 

 Visselblåsning kan i regel antas innebära att ofördelaktiga uppgifter om arbetsgivaren 

kommer till allmänhetens kännedom. Genom sitt handlande kan arbetstagaren därför skada 

arbetsgivaren och därigenom bryta mot lojalitetsplikten. En viss kritikrätt tillkommer dock 

arbetstagaren trots dennes lojalitetsplikt. Kritikrätten innebär att arbetstagaren har rätt att i 

viss omfattning kritisera arbetsgivaren utan att arbetstagaren därigenom anses bryta mot 

sina förpliktelser enligt anställningsavtalet.9    

 Det finns alltså beträffande visselblåsning en grundläggande intressemotsättning mellan 

å ena sidan arbetstagarens lojalitetsplikt och å andra sidan dennes kritikrätt. 

Lojalitetsplikten och kritikrätten har sin grund i Arbetsdomstolens praxis men kommer 

även till uttryck i bestämmelser i lag och avtal. Vid bedömningen av huruvida en 

visselblåsare åtnjuter skydd för sina uttalanden görs det en avvägning mellan dessa två 

motstående intressen. 

 I den nuvarande regleringen avseende lojalitetsplikt och kritikrätt i 

anställningsförhållandet görs en uppdelning mellan å ena sidan privatanställda och å andra 

sidan offentliganställda. Beträffande särskilt arbetstagare inom offentlig finansierad privat 

verksamhet finns det i svensk rätt ingen särreglering. Denna grupp av arbetstagare omfattas 

således av den reglering som avser privatanställda i allmänhet, trots att verksamheten har 

starka kopplingar till det allmänna.   

 För att beskriva vilket skydd visselblåsare i dagsläget har kommer det att i det följande 

redogöras för regleringen rörande den arbetsrättsliga lojalitetsplikten och kritikrätten. 

Lojalitetsplikten och kritikrätten har, som nämnts, sin grund i Arbetsdomstolens praxis och 

en redogörelse för denna utveckling kommer att göras inledningsvis. Därefter kommer det 

att redogöras för hur lojalitetsplikten och kritikrätten även kommer till uttryck i 

bestämmelser i lag och avtal. 

                                                
7 Källström och Malmberg, Anställningsförhållandet, s.244 
8 Schmidt, Löntagarrätt, s.257 samt hänvisningar därtill i Arbetsdomstolens praxis, se bl.a. AD 1994 nr 79 
9 Källström och Malmberg, Anställningsförhållandet, s.256 
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4.1 Den arbetsrättsliga lojalitetsplikten respektive kritikrätten 

 

4.1.1 Allmänt om lojalitetsplikten 

De huvudsakliga förpliktelserna som följer av ett anställningsförhållande är arbetsgivarens 

skyldighet att betala ut lön respektive arbetstagaren skyldighet att utföra sina 

arbetsuppgifter. Utöver dessa huvudförpliktelser anses det dock även direkt av 

anställningsförhållandet följa vissa biförpliktelser rörande hur arbetsgivaren och 

arbetstagaren ska agera i förhållandet dem emellan. Den lojalitetsplikt som åligger 

arbetstagaren gentemot sin arbetsgivare utgör en sådan biförpliktelse. Omfattningen av 

denna underförstådda lojalitetsplikt har utvecklats närmare i praxis.10  

 Anställningsavtalet skiljer sig till sin natur från andra förmögenhetsrättsliga avtal. 

Istället för att utgöra ett avtal avseende endast förmögenhetsrättsliga prestationer grundar 

anställningsavtalet ett mer personligt förhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare. På 

grund av anställningsavtalets personliga natur är den underförstådda lojalitetsplikten mellan 

de avtalsslutande parterna i ett anställningsavtal mer omfattande än de krav på lojalitet som 

ställs generellt vid ingående av förmögenhetsrättsliga avtal.11 

 Lojalitetsplikten i anställningsförhållandet innebär ett ömsesidigt krav på lojalitet mellan 

arbetsgivare och arbetstagare. För arbetstagarens del kan kravet på lojalitet sägas innebära 

en förpliktelse att i vissa situationer sätta arbetsgivarens intressen framför sina egna.12 

Denna förpliktelse innefattar bl.a. en skyldighet för arbetstagaren att inte begå brott som 

kan påverkar arbetet, arbetsgivaren eller arbetskamraterna, eller att bedriva med 

arbetsgivaren konkurrerande verksamhet. 13  Den del av lojalitetsplikten som dock är av 

intresse inom ramen för denna uppsats är arbetstagarens skyldighet att inte externt kritisera 

arbetsgivaren och därigenom skada dennes intressen. 

4.1.2 Allmänt om kritikrätten 

Trots den lojalitetsplikt som följer av anställningsförhållandet anses arbetstagare ha rätt att i 

                                                
10 Källström och Malmberg, Anställningsförhållandet, s.244 
11 A.a.s. 244 f. 
12 Schmidt, Löntagarrätt, s.257 f. 
13  Källström och Malmberg, Anställningsförhållandet, s.245 ff. 
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viss omfattning att rikta kritik mot arbetsgivaren, arbetstagarens s.k. kritikrätt. Med 

kritikrätt avses i detta sammanhang en arbetstagares rätt att externt rikta kritik mot sin 

arbetsgivare. Rätten att internt kritisera arbetsgivaren kommer alltså inte att redogöras för 

inom ramen för denna framställning.  

 Ett öppet samhällsklimat där det finns utrymme att framföra sina åsikter även om dessa 

är kritiska utgör en förutsättning för demokratin. På samma sätt utgör kritikrätten inom 

arbetslivet en förutsättning för goda arbetsförhållanden på arbetsplatsen och ett gott 

arbetsresultat. Vidare är kritikrätten en viktig förutsättning för den fackliga verksamheten 

vilken i sig spelar en avgörande roll inom det svenska arbetsrättsliga systemet.14 

 

4.1.3 Lojalitetsplikten- respektive kritikrätten i Arbetsdomstolens praxis 

Vid bedömningen av omfattningen av arbetstagarens lojalitetsplikt respektive kritikrätt gör 

Arbetsdomstolen en intresseavvägning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. I 

Arbetsdomstolens praxis kan det utläsas vilka omständigheter som det särskilt tas hänsyn 

till vid denna bedömning.   

 Vilken ställning arbetstagaren har i verksamheten är en omständighet som det läggs vikt 

vid. Ju högre ställning arbetstagaren har desto mer lojalitet kan arbetsgivaren förvänta sig 

av denne.15 

 Vidare har Arbetsdomstolen fastslagit att lojalitetsplikten inte per automatik utgör ett 

hinder för arbetsarbetstagaren att påtala missförhållanden inom arbetsgivarens verksamhet 

hos behörig myndighet. Sådana uttalanden kan istället anses skyddas av kritikrätten. Enbart 

det faktum att kritiken framförs inom ramen för en anmälan till myndighet gör dock inte att 

de kritiska uttalandena skyddas av kritikrätten. Sådan kritik kan under vissa omständigheter 

anses utgöra ett illojalt handlande och övriga omständigheter i det enskilda fallet måste 

vägas in i bedömningen. Arbetsdomstolen har i sammanhanget vidare uttalat att ju 

allvarligare missförhållanden det rör sig om desto svagare anses lojalitetsplikten vara.16 

 Av Arbetsdomstolens praxis följer det vidare att problem på arbetsplatsen i första hand 

ska försökas lösas genom dialog mellan arbetstagare och arbetsgivare. En omständighet 

som enligt Arbetsdomstolen därför är av stor vikt vid i bedömningen är huruvida 
                                                
14 AD 1982 nr 110, se även Glavå, Arbetsrätt, s.602  
15 AD 2006 nr 103, se även Lunning och Toijer, Anställningsskydd – en lagkommentar, s.400 
16 AD 1986 nr 95, se även A.a.s.402 
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arbetstagaren först vänt sig till arbetsgivaren med kritiken för att försöka komma till rätta 

med missförhållandena.17 

 En annan omständighet av betydelse för bedömningen är vilka syften arbetstagaren har 

med att framföra kritiken. I mål där arbetstagarens kritik haft i direkt syfte att skada 

arbetsgivaren har arbetsdomstolen kommit fram till att handlandet ansetts vara illojalt och 

inte skyddat av kritikrätten.18 

 Kritikens riktighet är också av betydelse för bedömningen. Arbetsdomstolen har uttalat 

att något ovillkorligt krav på att kritiken i efterhand ska vara att bedöma som välgrundad 

uppställs inte.19  I detta sammanhang har Arbetsdomstolen vidare uttalat att det inte främst 

ska läggas vikt vid huruvida påståenden är rättsligt hållbara. Arbetstagaren ges i det 

avseendet, såsom Arbetsdomstolen uttrycker det, ”en betydande marginal”. Istället bör det 

läggas vikt vid om arbetsarbetstagaren saknat grund för påstående utifrån de faktiska 

omständigheterna, vilket i så fall kan anses tala för att arbetstagarens handlande varit 

illojalt. 20  Kritikens riktighet är alltså en omständighet som det tas hänsyn till och 

välgrundad kritik talar för att handlandet inte inneburit ett åsidosättande av 

lojalitetsplikten. 21  Kritik som däremot saknar grund talar för att uttalandena inte är 

acceptabla.22 

 Även om arbetstagare har rätt att i viss mån kritisera sin arbetsgivare har 

Arbetsdomstolen fastslagit att arbetsgivaren inte ska behöva tolerera kritik som utgörs av 

osanna beskyllningar eller allvarligare kränkningar.23 

 Beträffande offentligt finansierad privat verksamhet kan särskilt rättsfallet AD 1997 nr 

57 uppmärksammas. Detta mål rörde kritik som arbetstagare framfört avseende ett privat 

företag som bedrev ambulansverksamhet, en verksamhet som tidigare tillhandahållits av 

landstinget. Arbetsdomstolen fäste här vikt vid omständigheten att den aktuella 

verksamheten var skattefinansierad och av stor betydelse för invånarna. Därigenom menade 

Arbetsdomstolen att det förelåg ett stort allmänintresse för de offentliggjorda uppgifterna, 
                                                
17 Bl.a. AD 1986 nr 95, AD 1994 nr 79 och AD 1997 nr 57, se även Källström och Malmberg, 

Anställningsförhållandet, s.257 
18 AD 1986 nr 95 och AD 1988 nr 67, se även Lunning och Toijer, Anställningsskydd – en lagkommentar 

s.402 
19 AD 1982 nr 159, se även Källström och Malmberg, Anställningsförhållandet, s.256 
20 AD 1986 nr 95, se även Lunning och Toijer, Anställningsskydd – en lagkommentar, s.402 
21 AD 1997 nr 57, se även Källström och Malmberg, Anställningsförhållandet, s.256 
22 AD 1986 nr 95, se även A.a.s.256   
23 AD 2005 nr. 124, se även A.a.s.256 
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vilket var en omständighet av betydelse för bedömningen.24 

 Sammanfattningsvis kan det alltså sägas att vid bedömningen av huruvida en 

visselblåsare skyddas av kritikrätten eller inte har Arbetsdomstolen i sin praxis identifierat 

omständigheter som ska tas särskild hänsyn till. Därav följer att arbetstagaren i första hand 

ska försöka komma till rätta med missförhållandena genom att framföra kritiken direkt till 

arbetsgivaren. Därutöver har det uttalats att ju allvarligare kritik det är fråga om desto 

svagare är lojalitetsplikten. Vidare har omständigheter såsom vilka syften arbetstagaren har 

för att framföra kritiken, uppgifternas riktighet och allmänintresset av uppgifterna av 

betydelse för bedömningen. 

 Arbetsdomstolens bedömning beträffande visselblåsning illustreras tydligt i det tidigare 

nämnda målet AD 1997 nr.57. Målet är vidare av särskilt intresse inom ramen för denna 

framställning då det var fråga om välfärdsverksamhet, ambulanssjukvård, som tidigare 

bedrivits av ett landsting och som nu övergått till att bedrivas i privat regi men fortsatt att 

finansieras av skattemedel. Målet illustrerar därmed tydligt hur rättsläget beträffande 

lojalitetsplikt och kritikrätt ser ut idag för visselblåsare inom just offentlig finansierad 

privat verksamhet och kommer därför att redogöras för mer ingående i det följande. 

 

AD 1997 nr 57  

Tvisten i detta mål rörde frågan huruvida det hade förelegat saklig grund för uppsägning av 

tre ambulansförare vid ett privat företag. Arbetstagarna hade sagts upp med hänvisning till 

att de handlat illojalt gentemot arbetsgivaren då de externt riktat kritik mot arbetsgivarens 

verksamhet genom att ha gjort en anmälan av arbetsgivaren hos en tillsynsmyndighet samt 

att ha uttalat sig i media. 

 I målet hade Arbetsdomstolen att bedöma huruvida arbetstagarna skulle anses ha brutit 

mot lojalitetsplikten eller om deras handlande skulle anses skyddat inom ramen för 

arbetstagarnas kritikrätt. Arbetsdomstolen gjorde en proportionalitetsbedömning där det 

togs hänsyn till en rad olika omständigheter. 

 Vid bedömningen fastslogs det att arbetsgivaren lidit skada av den kritik som framförts. 

Vidare lades det vikt vid bakgrunden till den kritik som framförts och att arbetstagarna 

ansågs ha haft fog för i alla fall en del av kritiken. Den del av kritiken som det ansågs 

                                                
24 AD 1997 nr 57, se även Lunning och Toijer, Anställningsskydd – en lagkommentar, s.399 
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välgrundad var kritik avseende att det varit svårt för personalen att internt nå fram med 

kritik om missförhållandena i verksamheten för att få dessa åtgärdade. Syftet bakom 

arbetstagarnas kritik är en annan omständighet som domstolen tar hänsyn till i sin 

bedömning och det noteras att utredningen inte visar att några syften att skada bolaget legat 

till grund för den kritik som framförts. 

 Särskilt intressant inom ramen för denna framställning är att Arbetsdomstolen i sina 

domskäl vidare framhölls och tillmättes betydelse att det ansågs föreligga ett stort allmän 

intresse för de uppgifter som framkommit genom arbetstagarnas kritik. Det stora 

allmänintresset ansågs följa av att verksamheten var skattefinansierad och av stor betydelse 

för länets invånare. 

 

4.2 Yttrandefrihet 

 

4.2.1 Regeringsformen  

Enligt 2kap 1§ Regeringsformen (1974:152) (RF) är varje medborgare tillförsäkrad 

yttrandefrihet gentemot det allmänna och en inskränkning av yttrandefriheten kräver enligt 

2kap 20§ RF stöd i lag. Vidare stadgas det i RF 2kap 21§ att en sådan inskränkning endast 

får göras för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle och får 

inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som föranlett 

inskränkningen. 

 Yttrandefriheten i RF tillförsäkras medborgarna i förhållande till det allmänna och 

bestämmelsen är därför inte direkt tillämplig i förhållandet mellan enskilda.  

 I arbetslivet åtnjuter därför varje arbetstagare, i egenskap av medborgare, en 

grundläggande yttrandefrihet. Då yttrandefriheten tillförsäkras enskilda i förhållande till det 

allmänna kan en arbetstagare inom offentlig anställning hävda yttrandefrihet gentemot sin 

arbetsgivare. Privatanställda kan däremot inte göra detta på grund av att bestämmelserna 

om yttrandefriheten inte är direkt tillämplig i privata anställningsförhållanden.25 Detta 

medför att yttrandefriheten i RF innebär ett direkt tillämpligt skydd för visselblåsare inom 

offentlig verksamhet men inte för visselblåsare som är privatanställda. 

 Beträffande offentligt anställda följer det av Arbetsdomstolens praxis att en myndighet i 
                                                
25 Källström och Malmberg, Anställningsförhållandet, s.253 
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egenskap av arbetsgivare i regel inte kan ingripa mot en arbetstagare för att denne utnyttjat 

sin yttrandefrihet. Detta även om yttrandena skadat myndighetens anseende eller 

allmänhetens förtroende för myndigheten. Dock finns det ett visst utrymme att för 

arbetsgivaren att vidta åtgärder när arbetstagaren ifråga intar en särskild förtroendeställning 

och direkt ansvarar för myndighetens beslut, eller när yttrandena gett upphov till svåra 

samarbetssvårigheter på arbetsplatsen.26 Med hänsyn till det starka intresset att skydda den 

grundlagsfästa yttrandefriheten ställs det dock höga krav för att en offentlig arbetsgivare 

ska kunna avsluta ett anställningsförhållande med hänvisning till samarbetssvårigheter som 

uppstått till följd av att en arbetstagare nyttjat sin yttrandefrihet.27   

 Vidare följer det av Arbetsdomstolens praxis att det i sammanhanget är av betydelse 

huruvida uttalandena gjorts i tjänsten eller inte eller i vart fall haft samband med tjänsten.28   

 I AD 2011 nr. 74 hade en polis blivit avskedad med hänvisning till att han på sin fritid 

drivit en blogg, ”Farbror blå”, där han anonymt gjort inlägg rörande polisens verksamhet. 

Arbetstagaren yrkade att avskedandet skulle ogiltigförklaras och anförde till stöd för detta 

att han nyttjat sin yttrandefrihet samt att handlandet skett på arbetstagarens fritid utan 

samband med tjänsten.   

 Arbetsgivaren menade däremot att arbetstagaren genom inläggen på bloggen visat 

respektlöshet och omdömeslöshet samt gett intryck av att arbetstagaren och hans kollegor i 

tjänsten ägnade sig åt respektlösa och brottsliga beteenden. Arbetstagarens yttranden på 

bloggen hävdade arbetsgivaren därför hade varit ägnade att skada polisens anseende och 

allmänhetens förtroende för polisen.  Av den anledningen menade arbetsgivaren att det 

funnits grund för att avskeda arbetstagaren. 

 I domskälen stadgade Arbetsdomstolen att arbetstagarens grundlagsstadgade 

yttrandefrihet kunde göras gällande gentemot staten i egenskap av arbetsgivare. Vidare 

fästes det stor vikt vid det faktum att arbetstagaren drivit bloggen på sin fritid och hans 

yttranden därför inte kunde anses haft samband med tjänsten. Arbetsdomstolen fastställde 

därför att Arbetstagaren hade nyttjat sin yttrandefrihet och de negativa konsekvenser detta 

lett till fick arbetsgivaren tåla. I målet ansågs det inte finnas saklig grund ens för 

uppsägning och avskedandet ogiltigförklarades 

                                                
26 AD 2003 nr 51 
27 AD 2011 nr 15 
28 AD 2007 nr 20 
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 I målet som redogjorts för i det föregående hade den aktuella arbetstagaren varit anställd 

som polis, det rörde sig alltså om ett offentligt anställningsförhållande där den i RF 

stadgade yttrandefriheten är direkt tillämplig. I AD 2012 nr. 25 var den aktuella 

arbetstagaren istället anställd som rektor vid ett privat gymnasium och det var allts fråga 

om ett privat anställningsförhållande där yttrandefriheten inte direkt kan göras gällande 

gentemot arbetsgivaren. 

 Tvisten rörde främst vissa yttranden med sexuell anknytning som rektorn gjort på 

Facebook. Arbetsgivaren ansåg att arbetstagarens handlande stått i strid med hans 

anställning som rektor och ägnat att allvarligt skada skolan och därmed även arbetsgivaren. 

Med hänvisning till detta hade arbetstagaren sagts upp från sin tjänst. 

 Arbetsdomstolen framhöll i sina domskäl att inget tydde på att arbetstagaren genom sitt 

handlande har haft till syfte att skada arbetsgivaren och att yttrandena som förekommit på 

Facebook uteslutande rörde arbetstagaren som privatperson. 

  Då det i målet var fråga om ett privat anställningsförhållande var den arbetsrättsliga 

lojalitetsplikten, som redogjorts för tidigare i framställningen, den centrala utgångspunkten 

för Arbetsdomstolens bedömning av huruvida uppsägningen varit sakligt grundad eller inte. 

Trots att det här var fråga om en privat arbetsgivare framhöll Arbetsdomstolen att var och 

en, även varje arbetstagare, har en grundläggande yttrandefrihet. Därigenom menade 

Arbetsdomstolen att det vid bedömningen i en situation som den aktuella ska 

arbetsgivarens intresse av att avsluta anställningen därför vägas, inte enbart mot 

arbetstagarens intresse av att ha anställningen kvar, utan även mot dennes intresse av att på 

fritiden kunna nyttja sina grundläggande rättigheter. Efter en samlad bedömning fastslog 

Arbetsdomstolen att uppsägningen av arbetstagaren inte varit sakligt grundad.  

   De två mål det redogjorts för i det föregående illustrerar tydligt hur Arbetsdomstolen i 

sina avgöranden tillämpar den grundläggande yttrandefriheten som tillkommer alla 

arbetstagare i deras egenskap av medborgare. Inom ramen för denna framställning är det 

intressant att notera att Arbetsdomstolen väger in yttrandefriheten i sin bedömning även 

beträffande privatanställda. Det kan dock ifrågasättas vilken betydelse detta har beträffande 

visselblåsare.  

 I AD 2012 nr 25 framhöll Arbetsdomstolen att de yttranden tvisten rörde var att hänföra 

till arbetstagarens person och dennes fritid och därigenom inte kunde sägas ha gjorts inom 
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ramen för anställningen. Beträffande visselblåsning är det fråga om yttranden som rör 

arbetstagarens verksamhet och som innebär kritik mot arbetsgivaren. Vidare har yttrandena 

i regel sin grund i information som arbetstagaren fått kännedom inom ramen för sin tjänst. 

Det kan därför ifrågasättas om AD 2012 nr 25 har någon större betydelse beträffande 

skyddet visselblåsare i privat anställning då det sådana situationer är fråga om yttranden 

med stark koppling till arbetstagarens tjänst och arbetsgivaren. Arbetstagarens intresse att 

på fritiden kunna nyttja sina grundläggande rättigheter kan kanske därför inte sägas vara 

lika tungt vägande beträffande visselblåsning.  

 

4.2.2 Europakonventionen 

Utöver regleringen i RF tillförsäkras rätten till yttrandefrihet även i den Europeiska 

konventionen för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna 

(Europakonventionen). Europakonventionen har inkorporerats i svensk rätt genom lagen 

(1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna. Vidare har Europakonventionen getts en 

särskild ställning i svensk rätt genom 2kap 19§ RF. I lagrummet stadgas det att lag eller 

annan föreskrift inte får meddelas om de strider mot Sveriges åtagande enligt 

Europakonventionen. Genom inkorporeringen av Europakonventionen gäller den såsom 

svensk lag vilket innebär att svenska domstolar och myndigheter är bundna av 

konventionens bestämmelser.29 

 Rätten till yttrandefrihet i artikel 10 i Europakonventionen och av artikelns andra stycke 

framgår det att i likhet med regleringen i RF krävs det lagstöd för inskränkningar i 

yttrandefriheten. Vidare uppställs det krav på att inskränkningen ska tillgodose ett av de i 

artikeln uppräknade ändamålen samt vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle. 

 I kravet på lagstöd i Europakonventionen har dock begreppet ”lag” getts en vid innebörd. 

I Europadomstolens praxis har det fastslagits att i begreppet ”lag” innefattas dels nationella 

lagar men även rättspraxis och förordningar och andra föreskrifter kan anses uppfylla 

kravet. Det ställs istället krav på regleringen ska vara förutsebar för den enskilde. För att 

uppfylla kravet på lagstöd krävs det därmed att regeln är tillräckligt precis så att den 

                                                
29 Cameron, An introduction of the European Convention on Human Rights, s.184 
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enskilde kan utläsa vad denne åläggs att göra eller att avstå från. 30   

 Den arbetsrättsliga lojalitetsplikten såsom en begränsning av yttrandefriheten anses 

därför i linje med det föregående uppfylla kravet på lagstöd även då den endast är utvecklad 

i praxis.31 I mål rörande visselblåsning är det därför i regel inte problematiskt att fastställa 

att kravet på lagstöd har uppfyllts. Vidare är de ändamål som räknas upp i artikeln allmänt 

utformade och det är därför ofta lätt att fastslå att inskränkningen är avsedd att tillgodose 

något av ändamålen. Istället är det kriteriet att inskränkningen ska vara ”nödvändig i ett 

demokratiskt samhälle” som ofta blir den avgörande frågan i domstolens bedömning i mål 

rörande visselblåsning.32 

 Även Europakonventionens rättigheter tillförsäkras medborgarna i förhållande till det 

allmänna och är därför inte direkt tillämpliga i förhållandet mellan enskilda. 

Europadomstolen har dock fastslagit att staterna har en positiv förpliktelse att tillse att 

yttrandefriheten respekteras även i förhållandet mellan enskilda, såsom i privata 

anställningsförhållanden.33 Det har i doktrinen uttryckts så att staternas positiva förpliktelse 

är ett uttryck för effektivitetsprincipen och syftar till att rättigheterna i Europakonventionen 

ska vara reella och inte enbart teoretiska.34 

 Två mål från Europadomstolen av särskilt intresse inom ramen för denna framställning 

kommer att redogöras för i det följande för att illustrera i vilken mån visselblåsare skyddas 

inom ramen för Europakonventionen. Det första målet, Guja mot Moldavien, rör en 

visselblåsare i ett offentligt anställningsförhållande och det andra, Heinisch mot Tyskland, 

rör en privatanställd visselblåsare. 

 

 

Guja mot Moldavien 

 

Omständigheterna i målet 

Tvisten i målet rörde en anställd på åklagarmyndigheten som till media läkt uppgifter i 

                                                
30 T.ex. Sunday Times mot Storbritannien, se även A.a.s.110 
31 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s.432 
32 T.ex. Guja mot Moldavien samt Heinisch mot Tyskland, se även Danelius, Mänskliga rättigheter i 

europeisk praxis, s.436 
33 Palomo Sánchez m.fl. mot Spanien, p.59-60 
34 Andersson, Den svenska EKMR-skadeståndsrätten (III), s.9 
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form av ett brev från en ledande politiker ställt till en överordnad på åklagarmyndigheten. 

Innehållet i brevet gav intryck av att ministern försökte styra åklagarmyndighetens 

handlande avseende ett specifikt mål i vilket fyra poliser stod åtalade för tjänstefel. Breven 

publicerades därefter i en tidningsartikel där händelsen lyftes fram som ett exempel på den 

rådande korruptionsproblematiken i landet.35 Efter att blivit konfronterad av arbetsgivaren 

erkände arbetstagaren att det var han som hade lämnat breven till media varpå han blev 

avskedad.36 

 Arbetstagaren klagade på avskedandet vid de nationella domstolarna och efter att utan 

framgång uttömt de nationella rättsmedlen vände han sig till Europadomstolen. I 

Europadomstolen hävdade arbetstagaren att Moldavien som konventionsslutande stat inte 

levde upp till sin positiva förpliktelse att tillse att hans yttrandefrihet skyddades.37 

 

Domstolens bedömning 

Inledningsvis fastslår domstolen, med hänvisning till sin tidigare praxis, att trots att 

arbetstagare har att iaktta en lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare är artikel 10 tillämplig 

även inom arbetslivet och därmed i det aktuella målet.38 Domstolen konstaterar vidare att 

den aktuella inskränkningen varit stadgad i lag har haft ett legitimt ändamål.39 

 Därefter går domstolen vidare till frågan som utgör den centrala problematiken i målet, 

nämligen huruvida den aktuella inskränkningen har varit nödvändig i ett demokratiskt 

samhälle. Inom ramen för detta kriterium gör domstolen en proportionalitetsbedömning där 

de olika intressena i målet vägs mot varandra. Vid denna bedömning framhåller domstolen 

att en offentligt anställd som påtalar missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet, såsom 

den klagande i det aktuella målet, under vissa omständigheter skyddas under artikel 10.40 

 Domstolen räknar upp ett antal omständigheter vilka ska tas hänsyn till i bedömningen 

huruvida en arbetstagares handlande är skyddat under artikel 10 eller inte. Följande kriterier 

kan utläsas i domstolens resonemang.41 

1. Arbetstagaren ska i första hand påpeka missförhållandena internt till överordnade 
                                                
35 Guja mot Moldavien, p.10 och p.13 
36 Guja mot Moldavien, p.21 
37 Guja mot Moldavien, p.23-25 och p.3 
38 Guja mot Moldavien, p.52 
39 Guja mot Moldavien, p.58-59 
40 Guja mot Moldavien, p.70 
41 Guja mot Moldavien, p.72-78 
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eller annan relevant myndighet. Endast som en sista utväg är det försvarligt att 

arbetstagaren vänder sig till allmänheten med kritiken. 

2. Det ska finnas ett allmänintresse att uppgifterna avslöjas som väger tyngre än 

arbetstagarens lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare. 

3. Informationens riktighet vägs in i bedömningen. Utifrån vad som är möjligt med 

hänsyn till omständigheterna ska arbetstagaren utreda riktigheten och 

tillförlitligheten i den kritik som uttalas. 

4. Den eventuella skada arbetsgivaren lider av att informationen offentliggörs ska vägas 

mot allmänintresset av informationen. 

5. Det uppställs ett krav på att arbetstagaren ska vara i god tro avseende 

offentliggörandet. Detta innebär för det första att arbetstagaren ska ha goda syften 

med offentliggörandet av informationen, ett offentliggörande som syftar till t.ex. 

egen vinning anses inte ha något större skyddsvärde. För det andra innebär kriteriet 

att arbetstagaren ska ha varit i god tro avseende informationens riktighet, att det 

funnits ett allmänintresse av att informationen offentliggjordes samt att några 

diskretare tillvägagångssätt för att komma till rätta med missförhållandena inte 

fanns att tillgå. 

6. Slutligen tas även hänsyn till vilka repressalier som riktats mot arbetstagaren med 

anledning av offentliggörandet. 

 

Betydelsen av målet Guja mot Moldavien för skyddet för visselblåsare 

I doktrinen har Guja mot Moldavien ansetts innebära en betydande utveckling av 

Europakonventionens skydd för visselblåsare och att fenomenet visselblåsning genom detta 

mål fått ett erkännande av Europadomstolen.42 

 Det har i doktrinen framförts åsikter om att målet Guja mot Moldavien rörde en relativt 

okomplicerad situation där de kriterier domstolen uppställde lätt kunde konstateras vara 

uppfyllda. Det har därför poängterats att Guja mot Moldavien lämnade mycket utrymme för 

domstolen att ytterligare utveckla resonemanget kring kriterierna i efterföljande praxis. Det 

har ifrågasatts hur domstolen skulle döma i en situation där omständigheterna varit 

annorlunda, t.ex. där allmän intresset varit mindre, skadan för arbetsgivaren varit stor samt 
                                                
42 Austin, Whistleblowers: the new watchdogs? s.9 
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om arbetstagarens avslöjanden haft sin grund i en personlig konflikt mellan arbetstagaren 

och arbetsgivaren. Trots att fler mål rörande visselblåsning tagits upp av Europadomstolen 

efter Guja mot Moldavien har de flesta inte lett till någon större utveckling av frågan.43 

 Målet Guja mot Moldavien innebar alltså en väsentlig utveckling avseende skyddet för 

visselblåsare enligt Europakonventionen. Målet rörde dock en arbetstagare i offentligt 

finansierad verksamhet och domstolen uttalade inget som kan tolkas som att detta skydd 

även skulle kunna omfatta privatanställda. 

 Efter avgörandet i Guja mot Moldavien har dock Europadomstolen ytterligare utvidgat 

detta skydd i målet Heinisch mot Tyskland vilket kommer att redogöras för i det följande. 

 

Heinisch mot Tyskland 

Europadomstolens avgörande i målet Heinisch mot Tyskland är av väsentlig betydelse 

inom ramen för denna framställning då Europadomstolen i detta mål utvidgade skyddet för 

visselblåsare att även omfatta arbetstagare i privata anställningsförhållanden. 

 

Omständigheterna i målet 

Målet rörde en sjuksköterska inom geriatrik som genom att anmäla sin arbetsgivare till 

åklagare riktat kritik mot hur arbetsgivaren bedrivit sin verksamhet. Sjuksköterskan var 

anställd vid ett äldreboende som drevs i form av ett privat bolag. Bolaget var i sin tur 

majoritets ägt av Bundesland Berlin (Sv. delstat, förbundsland44). Det allmänna var alltså 

majoritetsägare i verksamheten men eftersom bolaget bedrevs i form av ett bolag var det, 

till skillnad från i målet Guja mot Moldavien, fråga om en privat arbetsgivare. En utredning 

kring missförhållandena på äldreboendet inleddes men åklagaren valde att lägga ner åtalet.  

 Sjuksköterskan blev uppsagd från äldreboendet men arbetsgivaren anförde här som 

grund för uppsägningen att hon varit sjukskriven vid upprepade tillfällen. Efter 

uppsägningen skickade arbetstagaren med hjälp av sin fackförening ut ett flygblad där det 

hävdades att arbetsgivaren försökte tysta ner de anställda. Med anledning av flygbladet 

valde arbetsgivaren att avskeda sjuksköterskan, tidigare hade det varit fråga om en 

uppsägning, med omedelbar verkan.45 

                                                
43 A.a.s.9 
44 Prismas Stora Tyska Ordbok 
45 Heinisch mot Tyskland, p.6, 14, 16 och 18 
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 Efter att ha uttömt de nationella rättsmedel vände sig arbetstagaren till Europadomstolen 

och hävdade där att Tyskland som konventionsslutande stat inte levde upp till sin positiva 

förpliktelse att skydda hennes yttrandefrihet. 

 

Domstolens bedömning 

I det tidigare refererade målet Guja mot Moldavien fastslog domstolen att visselblåsare 

inom offentlig verksamhet, om vissa kriterier är uppfyllda, omfattas av skyddet för 

yttrandefriheten i artikel 10 Europakonventionen. I förevarande mål var det istället fråga 

om en visselblåsare i privat verksamhet, dock med starka kopplingar till det allmänna. 

 I Heinisch mot Tyskland fastslår domstolen inledningsvis att arbetstagarens handlande 

att anmäla missförhållandena i arbetsgivarens verksamhet till åklagaren utgör 

visselblåsning samt att visselblåsning omfattas av skyddet för yttrandefriheten i artikel 10 

Europakonventionen.46 

 Domstolen konstaterar sedan med hänvisning till sin tidigare praxis att artikel 10 även är 

tillämplig i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Detta följer av att de 

konventionsslutande staterna anses ha även en positiv förpliktelse att tillse att en enskilds 

konventionsrättigheter skyddas även i förhållandet mellan enskilda trots att rättigheterna är 

utformade att tillförsäkras enskilda gentemot det allmänna.47 

 Därefter konstaterar domstolen att avskedandet av arbetstagaren utgjort en inskränkning 

av arbetstagarens yttrandefrihet.48  Vidare har avskedandet haft stöd i lag och har haft till 

syfte att tillgodose ett av de ändamål som anges i andra stycket i artikel 10.49 Det avgörande 

för domstolens bedömning blir därför, liksom i målet Guja mot Moldavien, huruvida 

inskränkningen kan anses vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle. 

 Domstolen framhåller inledningsvis att arbetstagare som externt påtalar 

missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet är skyddade av rätten till yttrandefrihet under 

vissa omständigheter. Vidare konstateras det att arbetstagare är skyldiga att iaktta lojalitet 

gentemot sina arbetsgivare och det är alltså dessa två motstående intressen som är föremål 

                                                
46 Heinisch mot Tyskland, p.43 
47 Heinisch mot Tyskland, p.44 
48 Heinisch mot Tyskland, p.43 
49 Heinisch mot Tyskland, p.47 
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för domstolens proportionalitetsbedömning.50 

 Intressant att notera är att domstolen fastslår att lojalitetsplikten som följer av ett 

anställningsförhållande är mer omfattande inom offentlig sektor än beträffande 

privatanställda.51 För en fortsatt diskussion kring betydelsen av detta uttalande se avsnitt 

7.4 Mer omfattande lojalitetsplikt inom offentliga än privata anställningsförhållanden. 

 Domstolen går sedan vidare till att bedöma situationen utifrån de principer beträffande 

proportionalitetsbedömningen som utvecklats i målet Guja mot Moldavien. 

 Beträffande det första kriteriet, allmänintresset, fastslår domstolen att de i målet aktuella 

uppgifterna som offentliggjorts hade ett uppenbart allmänintresse. Domstolen lyfter fram 

omständigheten att det är fråga om en verksamhet som bedriver äldrevård där personerna 

som är föremål för verksamheten därigenom är särskilt utsatta och själva ofta inte är 

förmögna att påpeka missförhållanden i verksamheten. Vidare framhåller domstolen att 

allmänintresset är extra stort då verksamheten bedrivs av ett statligt ägt bolag.52 

 Som fastslagits i Guja mot Moldavien krävs det för att en visselblåsare ska vara skyddad 

under artikel 10 att arbetstagaren i första hand har försökt att komma tillrätta med 

missförhållandena genom att framföra kritiken internt direkt till arbetsgivaren. Bara om 

detta inte leder till någon åtgärd eller att kanaler för intern kritik saknas eller kan antas inte 

leda till någon förändring får arbetstagaren vända sig till allmänheten med sin kritik. I 

Heinisch mot Tyskland hade arbetstagaren vid ett flertal tillfällen påtalat missförhållandena 

för arbetsgivaren men utan att några åtgärder vidtogs från arbetsgivarens sida. Vidare 

noterar domstolen att tysk lagstiftning inte tillhandahåller några särskilda mekanismer för 

att utreda kritik framförd av visselblåsare och framtvinga rättelse från arbetsgivarens sida.53 

 Uppgifternas riktighet väger domstolen också in vid proportionalitetsbedömningen. 

Domstolen noterar att utredningen som inleddes på grund av arbetstagarens anmälan av 

arbetsgivaren lades ner och att den nationella arbetsdomstolen därför ansåg att 

arbetstagaren inte haft grund för sina anklagelser. Europadomstolen delade dock inte den 

nationella domstolens bedömning och framhävde att även en tillsynsmyndighet tidigare 

hade påpekat missförhållanden i verksamheten såsom personalbrist. Arbetstagaren kunde 

                                                
50 Heinisch mot Tyskland, p.63 
51 Heinisch mot Tyskland, p.63 
52 Heinisch mot Tyskland, p.71 
53 Heinisch mot Tyskland, p.73 
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därför inte anses ha medvetet lämnat oriktiga uppgifter. Vidare uttalade domstolen att det 

inte kan krävas av en enskild arbetstagare vilken i god tro gjort en anmälan att denna ska 

kunna bedöma huruvida de lämnade uppgifterna kommer leda till en fällande dom eller om 

åtalet kommer att läggas ner. Att en utredning läggs ner kan därför inte automatiskt leda till 

att anmälaren anses ha gjort grundlösa anklagelser.54 

 Vidare konstaterar domstolen att arbetstagaren varit i god tro genom att inte direkt vända 

sig till media. Först rådfrågade arbetstagaren en advokat för att sedan göra en anmälan hos 

åklagaren. Först efter att ha blivit uppsagd vände sig arbetstagaren till media och delade ut 

flygblad.55 

 Beträffande skadan arbetsgivaren lidit av att kritiken rörande dess verksamhet 

offentliggjorts framhäver domstolen att arbetsgivaren visserligen har ett affärsintresse av att 

bevara sitt rykte. Då det är fråga om ett statligt ägt bolag måste det dock också anses ligga i 

arbetsgivarens intresse att missförhållanden i verksamheten blir utredda inom ramen för en 

offentlig debatt. Det måste alltså anses ligga i arbetsgivarens intresse att behålla 

allmänhetens förtroende för den verksamhet som bedrivs. Domstolen fastslår att 

allmänhetens intresse av att få information om missförhållanden i statligt ägda bolag vilka 

bedriver verksamhet inom äldre vård att detta intresse väger tyngre än den aktuella 

arbetsgivarens intresse av att skydda sitt rykte.56 

 Slutligen väger domstolen in i bedömningen strängheten i de repressalier som riktades 

mot arbetstagaren till följd av avslöjandena. Domstolen noterar att den strängast möjliga 

repressalien har vidtagits gentemot arbetstagaren och att detta utöver att ha en negativ 

effekt på den aktuella arbetstagarens karriär även har en inverkan på andra arbetstagares 

villighet att påtala missförhållanden på arbetsplatsen. Domstolen framhäver att detta är 

negativt för samhället i stort och särskilt när det som i det förevarande målet är fråga om 

äldrevård, vilket utgör en verksamhet där personerna som är föremål för verksamheten ofta 

inte själva är förmögna att tillvarata sina rättigheter och påtala missförhållanden i 

verksamheten.57 

 Vid en samlad bedömning finner domstolen att inskränkningen av arbetstagarens 

                                                
54 Heinisch mot Tyskland, p.79-81 
55 Heinisch mot Tyskland, p.86 
56 Heinisch mot Tyskland, p.89 
57 Heinisch mot Tyskland, p.91 
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yttrandefrihet inte varit förenlig med de krav som uppställs artikel 10. Intresset av att 

skydda arbetstagarens yttrandefrihet har i det förevarande målet vägt tyngre än 

arbetstagarens lojalitetsplikt och arbetsgivarens intresse av att skydda sitt rykte. Domstolen 

fastslog därför att inskränkningen inte har varit nödvändig i ett demokratiskt samhälle och 

därför inneburit en kränkning av artikel 10. 

 

Sammanfattning Europakonventionens betydelse för det svenska rättsläget 

Som redogjorts för tidigare i framställningen har Arbetsdomstolen i sin praxis erkänt ett 

visst skydd för visselblåsare inom den privata sektorn med hänvisning till arbetstagarens 

kritikrätt. Beträffande särskilt visselblåsare i offentligt finansierad privat verksamhet har 

Arbetsdomstolen även gjort vissa uttalanden som tyder på ett starkt skyddsvärde för denna 

grupp på grund av det särskilt starka allmänintresse som föreligger beträffande 

missförhållanden i sådan verksamhet.  

 Som nämnts tidigare i detta avsnitt utgör Europakonventionen svensk lag och 

Europadomstolens praxis formar även den det svenska rättsläget. Europadomstolens praxis 

kan därigenom innebära en förändring i rättsläget om den skiljer sig från Arbetsdomstolens. 

Vid en jämförelse av den proportionalitetsbedömning som görs i Arbetsdomstolen 

respektive Europadomstolen i mål rörande visselblåsning i privat verksamhet kan dock 

bedömningarna anses vara likvärdiga på det sättet att de båda domstolarna tar hänsyn till 

och värdera relevanta omständigheter på ett likvärdigt sätt.  

 I de mål från Europadomstolen som det redogjorts för i detta avsnitt finns det väsentliga 

likheter med resonemanget som fördes i AD 1997 nr 57 som presenterade under avsnittet 

och arbetstagares lojalitetsplikt respektive kritikrätt.  

 Både Europadomstolen och Arbetsdomstolen ger i sin praxis uttryck för att en 

visselblåsare inom den privata sektorn för att vara skyddad i fösta hand ska ha försökt 

framföra kritiken direkt till arbetsgivaren. Vidare lägger båda domstolarna inom ramen för 

proportionalitetsbedömningen vikt vid vilket allmänintresse som finns för uppgifterna. I 

detta avseende kan det även noteras att både i Arbetsdomstolens och i Europadomstolens 

praxis kan det utläsas att det finns ett särskilt starkt allmänintresse beträffande 

missförhållanden i offentligt finansierad privat verksamhet. Vidare tar båda domstolarna 

hänsyn till huruvida arbetsgivaren lidit skada av den kritik som framförts, uppgifternas 
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riktighet, huruvida arbetstagaren varit i god tro vid framförandet av kritiken samt hur 

allvarliga de repressalier som riktats mot arbetstagaren varit.  

 Det kan därför sammanfattningsvis hävdas att Europadomstolens praxis i detta avseende 

inte utvecklar det svenska rättsläget beträffande skyddet för visselblåsare i offentligt 

finansierad privat verksamhet. 

 

4.3 Meddelarskydd 

Den i RF stadgade allmänna yttrandefrihet kommer även till uttryck i 

Tryckfrihetsförordningen (1949:105), (TF), och Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:146), 

(YGL), där bestämmelser avseende meddelarskydd återfinns. 

 Regleringarna innebär ett särskilt skydd för yttranden som innebär att uppgifter 

meddelas i syfte att offentliggöras i tryckt skrift eller andra medier. Ett syfte bakom denna 

särskilda reglering är att främja att allmänheten får ta del av angelägna uppgifter.58 

 Samma intresse som motiverar regleringen avseende meddelarskyddet aktualiseras vid 

visselblåsning då det är fråga om att en arbetstagare tillser att uppgifter av allmänintresse, 

missförhållanden i verksamheten, kommer till allmänhetens kännedom. I jämförelse med 

meddelarskyddet tar yttrandefriheten istället sikte på yttrande i allmänhet genom att det inte 

uppställs något krav på offentliggörande. Därigenom skyddar yttrandefriheten även andra 

former av yttranden än sådana som utgör visselblåsning. Vid en diskussion om en eventuell 

utvidgning av skyddet för visselblåsare i offentligt finansierad verksamhet är det därför 

någon form av utvidgning av meddelarskyddet, och inte den allmänna yttrandefriheten, som 

främst är av intresse. 

 I sammanhanget kan det även noteras att den pågående statliga utredningen beträffande 

ett eventuellt skydd för visselblåsare i offentligt finansierad verksamhet är inriktad på just 

en utvidgning av meddelarskyddet.59   

 Meddelarskyddet består av i huvudsak tre olika delar, meddelarfrihet samt 

efterforsknings- och repressalieförbud, vilka i det följande kommer att redogöras för var för 

sig. 

 

                                                
58 Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s.143 
59 Dir. 2012:2012:76 
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4.3.1 Meddelarfrihet 

Meddelarfriheten stadgas i 1kap. 1§ 3st. TF samt 1kap. 2§ YGL. Av dessa bestämmelser 

framgår att det står var och en fritt att meddela uppgifter för offentliggörande genom ett 

sådant medium som omfattas av författningarna. För att meddelarfriheten ska vara 

tillämplig ska meddelandet vara riktat till en sådan mottagare som nämns i bestämmelserna 

och syfta till offentliggörande. 

 I likhet med yttrandefriheten i RF gäller meddelarfriheten gentemot det allmänna och 

innebär inte någon rättighet enskilda emellan. Beträffande arbetslivet gäller 

meddelarfriheten därför i förhållande mellan offentliga arbetsgivare och arbetstagare men 

privatanställda kan däremot inte hävda meddelarfrihet gentemot sina arbetsgivare.60 

 För att en meddelare ska vara skyddat krävs det som sagt att meddelandet syftar till att 

offentliggöras och är riktat till en sådan mottagare som anges i de angivna lagrummen. Det 

är dock fråga om en vid krets mottagare och avgörande är att det ska vara fråga om en 

mottagare som har möjlighet att offentliggöra uppgifterna genom publicering. Sådana 

mottagare kan vara t.ex. upphovsmannen till eller utgivaren av en tryckt skrift eller tekniska 

upptagningar.61 

 Det föregående kan illustreras genom att om uppgifter lämnas till en tidning i syfte att de 

ska offentliggöras men att redaktionen väljer att inte publicera uppgifterna är meddelaren 

ändå skyddad. Om uppgifterna istället lämnas till någon som arbetar vid en sådan redaktion 

men endast i avsikt att underrätta den enskilda personen är uppgiftslämnaren inte 

skyddad.62   

 För offentliganställda är den senare formen av uppgiftslämning istället skyddad av den 

allmänna yttrandefriheten i RF. Vid en utvidgning av meddelarskyddet kommer 

privatanställda visselblåsare i det avseendet alltså fortfarande att ha ett svagare skydd då de 

endast skyddas av den i praxis utvecklade kritikrätten. 

 Det faktum att meddelarskyddet förutsätter att uppgifter lämnas till vissa, i TF och YGL 

angivna, mottagare och har till syfte att offentliggöras genom ett medium som omfattas av 

dessa regleringar är intressant i fråga om skyddet för visselblåsare. Detta innebär nämligen 

att när visselblåsning sker i form av att missförhållanden påtalas genom anmälan till en 
                                                
60 Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s.142 
61 A.a.s.142 
62 Strömberg och Lundell Grundlagsskyddad yttrandefrihet, s.50 
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myndighet faller ett sådant uppgiftslämnande inte inom meddelarskyddets 

tillämpningsområde. 

 Beträffande offentliganställda är sådana former av visselblåsning istället skyddade av 

den allmänna yttrandefriheten i RF. Det är därför viktigt att notera att vid en eventuell 

utvidgning av meddelarskyddet att omfatta visselblåsare i offentligt finansierad privat 

verksamhet kommer sådana former av visselblåsning inte omfattas. Påtalanden av 

missförhållanden genom anmälan till myndighet kommer därför för privatanställda även 

fortsättningsvis endast skyddas av den i praxis utvecklade kritikrätten. I det avseendet 

kommer alltså privatanställda i offentligt finansierad verksamhet fortfarande att ha ett 

svagare skydd än de offentligt anställda. 

 Som nämnts syftar meddelarskyddet till att allmänheten ska få ta del av angelägna 

uppgifter. Att det faktiskt föreligger ett allmänintresse för de uppgifter som meddelas är 

dock inte en förutsättning för meddelaren ska vara skyddad. Inte heller ställs det något krav 

på att uppgifterna faktiskt offentliggörs, det är tillräckligt att meddelaren har haft ett sådant 

syfte när denne lämnat uppgifterna. Vidare krävs det inte att uppgiftslämnaren har lämnat 

uppgifterna i ”goda” syften, även meddelanden som lämnas för meddelarens egen vinning 

skyddas så länge uppgifterna faktiskt lämnats för att offentliggöras.63 

 Att det för meddelarfrihet inte uppställs något krav på ”god tro” är intressant vid en 

jämförelse med det skydd för visselblåsare i privata anställningsförhållanden som följer av 

AD:s och Europadomstolens praxis. 

 Som redogjorts för i föregående avsnitt har bristen på god tro varit en omständighet som 

både Europadomstolen och AD ansett utgör en omständighet som talar mot att en 

visselblåsare i privata anställningsförhållanden är skyddad. Därav åtnjuter offentligt 

anställda, som kan åberopa meddelarskyddet gentemot sina arbetsgivare, ett mer 

ovillkorligt skydd än privatanställda, vilka endast omfattas av det skydd som utvecklats i 

AD:s och Europadomstolen praxis.   

 Som nämnts är huvudregeln att meddelarskyddet gäller i förhållandet till det allmänna 

och alltså inte mellan t.ex. privata arbetsgivare och arbetstagare. I 13kap 2§ Offentlighets- 

och sekretesslagen (2009:400), (OSL), återfinns dock ett undantag till denna huvudregel 

vilken utvidgar meddelarskyddet i TF och YGL att omfatta även privatanställda i 

                                                
63 Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s.143 
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kommunal- och landstingsägda bolag.64 En utförligare redogörelse för denna reglering samt 

motiven bakom den återfinns i avsnittet Yttrandefrihet för privatanställda i kommunala- 

och landstingsägda bolag. 

 

4.3.2 Efterforsknings- och repressalieförbud 

Att en person omfattas av meddelarfrihet innebär vidare att denne som huvudregel inte kan 

straffas även om handlandet enligt vanlig lag är otillåtet, såsom t.ex. brott mot tystnadsplikt. 

Enligt 1kap 3§ TF samt 1kap 4§ YGL råder nämligen en exklusivitetsprincip innebärande 

att det allmänna endast får ingripa mot missbruk av yttrandefrihet om stöd för sådant 

ingripande finns i TF eller YGL. 

 Bestämmelsen i TF nämner endast rättsliga ingripanden såsom åtal och skadestånd men 

stadgande har tolkats så att även andra sanktioner inbegrips. Detta kommer också till 

uttryck i den motsvarande bestämmelsen i YGL där sanktioner från det allmänna generellt 

förbjuds.  Skyddet mot även andra typer av sanktioner än rättsliga har vidare förtydligats 

genom ett särskilt stadgande om efterforsknings- och repressalieförbud i 3kap 4§ TF samt 

2kap 4§ YGL. 

 Efterforskningsförbudet innebär ett förbud för det allmänna att efterforska mediernas 

källor och meddelarfriheten är därigenom oberoende av om den som lämnar uppgifter 

träder fram personligen eller väljer att vara anonym. Bestämmelserna rörande straffrihet 

och repressalieförbud innebär sammantaget som huvudregel att varje form av sanktion eller 

efterforskningsåtgärd från det allmänna riktat mot någon som nyttjat sin yttrandefrihet är 

otillåten.65 

 Handlande i strid med efterforsknings- och repressalieförbudet är straffsanktionerat 

enligt 3kap 5§ samt 2kap 5§ YGL och kan leda till böter eller fängelse upp till ett år. I 

lagrummen är ett antal arbetsrättsliga sanktionerna, avskedande, uppsägning och 

disciplinpåföljd, särskilt uppräknade såsom repressalier som är straffbara. Uppräkningen är 

dock inte uttömmande, i förarbetena nämndes även åtgärder där en person fråntas stora 

delar av sina arbetsuppgifter eller går miste om löneökning som exempel på ytterligare 

repressalier som kan leda till straffansvar. Att vissa handlingar särskilt har kriminaliserats 

                                                
64 Lunning och Toijer, Anställningsskydd – en lagkommentar, s.399 
65 Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s.162 



 28 

innebär inte att efterforsknings- och repressalieförbudets omfattning har minskat. Istället 

har bestämmelserna till syfte att möjliggöra straffrättsliga ingripanden mot de allvarligaste 

överträdelserna av efterforsknings- och repressalieförbudet och att andra repressalieåtgärder 

istället hanterades bäst genom kritik från JO och JK inom ramen för deras tillsyn.66    

 Efterforsknings- och repressalieförbudet samt de där till kopplade straffsanktionerna 

gäller i likhet med meddelarfriheten även beträffande kommunala- och landstingsägda 

bolag enligt 13kap 2§ OSL. 

 

4.3.3 Meddelarbrott 

Som redogjorts för ovan råder straffrihet för handlingar som omfattas av meddelarfriheten 

och meddelare kan därigenom inte ställas till svars för handlingar som är kriminaliserade i 

vanlig lag. I 7kap 3§ TF samt 5kap 3§ YGL har dock intagits undantagsbestämmelser där 

det anges att vissa brott som innebär ett missbruk av meddelarfriheten straffas enligt vad 

som stadgas i vanlig lag, alltså Brottsbalken och OSL. De meddelarbrott som räknas upp i 

bestämmelserna rör allvarligare brott mot rikets säkerhet, oriktigt utlämnande av hemlig 

handling samt vissa brott mot tystnadsplikt.  De flesta av brotten har dock mindre betydelse 

i praktiken och aktualiseras sällan eller aldrig, såsom brotten mot rikets säkerhet.67 

Straffstadgandet rörande vissa brott mot tystnadsplikt är dock av intresse inom ramen för 

denna framställning. 

 Enligt bestämmelserna gäller vad som i vanlig lag är föreskrivet beträffade röjande av 

sekretessbelagda uppgifter och utlämnande av hemlig handling. Detta innebär en 

hänvisning till OSL där det i slutet av varje kapitel med enskilda sekretessbestämmelser 

anges hur sekretessen i fråga förhåller sig till meddelarskyddet. Vissa bestämmelser om 

sekretess viker sig för meddelarfriheten, ett röjande av sekretessbelagda uppgifter som sker 

på ett sådant sätt som omfattas av TF och YGL är därigenom tillåtet. För andra 

sekretessbestämmelser gäller kvalificerad sekretess och i sådant fall gäller inte 

meddelarfriheten.68     

 Vidare kan noteras att straffsanktionerna beträffande röjande av sekretessbelagda 

uppgifter och otillåtet utlämnande av hemlig handling endast gäller för lagstadgade 
                                                
66 Prop. 2009/2010:81, s.40 f. 
67 Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s.148 f. 
68 Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s.151 
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tystnadsplikter.69 Om detta har någon större betydelse i praktiken i dagsläget kan dock 

ifrågasättas. För offentliganställda följer nämligen av yttrandefriheten att tystnadsplikt 

måste stadgas i lag och avtal om tystnadsplikt är därigenom ogiltiga. Beträffande privata 

anställningsförhållanden kan tystnadsplikt däremot avtalas med giltig verkan men som 

framgått ovan är meddelarskyddet inte tillämpligt i sådana anställningsförhållanden.   

  

4.4 Skyddet för företagshemligheter 

En reglering av betydelse beträffande skyddet för visselblåsare är lagen (1990:409) om 

skydd för företagshemligheter (FHL). FHL är tillämplig både inom den offentliga och 

privata sektorn70 och i lagens 7§ återfinns en bestämmelse vilken tar sikte på skyddet för 

företagshemligheter särskilt inom ramen för anställningsförhållandet. 

 I 7§ FHL stadgas det att ”arbetstagare som uppsåtligen eller av oaktsamhet utnyttjar eller 

röjer en företagshemlighet hos arbetsgivaren som han har fått del av i sin anställning under 

sådana förhållanden att han insåg eller borde ha insett att han inte fick avslöja den skall 

ersätta den skada som uppkommer genom hans förfarande.” Vidare framgår det av 

lagrummets andra stycke en ansvarsbegränsning i tiden. En arbetstagare som utnyttjar eller 

röjer en sådan företagshemlighet efter det att anställningen upphört ska endast hållas 

ansvarig enligt första stycket om synnerliga skäl föreligger. 

 Bestämmelserna i FHL är av betydelse ifråga om skyddet för visselblåsare då de ställer 

upp ett förbud för att röja viss information avseende arbetsgivarens verksamhet. Den 

information som omfattas av lagens förbud är sådan information som anses utgöra 

företagshemligheter.  

 Begreppet företagshemligheter har getts en vid betydelse71 och inbegriper enligt 1§ FHL 

sådan information som hemlighålls av en näringsidkare rörande dennes affärs- eller 

driftsförhållanden och som vilken, om den läcks ut, kan i konkurrenshänseende medföra 

skada för näringsidkaren. Med information förstås inte bara dokumenterade uppgifter, även 

enskilda personers kunskaper om vissa förhållanden omfattas av begreppet och kan därför 

anses utgöra företagshemligheter. 

 Det framgår inte uttryckligen av bestämmelserna i FHL vad som anses vara 
                                                
69 A.a.s.150 
70 Källström och Malmberg, Anställningsförhållandet, s.258 
71 A.a.s.258 
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hemlighållen information men enligt lagens förarbeten innebär kravet på hemlighållande att 

den krets som ges kunskap om uppgifterna ska vara begränsad och definierbar och att de 

som har tillgång till informationen inte fritt kan utnyttja eller föra informationen vidare. Det 

uppställs inte något formkrav för hur näringsidkaren ska visa att informationen är hemlig 

men det framhålls att det är i näringsidkarens intresse tydligt klargöra detta genom t.ex. 

säkerhetsinstruktioner eller hemligstämpling.72 

 Bestämmelser om tystnadsplikt kan därför vara av en avgörande betydelse ifråga om 

skyddet för företagshemligheter. En närmare redogörelse för regleringen avseende 

tystnadsplikt kommer att göras senare i framställningen men något kort kan dock nämnas 

här. Inom den privata sektorn står det i princip näringsidkaren (arbetsgivaren) fritt att 

bestämma vilken information som ska vara hemlig i dennes verksamhet.73 Beträffande den 

offentliga sektorn är dock situationen en annan eftersom offentligt anställda direkt 

gentemot arbetsgivaren kan göra gällande yttrandefriheten enligt RF Yttrandefriheten 

vilken endast får begränsas genom lag. En arbetsgivare inom den offentliga sektorn kan 

därför inte själv bestämma vilken information rörande dennes verksamhet som ska vara 

hemlig, detta är istället reglerat i lagbestämmelser, framför allt i OSL.74 Denna ordning 

medför att kan anses innebära att skyddet för visselblåsare i detta avseende är svagare inom 

den privata sektorn är svagare än inom den offentliga sektorn. 

 Det kan antas att sådan information som offentliggörs genom visselblåsning ofta till sin 

natur kommer att falla in under begreppet företagshemligheter och därigenom omfattas av 

det i FHL stadgade förbudet mot röjande. Bestämmelserna i FHL kan därför innebära en 

begränsning av skyddet för visselblåsare. Detta särskilt beträffande privatanställda då 

arbetsgivare på den privata sektorn, som redogjorts för ovan, kan ålägga arbetstagaren 

tystnadsplikt genom avtal och därigenom tillse att mer information omfattas förbudet mot 

röjande enligt FHL. Genom bestämmelsen i lagens 2§ har lagstiftaren dock markerat att 

skyddet för yttrandefriheten i vissa situationer väger tyngre än skyddet för 

företagshemligheter. 75  Enligt 2§ FHL skyddas nämligen, under vissa omständigheter, 

arbetstagare som externt påtalar missförhållanden på arbetsplatsen och därigenom röjer 

                                                
72 Prop. 1987/88:155, s.13 
73 Källström och Malmberg, Anställningsförhållandet, s.258 
74 A.a.s.254 
75 1988/89: LU30, s.107 
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hemlig information om arbetsgivarens verksamhet. Lagrummet är därigenom av betydelse 

för frågan om omfattningen av skyddet för visselblåsare.  

 I 2§ FHL stadgas att förbudet mot att röja företagshemligheter endast gäller sådant 

röjande som kan anses utgöra ett obehörigt angrepp på företagshemligheter. Vidare stadgar 

lagrummet det under vissa omständigheter inte anses som ett obehörigt angrepp att röja 

information som utgör företagshemligheter om röjandet sker i syfte att offentliggöra, eller 

att till myndighet eller annat behörigt organ lämna, den informationen som utgör 

företagshemligheter. Ett sådant röjande utgör enligt FHL inte ett obehörigt angrepp på 

företagshemligheterna om det är fråga om information rörande något som skäligen kan 

antas utgöra ett brott för vilket fängelse är föreskrivet eller som annars anses innebära 

allvarliga missförhållanden i näringsidkarens verksamhet. 

 För att en visselblåsare ska skyddas inom ramen för 2§ FHL krävs det som framgått 

ovan att det är fråga om allvarligare missförhållanden. Det kan noteras att sådana krav inte 

uppställs inom ramen för meddelarskyddet där det avgörande är att det finns ett syfte att 

offentliggöra uppgifterna. Bestämmelserna i FHL kan därför tänkas komma i konflikt med 

meddelarskyddet. Eftersom meddelarskyddet är stadgat i grundlag har dock de 

bestämmelserna företräde. Det har framförts förslag på att meddelarskyddets företräde 

skulle tydliggöras i bestämmelserna i FHL i syfte att minska risken för att FHL negativt 

inverkar på arbetstagares benägenhet att påtala missförhållanden men förslaget har inte lett 

till någon lagstiftningsåtgärd.76 

 Beträffade innebörden av FHL för arbetstagarens anställningsskydd så finns det ingen 

praxis kring huruvida ett handlande i strid med FHL kan anses utgöra saklig grund för 

uppsägning eller avskedande. Dock har det i doktrinen hävdats att ett handlande som enligt 

FHL inte grundar skadeståndsskyldighet, alltså ett sådant röjande av företagshemligheter 

som enligt 2§ inte anses utgöra ett obehörigt angrepp, inte heller bör kunna föranleda 

uppsägning eller avskedande.77 

 Det har framförts kritik mot att bestämmelserna i FHL, trots undantaget i 2§, skulle 

innebära ett hinder för arbetstagare att påtala missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet. 

Frågan har berörts inom ramen för utredningen SOU 2008:63 Förstärkt skydd för 

                                                
76 SOU 2008:63, s.100 
77 Kock, Tio år med lagen om företagshemligheter, s.163 ff. 
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företagshemligheter. 

 Inom ramen för utredningen noterades det att 2§ FHL utgör ett undantag för den 

tystnadsplikt som annars åligger arbetstagare i privat verksamhet uttryckligen genom avtal 

eller underförstått i enlighet med lojalitetsplikten. Det uttryckts så att anställd, genom 

bestämmelsen, avseende dessa typer av uppgifter ges en meddelarfrihet de annars inte har, 

det sagda gäller alltså i fråga om privatanställda. Därigenom har lagen i sig inte för avsikt 

att utgöra ett hinder för arbetstagare att påtala allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens 

verksamhet, snarare det motsatta, den erbjuder ett skydd för sådana uttalanden genom 

stadgandet i 2§. I utredningen framgår det dock att det har ifrågasätts huruvida FHL ändå i 

praktiken inverkar negativt på anställdas benägenhet att påtala missförhållanden. En sådan 

negativ effekt har hävdats kunna bero på att lagens bestämmelser är utformade på ett sätt 

som gör det svårt för den enskilde arbetstagaren att avgöra vad som är en företagshemlighet 

och vad som anses utgöra ett obehörigt angrepp på företagshemligheter och inte. Det 

föreslogs därför att lagen skulle ändras så att det skulle ställas lägre krav på den som röjer 

företagshemligheter enligt 2§. Förslagen ledde dock inte till någon lagändring.78 

 Även i doktrinen har det ifrågasatts i vilken utsträckning 2§ FHL innebär ett skydd för 

visselblåsare i praktiken. Bl.a. har rekvisitet att det ska vara fråga om allvarliga 

missförhållanden uppmärksammats. Det har i det sammanhanget påtalats att det kan vara 

svårt för den enskilde att på förhand bedöma om missförhållanden inom en verksamhet är 

att bedöma som allvarliga eller inte. Det har också ifrågasatts om det är tillfredsställande att 

begränsa lagrummets skyddsområde till att omfatta endast allvarliga missförhållande eller 

om även avslöjanden om missförhållanden som inte är allvarliga inte bör anses utgöra ett 

obehörigt angrepp på företagshemligheter.79   

 

4.5 Tystnadsplikt 

Som redogjorts för i föregående avsnitt är bestämmelser om tystnadsplikt av betydelse för 

bedömningen av huruvida viss information utgör företagshemligheter och därför omfattas 

av, det i FHL stadgade, förbudet för arbetstagare att röja sådan information. Därutöver 

innebär tystnadsplikten rent allmänt en begränsning av skyddet för visselblåsare och kan 
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även sägas ge uttryck för den arbetsrättsliga lojalitetsplikten. 

 Som redogjorts för tidigare i framställningen stadgas rätten till yttrandefrihet i 

Regeringsformen och Europakonventionen och får endast inskränkas med stöd i lag. 

Yttrandefriheten tillförsäkras varje medborgare gentemot det allmänna och är därför direkt 

tillämplig i anställningsförhållanden på den offentliga sektorn. På den privata sektorn 

däremot är yttrandefriheten direkt tillämplig i anställningsförhållandet då arbetsgivaren här 

är en privat aktör och det därigenom är fråga om ett förhållande mellan enskilda. Denna 

skillnad mellan anställningsförhållanden på offentlig respektive privatsektor får till följd att 

möjligheterna för arbetsgivaren att inskränka de anställdas yttrandefrihet genom åläggande 

av tystnadsplikt skiljer sig åt. 

 Då yttrandefriheten är direkt tillämplig för offentliganställda måste det finnas lagstöd för 

att en ålagd tystnadsplikt ska ha någon verkan och en avtalad tystnadsplikt saknar 

därigenom verkan i ett anställningsförhållande på den offentliga sektorn.80 Lagstadgad 

tystnadsplikt återfinns bl.a. i OSL och Arbetsdomstolen har fastslagit att ett brott mot 

lagstadgad tystnadsplikt kan anses utgöra ett illojalt handlande gentemot arbetsgivaren 

vilket utgör grund för avsked.81   

 Beträffande den privata sektorn är yttrandefriheten inte direkt tillämplig i 

anställningsförhållandet och det är därför möjligt att ålägga arbetstagare tystnadsplikt 

genom det enskilda anställningsavtalet eller genom kollektivavtal.82 Möjligheten att ålägga 

privata arbetstagare tystnadsplikt genom avtal kan anses utgöra en väsentlig begränsning i 

skyddet för visselblåsare. Detta är också ett område där en tydlig skillnad mellan privat och 

offentlig sektor syns. Det kan t.ex. noteras att då bestämmelserna om meddelarskydd inte 

kan göras gällande i förhållandet mellan enskilda bryter tystnadsplikt meddelarskyddet för 

privatanställda. 83  I offentliga anställningsförhållanden däremot är huvudregeln, som 

redogjorts för tidigare i framställningen, att meddelarskyddet bryter tystnadsplikten.  

 I privata anställningsförhållanden regleras tystnadsplikt främst genom uttryckliga eller 

underförstådda avtal. Tystnadsplikt måste inte vara uttryckligen reglerad i avtal utan följer 

                                                
80 Källström och Malmberg, Anställningsförhållandet, s.253 
81 AD 2006 nr 118, se även A.a.s.253 
82 A.a.s.244 
83 Kock, Tio år med lagen om företagshemligheter, s.162 f.  



 34 

även av den arbetsrättsliga lojalitetsplikten 84 . Det kan dock noteras att det i viss 

utsträckning finns lagstadgad tystnadsplikt som gäller även för privatanställda. 85 

Avtalsfriheten är dock inte obegränsad i detta avseende, Arbetsdomstolen har inte klargjort 

omfattningen av möjligheten att avtala om tystnadsplikt i sin praxis men i doktrinen har det 

hävdats att en yttersta gräns får anses utgöras av 3kap Avtalslagen och allmänna 

arbetsrättsliga principer. 86 Därutöver har bestämmelsen i 2§ FHL lyfts fram som en viktig 

begränsning av möjligheten att avtala om tystnadsplikt. Det har i doktrinen framhållits 

bestämmelsen innebär att avtal som stadgar tystnadsplikt för en arbetstagare avseende 

information som enligt lagrummet inte utgör ett obehörigt angrepp på företagshemligheter 

är utan verkan.87 

  

4.7. Sammanfattning  

Som redogjorts i det föregående har visselblåsare inom offentlig verksamhet ett starkare 

skydd än vad visselblåsare i privat verksamhet har. Någon särreglering beträffande 

visselblåsare i särskilt offentligt finansierad privat verksamhet finns inte i dagsläget. Denna 

grupp av arbetstagare omfattas därför av samma skydd som privatanställda i allmänhet.  

 Det starka skyddet för visselblåsare i offentlig verksamhet följer av att bestämmelserna 

om meddelarskydd och yttrandefrihet är direkt tillämpliga i offentliga 

anställningsförhållanden. Meddelarskyddet är av särskilt intresse beträffande visselblåsning 

då dessa bestämmelser har till syfte att främja att allmänheten får ta del av angelägna 

uppgifter. Meddelarskyddet är därför utformat så att den centrala förutsättningen för att en 

uppgiftslämnare ska vara skyddad är att denne har lämnat uppgifterna i syfte att de ska 

offentliggöras.   

 Det starka skyddet för visselblåsare i den offentliga sektorn följer vidare av att det krävs 

lagstöd för att inskränka yttrandefriheten för dessa arbetstagare, vilket innebär att de får 

åläggas tystnadsplikt endast genom lag. Avtal om tystnadsplikt för offentliganställda är 

därigenom utan verkan. 

 Även visselblåsare inom den privata sektorn tillerkänns i svenska rätt ett visst skydd 

                                                
84 Glavå, Arbetsrätt, s.600 
85 Källström och Malmberg, Anställningsförhållandet, s.254 
86 A.a.s.254 
87 Fahlbeck, Lagen om skydd för företagshemligheter – en kommentar och rättsöversikt, s.66 f. 
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men detta skydd är svagare än det som tillkommer offentligt anställda. Att skyddet för 

privatanställda visselblåsare är svagare följer av att både yttrandefriheten och 

meddelarskyddet tillförsäkras den enskilde gentemot det allmänna. Bestämmelserna är 

därför inte direkt tillämpliga i förhållandet mellan enskilda, såsom privata 

anställningsförhållanden. Ett viktigt undantag är dock att privatanställda i kommunal- och 

landstingsägda bolag tillerkänns meddelarskydd i förhållande till arbetsgivaren.  

 Både meddelarskydd och yttrandefrihet är dock något som tillerkänns alla medborgare. 

Skillnaden är att bestämmelserna inte kan göras direkt gällande i förhållande till en privat 

arbetsgivare. Arbetsdomstolen har dock på senare tid tagit viss hänsyn till den 

medborgerliga yttrandefriheten även i mål rörande privata anställningsförhållanden. I de 

målen har dock rört sig om yttranden arbetstagaren gjort på sin fritid och utan koppling till 

anställningen. Det kan därför ifrågasättas om denna praxis har någon större betydelse för 

skyddet för visselblåsare inom den privata sektorn. Detta eftersom det beträffande 

visselblåsning är fråga om uppgifter rörande arbetsgivarens verksamhet och som 

visselblåsaren fått kännedom om genom arbetet. Det föreligger alltså en stark koppling 

mellan yttrandena och anställningsförhållandet.  

 Skyddet för visselblåsare inom privat verksamhet utgörs främst av den kritikrätt som har 

utvecklats i Arbetsdomstolens praxis. Kritikrätten är inte ovillkorlig på samma sätt som 

meddelarskyddet utan det ställs upp en rad krav för att arbetstagaren ska vara skyddad. 

Sådana krav hänför sig bl.a. till riktigheten i de uppgifter som meddelas, i vilket syfte de 

meddelas samt att arbetstagaren i första hand måste ha försökt framföra sin kritik internt, 

direkt till arbetsgivaren. Kritikrätten begränsas av den lojalitetsplikt som anses följa av 

anställningsförhållandet. Vid bedömningen av huruvida en visselblåsare inom privat 

verksamhet är skyddad blir det därför fråga om en avvägning mellan dessa två motstående 

intressen. 

 FHL stadgar ett förbud mot att röja företagshemligheter och innebär i princip en 

begränsning av skyddet för visselblåsare. Undantagsbestämmelsen i 2§ FHL har dock 

intagits i syfte att erbjuda ett skydd för visselblåsare som avslöjar allvarligare 

missförhållanden på arbetsplatsen. FHL är tillämplig även på privatanställda och skulle 

därför kunna anses utgöra ett ytterligare skydd för visselblåsare inom den privata sektorn, 

utöver vad som följer av kritikrätten. Bestämmelsens betydelse i praktiken har dock 
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ifrågasatts från flera håll med anledning av att det kan vara svårt för den enskilde 

arbetstagaren att bedöma vad som omfattas av undantaget.  

 Det kan noteras att även om yttrandefriheten inte är direkt tillämplig i privata 

anställningsförhållanden har Europadomstolen i sin praxis fastslagit att staterna har en 

positiv förpliktelse att tillse att yttrandefriheten respekteras även i förhållandet mellan 

enskilda, såsom i ett privat anställningsförhållande. Det skydd som följer av 

yttrandefriheten enligt Europakonventionen är dock inte mer omfattande än vad som följer 

av kritikrätten och tillför därför i detta avseende inte något nytt för gällande rätt. 

 Inom ramen för en redogörelse av gällande rätt avseende skyddet för visselblåsare skulle 

det kunna anses vara lämpligt att nämna lex Maria- och lex Sarah bestämmelserna, vilka 

stadgar en skyldighet för arbetstagare att i vissa situationer påtala missförhållanden i 

arbetsgivarens verksamhet. En sådan reglering skulle kunna anses utgöra ett ytterligare 

skydd för visselblåsare. Dock stadgar bestämmelserna en skyldighet att rapportera 

missförhållandena internt till arbetsgivaren och inte externt handlar de inte visselblåsning 

enligt den definition som valts inom ramen för denna framställning. Av denna anledning 

har lex Maria- och lex Sarah bestämmelserna inte behandlats i den föregående 

framställningen. Bestämmelserna kommer dock senare i framställningen, i avsnitt 10.4 

Lagstadgad skyldighet eller rättighet: Lex Maria- och lex Sarah bestämmelserna, att 

beröras inom ramen för en diskussion kring vilken regleringsform som skulle vara lämplig 

om skyddet för visselblåsare i offentligt finansierad privat verksamhet skulle utvidgas. 

 Då gällande rätt avseende skyddet för visselblåsare i offentligt finansierad privat 

verksamhet nu har redogjorts för kommer den fortsatta framställningen inriktas på en 

diskussion kring huruvida detta skydd bör utvidgas. Därefter kommer något att sägas om 

vilken form av regleringsmetod som i så fall vore lämplig. Då bestämmelserna om 

meddelarskydd har skapats i syfte att skydda samma intresse som aktualiseras vid 

visselblåsning, nämligen att främja att allmänheten får ta del av angelägna uppgifter, 

kommer utgångspunkten för den fortsatta framställningen vara att en eventuell utvidgning 

av skyddet för visselblåsare i offentligt finansierad privat verksamhet skulle ske genom 

någon form av utvidgning av meddelarskyddets tillämpningsområde.  
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5 Tidigare och pågående utredningar på området 
 

I det föregående har det redogjorts för vilket skydd som i dagsläget finns i svensk rätt för 

visselblåsare inom offentligt finansierad privat verksamhet. Med detta som utgångspunkt 

kommer det i den fortsatta framställningen redogöras för centrala aspekter som kan lyftas 

fram i en diskussion kring huruvida detta skydd bör utvidgas. Som nämnts tidigare inriktas 

en sådan diskussion inom ramen för denna framställning främst på någon form av 

utvidgning av meddelarskyddet, se avsnitt 4.3. Meddelarskydd. 

 Frågan om huruvida meddelarskyddet bör utvidgas till att omfatta även privatanställda i 

verksamhet med anknytning till det allmänna har varit uppe för diskussion tidigare. I Ds 

2001:9 Yttrandefrihet för privatanställda utreddes frågan mer ingående. I utredningen 

framfördes bl.a. insyns- och demokratiintressen som argument för att även privatanställda 

bör tillerkännas meddelarskydd. Det anfördes att det är viktigt för effektiviteten och 

rättssäkerhet att all verksamheten bedriven av det allmänna eller med allmänna medel kan 

underkastas insyn och kontroll, oavsett i vilken rättslig form verksamheten bedrivs. Vidare 

framhölls det att intresset av insyn och kontroll skulle främjas om det underlättades för 

arbetstagare att påtala missförhållanden i verksamheten.88  

 Inom ramen för utredningen uppmärksammades dock även skäl som talade mot en 

utvidgning av meddelarskyddet. I detta avseende hävdades det bl.a. att det inte skulle finnas 

något behov av en sådan utvidgning och som skäl för detta anfördes att exempelvis FHL 

innebär en garanti för att allvarliga missförhållanden och brott i arbetsgivares verksamheter 

kan påtalas av arbetstagare även inom den privata sektorn utan risk för sanktioner för 

denne.89 Detta kan dock jämföras med den kritik som redogjorts för i avsnitt 4.4 Skyddet för 

företagshemligheter avseende vilken praktisk betydelse FHL egentligen har för 

arbetstagares benägenhet att påtala missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet. I 

utredningen anfördes vidare som ett argument mot en utvidgning av meddelarskyddet att en 

sådan utvidgning skulle leda till ett försämrat samarbete i företagen och försämrad 

konkurrensförmåga.90 

 Utredningen utmynnade i ett förslag om införande av en ny lag om skydd för 
                                                
88 Ds. 2001:9, s.37 
89 Ds. 2001:9, s.41 
90 Ds. 2001:9, s.41 
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privatanställdas yttrandefrihet. Lagen skulle bl.a. innebära att ett repressalie- och 

efterforskningsförbud infördes i privata anställningsförhållandet så att meddelarskyddet 

skulle få direkt tillämpning även i privata anställningsförhållanden.91  

 De förslag som togs fram inom ramen för Ds 2001:9 ledde dock aldrig till någon 

lagstiftningsåtgärd på området. 

 Trots att frågan om en utvidgning av meddelarskyddet har utretts tidigare men inte lett 

till någon lagstiftningsåtgärd är frågan inte slutlig avgjort utan den är i dagsläget åter 

aktuell. Regeringen har nämligen genom kommittédirektiv tillsatt två utredningar rörande 

skyddet för visselblåsare. Den ena utredningen92 syftar till att generellt utreda huruvida 

skyddet för arbetstagare som slår larm bör utvidgas. Den andra utredningen93 syftar till att 

särskilt utreda huruvida meddelarskyddet bör utvidgas till att omfatta privatanställda i 

offentligt finansierad verksamhet.  

 I kommittédirektiven till utredningarna har det uppmärksammats att frågan om 

meddelarskydd för privatanställda tidigare varit föremål för utredning utan att någon 

lagstiftningsåtgärd har vidtagits. Det har i sammanhanget framhållits att utvecklingen på 

senare tid har inneburit att allt fler offentligt finansierade verksamheter bedrivs i privat regi. 

På grund av denna utveckling anförs det att det är viktigt att arbetstagare inom sådana 

verksamheter kan påtala omständigheter i verksamheten som bör komma till allmänhetens 

kännedom. Mot denna bakgrund fastslås det att det återigen är aktuellt att utreda huruvida 

meddelarskyddet bör utvidgas till att omfatta privatanställda i offentligt finansierad 

verksamhet.94  

 Det kan därför konstateras att frågan om skyddet för visselblåsare alltså åter är aktuell 

och särskilt frågan om ett utvidgat meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad 

verksamhet är uppe för diskussion. Mot denna bakgrund kommer det i den fortsatta 

framställningen redogöras för centrala aspekter som kan föras fram inom ramen för en 

sådan diskussion.  

 

                                                
91 Ds. 2001:9, s.147 
92 Dir. 2013:16  
93 Dir. 2012:2012:76 
94 Dir. 2012:2012:76, s.2 f. samt Dir. 2013:16, s.5  
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6 Folkrättsliga förpliktelser med anledning av Europakonventionen 
 

Sverige har genom att ansluta sig till olika internationella instrument åtagit sig folkrättsliga 

förpliktelser vilka kan ha betydelse för den svenska arbetsrätten. Om något av dessa 

internationella instrument anses stadga ett starkare skydd för visselblåsare inom offentligt 

finansierad privat verksamhet än vad som finns i dagsläget i svensk rätt kan detta innebära 

en skyldighet för Sverige att utvidga skyddet i svensk rätt. 

 Det har det tidigare har Arbetsdomstolen haft en restriktiv inställning gentemot att 

tillämpa folkrätten på det arbetsrättsliga området.95 Sedan 1990-talets början har dock 

folkrätten tillerkänts en större betydelse på det arbetsrättsliga området och är en aspekt som 

det tas hänsyn till i lagstiftningsarbetet och praxis.  

 Inkorporeringen av Europakonventionen i svensk rätt har i doktrinen lyfts fram som en 

bidragande faktor till folkrättens ökade betydelse på det arbetsrättsliga området. Vidare har 

det uttalats att genom att Europadomstolen i en ökad omfattning tar hänsyn till andra 

folkrättsliga instrument vid tolkningen av konventionen har även sådana instrument fått en 

ökad betydelse.96 Det har dock hävdats i doktrinen att Europakonventionens inverkan på 

utgången av arbetsrättsliga tvister generellt sätt har varit liten. Det kan dock understrykas 

att detta inte innebär att Arbetsdomstolens beslut i mål där konventionsrättigheter har 

aktualiserats stridit mot konventionen.97      

 I det följande kommer det att redogöras för huruvida Sveriges förpliktelser enligt 

Europakonventionen innebär en skyldighet för att utvidga skyddet för visselblåsare i 

offentligt finansierad privat verksamhet. 

 

6.1 Allmänt om Europakonventionen 

Sverige har genom anslutningen till Europakonventionen en folkrättslig förpliktelse att 

respektera konventionen och tillse att den får genomslag i svensk rätt. Om Sverige 

underlåter att ge Europakonventionen genomslag i svensk rätt kan staten enligt artikel 41 i 

konventionen bli skadeståndsskyldig gentemot en enskild vars rättigheter kränkts.98 

                                                
95 Herzfeld Olsson, Folkrätten i arbetsrätten, s.204 
96 A.a.s.228 f. 
97 A.a.s.225 
98 Cameron, An introduction of the European Convention on Human Rights, s.67 
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 Europadomstolen har kompetens att döma i mål rörande konventionen och domstolens 

avgöranden är bindande för staterna enligt artikel 46.99 Europadomstolen har dock i sin 

praxis fastslagit att det inte krävs att Europakonventionen får genomslag i nationell rätt 

genom lagstiftningsåtgärder utan en möjlighet har givits staterna att till viss del överlämna 

genomförandet av konventionsbestämmelserna till arbetsmarknadens parter.100 Vidare är 

det tillräckligt att Europakonventionen får genomslag genom att ett tillfredsställande skydd 

för konventionsrättigheterna finns i den nationella rätten, t.ex. genom i praxis utvecklade 

rättsregler.101     

 

6.2 Europakonventionens betydelse i förhållandet mellan enskilda 

Yttrandefriheten liksom de övriga rättigheterna i Europakonventionen gäller i förhållandet 

mellan enskilda och det allmänna. Konventionen är därför inte direkt tillämplig i 

förhållandet enskilda emellan. Europadomstolen har dock fastslagit att staterna har en 

positiv förpliktelse att tillse att yttrandefriheten respekteras även i förhållandet mellan 

enskilda, såsom i privata anställningsförhållanden.102 Det har i doktrinen uttryckts så att 

staternas positiva förpliktelse är ett uttryck för effektivitetsprincipen och syftar till att 

rättigheterna i Europakonventionen ska vara reella och inte enbart teoretiska.103 

 I svensk rätt har det fastslagits att skadeståndsanspråk mellan enskilda inte kan grundas 

direkt på bestämmelserna i Europakonventionen.104 Denna brist på sanktioner kopplade till 

Europakonventionens i svensk rätt kan anses vara problematisk beträffande Sveriges 

möjligheter att leva upp till sina positiva förpliktelser enligt konventionen. Det bör dock 

framhållas att även om Europakonventionen inte kan grunda skadeståndsanspråk i svensk 

rätt så kan Europakonvention på andra sätt få genomslag i förhållandet mellan enskilda. 

 Beträffande arbetslivet kan det nämnas att Europakonventionen kan ha inverkan på vad 

arbetsmarknadens parter får avtala om. I doktrinen har dock olika åsikter framförts i detta 

avseende.  

 Det har å ena sidan hävdats att då Europakonventionens bestämmelser gäller såsom 

                                                
99 Cameron, An introduction of the European Convention on Human Rights, s.65 
100 Herzfeld Olsson, Folkrätten i arbetsrätten, s.207 
101 Andersson, Den svenska EKMR-skadeståndsrätten (III), s.11 
102 Se bl.a. Palomo Sánchez mot Spanien p.59-60 
103 Andersson, Den svenska EKMR-skadeståndsrätten (III), s.9 
104 A.a.s.6 f. 
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svensk lag är regleringen tvingande och de rättigheter som stadgas däri kan inte frångås 

genom enskilda anställningsavtal eller kollektivavtal.105  

 Å andra sidan har en annan åsikt framförts i doktrinen innebärande att eftersom 

Europakonventionen stadgar förpliktelser för de konventionsslutande staterna och inte de 

enskilda medborgarna så finns det inget hinder för att bestämmelser som står i strid med 

Europakonventionen intas i det enskilda anställningsavtalet eller i kollektivavtalet. 

Möjligen, har det framhållits, skulle sådana bestämmelser kunna anses utgöra ett sådant 

oskäligt avtalsvillkor som kan angripas med stöd av 36§ avtalslagen.106 Det framgår dock 

av praxis att möjligheterna att använda detta lagrum på arbetsrättsliga avtal, särskilt vad 

gäller kollektivavtal, i praktiken är begränsade.107   

 Staternas positiva förpliktelse anses inte innebära en skyldighet att tillse att skadestånd 

mellan enskilda ska utgå vid kränkningar av konventionsrättigheter. Istället har denna 

positiva förpliktelse ansetts kunna uppfyllas genom att ett tillfredsställande skydd för att 

konventionsrättigheterna skyddas i förhållandet mellan enskilda finns i den nationella 

rätten.108   

 Om ett starkare skydd för visselblåsare inom offentligfinansierad privat verksamhet 

kunde utläsas av Europadomstolens praxis än vad som återfinns i den övriga nationella 

rätten skulle Sverige kunna anses ha en folkrättslig förpliktelse att utvidga skyddet för att 

inte bryta mot sina positiva förpliktelser. 

 

6.5 Jämförelse mellan Europadomstolens och Arbetsdomstolens praxis på området 

Tidigare i framställningen, under avsnitt 4.2. Yttrandefrihet har en jämförelse mellan 

Europadomstolens- respektive Arbetsdomstolens praxis beträffande skyddet för 

visselblåsare gjorts. Av denna jämförelse kunde slutsatsen dras att den 

proportionalitetsbedömning som de båda domstolarna gör är likvärdiga på det sättet att de 

båda domstolarna i sin bedömning tar hänsyn till och värdera relevanta omständigheter på 

ett likvärdigt sätt. 

 På grund av att det i Arbetsdomstolens praxis därigenom tillförsäkras ett skydd för 

                                                
105 Herzfeld Olsson, Folkrätten i arbetsrätten, s.207 
106 Mulder, Grundrättigheter som en del av arbetsrättslig reglering, s.37 
107 A.a.s.37 
108 Andersson, Den svenska EKMR-skadeståndsrätten (III), s.11 
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visselblåsare i offentligt finansierad privat verksamhet likvärdigt det som följer av 

Europakonventionen kan Sverige anses leva upp till sina folkrättsliga förpliktelser i detta 

avseende. Därigenom innebär Sveriges folkrättsliga förpliktelser enligt europakonventionen 

i dagsläget inte någon skyldighet att utvidga skyddet för visselblåsare i offentligt 

finansierad privat verksamhet. 

 

 

7 Centrala aspekter i praxis av betydelse för diskussionen om ett 

utvidgat skydd 
 

Som redogjorts för ovan kan det hävdas att Europakonventionen, genom Europadomstolens 

praxis beträffande visselblåsning, inte i dagsläget innebär någon folkrättslig förpliktelse för 

Sverige att utvidga skyddet för visselblåsare i offentligt finansierad privat verksamhet. 

Genom att Arbetsdomstolens praxis i väsentliga delar motsvarar vad Europadomstolen 

fastslagit i frågan kan Sverige därigenom anses uppfylla förpliktelsen att ha ett 

tillfredsställande skydd i nationell rätt. 

 Europadomstolens praxis på området är dock ändå av fortsatt intresse inom ramen för 

denna framställning. Det finns nämligen vissa aspekter i både Europadomstolens- 

Arbetsdomstolens praxis som kan lyftas fram i en diskussion kring huruvida skyddet för 

visselblåsare i offentligt finansierad privat verksamhet bör utvidgas. Även om dessa 

aspekter inte i sig innebär en förändring i det nuvarande rättsläget eller en förpliktelse att 

utvidga skyddet så ger de uttryck för intressen som kan fungera som för- och motargument 

i diskussionen. Vissa aspekter som lyfts fram i praxis ger uttryck för att det finns ett särskilt 

skyddsvärde för denna grupp av arbetstagare. Samtidigt finns det andra omständigheter som 

kan anses tala mot att en utvidgning av skyddet för denna grupp av arbetstagare. I det 

följande kommer några av dessa centrala aspekter att redogöras för ytterligare.  
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7.1 Verksamhet med starka kopplingar till det allmänna och som rör utsatta personer 

Det kan noteras att det i både Arbetsdomstolen109 och Europadomstolen110 i sin praxis 

uppmärksammat omständigheten att en privat arbetsgivare bedriver offentligt finansierad 

verksamhet. Domstolarna har i AD 1997 nr 57 och Heinisch mot Tyskland gett uttryck för 

att det inom sådan verksamhet finns ett särskilt allmänintresse för insyn i verksamheten på 

grund av att den är skattefinansierad. Detta särskilt starka allmänintresse har i bedömningen 

ansetts utgöra en omständighet som talar för att en arbetstagare som påtalar 

missförhållanden inom sådan verksamhet är skyddad inom ramen för yttrandefriheten. 

 Att det har fastslagit i praxis at det finns ett särskilt starkt allmänintresse av insyn i 

offentligt finansierad privat verksamhet, i kombination med den ökade privatiseringen som 

skett i Sverige kan anföras som ett argument för att skyddet för visselblåsare i offentligt 

finansierad privat verksamhet bör utvidgas. 

 Vidare kan det noteras att domstolarna även tillmäter betydelse till det faktum att det är 

fråga om verksamhet som rör särskilt utsatta personer. Vid tillämpningen av de kriterier 

som uppställdes i Guja mot Moldavien framhäver Europadomstolen i Heinisch mot 

Tyskland att verksamheten som arbetsgivaren bedrev var äldrevård. Beträffande det 

uppställda kriteriet avseende allmänintresset fäste domstolen bl.a. vikt vid det faktum att 

personer som omfattas av sådan institutionaliserad vård är särskilt utsatta och ofta inte 

själva har möjligheter att påtala missförhållanden inom verksamheten. Mot den bakgrunden 

fastslog domstolen att det därigenom förelåg ett uppenbart allmänintresse i den information 

som offentliggjorts av arbetstagaren. Vidare framhöll domstolen att allmänintresset 

beträffande sådan verksamhet ansågs vara särskilt framträdande i en sådan situation som 

den förevarande då verksamheten bedrevs av ett bolag vilket var majoritets ägt av 

Bundesland Berlin och alltså finansierades av offentliga medel.111  

 Även Arbetsdomstolen ger i AD 1997 nr 57 uttryck för en liknande inställning. I 

domskälen fastslås det att det förelåg ett särskilt stor allmänintresse för den i målet aktuella 

verksamheten, ambulansverksamhet, då den var skattefinansierad och av stor betydelse för 

länets invånare. 
                                                
109 AD 1997 nr 57 
110 Heinisch mot Tyskland 
111 Heinisch mot Tyskland, p.71 
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 Då mycket av den privatiseringen som skett i Sverige, som nämnts inledningsvis i 

framställningen, är just inom vård, skola, omsorg, alltså verksamheter som rör särskilt 

utsatta personer kan uttalandena i praxis rörande sådan verksamhet anses vara något som 

talar för att en utvidgning bör ske av skyddet för offentligt finansierad privatverksamhet.  

 

7.2 Möjligheten att internt framföra kritik  

Som nämnts tidigare i framställningen under avsnitt 6 Tidigare och pågående utredningar 

har det i tidigare utredningar när frågan om en utvidgning av meddelarskyddet att omfatta 

privatanställda utretts framförts som ett argument mot en utvidgning att en sådan 

utvidgning skulle leda till negativa konsekvenser för arbetsgivaren i konkurrenshänseende, 

genom att en osäkerhet uppstår i verksamheten. Detta är ett argument som det lagts vikt vid 

och som har varit en bidragande faktor till att förslag om en utvidgning som framlagts i 

tidigare utredningar inte lett till någon lagstiftningsåtgärd på området. 

 Både i Arbetsdomstolens112 och Europadomstolens113 praxis har det vid bedömningen av 

huruvida en visselblåsare förtjänar skydd eller inte lagts stor vikt vid huruvida arbetstagaren 

först försökt att komma tillrätta med missförhållandena på arbetsplatsen genom att internt 

framföra kritiken till arbetsgivaren innan denne valt att gå ut offentligt med sin kritik. 

 Arbetsdomstolens och Europadomstolens praxis i detta avseende kan tolkas så att i en 

situation där en arbetstagare väljer att gå ut offentligt med kritik mot missförhållande i 

arbetsgivarens verksamhet inte är skyddad om det inom verksamheten finns en 

tillfredsställande organisation för att internt framföra kritiken och arbetstagaren inte först 

nyttjat denna möjlighet. Därav kan det hävdas att arbetsgivaren, såsom gällande rätt ser ut i 

dagsläget, på ett relativt enkelt sätt kan skydda sig mot de negativa konsekvenser som följer 

av att kritik mot missförhållanden i verksamheten blir offentlig. Detta genom att inrätta ett 

system inom verksamheten där kritik från de anställda kan framföras internt och att utifrån 

dessa uppgifter tillse att åtgärder vidtas. 

 Det kan dock uppmärksammas att vid inrättandet datoriserade system där arbetstagare 

anonymt kan framföra kritik om missförhållande i verksamheten aktualiseras skyddet för 

personuppgifter. I Personuppgiftslagen (1998:204) (PUL) har det intagits bestämmelser 

                                                
112 Se bl.a. AD 1994 nr 79 
113 Se bl.a. Heinisch mot Tyskland, p.65, p.72-76 
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avseende behandling av personuppgifter i syfte att skydda den personliga integriteten, 

vilket framgår av lagens 1§. Enligt 3§ PUL inberäknas i begreppet personuppgifter all 

information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är livet. Vidare 

stadgas det i 5§ PUL att med behandling av personuppgifter avses datoriserad behandling 

eller annan behandling genom vilken personuppgifterna ingår eller är avsedda att ingå i en 

strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller 

sammanställning enligt särskilda kriterier. Ett internt system där arbetstagare har möjlighet 

att lämna uppgifter om missförhållande i verksamheten kan innebära att uppgifter inlämnas 

rörande vissa hos arbetsgivaren verksamma personer och deras handlande eller 

underlåtenhet i vissa avseenden. Ett sådant system kan därför innebära en behandling av 

personuppgifter och sådan behandling måste följa de regler som uppställs i PUL. 

 I 21§ 1st. PUL stadgas ett särskilt förbud för andra än myndigheter att behandla 

personuppgifter om lagöverträdelser. Detta förbud skulle kunna aktualiseras i ett 

visselblåsningssystem om de uppgifter om missförhållanden som lämnas avser brottsliga 

handlingar som utförs av en fysisk person inom verksamheten. Av 21§ 3st PUL framgår det 

dock att regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om 

undantag från förbudet i första stycket.    

 I enlighet med detta har Datainspektionen genom beslut 1202-2007 samt föreskriften 

DIFS 2010:1 gett medgivande till upprättande av sådana interna visselblåsningssystem. Det 

bör dock framhållas att den dispens som Datainspektionen gett avseende behandling av 

personuppgifter inom ramen för visselblåsningssystem är begränsad till att avse uppgifter 

om vissa typer av missförhållanden. 

 Av det föregående framgår det att såsom skyddet för visselblåsare inom offentlig 

finansierad privat verksamhet är utformat idag finns det relativt enkla medel till hands som 

arbetsgivaren kan tillgå för att förhindra att verksamheten till följd av visselblåsning skadas 

i konkurrenshänseende. Om skyddet för visselblåsare inom denna typ av verksamhet skulle 

utvidgas genom att även dessa skulle omfattas av meddelarskyddet skulle arbetsgivarens 

möjligheter att försäkra sig om att kritiken hålls internt påverkas negativt. Som redogjorts 

för tidigare i framställningen innehåller meddelarskyddet mindre begränsningar än den 

kritikrätt visselblåsare i privat verksamhet har. Meddelarskyddet uppställer nämligen inget 

krav på att visselblåsaren först ska ha sökt åstadkomma rättelse av missförhållandena 
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genom att framföra kritiken internt.  

 Intresset att skydda arbetsgivaren mot offentliggörandet av uppgifter som kan skada 

arbetsgivaren i konkurrenshänseende är därför något som talar mot att meddelarskyddet bör 

utvidgas. 

 

7.3 Naturen av och syftena bakom de uppgifter som offentliggörs 

Vidare kan det påpekas att beträffande meddelarskyddet så är de krav som uppställs på 

naturen av de uppgifter som offentliggörs lågt ställda jämfört med vad som är fallet 

beträffande kritikrätten som tillkommer privatanställda. I fråga kritikrätten framgår det av 

praxis att för att ett uttalande ska vara skyddat krävs det att det finns någon form av 

allmänintresse för de uppgifter som offentliggörs. Vidare har det i praxis stadgas ett krav på 

uppgifternas riktighet eller i vart fall att visselblåsaren varit i god tro om dess riktighet. I 

praxis har det vidare uppställts ett krav på att visselblåsaren ska ha varit i god tro bl.a. 

beträffande i vilka syften offentliggörandet gjordes. Därutöver görs det en 

proportionalitetsbedömning där hänsyn tas till omständigheterna i det aktuella fallet och e 

motstående intressena vägs mot varandra. I proportionalitetsbedömningen vägs bl.a. 

allmänintresset av att uppgifterna offentliggörs mot den skada som arbetsgivaren lider av 

offentliggörandet. 

 Beträffande meddelarskydd görs inte någon sådan proportionalitetsbedömning. 

Meddelarskyddet innebär ett brett skydd och de begränsningar som uppställs utgörs av t.ex. 

Offentlighets- och sekretesslagen, Företagshemlighetslagen samt regleringen kring 

yttrandefrihetsbrott. 

 Om meddelarskyddet utvidgas till att omfatta även privatanställda kommer detta därför 

att innebära att lägre kravs ställs på de uppgifter som en arbetstagare kan offentliggöra 

beträffande arbetsgivarens verksamhet. Uppgifter kan komma att offentliggöras utan att det 

egentligen finns något allmänintresse för det, vilket kan medföra att arbetsgivaren påverkas 

negativt i konkurrenshänseende i större utsträckning än om offentliggörandet var 

underkastade de krav som ställs enligt kritikrätten. 

 Detta är ett ytterligare argument som talar emot en utvidgning av meddelarskyddet att 

omfatta även privatanställda. 
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7.4 Mer omfattande lojalitetsplikt inom offentliga än privata anställningsförhållanden 

En annan aspekt som är intressant inom ramen för en diskussion om ett eventuellt utvidgat 

skydd för visselblåsare i offentligt finansierad privat verksamhet är Europadomstolens 

uttalanden avseende omfattningen av lojalitetsplikten i offentlig- respektive privat 

verksamhet. I både Guja mot Moldavien114 och Heinisch mot Tyskland115 framhåller 

Europadomstolen att lojalitetsplikten i anställningsförhållandet är mer omfattande på den 

offentliga- än den privata sektorn. Uttalandena är intressanta inom ramen för denna 

framställning mot bakgrund av vad som tidigare redogjorts för avseende den arbetsrättsliga 

lojalitetsplikten respektive kritikrätten. 

 Tidigare i framställningen har lojalitetsplikten å ena sidan och kritikrätten å andra sidan 

redogjorts för såsom två motstående intressen som gränsar till varandra, där omfattningen 

av det ena intresset står i förhållande till omfattningen av det andra. Med detta synsätt bör 

alltså yttrandefriheten vara starkare i situationer där lojalitetsplikten är svagare och vise 

versa. Stöd för ett sådant resonemang återfinns även i ett uttalande av Europadomstolen i 

Heinisch mot Tyskland116. Europadomstolen framhävde här att lojalitetspliktens natur och 

omfattning i en viss situation inverkar på avvägning mellan lojalitetsplikten och 

yttrandefriheten. 

 Det följer dock av vad som redogjorts för tidigare i framställningen att offentligt 

anställda åtnjuter en mer omfattande kritikrätt i anställningsförhållandet. 

Sammanfattningsvis kan sägas att yttrandefriheten såsom den stadgas i både RF och 

Europakonventionen är direkt tillämplig endast i offentliga anställningsförhållanden. 

Vidare kan meddelarskyddet åberopas gentemot en arbetsgivare inom den offentliga 

sektorn men inte inom den privata sektorn. Därutöver följer det av yttrandefriheten att 

tystnadsplikt i offentliga anställningsförhållanden måste ha lagstöd medan det i privata 

anställningsförhållanden är möjligt att ålägga arbetstagare tystnadsplikt genom avtal. 

 Mot bakgrund av det föregående framstår det därför som motsägelsefullt att 

Europadomstolen i sin praxis stadgar att lojalitetsplikten i anställningsförhållandet är mer 

omfattande i den offentliga sektorn än den privata. Utifrån synsättet att lojalitetsplikten och 

yttrandefriheten är två motstående intressen skulle ett sådant uttalande istället innebära att 
                                                
114 Guja mot Moldavien, p.70 
115 Heinisch mot Tyskland, p.64 
116 Heinisch mot Tyskland, p.64 
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yttrandefriheten skulle vara större i privata anställningsförhållanden, där lojalitetsplikten 

alltså är mindre omfattande. Frågan är då hur dessa uttalanden ska tolkas inom ramen för 

denna framställning. 

 Vid en första anblick skulle Europadomstolens ställningstagande i detta avseende kunna 

anses öppna upp för att det finns utrymme att utvidga yttrandefriheten för arbetstagare inom 

den privata sektorn. Därigenom skulle det kunna anses att skyddet för visselblåsare i privata 

anställningsförhållanden bör utvidgas. Detta genom att det motstående intresset, 

lojalitetsplikten, anses mindre omfattande i privata anställningsförhållanden. Det 

föregående skulle alltså kunna anföras beträffande privatanställda i allmänhet. Vad gäller 

särskilt visselblåsare inom offentlig finansierad privat verksamhet skulle denna tolkning 

istället tala mot ett utvidgat skydd. Denna grupp av arbetstagare är nämligen privatanställda 

men det som karaktäriserar gruppen är ju just den starka kopplingen till det allmänna. Att 

denna grupp av arbetstagare har en stark koppling till det allmänna vilken inte finns 

beträffande övriga privatanställda talar därför för att det finns svagare skäl att utvidga 

skyddet för just privatanställda i offentligt finansierad verksamhet än för övriga 

privatanställda. Den starka kopplingen till det allmänna skulle ju nämligen kunna anses 

medföra att Europadomstolens uttalande om lojalitetspliktens omfattning inom den 

offentliga sektorn skulle innebära att lojalitetsplikten för även denna grupp av anställda 

också skulle anses något mer omfattande än vad som är fallet för privatanställda i allmänhet. 

 Det föregående resonemanget bygger dock på ordalydelsen av Europadomstolens 

uttalanden, utan någon närmare kritisk reflektion kring vilka motiv som skulle kunna finnas 

bakom desamma. 

 En mer djupgående reflektion kring Europadomstolen uttalanden att lojalitetsplikten 

skulle vara mer omfattande inom den offentliga sektorn leder istället till en annan slutsats. 

Det skulle nämligen kunna hävdas att lojalitetsplikten kan sägas ha olika innebörd eller 

tillgodose olika intressen inom den offentliga sektorn jämfört med den privata. 

 I Guja mot Moldavien uttrycker Europadomstolen det så att offentligt anställda i ett 

demokratiskt samhälle har som sin uppgift att assistera den demokratiskt valda regeringen. 

Medborgarna har därför att utgå från att de offentligt anställda hjälper regeringen och inte 

hindrar den.117 Det uttalande kan anses ge uttryck för att den lojalitetsplikt arbetstagare i 

                                                
117  Guja mot Moldavien, p.70 
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den offentliga sektorn är skyldiga att iaktta i förlängningen snarare görs gällande gentemot 

medborgarna och den aktuella arbetsgivaren, staten, endast i andra hand. I ett demokratiskt 

samhälle ses den folkvalda regeringen som en förlängning av medborgarna och 

lojalitetsplikten för då snarare innebörden att vara lojal gentemot medborgarna, det 

demokratiska valet och demokratin i sin helhet. Den lojalitetsplikten som offentligt 

anställda anses vara skyldig att iaktta gentemot den faktiska arbetsgivaren kan därför sägas 

vara sekundär och endast vara aktuell i det hänseende att arbetsgivaren, staten, ses som en 

förlängning av medborgarna. Alltså då staten kan anses genomföra medborgarnas vilja och 

representera dess intressen. I privata anställningsförhållanden däremot gäller den 

lojalitetsplikt arbetstagarna är skyldiga att iaktta istället endast gentemot den faktiska 

arbetsgivaren. 

 Den ovan nämnda tolkningen skulle alltså innebära att lojalitetsplikten för offentligt 

anställda kan sägas göras gällande gentemot medborgarna primärt och gentemot den 

faktiska arbetsgivaren, staten, endast sekundärt i dess roll som representant för 

medborgarna och dess intressen. En sådan tolkning är av stor betydelse inom ramen för 

denna framställning. Det kan nämligen sägas vara så att beträffande visselblåsning skulle 

lojalitetsplikten i offentliga anställningsförhållanden inte utgöra ett motstående intresse mot 

yttrandefriheten. Istället Det ligger det i medborgarnas intresse att missförhållanden i den 

offentliga verksamheten uppmärksammas. Detta eftersom missförhållandena, t.ex. att 

offentliga medel inte används på ett ändamålsenligt sätt, innebär att det allmänna inte 

längre respekterar medborgarnas intressen och i det avseendet därför inte längre kan anses 

så som en representant för medborgarna. Att en arbetstagare då riktar kritik mot den 

faktiska arbetsgivaren med följden att missförhållandena kommer till allmänhetens 

kännedom kan därför anses ligga i linje med den lojalitetsplikt som arbetstagaren har att 

iaktta i förhållande till medborgarna.  

 På det sättet kan yttrandefriheten och visselblåsning anses inbegripet i lojalitetsplikten 

för offentligt anställda i sådana situationer. Den faktiska arbetsgivaren, staten, kan i sådana 

situationer anser vara endast en mellan hand och det ligger därför i intresset för den primära 

uppdragsgivaren, medborgarna, att få kännedom om när mellanhanden missköter sig. Som 

nämnts tidigare i framställningen kan lojalitetsplikten sägas innebära en skyldighet för 

arbetstagaren att inte skada sin arbetsgivare. Inom den offentliga sektorn kan detta istället 
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sägas är gällande fast med en viss modifikation, lojalitetsplikten innebär att arbetstagaren 

har en skyldighet att inte skada den primära uppdragsgivaren, medborgarna. En skyldighet 

för offentligt anställda att inte skada den faktiska arbetsgivaren, staten, borde då endast 

kunna göras gällande när staten faktiskt agerar såsom en representant för medborgarna. 

Vilket inte kan göras gällande i situationer då det är fråga om missförhållanden i den 

offentliga verksamheten. 

 Beträffande privata anställningsförhållanden kan lojalitetsplikten därigenom sägas ha en 

annan innebörd. Den lojalitetsplikt en arbetstagare i privat sektor är skyldig att iaktta gäller 

direkt i förhållande till arbetsgivaren och här aktualiseras ingen annan vars intressen ska tas 

hänsyn till utan arbetsgivaren är den primära uppdragsgivaren gentemot vilken 

arbetstagaren är skyldig att iaktta lojalitet. 

 Om en sådan tolkning som redogjorts för ovan tas som utgångspunkt i diskussionen 

huruvida skyddet för visselblåsare i offentligt finansierad privat verksamhet bör utvidgas 

leder detta till en motsatt slutsats än den som nämndes inledningsvis. Inledningsvis 

redogjordes det för hur Europadomstolens uttalande om en mer omfattande lojalitetsplikt 

rådde inom den offentliga sektorn än den privata. Vidare ansågs ett sådant uttalande vid en 

första anblick kunna tolkas som ett argument motsatt utvidga skyddet för visselblåsare i 

offentligt finansierad privat verksamhet på grund av den starka kopplingen till det allmänna. 

Efter en mer djupgående analys av uttalandena kan istället en motsatt slutsats dras. Då det 

kan sägas inbegripet i lojalitetsplikten för arbetstagare i offentlig sektor att tillse att 

missförhållanden i den offentliga verksamheten kommer till allmänhetens kännedom och 

att yttrandefriheten därför bör vara starkare för offentligt anställda kan liknande intressen 

anföras som argument för att utvidga skyddet för privatanställda inom offentligt finansierad 

verksamhet. Då verksamheten är skattefinansierad skulle det även i denna verksamhet 

kunna göras gällande att den primära uppdragsgivaren i förlängningen är medborgarna och 

att den faktiska arbetsgivaren endast är en mellanhand. 

 Det måste dock hållas i minnet att det ändå är fråga om en privat arbetsgivare och alltså 

inte en folkvald representant för medborgarna, som är fallet i offentlig sektor. Detta gör att 

en lojalitetsplikt gentemot medborgarna istället för den faktiska arbetsgivaren inte kan 

göras gällande med samma styrka men det kan i alla fall sägas arbetstagarna i offentligt 

finansierad privat verksam har en viss lojalitetsplikt gentemot medborgarna. Mot bakgrund 
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av en sådan tolkning kan Europadomstolens uttalanden i detta avseende anses vara ett 

argument för att utvidga skyddet för arbetstagare i offentligt finansierad privat verksamhet. 

 Det resonemang som redogjorts för ovan stödjs även av hur rättigheterna i 

Europakonvention är utformade. I likhet med RF har Europakonvention, som nämnts 

tidigare, som primärt syfte att skydda medborgarnas grundläggande rättigheter i förhållande 

till det allmänna. Endast sekundärt kan rättigheterna göras gällande enskilda emellan. Att 

utifrån Europadomstolens uttalande rörande lojalitetsplikten omfattning dra slutsatsen att 

det finns utrymme att utvidga yttrandefriheten för privatanställda utöver för vad som gäller 

för offentligt anställda skulle därigenom gå emot det primära syftet med konventionen. 

 

 

8 Meddelarskydd för privatanställda i kommunal- och 

landstingsägda bolag 
 

Huvudregeln beträffande meddelarskydd är som nämnts att det endast gäller i förhållandet 

till det allmänna och alltså inte mellan t.ex. privata arbetsgivare och arbetstagare. Det finns 

dock undantag till denna huvudregel vilken utvidgar meddelarskyddet i TF och YGL att 

omfatta även vissa privatanställda.118 Undantaget är dock inte stadgat i TF och YGL utan 

återfinns i OSL. 

 Genom bestämmelsen i 13kap 2§ OSL har meddelarskyddets tillämpningsområde 

utvidgas till att omfatta även anställda kommunala- och landstingsägda bolag. I lagrummet 

framgår att vad som i TF och YGL stadgas avseende meddelarfrihet samt efterforsknings- 

och repressalieförbud ska tillämpas på anställda i sådana organ som uppges i 2kap 4§ och 

2kap 3§ OSL. De bestämmelser som lagrummet hänvisar till anger i vilka fall 

handlingsoffentlighet gäller för andra organ än myndigheter.  Sådana organ som 

bestämmelserna tar sikte på är bl.a. bolag över vilka kommun eller landsting utövar ett 

rättsligt bestämmande inflytande. Meddelarskyddet ska dock inte i dessa verksamheter 

omfatta anställda i vissa ledande befattningar. 

 I förarbetena som ledde fram till utvidgningen av meddelarskyddet i detta avseende 

                                                
118 Lunning och Toijer, Anställningsskydd – en lagkommentar, s.399 
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anges det att syftena bakom lagändringen var att tydliggöra meddelarfrihetens omfattning 

för denna grupp av anställda. I en tidigare lagändring hade nämligen 

handlingsoffentligheten utvidgas till att gälla även i kommunal- och landstingsägda bolag. 

På grund av detta rådde en osäkerhet kring om de anställda därigenom även hade fått ett 

visst meddelarskydd.119 

 Utvidgningen av handlingsoffentligheten motiverades i sin tur med att medborgarnas 

insyn skulle förbättras. Det anfördes att kommunal verksamhet i ökad omfattning bedrivs i 

privaträttsliga former och att det därigenom var påkallat att utvidga handlingsoffentligheten 

till även dessa bolag, detta i syfte att främja medborgarnas insyn. Det poängterades att 

möjligheterna till insyn och kontroll inte bör vara beroende av i vilken form verksamheten 

bedrivs.120 

 Undantaget innebär alltså att vissa verksamheter med starka kopplingar till det allmänna 

omfattas av meddelarskyddet. Intressant att notera är dock att undantaget endast gäller för 

kommunala- och landstingsägda bolag men inte för statligt ägda bolag.    

 Att privatanställda inom dessa typer av verksamheter tillerkänts meddelarskydd är något 

som kan anses tala för att en utvidgning av meddelarskyddet att omfatta även 

privatanställda i offentligt finansierad verksamhet bör ske. Detta då de syften som anförts 

för att tillerkänna privatanställda i kommunal- och landstingsägda bolag meddelarskydd i 

väsentliga delar även aktualiseras beträffande offentligt finansierad privat verksamhet. 

Nämligen att möjligheterna för kontroll och insyn i verksamhet finansierad av det allmänna 

inte bör vara beroende av i vilken form verksamheten bedrivs.  

 

 

9 Yttrandefriheten såsom en grundläggande arbetsrättslig princip 
 

Det har i doktrinen hävdats att samhällsutvecklingen har medfört en ändrad syn på hur 

relationer mellan arbetsgivare och arbetstagare ska se ut. På arbetsplatserna idag är ofta 

förhållandena mindre formella än hur det historiskt har sett ut. Detta har medfört att det inte 

längre råder ett lika påtagligt hierarkiskt förhållande mellan arbetsgivare och 

                                                
119 Prop. 2005/06:162, s.8 
120 Prop. 1993/94:48, s.18 



 53 

arbetstagare.121 

 Denna samhällsutveckling skulle kunna ha en inverkan även på lojalitetspliktens 

omfattning. Mindre hierarkiska förhållanden i anställningen skulle kunna anses medföra en 

större frihet för arbetstagaren och lägre krav på att ibland sätta arbetsgivarens intressen 

framför sina egna. Detta skulle alltså kunna tyda på att utvecklingen går mot en svagare 

lojalitetsplikt vilket också borde innebära en mer omfattande kritikrätt för arbetstagare. 

 Det har vidare i doktrinen hävdats att denna samhällsutveckling skulle kunna medföra 

att yttrandefriheten anses utgöra inte bara en konventionsrättighet utan en allmän princip 

inom arbetsrätten.122 

 Denna utveckling mot en ökad självständighet för arbetstagare skulle kunna anföras som 

ett argument för att utvidga skyddet för visselblåsare.   

 

 

10 Arbetsrättslig reglering 
 

Tidigare i framställningen har det redogjorts för gällande rätt avseende skyddet för 

visselblåsare. Vidare har det presenterats olika argument som kan anföras i en diskussion 

kring huruvida skyddet för visselblåsare i offentligt finansierad privat verksamhet bör 

utvidgas. Utgångspunkten för diskussionen har varit att det vid en eventuell utvidgning av 

skyddet skulle röra sig om ett skydd likvärdigt det meddelarskydd som tillkommer 

arbetstagare i offentlig verksamhet. 

 I det följande kommer något att sägas om vilken form av reglering som skulle kunna 

vara lämplig ifall en utvidgning av skyddet blir aktuell.  

 
10.1 Reglering genom praxis 

Mycket av regleringen på det arbetsrättsliga området har utvecklats genom 

Arbetsdomstolens praxis. Som redogjorts för tidigare i framställningen har arbetstagares 

lojalitetsplikt respektive kritikrätt främst sin grund i praxis. Det skulle därför kunna anses 

ligga i linje med detta att även en utvidgning av skyddet för visselblåsare i offentligt 

                                                
121 Viklund, Om “den medborgerliga yttrandefriheten” för privatanställda, s.653 
122 A.a.s.654 
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finansierad privat verksamhet skedde genom Arbetsdomstolen. 

 En sådan lösning har dock Arbetsdomstolen avfärdat i sin praxis. I AD 1997 nr 57, som 

redogjorts för tidigare i framställningen, yrkade arbetstagarsidan att Arbetsdomstolen skulle 

tillerkänna de aktuella arbetstagarna samma meddelarskydd som offentligt anställda. Detta 

eftersom arbetstagarna hade haft ett sådant skydd tidigare när verksamheten bedrivits av 

landstinget. Vidare anfördes det att eftersom verksamheten fortfarande finansierades av 

skattemedel hade behovet av insyn i verksamheten inte minskat. Arbetsdomstolen gick 

dock inte på arbetstagarsidans linje i det avseendet. Arbetsdomstolen har nämligen tidigare 

i sin praxis tydligt tagit avstånd från en sådan lösning genom att fastslå att det inte är en 

uppgift för domstolen att utvidga meddelarskyddet till att omfatta privatanställda.123 En 

utvidgning av skyddet för visselblåsare i offentligt finansierad privat verksamhet genom 

praxis är därför inte aktuell. 

 
10.2 Reglering genom kollektivavtal 

På det arbetsrättsliga området har ansvaret för regleringen till stor del överlämnats till 

arbetsmarknadens parter. Med grund i Saltsjöbadsavtalet har det i svensk arbetsrätt intagits 

ett förhållningssätt där statsmakterna som utgångspunkt intar en passiv roll i förhållande till 

reglering på arbetsrättens område. Istället har arbetsmarknadens parter åtagit sig ett ansvar 

att genom kollektivavtal reglera arbetsförhållandena.124 Kollektivavtalet är därför av en 

central betydelse såsom regleringsinstrument inom den svenska arbetsrätten. Det skulle 

därför kunna hävdas det vore lämpligt att en utvidgning av meddelarskyddet skedde genom 

kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter.  

 Som redogjorts för tidigare i framställningen omfattar det lagstadgade meddelarskyddet i 

dagsläget, inom anställningsförhållandet, endast offentligt anställda. Trots detta finns det en 

del privatanställda inom offentligt finansierad verksamhet som har ett motsvarande skydd. 

Arbetsmarknadens parter har nämligen genom kollektivavtalsreglering inom vissa 

verksamheter överenskommit att bestämmelserna om meddelarskydd ska tillämpas även på 

de privatanställda. 

 Två stora privata vårdföretag, Carema Care AB och Capio AB har ingått lokala 

kollektivavtal med ett antal arbetstagarorganisationer avseende meddelarskydd. I de 
                                                
123 AD 1994 nr 79 
124 Glavå, Arbetsrätt, s.38 
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aktuella kollektivavtalen stadgas det att ett meddelarskydd likvärdigt det som finns 

lagstadgat för offentligt anställda ska tillämpas på de anställda inom verksamheten.125    

 Förekomsten av kollektivavtal där arbetsmarknadens parter på detta sätt tillerkänner 

privatanställda meddelarskydd skulle kunna anses visa på ett intresse på arbetsmarknaden 

för ett utvidgat meddelarskydd. Genom det stora ansvar för arbetsrättslig reglering som 

överlämnats till arbetsmarknadens parter skulle detta intresse kunna anses tala för att 

meddelarskyddet bör utvidgas. Den svenska modellen bygger dock som nämnts tidigare på 

ett förhållningssätt där lagstiftaren inte ska ingripa så länge arbetsmarknadens parter själva 

sköter den arbetsrättsliga regleringen. Om det skulle vara så att den här typen av 

kollektivavtal om meddelarskydd skulle börja tecknas i en större omfattning skulle detta 

istället vara ett argument mot att genom lagstiftning utvidga meddelarskyddet. 

  Denna typ av kollektivavtalsreglering framstår dock som relativt sällsynt. Bristen på 

en mer omfattande kollektivavtalsreglering på området kan anses tala för att uppgiften för 

utvidgningen av skyddet istället bör ges till lagstiftaren. 

 Vidare bör det understrykas att det inom den svenska arbetsrätten även finns en hel del 

lagreglering som syftar till att skydda arbetstagaren såsom den svagare parten i 

anställningsförhållandet. Det kan hävdas att det finns vissa arbetsrättsliga frågor som rör 

särskilt skyddsvärda intressen och grundläggande rättigheter som inte bör bli föremål för 

förhandlingar. Det kan istället anses motiverat att sådana frågor bör överlämnas till 

lagstiftaren så att inte de skyddsvärda intressena får vika för andra förhandlingsintressen.  

 Frågan om en eventuell utvidgning av skyddet för visselblåsare i offentligt finansierad 

privat verksamhet har sin utgångspunkt i yttrandefriheten och rör intresset av insyn i hur 

offentliga medel används. Det kan därför anses motiverat att en sådan grundläggande 

rättighet inte bör bli föremål för förhandling utan istället bör regleras genom lagstiftning. 

 

10.4 Lagstadgad rättighet eller skyldighet: Lex Maria- och lex Sarah- bestämmelserna 

Inom ramen för en framställning som denna, där frågan om vilken rätt en arbetstagare har 

att påtala missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet utreds, är det av intresse att notera 

att för vissa arbetstagare föreligger det en lagstadgad skyldighet att påtala missförhållanden. 

                                                
125 Kollektivavtal avseende Meddelarfrihet inom Capios Svenska företag, slutet 2012-02-16 samt Lokalt 
kollektivavtal avseende tillämpning av meddelarfrihet och meddelarskydd, slutet 2011-05-08  
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 Enligt de s.k. lex Maria- och lex Sarah bestämmelserna åläggs arbetstagare i verksamhet 

inom hälso- och sjukvården, inom socialtjänsten (såsom äldreomsorg) samt inom omsorg 

om personer med funktionshinder att i vissa situationer till vårdgivaren (arbetsgivaren) 

rapportera missförhållanden i verksamheten. Bestämmelserna har till syfte att främja god 

vård och hög patientsäkerhet och är tillämpliga på både offentliga- och privata 

arbetstagare.126 

 En sådan lagstadgad skyldighet att påtala missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet 

skulle kunna hävdas utgöra en del av det skydd som finns för visselblåsare. Anledningen 

till att denna reglering inte har tagits upp tidigare i framställningen, inom ramen för 

redogörelsen av gällande rätt, är att lagstiftningen i detta avseende är utformad såsom en 

skyldighet att till vårdgivaren, det vill säga arbetsgivaren, påtala missförhållandena. Det är 

alltså fråga om intern och inte extern kritik. Lagstiftningen tar därigenom inte sikte på 

visselblåsning såsom det definieras inom ramen för denna framställning. 

 Det kan ändå vara av intresse att uppmärksamma lex Maria- och lex Sarah- 

bestämmelserna i detta avsnitt, inom ramen för en diskussion om hur en eventuell 

utvidgning av skyddet för visselblåsare i offentligt finansierad verksamhet skulle kunna 

utformas. Ett alternativ som kan diskuteras är just att lagstifta om någon form av skyldighet 

för denna grupp av arbetstagare i att mer allmänt påtala missförhållanden i verksamheten, 

dessa arbetstagare omfattas nämligen också av lex Maria- och lex Sarah- bestämmelserna. 

 I det följande kommer det att redogöras för bestämmelsernas närmare innebörd. Den s.k. 

lex Maria bestämmelsen stadgas i Patientsäkerhetslagen (2010:659) (PsL) 6kap 4§. I 

lagrummet stadgas en skyldighet för personal inom hälso- och sjukvården att bidra till att 

upprätthålla en hög patientsäkerhet. För att uppfylla denna skyldighet ska personalen till 

vårdgivaren rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller skulle 

kunna ha medfört en vårdskada. I PsL 1kap 5§ definieras en vårdskada som ”lidande, 

kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om 

adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården”. 

 Därefter är det vårdgivarens (arbetsgivarens) ansvar enligt 3kap 5§ PsL att bedöma 

huruvida en anmälan ska göras till Inspektionen för vård och omsorg eller inte. För att 

vårdgivaren ska vara skyldig att upprätta en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg 

                                                
126 Fransson, Lex Maria- och lex Sarah- bestämmelserna i ett arbetsrättsligt perspektiv, s.224 
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ska det vara fråga om händelser som medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada. 

För att en vårdskada ska anses allvarlig stadgas det i PsL 1kap 5§ att vårdskadan ska vara 

bestående och inte ringa eller ha lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller 

avlidit. 

 Patientsäkerhetslagen trädde ikraft 2011 och dessförinnan återfanns lex Maria 

bestämmelsen i lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) men 

hade då en annan utformning. I och med de nya bestämmelserna i PsL utvidgades området 

för vilka händelser personalen var skyldiga att anmäla. Tidigare hade en 

rapporteringsskyldighet endast funnits avseende allvarliga vårdskador, i de nya 

bestämmelserna togs allvarlighetsrekvisitet bort och personalen är nu skyldig att anmäla 

alla vårdskador eller risker för sådana till vårdgivaren (arbetsgivaren). Därefter gör 

vårdgivaren en bedömning huruvida det är fråga om vårdskadorna eller riskerna därför är 

allvarliga, endast om de bedöms vara så är vårdgivaren i sin tur skyldig enligt 3kap 5§ att 

anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorg.127 

 Genom att liknande bestämmelser intagits i Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) 14kap 

3§ samt lagen (1993:387) om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) 24b§, de 

s.k. lex Sarah bestämmelserna, har skyldigheten att rapportera missförhållanden utvidgas 

till att omfatta även socialtjänstens verksamhet, såsom äldreomsorg, samt verksamhet som 

rör omsorg om personer med funktionshinder. Dessa bestämmelser är även de uppbyggda 

på så sätt att personalen inom verksamheten under vissa omständigheter är skyldiga att till 

den som bedriver verksamheten rapportera missförhållanden. Det ska här vara fråga om 

missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden rörande den som får eller kan 

komma i fråga för insatser inom verksamheten. 

 Som redogjorts för i det föregående utgör lex Maria- och lex Sarah bestämmelserna 

exempel på hur en lagreglering avseende arbetstagares möjligheter att påtala 

missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet kan utformas såsom en skyldighet. Det kan 

dock ur flera aspekter ifrågasättas om det vore lämpligt att utforma ett utvidgat skydd för 

visselblåsare i offentlig finansierad privat verksamhet såsom en skyldighet att påtala 

missförhållanden.   

 I doktrin har det nämligen ur ett arbetsrättsligt perspektiv framförts kritik mot Lex 

                                                
127 Fransson, Lex Maria- och lex Sarah- bestämmelserna i ett arbetsrättsligt perspektiv, s.224 
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Maria- och lex Sarah bestämmelserna. Det har hävdats att även dessa bestämmelser i början 

var avsedda att fungera såsom ett indirekt skydd för yttrandefriheten och en individuell 

rättighet som syftade till att arbetstagare skulle våga påtala missförhållanden i 

verksamheten. Den kritik som framförts avser att bestämmelserna i praktiken har utvecklats 

till att bli primärt en skyldighet och inte en rättighet. Det har därför ifrågasatts i doktrinen 

hur dessa regleringar i praktiken påverkar arbetstagarnas benägenhet att vända sig externt 

till media och påtala missförhållanden inom verksamheten.128 

  Något som kan tänkas medföra att lex Maria- respektive lex Sarah bestämmelserna har 

negativa konsekvenser på potentiella visselblåsares benägenhet att påtala missförhållanden 

är att en anmälan enligt dessa bestämmelser ska göras till arbetsgivaren och vidare inte kan 

göras anonymt. Detta innebär att om en arbetstagare i media påtalar missförhållanden i 

arbetsgivarens verksamhet har arbetstagaren inte därigenom fullgjort sin 

anmälningsskyldighet enligt lex Maria- respektive lex Sarah.129 Det kan därför tänkas 

uppstå situationer där en arbetstagare som i media påtalar missförhållanden, när 

missförhållandena därigenom blir kända, ställs till svars för att inte ha uppfyllt sin 

lagstadgade skyldighet att anmäla missförhållandena till arbetsgivaren. Detta exempel 

illustrerar tydligt hur en lagstadgad skyldighet att påtala missförhållanden i likhet med lex 

Maria- respektive lex Sarah bestämmelserna kan får negativa konsekvenser för skyddet för 

visselblåsare. 

 Det ovan nämnda resonemanget bygger dock på att bestämmelserna är utformade så att 

arbetstagaren är skyldig att rapportera till arbetsgivaren. Om regleringen istället utformades 

så att rapporteringsskyldigheten skulle fullgöras externt, t.ex. till en tillsynsmyndighet, 

skulle inte samma problematik aktualiseras. En sådan form av reglering skulle därför kunna 

fungera som ett skydd för visselblåsare. 

 Att utforma regleringen såsom en skyldighet kan dock ifrågasättas utifrån även andra 

aspekter. Inom offentligt finansierad privat verksamhet kan en rad olika typer av 

missförhållanden kan aktualiseras. En lagstiftning som ska ålägga enskilda en skyldighet 

bör vara utformad på ett sätt som gör att det är tydligt vad skyldigheten innebär. Med lex 

Maria- och lex Sarah bestämmelserna som exempel finns det tydliga avgränsningar till att 

                                                
128 Fransson, Lex Maria- och lex Sarah- bestämmelserna i ett arbetsrättsligt perspektiv, s.229 f. 
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skyldigheten att anmäla avser vårdskador, respektive missförhållanden rörande de som får 

eller som kan komma ifråga för insatser inom verksamheten. Det bör noteras att även andra 

missförhållanden, vilka det kan finnas ett intresse för att de kommer till allmänhetens 

kännedom, kan aktualiserad inom verksamheten. T.ex. kan det röra sig om ekonomiska 

missförhållanden. Det kan vara problematiskt att utforma regleringen att omfatta 

missförhållanden i allmänhet vilket kan medföra att det blir oförutsebart för den enskilde 

arbetstagaren vad skyldigheten faktiskt innebär. 

 Såsom redogjorts för ovan finns det skäl som talar för att en eventuell utvidgning av 

skyddet för visselblåsare i offentligfinansierad privat verksamhet inte bör utformas såsom 

en skyldighet. Istället bör regleringen primärt vara utformad såsom en rättighet, med 

utgångspunkt i den allmänna yttrandefriheten. En utvidgning av skyddet i form av att 

meddelarskyddets tillämpningsområde utvidgas till att omfatta även denna grupp av 

arbetstagare kan vara att föredra. 

 

 

11 Avslutning 
 

Trots den lojalitetsplikt som anses följa av anställningsförhållandet är skyddet för 

visselblåsare i offentligt finansierad privat verksamhet i dagsläget ändå relativt omfattande. 

Skyddet för denna grupp av arbetstagare följer främst av den i praxis utvecklade kritikrätten, 

vars omfattning i det aktuella fallet bestäms utifrån en proportionalitetsbedömning med 

hänsyn till en rad olika omständigheter. För att en visselblåsare ska skyddas inom ramen för 

kritikrätten uppställs olika kriterier såsom att kritiken i första hand ska hållas internt och att 

arbetstagaren haft goda syften bakom uppgiftslämnandet. 

 Inom ramen för yttrandefriheten enligt Europakonventionen stadgas även ett visst skydd 

för visselblåsare i offentligt finansierad privat verksamhet. Detta skydd är dock inte mer 

omfattande än kritikrätten och tillför därför inget ytterligare i rättsläget.   

 Även 2§ FHL har till syfte att skydda visselblåsare som påtalar allvarligare 

missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet. Lagrummets praktiska betydelse har dock 

ifrågasätts från flera håll. 

 Skyddet för visselblåsare inom offentligt finansierad privat verksamhet är dock 
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fortfarande svagt jämförelse med det starka skydd som tillerkänns visselblåsare i offentlig 

verksamhet. Skyddet för visselblåsare inom den offentliga sektorn följer nämligen direkt av 

yttrandefriheten i RF samt det grundlagsstadgade meddelarskyddet. Detta skydd är, till 

skillnad från skyddet för visselblåsare inom den privata sektorn, inte beroende av lika 

stränga kriterier såsom att kritiken i första hand ska framföras internt. 

 Bestämmelserna om meddelarskydd har skapats i syfte att skydda samma intresse som 

aktualiseras vid visselblåsning, nämligen att främja att allmänheten får ta del av angelägna 

uppgifter. Vid en eventuell utvidgning av skyddet för visselblåsare i offentligt finansierad 

privat verksamhet är det därför någon form av utvidgning av meddelarskyddets 

tillämpningsområde som är aktuell.  

 Det har enligt statistiken skett en ökning av privatiseringen av verksamheter som 

tidigare bedrivits i offentlig regi, detta särskilt inom välfärdsverksamheter såsom vård, 

skola och omsorg. Till följd av hur regleringen rörande skyddet för visselblåsare i dagsläget 

ser ut innebär sådan privatisering att skyddet för arbetstagare som påtalar missförhållanden 

i verksamheten minskar. Detta får till följd att insynen i verksamheten och kontrollen över 

hur de offentliga medlen används minskar. 

 Det finns starka skäl som talar för att meddelarskyddet bör utvidgas till att omfatta även 

anställda i offentligt finansierad privat verksamhet. Ett centralt argument i detta avseende är 

det starka allmänintresse som finns av insyn och kontroll över hur offentliga medel används. 

Detta allmänintresse har även uppmärksammats i både Arbetsdomstolens och 

Europadomstolen praxis i mål rörande visselblåsning.  

 Intressant att notera detta sammanhang är att en utvidgning av meddelarskyddet redan 

har skett genom vilken privatanställda i kommunal- och landstingsägda bolag tillerkändes 

meddelarskydd. Denna utvidgning motiverades i förarbetena med att möjligheterna för 

allmänheten till insyn och kontroll i sådan verksamhet inte bör vara beroende av i vilken 

rättslig form verksamheten bedrivs. De intressen som motiverat utvidgningen av 

meddelarskyddet i det avseendet kan hävdas vara aktuella beträffande även annan offentligt 

finansierad privat verksamhet. Allmänintresset av insyn och kontroll över hur offentliga 

medel används är därför ett starkt argument som talar för en utvidgning av 

meddelarskyddet. 

 Trots att det kan anföras starka skäl som talar för att anställda i offentligt finansierad 
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privat verksamhet bör tillerkännas meddelarskydd finns det även argument som talar mot 

en sådan utvidgning. Ett centralt motargument är att en sådan utvidgning skulle få negativa 

affärsmässiga konsekvenser för arbetsgivaren. En utvidgning av meddelarskyddet innebär 

att det ställs lägre krav beträffande naturen av de uppgifter som offentliggörs samt att det 

inte ställs något krav på att arbetstagaren först framför sin kritik internt. En sådan 

förändring i rättsläget medför att arbetsgivaren får mindre möjligheter att förebygga att 

ofördelaktiga uppgifter om verksamheten kommer till allmänhetens kännedom. Med den 

reglering som finns i dagsläget kan arbetsgivaren med relativt enkla medel göra detta 

genom att skapa förutsättningar för arbetstagarna att internt framföra sin kritik och sedan 

vidta åtgärder. Detta är även ett argument som framförts då tidigare utredningar i frågan 

inte lett till någon lagstiftningsåtgärd.  

 Det finns sammanfattningsvis både för- och motargument som kan anföras i en 

diskussion kring huruvida meddelarskyddet bör utvidgas till att omfatta även anställda i 

offentligt finansierad privat verksamhet. Om en sådan utvidgning blir aktuell aktualiseras 

även frågan om genom vilken form av reglering detta lämpligast bör ske.  

 Arbetsdomstolen har i sin praxis fastslagit att det inte är domstolens uppgift att utvidga 

meddelarskyddets omfattning. Vidare kan frågan om en utvidgning av meddelarskyddet 

anses beröra så skyddsvärda intressen och grundläggande rättigheter att det inte är lämpligt 

att den blir föremål för förhandling mellan arbetsmarknadens parter. Därav är en 

lagreglering att föredra om en utvidgning av meddelarskyddet blir aktuell.  
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