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1 Inledning 

1.1 Kort om ämnet 
 
Whistleblowing är ett allt mer aktuellt ämne i dagens arbetsliv. Huruvida arbetstagare 

ska ha rätt att påkalla och upplysa om oegentligheter inom en verksamhet diskuteras på 

alltfler områden inom näringslivet. Whistleblowing kan i korthet beskrivas som 

arbetstagares avslöjande av brister i verksamheter eller institutioner, såsom arbetsgi-

vares eller arbetstagares brottsliga handlande.1 Någon särskild skyddsreglering för 

larmande arbetstagare eller någon enhetlig rättslig definition av vad whistleblowing 

innebär finns dock inte, och vad som omfattas i begreppet är inte klarlagt.2 Det oklara 

rättsläget gör det svårt för båda parter att avgöra om och hur en arbetstagare har rätt att, 

inom ramen för anställningen, slå larm, och således vad konsekvenserna av ett larm kan 

bli.3 Det råder delade meningar om vilka personer och frågor som bör skyddas och det 

kan diskuteras hur man ska kunna dra gränsen mellan sådana oegentligheter som är 

allvarliga nog att larma om och sådana som inte är det. 

Hur långt whistleblowing ska vara tillåtet beror på en avvägning mellan arbetsta-

gares, samhällets och arbetsgivares intressen. Enligt Europarådet kan upplysningar om 

missförhållanden vara av allmänt intresse då de motverkar korruption och misskötsel 

samt ökar möjligheterna att utkräva straff- eller skadeståndsansvar från ansvariga, vilket 

kan kompensera de som farit illa av missförhållandena. En rätt för arbetstagare att larma 

om oegentligheter på sin arbetsplats kan vara ett effektivt sätt att få fram sådan 

information.4 Arbetstagare har också ett intresse av en god arbetsmiljö och av att kunna 

                                                
1 Heinisch v. Germany, judgment of 21 July 2011.  
2 Dir. 2013:16 s. 2. 
3 Dir. 2013:16 s. 5.  
4 Europarådets resolution 1729 (2010) Protection of ”whistle-blowers” p. 1 och 2. Europarådet är en 
mellanstatlig organisation, vars åtaganden och konventioner Sverige har åtagit sig att följa genom sin 
ratificering av rådets stadga, Statute of the Council of Europe, signerad av Sverige 5 maj 1949 och 
ratificerad 20 juli 1949. Stadgan trädde i kraft 3 augusti 1949, se Europarådets hemsida 
http://www.coe.int/aboutCoe/index.asp?page=quisommesnous&l=en. 1 kap. 10 § RF stadgar att Sverige 
deltar inom Europarådets samarbete. Då Sverige är en dualistisk stat blir inte Europarådets uttalanden 
bindande för domstolarna i sin rättstillämpning av svensk rätt, se Bull, T, Sterzel, F, Regeringsformen – 
en kommentar, s. 247. Viss vägledning bör dock kunna tas från rådets dokument när man utreder vad 
whistleblowing är och om ett skydd för larmande arbetstagare finns, t.ex. i 7 § LAS, eller behöver 
utvecklas. Se också Fransson, S och Stüber, E, Freedom of Expression from a Trade Union Perspective, s. 
136, där författarna framhåller att vanskötsel eller missförhållanden inom en organisation kan påverka 
utomstående tredje parter. Den huvudsakliga anledningen till att whistleblowing bör införas är därför att 
sådana missförhållanden ska kunna uppmärksammas. 
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påverka sin arbetssituation, vilken kan förbättras om de kan påpeka problem i arbetet.5 

Mot detta står arbetsgivares intresse av att undvika skador i sin verksamhet, vilket kan 

göra det svårare för dem att konkurrera effektivt på marknaden.6 En arbetsgivare vill 

typiskt sett inte råka ut för dålig publicitet p.g.a. uppmärksammade oegentligheter 

eftersom det kan leda till ekonomiska förluster för denne och har ett intresse av att 

kunna styra sin egen organisation. Att åtgärda missförhållanden kan dessutom bli 

kostsamt för arbetsgivaren.7 Beroende på hur starkt de olika intressena väger kan det 

diskuteras hur långt en rätt att uppmärksamma missförhållanden på sin arbetsplats bör 

sträcka sig.  

Då arbetsgivare vill kunna skydda sin verksamhet finns det en risk att arbetstagare 

som larmar om oegentligheter hos sin arbetsgivare drabbas av repressalier i olika 

former, såsom trakasserier eller hot på arbetsplatsen, långsammare befordringsgång, 

omplacering till nya arbetsuppgifter, uppsägning eller avsked. I Sverige skyddas 

arbetstagare som larmar om missförhållanden på sin arbetsplats bl.a. av LAS. Enligt 

7 § LAS förutsätter en uppsägning att arbetsgivaren har saklig grund. Här ska en 

intresseavvägning göras mellan arbetstagarens intresse av att behålla sitt arbete och 

arbetsgivarens intresse av att avsluta anställningen, där arbetsgivarens intresse måste 

överväga.8 För få en väl fungerande avtalsrelation mellan parterna anses arbetstagare ha 

en lojalitetsplikt mot sin arbetsgivare. Lojalitetsplikten ingår som ett led i anställnings-

avtalet och innebär att arbetstagaren inte får skada sin arbetsgivare och är skyldig att 

undvika situationer där denne kan komma i pliktkollision.9 Ogrundade beskyllningar 

eller kritik mot arbetsgivaren är inte tillåtet, och i vissa fall är därför inte larm om 

missförhållanden accepterade. Bryter arbetstagaren mot lojalitetsplikten kan det utgöra 

saklig grund för uppsägning. 10  Arbetstagare har dock samtidigt en långtgående 

kritikrätt, vilken ger arbetstagare rätt att under vissa förhållanden exempelvis kritisera 

sin arbetsgivares verksamhet eller organisation, och Europadomstolen har i praxis slagit 

fast att artikel 10 EKMR i viss mån möjliggör för arbetstagare att uppmärksamma 

                                                
5 Prop. 1990/91:140 s. 24 ff. Fransson, S, Yttrandefrihet och whistleblowing – om gränserna för 
anställdas kritikrätt, 2013, s. 77 f. 
6 Ds 2001:9 s. 41.  
7 Se arbetsgivarens grunder i målen AD 2003 nr 51 och AD 1994 nr 79. 
8 För exempel från praxis se bl.a. AD 1990 nr 55 och AD 2008 nr 2.  
9 Schmidt, Tjänsteavtalet s. 132. AD har bekräftat denna definition i praxis, bl.a. i AD 1993 nr 18, AD 
1989 nr 90, AD 1994 nr 79 och AD 2012 nr 25. Jfr också Jfr Selberg, N, Sjödin, E, Anställningsavtal, 
lojalitetsplikt och mänskliga fri- och rättigheter, s. 853 ff., där författarna för en utförlig argumentation 
om hur lojalitetsplikten bör förstås. 
10 AD 1982 nr 110, AD 1988 nr 67 och AD 1994 nr 79.  
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missförhållanden. Anställda inom offentlig sektor åtnjuter dessutom en lagstadgad 

yttrande- och meddelarfrihet i RF, TF och YGL. När en arbetstagare ska anses utnyttja 

sin yttrandefrihet och kritikrätt och när denne istället anses bryta mot sin lojalitetsplikt 

är inte alltid klarlagt. Var gränsen går för vad som kan larmas om är därför oklar och 

både arbetstagare och arbetsgivare kan ha svårt att avgöra när och hur en anställd har 

agerat inom ramen för sin anställning.  

I februari 2013 tillsatte regeringen en utredning i syfte att undersöka om och hur 

Sverige bör stärka skyddet för arbetstagare som slår larm. Utredaren ska bl.a. motivera 

om och i sådana fall varför ett starkare skydd behövs och diskutera de motstående 

intressen, såsom skyddet för en arbetsgivares rykte, som påverkar rätten till whistle-

blowing. Dessutom ska positiva och negativa effekter av interna och externa 

larmsystem utredas. Whistleblowing kan nämligen ske på olika sätt. En arbetstagare kan 

använda sig av externa larm och offentliggöra uppgifter om missförhållanden på sin 

arbetsplats i media eller anmäla sin arbetsgivare till myndigheter. I många fall har också 

företag valt att implementera interna whistleblowingsystem, där anställda kan göra 

anmälningar till exempelvis företagets ledning genom anonyma kommunikationska-

naler.11 Det kan diskuteras vilka för- och nackdelar dessa olika larmsätt har. Externa 

whistleblowingkanaler når ofta ut till en vid krets och riskerar att orsaka arbetsgivaren 

stora skador genom negativ uppmärksamhet, medan interna larm ger arbetsgivaren en 

chans att åtgärda problemen internt och skyddar den egna organisationen. Samtidigt 

utreds externa larm av utomstående, objektiva aktörer, vilket kan vara att föredra för att 

åstadkomma verkliga och kraftfulla förbättringar. I interna whistleblowingsystem finns 

risken att larmen inte följs upp eller att arbetstagaren utsätts för repressalier. Hur 

regleringarna av whistleblowingkanaler ser ut spelar då en viktig roll för de rättsliga 

konsekvenser ett externt eller internt larm kan få. 

 

1.2 Syfte och disposition 
 

Syftet med denna uppsats är att utreda de ovan nämnda interna och externa whistle-

blowingkanalerna och analysera om och i så fall varför dessa behövs samt hur de olika 

systemen i så fall bör utformas. Min förhoppning är att härigenom kunna visa vilka 

                                                
11 Dir. 2013:16. Uppdraget ska redovisas senast den 22 maj 2014. 
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positiva och negativa konsekvenser olika larm om missförhållanden får, och därigenom 

klargöra vad som kan anses utgöra whistleblowing. 

Inledningsvis ska arbetstagares arbetsrättsliga skydd gås igenom, då detta utgör 

grunden för hur arbetstagare och arbetsgivare får handla inom ramen för anställningsav-

talet. Därefter kommer whistleblowingkanalerna offentliggörande i media, anmälningar 

till myndigheter och larm inom en organisation att behandlas. Gällande rätt avseende de 

olika kanalerna, liksom avsaknaden av lagreglering på vissa ställen, ska utredas och 

eventuella skillnader mellan arbetstagarskyddet inom offentlig och privat sektor bely-

sas. Något ska sedan sägas om vad som kan förändras eller förbättras i respektive sys-

tem. Slutligen ska en sammanfattande jämförelse av whistleblowingkanalerna göras, där 

något också ska sägas om vad som utgör whistleblowing och vad som, utifrån avvägnin-

gen mellan arbetsgivares, samhällets och arbetstagares intressen, bör ingå i begreppet. 

 

1.3 Metod 
 

Jag kommer huvudsakligen att använda mig av rättsdogmatisk metod för att utreda de 

olika whistleblowingkanalerna och deras rättsliga förutsättningar. Rättsdogmatisk 

metod syftar till att fastställa vilka regler som finns eller bör upprättas av lagstiftaren 

och precisera dess innehåll.12 Det innebär huvudsakligen att gällande rätt analyseras 

med hjälp av relevanta rättskällor.13 Jag kommer därför att utgå ifrån de lagar som idag 

finns på området samt förarbeten och praxis, för att sedan ta ledning av doktrin. På vissa 

områden, exempelvis avseende interna whistleblowingsystem, saknas huvudsakligen 

direkt lagreglering. Där kommer inspiration och vägledning att tas från närliggande 

lagar och regleringar med liknande uppbyggnad och syften. Jämförelse kommer exemp-

elvis göras med lagstadgade anmälningsplikter såsom ”lex Maria” och ”lex Sarah”, för 

att se om dessa kan precisera hur en eventuell lagreglering skulle kunna se ut, och inter-

nationella resolutioner på området kommer undersökas för att se om dessa kan förtydli-

ga innebörden av vissa begrepp. Då whistleblowing är ett aktuellt ämne i utveckling har 

flera källor på området utgivits under skrivandets gång. En statlig utredning om offentli-

gt finansierade verksamheter har exempelvis framlagts och Fransson har publicerat en 

                                                
12 Lehrberg, B, Praktisk juridisk metod, s. 167.  
13 Peczenik, A, Juridisk argumentation – en lärobok i allmän rättslära, s. 131. 
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bok i ämnet.14 För en nyanserad diskussion av rättsläget inkluderas dessa varefter de 

utkommit.  

Avseende den EU-rätt som behandlas i uppsatsen tillämpas EU-rättslig metod. 

Detta innebär att rätten tolkas med de EU-rättsliga principer som EU-domstolen tillämp-

at i sina domar, såsom proportionalitetsprincipen och subsidiaritetsprincipen.15 Jag 

kommer därför att utgå ifrån de tolkningsprinciper som blivit aktuella i de fall jag tar 

upp.  

 

1.4 Avgränsning 
 

Jag fokuserar uppsatsen på en behandling av gällande rätt i Sverige och har därför valt 

att inte göra någon komparativ utblick. Lagreglerad whistleblowing och skydd för 

arbetstagare som slår larm finns idag i flera länder, såsom USA, Storbritannien och 

Tyskland. Även EU:s institutioner har regleringar på området. Mot bakgrund av hur 

tidsomfattande en sådan utredning skulle bli i förhållande till den nytta den kan ge 

kommer någon komparation dock inte att göras.  

 Genomgången av det arbetsrättsliga skyddet för arbetstagare som slår larm 

kommer att hållas så kort som möjligt, för att ge plats åt en bredare analys av de olika 

sätten för arbetstagare att larma om missförhållanden.  

  

                                                
14 SOU 2013:79 framlades 4 december 2013 och Fransson publicerade sin bok Yttrandefrihet och 
whistleblowing – om gränserna för anställdas kritikrätt 13 november 2013, vilken efter beställning blev 
tillgänglig på juridiska biblioteket i Uppsala i december 2013.  
15 Hettne, J, Otken Eriksson, I, EU-rättslig metod, s. 158 f.  
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2 Anställningsförhållandet och arbetstagarskydd 

2.1 Anställningsförhållandets verkningar – en inledning 
 
Hur mycket en arbetstagare har rätt att inom ramen för sin anställning berätta om den 

verksamhet denne jobbar i beror på förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. 

Anställningsförhållandet regleras av det anställningsavtal genom vilket arbetstagaren 

åtar sig att utföra arbete åt arbetsgivaren i utbyte mot vissa förmåner, bl.a. lön, och de 

lag- och praxisstadgade rättigheter och skyldigheter arbetstagare och arbetsgivare har 

mot varandra.16 Larmar en arbetstagare om förhållandena på sin arbetsplats finns det en 

risk att relationen mellan arbetstagaren och arbetsgivaren skadas. Samtidigt kan en 

arbetstagare behöva skyddas från repressalier från arbetsgivaren, om denne slår larm om 

omständigheter som det finns ett allmänintresse av att uppmärksamma. Arbetstagaren 

kan exempelvis bli uppsagd, få en långsammare befordringsgång eller tråkigare arbets-

uppgifter. Vilka krav arbetsgivaren kan ställa på arbetstagaren och vice versa blir därför 

avgörande i diskussionen om vilka för- och nackdelar olika whistleblowingkanaler har. 

Syftet med detta kapitel är att gå igenom det arbetstagarskydd som finns, för att i senare 

kapitel kunna utgå ifrån detta i resonemanget kring olika whistleblowingkanaler.  

 

2.2 Den arbetsrättsliga lojalitetsplikten 
 
Det anses följa som ett led i anställningsavtalet att arbetstagare ska vara lojala mot sin 

arbetsgivare. Väsentligen innebär denna lojalitetsplikt att arbetstagaren inte får skada 

arbetsgivaren. 17 Anställningsavtalet anses skapa ett personligt förhållande mellan 

parterna som går utöver utbytet av allmänna förmögenhetsrättsliga prestationer, där 

arbetstagaren ska sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget och undvika situationer 

som kan skapa pliktkollision.18 Som huvudregel avgör således lojalitetsplikten vad 

arbetstagare får larma om inom ramen för sitt anställningsförhållande. 

 Arbetstagares lojalitetsplikt stadgas inte i lag och någon närmare precisering av 

innebörden av lojalitetsplikten har inte ansetts kunna ges.19 De krav som kan ställas på 

                                                
16 Källström, K, och Malmberg, J, Anställningsförhållandet, s. 22 f.  
17 Se not 9. 
18 Schmidt, s. 132.  
19 AD 1994 nr 79.  
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en arbetstagares lojalitet varierar bl.a. beroende på den aktuella branschen, verksamhet-

ens beskaffenhet, arbetstagarens arbetsuppgifter och om arbetstagaren på något vis 

riskerat arbetsgivarens kundrelationer. Ju högre ställning en arbetstagare har, desto 

större anses dennes lojalitet mot arbetsgivaren vara.20 Då lojalitetsplikten anses följa 

som ett led i anställningsavtalet gäller den utan att ha preciserats närmare i anställnings-

avtalet eller gällande kollektivavtal. Arbetsgivaren behöver inte ha definierat särskilda 

etiska regler som preciserar plikten.21 Illojala beteenden kan exempelvis vara att bedriva 

med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet, att bryta mot lag- eller avtalsreglerad 

tystnadsplikt eller att, under vissa förutsättningar, kritisera sin arbetsgivare. 22 

Whistleblowing genom anmälan till myndigheter eller uppmärksammande i media kan 

utgöra brott mot lojalitetsplikten, både för att det kan uppfattas som kritik av 

arbetsgivaren men också för att sådana larm kan innefatta sekretessbelagda uppgifter. I 

lojalitetsplikten anses dessutom ligga en skyldighet att upplysa motparten om viktiga 

förhållanden. För att fullgöra en god arbetsprestation kan därför en arbetstagare behöva 

uppmärksamma arbetsgivaren på exempelvis fel på råvaror eller verktyg eller andra 

faktorer som kan leda till fara eller skada.23 Häri ligger möjligen ett krav på arbetstaga-

ren att larma internt om allvarligare oegentligheter, vilket är av vikt när skyddet och 

regleringen av interna whistleblowingsystem diskuteras.24 

 Genom att bryta mot sin lojalitetsplikt bryter arbetstagaren mot sitt anställnings-

avtal.25 Viktigt att notera är att arbetsgivaren inte måste ha drabbats av någon absolut 

skada, utan det är i vissa fall nog att det förelegat en risk för att skada skulle kunnat 

uppstå. 26  De yttersta repressalier som får vidtas mot en illojal arbetstagare är 

uppsägning och avsked. Enligt 7 § LAS förutsätter en uppsägning att arbetsgivaren har 

saklig grund för denna medan ett avsked kan ske om arbetstagaren grovt har åsidosatt 

sina åligganden mot arbetsgivaren, 18 § LAS. En intresseavvägning ska här göras 

mellan arbetstagarens intresse av att ha kvar sin anställning och arbetsgivarens intresse 

                                                
20 AD 1982 nr 110 och AD 1993 nr 18.  
21 AD 2010 nr 50.  
22 Se AD 1983 nr 93 och AD 2000 nr 3 om konkurrerande verksamhet. AD 1999 nr 107 och AD 2006 nr 
118 om brott mot tystnadsplikt samt AD 1987 nr 22 och AD 2006 nr 103 om kritik mot arbetsgivaren. 
För offentliganställda regleras bisysslor till arbetet i 7-7 d §§ LOA, genom vilka arbetsgivaren kan fatta 
ett beslut om att arbetstagaren måste upphöra med verksamhet som kan skada arbetsgivaren eller rubba 
förtroendet för arbetstagarens opartiskhet i arbetet. 
23 AD 2003 nr 21.  
24 En utveckling av resonemanget finns i kapitel 5.  
25 AD 1982 nr 110 och Munukka, J, Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 211.  
26 AD 1999 nr 144 där planer att driva med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet ansågs ha skapat en 
risk för skada, vilket var nog för att ett brott mot lojalitetsplikten skulle anses föreligga. 
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av att avsluta denna, där arbetsgivarens intresse ska överväga.27 Också artikel 30 

Stadgan uppställer ett krav på saklig grund för uppsägning, vilket genom EU-rätten 

utgör del av svensk rätt.28 Innan något avslutande av anställningen blir aktuellt har 

arbetsgivaren dock en skyldighet att beakta mindre ingripande åtgärder mot arbetstaga-

ren. Ett brott mot lojalitetsplikten kan därför också leda till att arbetsgivaren får rätt att 

omplacera arbetstagaren till annat arbete inom arbetsgivarens verksamhet, även om 

omplaceringen skulle innebära en ingripande åtgärd i arbetstagarens anställning.29 

Huruvida arbetstagarens lojalitetsbrott når upp till dessa grunder får avgöras utifrån 

omständigheterna i det enskilda fallet.30  

 

2.3 Inskränkningar och utvidgningar av lojalitetsplikten 

2.3.1 Arbetstagares kritikrätt 
 

Även om en arbetstagare ska tillvarata sin arbetsgivares intressen anses kravet på att en 

arbetstagare ska vara lojal mot sin arbetsgivare ha vissa begränsningar. En sådan är 

arbetstagares rätt att kritisera arbetsgivaren. AD har framhållit att arbetstagare bör ha en 

vidsträckt rätt att kritisera och ifrågasätta sin arbetsgivares handlande mot bakgrund av 

den allmänna yttrandefriheten. Enligt domstolen är kritikrätten också värdefull för goda 

arbetsförhållanden och arbetsresultat.31 Genom kritikrätten kan arbetstagare således få 

rätt att larma om missförhållanden på sin arbetsplats. Huruvida en sådan kritik är 

befogad beror bl.a. på hur allvarliga de påkallade missförhållandena är och vilken 

ställning arbetstagaren har hos arbetsgivaren. 32 Ju mer missförhållandena påverkar 

arbetstagaren personligen, desto större blir också kritikrätten.33 Vissa begränsningar 

finns dock. Inlägg i den allmänna debatten får inte göras i syfte att skada arbetsgivaren. 

Om arbetstagarens påståenden ur rättslig synpunkt är hållbara är inte väsentligt, utan det 

                                                
27 För exempel från praxis se AD 1990 nr 55 och AD 2008 nr 2.  
28 2-4 §§ EU-lagen. Se också SÖ 1998:35 angående Sveriges antagande av Stadgan. 10 kap. 6 § RF 
stadgar att Sverige kan överlåta beslutanderätt till EU, och sedan 2010 stadgas i 1 kap. 10 § RF att 
Sverige är medlem i EU. Enligt artikel 51 Stadgan är denna bara tillämplig när medlemsstaterna tillämpar 
unionsrätten. Många av Stadgans artiklar blir dock tillämpliga i arbetsrättsliga sammanhang, se Herzfeld 
Olsson, P, Folkrätten i arbetsrätten, s. 204. 
29 AD 1999 nr 48. 
30 AD 1986 nr 95 och AD 1997 nr 57. Under vissa förhållanden kan arbetstagaren också bli skadestånds-
skyldig mot sin arbetsgivare för skador som dennes beteende orsakat, se Källström och Malmberg, s. 244 
och 50 f. för en intressant utveckling av rättsläget.  
31 AD 1982 nr 110 och AD 2006 nr 103.  
32 Bekräftat i bl.a. AD 1986 nr 95, AD 1994 nr 79 och AD 1997 nr 57.  
33 AD 1986 nr 95.  
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avgörande är om uppgifter lämnas utan godtagbar faktisk grund och visar bristande 

hänsyn eller lojalitet mot arbetsgivaren.34 Allvarliga, osanna beskyllningar eller djupt 

kränkande påståenden anses inte arbetsgivaren behöva tolerera.35 Kritiken får heller inte 

övergå i hot från arbetstagaren om åtgärder som är till skada för arbetsgivaren.36 Vissa 

larm om missförhållanden verkar således kunna ske inom ramen för kritikrätten, så 

länge arbetstagaren har fog för sina uttalanden och dessa avser oegentligheter av viss 

allvarhetsgrad.   

 

2.3.2 Outtalad och avtalad tystnadsplikt 
 

Kritikrätten ska skiljas från arbetstagares tystnadsplikt, mot vilken ett brott inte kan 

rättfärdigas med hänsyn till arbetstagarens rätt att kritisera arbetsgivaren.37 Genom 

lojalitetsplikten har arbetstagare en viss tystnadsplikt avseende den information 

arbetstagaren får del av i sitt arbete. Tystnadsplikten anses följa av anställningsavtalet 

som en utfyllande regel och ska skiljas från sådan tystnadsplikt som följer av lag.38 För 

att ett brott mot anställningsavtalet ska ha skett måste yppanden i strid med denna 

outtalade tystnadsplikt avse s.k. företagsinterna uppgifter, vilka det ligger i arbetsgiva-

rens intresse att inte ge spridning åt. Företagsinterna uppgifter är information som kan 

skada arbetsgivaren om den sprids utanför verksamheten, såsom tillverkningssätt eller 

kundinformation. Omvänt gäller därför att uppgifter som inte är ägnade att skada arbets-

givaren inte omfattas av tystnadsplikten.39 Uppgifter som det finns intresse att larma om 

utgör rimligen sådana uppgifter som omfattas av den outtalade tystnadsplikten, då dessa 

kan orsaka arbetsgivaren skada om de kommer till allmänhetens kännedom.  

Den tystnadsplikt som följer av lojalitetsplikten är inte absolut. Finns det sär-

skilda skäl att lämna ut uppgifterna, såsom allvarliga missförhållanden hos arbetsgiva-

ren, kan det anses försvarligt. Vad som utgör allvarliga missförhållanden är dock inte 

alltid helt klart. Liksom för kritikrätten görs här en sammanvägning av omständigheter-

na i det enskilda fallet.40AD har i praxis tagit hänsyn till om arbetstagaren har haft andra 

vägar att komma tillrätta med oegentligheter hos arbetsgivaren än att offentliggöra de 
                                                
34 AD 1986 nr 95.  
35 AD 2005 nr 124.  
36 AD 1982 nr 110.  
37 AD 1994 nr 79 och Källström och Malmberg, s. 255.  
38 AD 1994 nr 79 och Fahlbeck, R, Företagshemligheter, konkurrensklausuler och yttrandefrihet, s. 58.  
39 Källström och Malmberg, s. 253.  
40 Så har bekräftats av AD i bl.a. AD 1997 nr 57, AD 1994 nr 79 och AD 1986 nr 95. Se också Källström 
och Malmberg, s. 254. 



 16 

sekretessbelagda uppgifterna. Finns sådana vägar ska dessa utnyttjas innan sekretessbe-

lagda uppgifter får yppas, annars anses brottet mot tystnadsplikten allvarligare.41 Detta 

resonemang kan bli intressant om arbetsgivaren erbjuder säkra, interna whistleblowing-

kanaler som arbetstagaren inte utnyttjar innan externa medier. Med hänsyn till att det är 

mer ändamålsenligt för båda parter om arbetsgivaren kan undvika skada och få chans att 

åtgärda missförhållanden inom verksamheten är det värdefullt om arbetstagaren först 

måste använda sig av de interna kanalerna. En förutsättning är dock att de interna 

systemen fungerar tillfredsställande, så att problem utreds och åtgärdas och arbetstagare 

inte riskerar repressalier för att ha utnyttjat dem. Annars finns det en risk att arbetsta-

gare inte vågar larma. Utan att arbetsgivaren har vidtagit en uttrycklig, rättsligt reglerad 

åtgärd mot arbetstagaren, såsom uppsägning eller avsked, kan arbetstagaren få svårt att 

bevisa att denne utsatts för åtgärder, såsom långsammare befordringsgång eller tråkigare 

arbetsuppgifter. Fransson framhåller att något allmänt skydd mot kränkningar och 

trakasserier i arbetslivet inte existerar.42 För att kunna säkerställa att interna kanaler blir 

effektiva är det då viktigt att tydligt reglera utformningen av interna whistleblowingsy-

stem. Såsom ska diskuteras närmare i kapitel 5 kan detta ske genom att arbetsgivare 

åläggs att implementera rutiner för hur larm ska tas emot, utredas och åtgärdas för att 

larmande arbetstagare inte ska avslöjas, och att obefogade repressalier till följd av larm 

rättsligt sanktioneras.  

Arbetstagares lojalitetsplikt mot sin arbetsgivare kan utvidgas genom lag-

reglerade tystnadsplikter. Vissa yrkeskategorier har genom lag blivit givna en 

tystnadsplikt inom sitt arbete, exempelvis sjukvårdspersonal i 25 kap. OSL och 

socialtjänst i 26 kap. OSL. Brott mot en lagstadgad tystnadsplikt kan utgöra ett sådant 

illojalt handlande från arbetstagarens sida att arbetsgivaren får rätt att avskeda 

arbetstagaren.43 Arbetstagaren har också ett straffrättsligt ansvar och kan dömas för 

brott mot tystnadsplikt enligt 20 kap. 3 § BrB. De lagstadgade tystnadsplikterna har 

dock begränsade tillämpningsområden.44  

I syfte att skydda företagshemligheter har FHL införts. En arbetstagare som röjer 

en företagshemlighet i strid med lagen ska ersätta både den ideella och ekonomiska 

                                                
41 AD 1961 nr 27.  
42 Fransson, 2013, s. 155 f.  
43 AD 2006 nr 118.  
44 I 25 kap. 1 § OSL stadgas exempelvis att uppgift måste behandlas i hälso- och sjukvård och avse 
enskilds personliga förhållanden för att någon ska anses lida men om uppgiften röjs, vilket gör att enbart 
specifika uppgifter omfattas. Samma resultat får 26 kap. 1 § OSL, som enbart omfattar uppgifter i 
socialtjänst om enskilds personliga förhållanden, vilka inte kan röjas utan att någon lider men.  
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skada röjandet orsakar, 7 och 9 §§ FHL. Här kan alltså arbetstagare, utöver att bli 

föremål för arbetsrättsliga repressalier, bli skadeståndsskyldiga. Vilken information som 

utgör företagshemligheter är inte definierat i lagen. För privatanställda anses i princip 

arbetsgivaren kunna bestämma vilka uppgifter som ska vara hemliga.45 Här finns 

således en möjlighet för arbetsgivaren att utöka den information som inte får 

offentliggöras. I 2 § FHL stadgas dock att lagen inte är tillämplig på offentliggörande av 

sådant som skäligen kan misstänkas utgöra brott på vilket fängelse kan följa eller annat 

allvarligt missförhållande i arbetsgivarens verksamhet. Så länge arbetstagare larmar om 

allvarligare oegentligheter bör FHL således inte utgöra någon risk för arbetstagaren.  

Det finns också vissa möjligheter att utvidga tystnadsplikten genom avtalsregle-

ring i enskilda anställningsavtal och kollektivavtal, vilket diskuteras i nästa avsnitt. 

 

2.3.3 Bestämmelser i kollektivavtal och enskilda anställningsavtal 
 

Lojalitetspliktens omfång kan påverkas av regleringar i kollektivavtal eller enskilda 

anställningsavtal. Eftersom arbetsförhållanden är civilrättsliga förhållanden kan parterna 

genom avtal komma överens om och specificera diverse förpliktelser arbetstagaren åtar 

sig, såsom tystnadsplikt och konkurrensförbud. Lojalitetsplikten har exempelvis normalt 

inte någon efterverkan när en anställning upphört, men en sådan bestämmelse kan 

avtalas om i det enskilda anställningsavtalet.46 I AD 1993 nr 18 hade i det gällande 

kollektivavtalet tagits in en lojalitetsplikt. Efter att ha tolkat bestämmelsen utefter dess 

ordalydelse konstaterade AD att regleringen i kollektivavtalet medförde att arbetstaga-

ren fick en längre gående lojalitetsplikt mot sin arbetsgivare än vad som i allmänhet 

följer av ett anställningsförhållande. Arbetsgivaren kan alltså genom kollektivavtal 

utöka lojalitetsplikten. Möjligen skulle arbetsgivaren genom att specificera lojalitets-

plikten i avtalet också kunna minska arbetstagares möjligheter att larma om missförhål-

landen.  

Hur långt en arbetstagares lojalitetsplikt kan utvidgas genom avtal är inte avgjort 

i praxis. Enligt Källström och Malmberg utgörs de yttersta gränserna för vad som kan 

avtalas om av 3 kap. AvtL och allmänna rättsprinciper inom arbetsrätten, såsom god sed 

på arbetsmarknaden.47 Klart är också att parterna inte får avtala i strid med 7 § LAS om 

                                                
45 NJA 1998 s 633 och Källström och Malmberg, s. 255.  
46 AD 2003 nr 21.  
47 Källström och Malmberg, s. 253.  



 18 

att endast sakligt grundade uppsägningar är tillåtna, 2 § LAS. Då arbetstagare anses 

utgöra den svagare avtalsparten i anställningsförhållanden kan dessa ha svårt att hävda 

sig i avtalsförhandlingar och behöva skyddas mot oskäliga avtal.48 AD har därför vid 

vissa tillfällen tolkat in begränsningar i anställningsförhållandet som inte uttryckligen 

framgår av avtalet.49 2 § FHL hindrar också att arbetstagares rätt att offentliggöra grov 

brottslighet och allvarliga oegentligheter avtalas bort.50 Samtidigt som arbetstagare kan 

behöva skyddas mot oskäliga avtal har dock arbetsgivaren ett legitimt intresse av att 

kunna styra sin verksamhet. Ramberg argumenterar för att en domstol bör respektera det 

parterna kommit överens om och tolka avtal utifrån dess ordalydelse – inte tolka in 

rättighetsbegränsningar eller partsbetungande förpliktelser.51 Att begränsa avtalsfriheten 

till allvarliga missförhållanden, där det finns ett tydligt samhällsintresse, är möjligen en 

rimlig intresseavvägning. Såsom nämnts är inte alltid klart vad som ska anses utgöra 

allvarliga missförhållanden, utan detta är något som får avgöras i det enskilda fallet. 

Även om detta kan skapa en rättsosäkerhet för larmande arbetstagare, skapar det ett 

visst skydd mot otillbörliga anställningsvillkor.  

 

2.3.4 Lagstadgade anmälningsplikter 
 

Inom vissa områden har arbetstagare ålagts lagstadgade plikter att anmäla missförhål-

landen och oegentligheter. Anmälningsskyldigheterna avser ofta verksamheter av stort 

allmänintresse såsom vård och skola, där säkerheten för patienter och elever är viktig.52 

14 kap. 2 § SoL stadgar exempelvis att alla som hanterar uppgifter inom socialtjänsten 

ska medverka till att verksamheten som bedrivs och insatserna i den är av god kvalitet. 

För att komplettera denna förpliktelse ska därför anställda inom bl.a. socialtjänsten, 

missbrukarvård och äldrevård enligt 14 kap. 3 § SoL rapportera missförhållanden som 

dessa får kännedom om i verksamheten – s.k. ”lex Sarah”-anmälningar. Har en lex 

Sarah-anmälan gjorts har arbetsgivaren en skyldighet enligt 14 kap. 6 § SoL att 

dokumentera, utreda och avhjälpa eller undanröja missförhållandet utan oskäligt 

dröjsmål. Motsvarande anmälningsskyldighet finns för hälso- och sjukvårdspersonal i 

                                                
48 Prop. 1981/82:71 s. 33.  
49 Se exempelvis AD 1989 nr 27 där arbetstagaren ansågs kunna väcka talan i allmän domstol trots att det 
fanns en skiljeklausul i anställningsavtalet.  
50 Fransson, 2013, s. 93 där Fransson framhåller att FHL 2 § snarare innebär ett skydd för anställdas 
kritikrätt. 
51 Ramberg, C, Lojalitetsplikten som rättsprincip, s. 841.  
52 SOU 2011:33 s. 32 ff.  
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3 kap. 3 och 5 §§ samt 6 kap. 4 § PSL, s.k. ”lex Maria”-anmälningar. Underlåter 

arbetstagare att fullgöra sin rapporteringsskyldighet kan denne begå tjänstefel enligt 20 

kap. 1 § BrB.53 Rapporteringsskyldigheten ska dessutom ses som en del av anställnings-

avtalet, mot vilket ett brott kan påkalla arbetsrättsliga sanktioner.54 Åtgärder mot 

arbetstagare som underlåtit att rapportera missförhållanden har dock bara aktualiserats i 

några fall.55  

Rapporteringarna enligt SoL ska i enskilt utövade verksamheter ske till den som 

bedriver verksamheten, 14 kap. 3 § 2 st 1 p SoL. Här åläggs således arbetstagare en 

skyldighet att larma internt om missförhållanden. Anmälningar ska ske till den som är 

ytterst ansvarig för verksamheten eller någon som är ansvarig för att ta emot sådana 

larm.56 Det är dock alltid möjligt att också vända sig till ansvarig socialnämnd, 

14 kap. 3 § 2 st 2 p SoL. Enligt Lundgren kan en arbetstagare utnyttja den möjligheten 

om påtalade oegentligheter inte utreds eller åtgärdas av arbetsgivaren.57 Här föreskrivs 

således både intern och extern whistleblowing i lag och arbetstagaren anses inte bryta 

mot sin lojalitetsplikt genom att fullgöra den.  

Även vid lagstadgade anmälningsplikter kan dock arbetstagaren och arbetsgiva-

ren ha svårt att avgöra när en arbetstagare har handlat inom ramen för sin anställning.58 

Anmälningsskyldigheten i lex Sarah avser både konstaterade missförhållanden och 

tecken eller risker på sådana. För att underlätta bedömningen utfärdar varje år 

socialstyrelsen efter regeringens delegation allmänna råd om vad som bör larmas. 

Missförhållanden definieras som hot mot eller konsekvenser för enskildas liv, säkerhet 

eller fysiska eller psykiska hälsa. För att inte göra skyldigheten för betungande för 

arbetstagare ska det finnas en påtaglig risk för en oegentlighet, vilken definieras som en 

uppenbar och konkret risk.59 Även om dessa allmänna råd också innebär en gränsdrag-

ning av när anmälningsskyldighet föreligger tydliggör de rimligen rättsläget. Det finns 

enligt ordalydelsen i 14 kap. 3 § SoL inget hinder för den som gör en anmälan enligt 

                                                
53 Fransson, S, Lex Maria- och Lex Sarah-bestämmelserna i ett arbetsrättsligt perspektiv, 2012, s. 233. 
För exempel från praxis där anställda ställts till ansvar för underlåtenhet att anmäla se JO beslut 1991-03-
07 diarienr: 1974-1990, 2041-1990 och JO beslut 2009-01-15 diarienr: 355-2008.  
54 Fransson, 2012, s. 235. 
55 AD 2011 nr 15 och AD 2010 nr 10.  
56 Prop. 2009/10:210 s. 150.  Se också Lundgren, L. och Thunved, A, Nya sociallagarna, Zeteo 2013-11-
26, http://zeteo.nj.se.ezproxy.its.uu.se/docview. Jfr också senast tillgängliga version, 25:e upplagan, av 
Nya Sociallagarna, s. 331.  
57  Lundgren och Thunved, Zeteo 2013-11-26, http://zeteo.nj.se.ezproxy.its.uu.se/docview. Jfr också 
senast tillgängliga version, 25:e upplagan, av Nya Sociallagarna, s. 331. 
58 Prop. 2009/10:210 s. 150.  
59 2 kap. 3 § SOSFS 2011:5 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah.  
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bestämmelsen att vara anonym. Förpliktelsen i 14 kap. 2 § SoL att medverka till att 

verksamheten håller god kvalité anses dock inte uppfylld då. För att fullgöra sitt ansvar 

enligt 14 kap. 2 § SoL måste således arbetstagaren uppge sitt namn i anmälan. Uppges 

anmälaren anges denne i den anmälningsrapport som sedan blir en allmän handling och 

därför inte kan hemlighållas utan stöd i OSL, se 2 kap. 2 § 2 st TF och 

1 kap. 1 § 2 st OSL. Det är därför viktigt att arbetstagaren inte kan utsättas för 

repressalier från sin arbetsgivare p.g.a. anmälan. Att tydliga regler för anmälan samt 

hantering av larm från arbetsgivarens sida finns stadgade i lag och vägledande råd och 

föreskrifter, såsom för lex Sarah, minskar rimligen denna risk. Att exempelvis inse att 

’en insats i verksamheten får konsekvenser för någons fysiska hälsa’ eller att det 

bedöms finnas ’en specifik risk mot enskilds säkerhet p.g.a. arbetsmiljön’ bör vara 

lättare att avgöra för arbetstagare än att ’ett missförhållande föreligger’. Arbetstagare 

och arbetsgivare vet då mer säkert vid vilka tillfällen de får larma, och därför också när 

repressalier mot arbetstagare är tillåtna.   

Sammanfattningsvis innebär de lagstadgade anmälningsplikterna att arbetstagare 

ges vissa konkreta omständigheter då larm ska göras, då de inte anses bryta mot sin 

lojalitetsplikt genom att utnyttja dessa. Dessutom finns vissa regler för hur larmen ska 

behandlas av arbetsgivaren. Rimligen ger därför de lagstadgade anmälningsmöjligheter-

na tryggare sätt att larma internt än i de situationer där reglering inte finns.60 

 

2.4 Faktorer som påverkar arbetstagarskyddet 

2.4.1 Arbetsgivarens ansvar enligt Arbetsmiljölagen 
 

Enligt 2 kap. 1 § AML ska arbetsmiljön i en verksamhet vara tillfredsställande med 

hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället.61 

3 kap. 2 § AML föreskriver en skyldighet för arbetsgivare att vidta åtgärder för att 

undvika att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren ska därför 

undanröja sådana risker genom förändringar eller ändringar av verksamheten och 

underhåll av maskiner och utrustning. Brott mot arbetsgivarens skyldighet är 

straffbelagt i 7 kap. 7 § och 8 kap. 1 och 2 §§ AML. Arbetsgivaren ska således se till att 

dennes arbetstagare kan jobba under välordnade, säkra förhållanden utan större 

                                                
60 Se mer om detta i kapitel 5, särskilt avsnitt 5.2.  
61 Ett krav på hälsosamma, värdiga och säkra arbetsförhållanden uppställs också i artikel 31 Stadgan.  
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oegentligheter, och att arbetstagarna inte ska ha några större anledningar att larma om 

oegentligheter p.g.a. sin arbetsmiljö. 

Enligt 3 kap. 2a § AML ska arbetsgivare leda och kontrollera arbetet i syfte att 

upprätthålla en god arbetsmiljö, och ska då bl.a. undersöka risker och vidta nödvändiga 

åtgärder. Här innefattas inte bara att arbetsgivaren ska göra arbetstagarens arbetsmiljö 

fysiskt säker utan också att denne ska skyddas från trakasserier och orättvis behand-

ling.62 Det kan diskuteras om häri också innefattas en plikt för arbetsgivare att skydda 

sina arbetstagare i samband med att dessa larmat om missförhållanden. Att implemen-

tera säkra interna whistleblowingsystem kan exempelvis vara en sådan åtgärd som 

upprätthåller en god arbetsmiljö, då arbetstagare inte behöver riskera trakasserier från 

andra anställda om det kommer fram att de larmat om missförhållanden.  

AML ålägger också arbetstagare en upplysningsplikt i 3 kap. 4 §. Arbetstagare 

ska delta i arbetsmiljöarbetet och genast underrätta arbetsgivaren om arbetstagaren 

märker att arbetet innebär fara för liv och hälsa. Här åläggs således arbetstagare i lag att 

larma internt om allvarligare missförhållanden i det dagliga arbetet,63 liknande de i 2.3.4 

nämnda lagstadgade anmälningsplikterna. Till skillnad från anmälningsplikterna i SoL 

och PSL är dock inte arbetstagaransvaret i AML sanktionerat. Upptäcker en arbetsta-

gare att arbetet innebär en akut risk för liv eller hälsa har arbetstagaren rätt att avbryta 

sitt arbete, 3 kap. 4 § 2 st 2 men. Så länge arbetstagaren inte insåg att något avbrytande 

inte behövdes ska arbetstagaren enligt samma stadgande hållas ansvarsfri, vilket innebär 

att denne exempelvis inte får bli uppsagd.64 Denna ansvarsfria upplysningsplikt kan 

hållas i åtanke i bedömningen om en arbetstagare haft fog för whistleblowing. Har en 

arbetstagare haft rimlig anledning att tro att arbetsmiljön kunde vara skadlig för denne 

eller någon annan och därför larmat bör en jämförelse kunna göras med ansvaret i 

AML, då det här finns lagstadgade nivåer för hur arbetsmiljön bör se ut att ta 

vägledning från. Uppfyller inte arbetsgivaren dessa krav bör inte arbetstagaren kunna 

klandras för sin whistleblowing, eftersom arbetstagaren samtidigt hade haft rätt att 

avbryta sitt arbete enligt AML.  

 

 

                                                
62 3 kap. 2 § AML och AFS 1993:17.  
63 Fransson och Stüber, s. 141, där det framhålls att AML får status av en legal whistleblowingkanal när 
larm görs till arbetsmiljöansvariga.  
64 Ahlberg, K, Arbetsmiljölagen med kommentar, s. 54.  
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2.4.2 God sed på arbetsmarknaden 
 

Att arbetsgivare måste följa god sed på arbetsmarknaden anses vara en allmän rätts-

grundsats. Principen anses motsvara ett allmänt tillämpat beteende som kännetecknar en 

viss yrkesetisk eller moralisk nivå,65 och innebär bl.a. att arbetsledningsrätten inte får 

utövas otillbörligt.66 Strider en arbetsgivares beteende mot god sed kan det angripas 

med rättsliga medel även om beteendet inte får så ingripande verkningar att det motsva-

rar exempelvis en uppsägning.67 Principen om god sed på arbetsmarknaden kan således 

sägas ge arbetstagare ytterligare en säkerhet utöver de skydd som uppställs i 7 och 18 §§ 

LAS mot att arbetsgivare vidtar repressalier mot dem. I utredningen om arbetstagare 

genom whistleblowing har brutit mot sitt anställningsavtal kan ett sådant skydd spela in.   

                                                
65 AD 1983 nr 46, AD 1983 nr 107, AD 1994 nr 60 och AD 2011 nr 30. Se också exempelvis Ds 2001:6 
s. 41 f. och Dir. 2012:76.  
66 Prop. 2003/04:70 s. 45.  
67 AD 1983 nr 46.  
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3 Upplysningar till media 

3.1 Anställda inom offentlig sektor 

3.1.1 Huvudregeln om arbetstagares yttrandefrihet 
 

För att påkalla uppmärksamhet kring missförhållanden på en arbetsplats och på så sätt 

kunna påverka arbetsgivaren till att åtgärda eller föranleda annan att ingripa mot 

oegentligheterna kan arbetstagare välja att gå ut med information i media. Vilka 

möjligheter en arbetstagare har att larma om missförhållanden till media beror på vilken 

arbetsgivare denne har. I anställningsförhållanden inom offentlig sektor påverkas 

innehållet i anställningsavtalet och lojalitetsplikten av den grundlagsstadgade 

yttrandefriheten. Enligt 2 kap. 1 § 1 p RF är var och en gentemot det allmänna 

tillförsäkrad att i tal, skrift, bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka 

tankar, åsikter och känslor. Att detta gäller även anställda hos stat, kommuner och 

landsting, i förhållande till vilka staten således har ett civilrättsligt avtalsförhållande, har 

fastslagits i AD:s praxis.68 2 kap. 21 § RF stadgar att begränsningar i yttrandefriheten 

endast får göras för att tillgodose skäl som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. 

Sådana begränsningar ska ske i lag, 2 kap. 20 § RF. Rätten till yttrandefrihet stadgas 

också i artikel 10 EKMR och artikel 11 Stadgan för de grundläggande rättigheterna. Där 

föreskrivs en rätt för var och en att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan 

offentlig myndighets inblandning. Inskränkningar i yttrandefriheten ska ske i lag och 

enbart i den mån det är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle, artikel 10.2 EKMR, 

eller svarar mot ett erkänt samhällsintresse, artikel 52 Stadgan. EKMR har inkorporerats 

i svensk lag och genom RF 2 kap. 19 § RF getts grundlagsstatus,69 och p.g.a. vårt 

antagande av konventionen utgör också Europadomstolens praxis del av svensk rätt.70 

Att artikel 10 EKMR är tillämplig på anställningsförhållanden har fastslagits i 

Europadomstolens praxis.71 Då den arbetsrättsliga lojalitetsplikten inte stadgas i lag 

innebär således RF, EKMR och Stadgan ett hinder för att låta lojalitetsplikten inskränka 

offentliganställdas yttrandefrihet.  

                                                
68 AD 1991 nr 106 och AD 1995 nr 122.  
69 Inkorporeringslagen antogs 1994. Högsta förvaltningsdomstolen har bekräftat att det är grundlagsstri-
digt att bryta mot EKMR i bl.a. RÅ 2006 ref 87. 
70 AD har fastslagit detta i bl.a. AD 2003 nr 51 och AD 2011 nr 74.  
71 Se bl.a. Kudeshkina v. Russia, judgment of 26 February 2009 och Vogt v. Germany, judgment of 26 
September 1995.  
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 Rätten att yttra sig i skrift och digitala medier regleras även i TF och YGL. 

Enligt 1 kap. 1 och 5 §§ TF får vem som helst utge skrifter och meddela upplysningar 

att publiceras i tryckt skrift. Samma rättighet stadgas i 1 kap. 1 och 6 §§ YGL för 

yttranden i radio- och tv-program. I 3 kap. 5 § TF och 2 kap. 5 § YGL stadgas ett 

straffbelagt s.k. repressalieförbud, vilket skyddar offentligt anställda från att utsättas för 

efterforskning och sanktioner efter att ha utnyttjat sin yttrandefrihet. Arbetsgivaren får 

således inte försöka ta reda på vem som har rapporterat om missförhållanden på 

arbetsplatsen till media. Skulle det vara känt vem som har larmat har arbetsgivaren 

heller ingen rätt att vidta några åtgärder mot arbetstagaren. Skulle arbetsgivaren 

efterforska vem som lämnat uppgifter kan denne dömas till böter eller fängelse i högst 

ett år, 3 kap. 5 § 2 st TF och 2 kap. 5 § 2 st YGL. TF och YGL är dock inte tillämpliga 

på rapporteringar i alla sorters medier. Eftersom TF och YGL skyddar tryckt skrift samt 

radio- och tv-sändningar skyddas inte alltid uttalanden i bloggar eller på forum.72 Ett 

motsvarande repressalieförbud anses emellertid gälla även inom ramen för yttrandefri-

heten i RF, dock med den skillnaden att användandet av sanktioner mot arbetstagaren då 

inte är straffbelagt.73 Offentligt anställda får således inte omplaceras, sägas upp eller 

avskedas som en följd av att de utnyttjat sin yttrandefrihet genom att lämna upplysning-

ar till eller göra uttalanden i media. Inte heller får de utfrågas, trakasseras eller utsättas 

för orättvis behandling på grund därav.  

Frågan är då i vilka fall en arbetstagare kan anses ha utnyttjat sin yttrandefrihet, 

och när en uppsägning, omplacering eller annan konsekvens för arbetstagaren dels kan 

anses bero på utnyttjandet av yttrandefriheten, men även kan anses utgöra en sådan 

begränsning av arbetstagarens yttrandefrihet som grundlagarna sätter stopp för. Enligt 

Toijer har det blivit vanligare att lojalitetsplikten har fått stå tillbaka för andra intressen, 

såsom grundläggande fri- och rättigheter.74 AD har vid flera tillfällen tolkat in garantier 

från lagstadgade rättigheter i 2 kap. RF i anställningsskyddet. Trots att arbetstagarens 

beteende skadat arbetsgivarens anseende eller allmänhetens förtroende för densamme 

har då inte saklig grund för uppsägning ansetts föreligga.75 I AD 1991 nr 106 hade en 

häktesvakt uttryckt rasistiska åsikter i två olika tidningar och uppgett att hundra procent 

av hans kollegor delade hans åsikter. Häktesanstaltens ledning omplacerade vakten till 
                                                
72 Uttalanden på bloggar och forum faller generellt utanför TF och YGL, se bl.a. SOU 2010:68 s. 70 ff, 
113 och 369, SOU 2012:55 s. 179. Utgivningstillstånd kan dock sökas för forum och bloggar genom 
1 kap. 9 § YGL, under förutsättning att endast ansvarig utgivare kan ändra innehållet på dessa.  
73 Prop. 2009/10:81 s. 121.  
74 Lunning, L, Toijer, G, Anställningsskydd – en lagkommentar, s. 385.  
75 Se exempelvis AD 1994 nr 79 och AD 2007 nr 20.  
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andra uppgifter med mindre ansvar för intagna. Man hänvisade till att det annars hade 

kunnat framstå som att vaktens uppgifter var sanna, vilket hade kunnat skada 

allmänhetens förtroende för häktesanstalten. Arbetsdomstolen ställde sig skeptisk till ett 

sådant synsätt och framhöll att bara om det klarlagts att arbetstagaren gett uttryck för 

sina åsikter i behandlingen av de häktade kunde en omplacering övervägas. Eftersom så 

inte var fallet underkändes omplaceringen såsom en repressalie för arbetstagarens 

utnyttjande av sin rätt enligt TF, vilken inte var tillåten.  

Genom den lagstadgade yttrandefriheten har arbetstagare således rätt att larma 

media om både allvarliga och mindre grova oegentligheter hos sin arbetsgivare. Det kan 

diskuteras om arbetstagaren bör tillåtas en så långtgående yttrandefrihet då det kan leda 

till att arbetsgivarens verksamhet skadas genom negativ publicitet.76 Europarådet fram-

håller att en stark yttrandefrihet för arbetstagare är att föredra med hänsyn till det all-

männa intresset att motverka korruption och missförhållanden.77 En stark yttrandefrihet 

medför förhoppningsvis att arbetstagare påkallar uppmärksamhet på missförhållanden 

när det är nödvändigt, och inte riskerar att ”skrämmas till tystnad”. Påverkar en stark 

yttrandefrihet arbetstagarnas villighet att larma är den viktig för en fungerande 

demokrati, då den skapar transparens i offentliga verksamheter.78 Detta möjliggör bl.a. 

att skattebetalare kan få en insikt i vad deras pengar används till,79 vilket rimligen ökar 

förtroendet för den offentliga verksamheten. Samtidigt kan uppgifter som offentliggörs i 

media få stor spridning och riskerar att orsaka negativ publicitet för arbetsgivaren, vilket 

kan rubba allmänhetens förtroende för viktiga verksamheter och funktioner, såsom 

häkten. 80  En stark yttrandefrihet kan också missbrukas för att göra ogrundade 

anklagelser.81 Ett alternativ till en allmän yttrandefrihet vore att ålägga arbetstagare att 

först larma internt. Skulle en arbetstagare vara tvungen att uppmärksamma missförhål-

landen internt före en publicering i tv eller tidningar skulle arbetsgivaren få en chans att 

rätta till oegentligheterna innan de når media, och den skada negativ publicitet orsakar 

arbetsgivaren reduceras. Europarådet framhåller att ett sådant rättsläge dock förutsätter 

effektiva interna whistleblowingsystem, där arbetstagaren inte riskerar att utsättas för 

repressalier för att ha larmat och som säkerställer att larm utreds och åtgärdas på ett 

                                                
76 SOU 2013:79 s. 14. Se också AD 1997 nr 57 där domstolen konstaterade att arbetstagarnas uttalanden i 
media orsakat arbetsgivaren ekonomisk skada.  
77 Europarådets resolution 1729 p. 2.  
78 Ds 2001:9 s. 37.  
79 SOU 2013:79 s. 14.  
80 AD 1991 nr 106.  
81 Dir. 2013:16.  
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tillfredsställande sätt.82 Såsom ska diskuteras närmare i kapitel 5 är det tveksamt om 

gällande rätt uppfyller dessa krav. Inom offentlig sektor är då en stark yttrandefrihet 

rimligen att föredra. 

 

3.1.2 Allvarliga samarbetssvårigheter – en väg runt yttrandefriheten? 
 

Även om arbetstagares utnyttjande av sin yttrandefrihet bara i undantagsfall utgör saklig 

grund för uppsägning kan ett sådant handlande emellertid leda till att arbetstagare anses 

ha allvarliga samarbetssvårigheter, och arbetsgivaren kan på det sättet få vidta 

repressalier mot denne. 83  I AD 2011 nr 15 framträdde en sjuksköterska på en 

intensivvårdsavdelning i ett tv-program. Sjuksköterskan uttalade bl.a. att kollegor till 

honom uppträdde på ett olämpligt sätt och att det fanns en främlingsfientlig kultur på 

sjukhuset. Arbetsgivaren hade flera samtal med sjuksköterskan om hans uttalanden och 

valde till slut att omplacera honom till en annan avdelning på sjukhuset. Arbetsdomsto-

len konstaterade inledningsvis att sjuksköterskan genom sina uttalanden hade utnyttjat 

sin grundlagsskyddade yttrandefrihet och att arbetsgivaren då som huvudregel inte får 

ingripa mot denne. Föreligger allvarliga samarbetssvårigheter eller andra extrema 

förhållanden kan dock arbetsgivaren få vidta åtgärder, även om samarbetsproblemen har 

sin grund i arbetstagarens användande av sin yttrandefrihet. I fallet hade flera av 

sjuksköterskans medarbetare uppgivit att de upplevde att de inte kunde lita på denne, 

dels p.g.a. sjuksköterskans uttalanden i media men också för att han ljugit för sina 

arbetskamrater och spelat in vissa samtal på arbetsplatsen. Då arbetet på en intensiv-

vårdsavdelning betraktades som en högriskmiljö att arbeta i, där en förutsättning är att 

samarbetet bland personalen fungerar, ansågs arbetsgivaren ha haft fog för att 

omplacera arbetstagaren.  

 Genom fallet öppnar AD för en begränsad möjlighet för arbetsgivare att vidta 

repressalier mot arbetstagare trots att de utnyttjat sin yttrandefrihet. Det kan diskuteras 

om så är förenligt med det starka skydd för yttrandefriheten som stadgas i grundlagarna 

och EKMR. Både 2 kap. 21 § RF och artikel 10 EKMR uppställer, som nämnts, krav på 

lagreglering av yttrandefrihetsinskränkningar. Europadomstolen bekräftade i fallet Guja 

v Moldova detta lagkrav och uttalade också att inskränkningen måste vara nödvändig i 

ett demokratiskt samhälle. En avvägning ska här göras mellan arbetstagarens och 

                                                
82 Europarådets resolution 1729 p. 5 och 6.  
83 AD har fastslagit detta i bl.a. AD 2003 nr 51 och AD 2011 nr 74.  
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allmänhetens intresse av att offentliggöra information och den skada arbetsgivaren kan 

lida genom en publicering. Domstolen framhöll att typen av information och 

inriktningen på arbetsgivarens verksamhet då kan spela in. Någon möjlighet att kringgå 

skyddet för yttrandefriheten med hänsyn till förhållandena på arbetsplatsen nämndes 

inte. Det kan diskuteras om samarbetsproblem på arbetsplatsen då kan ses som skador 

arbetsgivaren åsamkas genom offentliggörandet av informationen – med hänsyn till de 

faktorer Europadomstolen framhöll kan spela in avses möjligen bara de skador negativ 

publicitet kan orsaka. Skulle så vara fallet är eventuellt AD:s inställning i AD 2011 nr 

15 inte förenlig med Europadomstolens praxis. Guja v Moldova behöver dock inte 

tolkas som att arbetsgivares åtgärder mot arbetstagare inte kan rättfärdigas på andra 

grunder. Möjligen kan exempelvis samarbetssvårigheter, åtminstone under vissa 

förhållanden, ses som en orsak för åtgärder skild från arbetstagarens larm. AD framhöll 

att AD 2011 nr 15 ska ses som ett utnyttjande av ett snävt utrymme att vidta åtgärder 

trots att arbetstagaren utnyttjat sin yttrandefrihet, där omständigheterna i målet 

nödsakade arbetsgivarens agerande och på så sätt kunde rättfärdigas. Domstolen lade 

stor vikt vid att de aktuella samarbetssvårigheterna avsåg en intensivvårdsavdelning och 

en högriskmiljö, där utrymmet för att acceptera problem inom en personalgrupp blir 

mindre än annars. P.g.a. de hänsyn arbetsmiljön krävde såg möjligen AD omplaceringen 

av sjuksköterskan enbart som en konsekvens av samarbetssvårigheterna – inte som en 

repressalie för arbetstagarens utnyttjande av yttrandefriheten – även om samarbetssvå-

righeterna ytterst berodde på arbetstagarens uttalanden.84 På så sätt kan bristen på 

lagstöd förklaras.  

Det kan diskuteras hur stort prejudikatvärde sjuksköterskefallet har. AD har i 

andra fall uttalat att det med hänsyn till det grundlagsskyddade intresset för yttrandefri-

het måste ställas särskilt höga krav på de skäl som motiverar att en anställning avslutas 

till följd av att en arbetstagare utnyttjat sin yttrandefrihet. 85  Selberg och Sjödin 

framhåller att domstolarnas förståelse av vilka samarbetsproblem som kan läggas till 

grund för uppsägning kommer att bestämma hur långt det arbetsrättsliga skyddet för 

yttrandefriheten sträcker sig.86 Rimligen finns det få verksamheter med jämförbart 

                                                
84 Jfr Selberg och Sjödin, s. 870, där författarna påpekar att ett åberopande av konsekvenserna av 
offentliga yttranden på arbetsplatsen såsom saklig grund för uppsägning i AD 2011 nr 74 omvandlade 
bedömningen av yttranden fällda utanför arbetet (yttrandefrihet) till en bedömning av något som ägt rum 
inom ramen för anställningen, på arbetet (samarbetsproblem).  
85 AD 2000 nr 76, AD 2011 nr 15 och AD 2011 nr 74.  
86 Selberg och Sjödin, s. 871.  
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arbete, där samarbetsproblem kan föranleda att separata åtgärder blir nödvändiga. Ett 

begränsat utrymme att då få vidta åtgärder kan vara berättigat. 

En jämförelse kan göras med praxis från EU-domstolen. I domen C-274/99 P 

slogs fast att arbetstagares yttrandefrihet kan få vika för intresset av att upprätthålla 

arbetsgivarens goda rykte. I målet hade en anställd vid en av EU:s institutioner 

publicerat en bok om utvecklingen av den europeiska integrationsprocessen på det 

ekonomiska och monetära området med titeln ”The rotten heart of Europe – the dirty 

war for Europe’s money”. EU-domstolen konstaterade att anställda hos EU:s 

institutioner åtnjuter en allmän yttrandefrihet i artikel 10 EKMR, vilken endast får 

inskränkas i där stadgade fall. Samtidigt är det dock berättigat att ålägga tjänstemän 

skyldigheter att vara lojala mot sin arbetsgivare. I målet ansågs därför EU:s institution 

kunna omfattas av det legitima undantaget från yttrandefriheten i artikel 10.2 EKMR 

om skydd för annans rättigheter. Institutionen hade rätt att säga upp arbetstagaren som 

publicerat boken, då denne kunde skada förtroendet för institutionen. Som nämnts i 

avsnitt 2.2 utgör EU-rätten del av svensk rätt. Enligt praxis från EU-domstolen har EU-

rättsliga regler företräde framför våra grundlagar om dessa skulle strida mot varandra.87 

Med hänsyn härtill och till att fallet i EU-domstolen åtminstone enligt EU-domstolens 

tolkning är förenligt med EKMR kan argumenteras för att vi har en skyldighet att följa 

EU-domstolens avgöranden framför RF och AD:s praxis. Vissa undantag från 

yttrandefriheten skulle då kunna ske med hänsyn till andras rykte och rättigheter, och 

sådana uttalanden sjuksköterskan gjorde i AD 2011 nr 15 kunna leda till åtgärder med 

hänvisning till arbetsgivarens renomméskada. Enligt 10 kap. 6 § RF förutsätts dock att 

ett rättighetsskydd motsvarande det i RF upprätthålls för den beslutanderätt Sverige 

överlåter till EU. Då grundlagarna inte öppnar för hänsyn till arbetsgivarens rykte i 

bedömningen om arbetstagares uttalanden skyddas av yttrandefriheten motsäger det att 

något undantag motsvarande EU-domstolens får göras. Hur begränsningen i 10 kap. 6 § 

RF ska tolkas är dock inte helt klart. Enligt Bull och Sterzel är det oklart om man ska 

bedöma rättighetsskyddet i dess helhet eller endast se till vissa delar.88 Accepterar vi en 

helhetstolkning kan möjligen utrymme finnas för att anse att EU-domstolens praxis är 

förenlig med vår yttrandefrihet, eftersom denna i övrigt är stark. Ser vi till konsekven-

serna i det enskilda fallet talar dock rimligen ordalydelsen i 1 kap. 1 § TF och 

                                                
87 Mål 6/64 Flaminio Costa mot E.N.E.L och Mål 11/70 Internationale Handelsgesellschaft. Se också Bull 
och Sterzel, s. 252. 
88 Bull och Sterzel, s. 253.  
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1 kap. 1 § YGL mot att arbetsgivarens rykte kan tillmätas betydelse. I väntan på 

klargörande praxis verkar rättsläget något oklart.89 

Sammanfattningsvis talar flera faktorer för att undantag från huvudregeln om att 

inga repressalier får vidtas mot arbetstagare för att ha utnyttjat sin yttrandefrihet kan 

göras. Åtminstone är så fallet om arbetstagarens uttalanden leder till allvarliga 

samarbetssvårigheter på arbetsplatsen och på så sätt skapar en egen grund för åtgärder. 

Hur långt ett sådant undantag sträcker sig är dock inte helt klart.  

 

3.1.3 Är hänsyn till samarbetssvårigheter lämpligt? 
 

Att få vidta åtgärder mot en arbetstagare som orsakat samarbetssvårigheter på 

arbetsplatsen, även om dessa har sin grund i larm till media om oegentligheter, kan vara 

ett sätt för arbetsgivaren att undvika störningar i verksamheten orsakade av personal-

konflikter. För att arbetsgivare ska kunna upprätthålla en konkurrenskraft på marknaden 

är det viktigt.90 Arbetsgivaren har som nämnts i avsnitt 2.4.1 också ett ansvar i AML att 

skydda sina arbetstagare från trakasserier och orättvis behandling, och möjligen krävs 

ibland då omplacering av arbetstagare för att undvika sådana beteenden, även om de 

omplacerade har larmat om oegentligheter till media. En omplaceringsmöjlighet när 

samarbetssvårigheter uppkommit p.g.a. mediauttalanden hjälper dock inte att skydda 

arbetsgivarens goda namn och rykte, eftersom åtgärderna kan vidtas först när arbets-

tagaren larmat och informationen redan spritts i media. Tillåtna repressalier efter larm 

riskerar också att få avskräckande effekt på arbetstagarna, så att de inte vågar larma i 

media. Även om arbetsgivaren har ett legitimt intresse av att undvika osanna eller 

onödiga uppgifter i media kan en sådan ordning medföra att arbetstagare inte larmar ens 

när det är befogat.91 Ska ett undantag för samarbetssvårigheter ges en vid tillämpning 

kan det därför vara lämpligt att ställa krav på att arbetsgivarens åtgärder inte berott på 

arbetstagarens whistleblowing. Europarådet föreslår att det ska vara upp till arbetsgiva-

ren att bevisa att åtgärder denne vidtagit efter att arbetstagaren larmat om missförhål-

landen inte berott på larmet.92 Detta skulle värna den starka yttrandefriheten inom 

offentlig verksamhet men samtidigt möjliggöra för arbetsgivare att undvika skador 
                                                
89 10 kap. 6 § RF om begränsningar i möjligheterna att överlåta makt till EU ska tillämpas av domstolar 
om dess t.ex. prövar om rättsakter från EU håller sig inom det överlåtbara området, se prop. 2009/10:80 s. 
193 ff. samt Bull och Sterzel, s. 253.  
90 Ds 2001:9 s. 41 ff.  
91 JO beslut 2003-10-17 diarienr: 3599-2002.  
92 Europarådets resolution 1729 p. 6.3.  
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p.g.a. samarbetssvårigheter, vilket är en rimlig intresseavvägning. Samtidigt är dock de 

samarbetssvårigheter som uppstått på arbetsplatsen en följd av larmet till media, och 

åtgärderna en följd av samarbetssvårigheterna, vilket indirekt gör åtgärderna till en 

kausal följd av larmet. Att då bevisa att åtgärderna inte beror på larmet är svårt. AD 

framhöll i AD 1991 nr 106 att det inte visats att några samarbetsproblem uppstått på 

arbetsplatsen. I AD 2011 nr 15 utredde domstolen, efter att ha konstaterat att samarbets-

problem förelåg, dels om arbetsgivaren vidtagit en nödvändig åtgärd men också om arb-

etsgivaren istället hade kunnat omplacera någon annan arbetstagare för att komma 

tillrätta med problemen. Dagens rättsläge ställer således krav på arbetsgivaren att först 

visa att samarbetssvårigheterna var så allvarliga att dessa i sig föranledde åtgärder, och 

sedan göra klart att de åtgärder som vidtogs var ändamålsenliga utan att vara överdriv-

na. En slags tvåstegsmodell uppställs alltså, vilket rimligen är ett lämpligt beviskrav på 

arbetsgivaren. Arbetsgivaren måste bevisa hela kausalkedjan för sina åtgärder till skydd 

för den allmänna yttrandefriheten och RF, men får samtidigt möjlighet att tillgodose 

arbetsmiljön på arbetsplatsen och således upprätthålla kraven också i AML.  

 

3.2 Anställda inom privat sektor 

3.2.1 Lojalitetsplikten begränsar yttrandefriheten 
 

2 kap. 1 § RF tillförsäkrar var och en yttrandefrihet gentemot det allmänna, men 

reglerar inte förhållandet mellan enskilda. Det anställningsskydd för larm till media som 

RF skapar kan därför inte göras gällande för privatanställda. Som huvudregel sätter 

istället lojalitetsplikten och 7 § LAS om kravet på saklig grund för uppsägning gränsen 

för den yttrandefrihet en privatanställd har.93 Tidigare ansågs inte heller artikel 10 

EKMR skapa någon förpliktelse att skydda yttrandefriheten i privata anställningsförhål-

landen.94 Den arbetstagare som genom offentliga uttalanden ansågs ha brutit mot 

lojalitetsplikten kunde därför sägas upp eller avskedas, trots att yttrandena föll inom 

ramen för yttrandefriheten i grundlagarna eller EKMR.  Även om arbetstagare vid grova 

missförhållanden på arbetsplatsen genom sin kritikrätt kunde ha rätt att larma till media 

kunde det alltså vara svårt att avgöra när ett larm avsåg tillräckligt allvarliga 

förhållanden för att falla inom kritikrätten.  

                                                
93 AD 1994 nr 79 och AD 1997 nr 57.  
94 AD 1997 nr 57.  
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I senare praxis har emellertid Europadomstolen utvecklat en positiv förpliktelse 

för medlemsstaterna att upprätthålla de i EKMR stadgade rättigheterna även i privata 

förhållanden.95 Hur långt denna förpliktelse sträcker sig är dock inte helt klart.96 I målet 

Sánchez mot Spanien97 uttalade Europadomstolen att medlemsstaterna i vissa fall har en 

skyldighet att ogiltigförklara uppsägningar orsakade av att arbetstagare utnyttjat sin 

yttrandefrihet. En avvägning måste dock göras av vad som är ändamålsenligt i 

arbetsmarknadsrelationer. Domstolen framhöll att anställningsförhållanden förutsätter 

att parterna har förtroende för varandra och att vissa uttalanden från arbetstagare, vilka 

hade varit acceptabla i andra sammanhang, då kan vara oberättigade. I det aktuella fallet 

hade anställda publicerat grova karikatyrer av sin arbetsgivares företagsledning i en 

tidning. Spanien ansågs då inte ha behövt ogiltigförklara uppsägningarna. Med 

hänvisning till detta fall bekräftade AD i AD 2012 nr 25 att artikel 10 EKMR kan skapa 

en positiv förpliktelse att skydda privatanställdas yttrandefrihet.98 Praxis talar alltså för 

att en starkare yttrandefrihet även inom privat sektor har utvecklats genom arti-

kel 10 EKMR, vilket kan ge arbetstagare större utrymme att larma om oegentligheter på 

sin arbetsplats. Artikel 10 EKMR är inte begränsad till någon särskild form av 

uttalanden eller vissa ämnen.99 Enligt Selberg och Sjödin verkar den dock inte ha 

samma omfång som yttrandefriheten i grundlagarna.100 Cameron framhåller att genom 

artikel 10.2, vilken stadgar att yttrandefriheten för med sig skyldigheter och ansvar, kan 

olika grupper av människor få olika skydd. Exempelvis kan en stark yttrandefrihet vara 

lättare att motivera för journalister, eftersom dessa har till uppgift att sprida information 

till allmänheten, än för poliser eller soldater, för vilka en viss disciplin måste upprätt-

hållas.101 Utifrån ett sådant resonemang kan argumenteras för att arbetstagare bör ha en 

vid möjlighet att larma om missförhållanden på arbetsplatsen till media, eftersom syftet 

med sådana larm är att uppmärksamma allmänheten på oegentligheterna. Eventuellt kan 
                                                
95 X och Y v. the Netherlands, judgment of 26 March 1985, Verliere v. Switzerland, judgment of 18 
December 1997, Fuentes Bobo v. Spain, jugment of 29 February 2000 och von Hannover v. Germany, 
judgment of 24 June 2004.  
96 VgT Verein gegen Tierfabriken v. Switzerland, judgment of 28 June 2001. 
97 Palomo Sánchez and others v. Spain, judgment of 12 September 2011.  
98 Sánchez v. Spain utgjorde en undersökning av arbetstagarnas rättigheter enligt artikel 10 EKMR i ljuset 
av artikel 11 EKMR, vilket avser föreningsfrihet. Fransson och Stüber framhåller dock att Europadomsto-
len noterade den föreningsrättsliga aspekten, men att någon större vikt inte lades vid denna, s. 133. AD 
2012 nr 25 avsåg inte heller en fackligt engagerad arbetstagare, varför den föreningsrättsliga aspekten 
möjligen spelade mindre roll. För ett intressant resonemang av den betydelse ett fackligt medlemskap kan 
få vid arbetstagares utnyttjande av sin yttrandefrihet se dock Fransson och Stüber. 
99 För en utveckling se Cameron, I, An Introduction to the European Convention on Human Rights, s. 
127. 
100 Selberg, N, Sjödin, E, Anställningsavtal, lojalitetsplikt och mänskliga fri- och rättigheter, s. 867.  
101 Cameron, s. 128.  



 32 

det innefatta yttranden som annars hade stridit mot lojalitetsplikten, och privatanställda 

ha en större rätt att påtala även mindre allvarliga missförhållanden i media.  

 

3.2.2 Är en mer långtgående yttrandefrihet motiverad? 
 

Det kan diskuteras om en mer långtgående yttrandefrihet för privatanställda är 

motiverad för att dessa säkert ska kunna larma om oegentligheter på sina arbetsplatser. 

Privata företag drivs av sitt vinstintresse – vinsten behövs för att företagen ska gå runt. 

Privata aktörer har därför ett behov av att kunna konkurrera på marknaden, vilket inte är 

lika framträdande i offentlig verksamhet.102 I AD 1997 nr 57 konstaterade domstolen att 

negativa skriverier och uttalanden i medier om arbetsgivaren och dess verksamhet hade 

gjort att arbetsgivaren drabbats av ekonomisk skada och förlorat i goodwill. För att 

kunna vara marknadsstarka ansågs därför privata arbetsgivare ha ett behov av att kunna 

undvika negativa uttalanden från arbetstagare i media. Ur arbetsgivarsynpunkt är det 

därför viktigt att möjligheterna att uttala sig i media kan begränsas. Samtidigt kan 

oegentligheter som inte uppmärksammas också orsaka arbetsgivaren skada. Enligt 

Transparency International Sverige kan brott på arbetsplatsen och allvarliga missförhål-

landen antas skapa kostnader och risker för organisationen, men även förhållanden som 

anses oetiska eller illegitima, såsom grovt slöseri med organisationens resurser, kan leda 

till förluster.103 I verksamheter av allmänintresse, såsom vård, omsorg och miljöfarlig 

verksamhet, finns dessutom ett behov av insyn eftersom brukaren av verksamheten ofta 

befinner sig i ett beroendeförhållande till utföraren. Många sådana verksamheter utförs 

av privata aktörer.104 Rättssäkerheten och effektiviteten ökar genom insyn och kontroll 

eftersom oegentligheter då kan avslöjas och rättas till redan innan de orsakat större 

skada.105 Åtminstone vid larm om allvarligare missförhållanden talar därför rimligen 

samma argument för att ett repressalieförbud behövs i privat verksamhet som i offentlig, 

så att arbetstagare vågar larma. Ett problem är dock att alla larm till media inte är 

befogade, och även om uttalanden arbetstagare gör till media är korrekta kan de få 

                                                
102 Ds 2001:9 s. 41.  
103 Transparency International Sverige, Whistleblowing – förutsättningar och skydd för dem som slår 
larm om korruption och andra oegentligheter s. 13, vilken bl.a. hänvisar till brittiska Public Interest 
Disclosure Act 1998 43B. Transparency International är en internationellt etablerad oberoende ideell 
organisation som arbetar för att uppmärksamma och motverka korruption. Organisationen har bl.a. 
medverkat i framtagandet av FN:s konvention mot korruption samt utgjort remissinstans i utredningen om 
mutbrott, SOU 2010:38 s. 121.  
104 SOU 2013:79 s. 14 och 87 ff. och dir. 2012:76 s. 3.  
105 Ds 2001:9 s. 37.  
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annorlunda framtoning i vissa sammanhang. I AD 1997 nr 57 konstaterar exempelvis 

AD att uppgifter som lämnats till tidningar i det fallet omskrevs och tillrättalades, vilket 

gjorde att bilden av arbetsgivaren i media blev mycket negativ. Med hänsyn till det 

vinstintresse privata aktörer har vore det därför lämpligt att begränsa uttalanden i media 

till allvarliga förhållanden, där medierapportering fyller en avgörande funktion för att 

komma tillrätta med missförhållandena. Samtidigt bär arbetsgivaren risken för de 

skador missförhållanden kan orsaka i dennes verksamhet. Också arbetstagare kan råka 

illa ut. Utifrån syftet med arbetstagares larm, vilket ju är att motverka kostsam 

vanskötsel och missbruk som också är resurskrävande att åtgärda, är det inte 

ändamålsenligt att arbetstagare kan larma endast när oegentligheterna är allvarliga. 

Sammantaget är nog dagens rättsläge en rimlig avvägning mellan arbetsgivarens samt 

arbetstagares och samhällets intressen. Privatanställda är då i princip begränsade till att 

uttala sig om sin arbetsgivare inom ramen för sin kritikrätt, men har genom Europadom-

stolens praxis möjligen fått en större rätt att larma om just missförhållanden.  

 

3.2.3 Interna larm först – en lämplig intresseavvägning? 
 

I AD 1997 nr 57 hade ambulanssjukvårdare i ett privat vårdbolag lämnat uppgifter om 

missförhållanden hos arbetsgivaren till sin branschtidning och till det landsting som 

beställt ambulanssjukvården. De hade också gjort kritiska uttalanden om bolaget i 

diverse tidningar och tv-inslag. Arbetstagarna hade sedan blivit uppsagda med 

hänvisning till att de varit illojala mot bolaget. AD framhöll att arbetstagarna försökt 

åstadkomma rättelser av missförhållandena genom direkta kontakter med arbetsgivaren, 

men att detta varit lönlöst. Att arbetstagarna sedan anmält arbetsgivaren till arbetsbestäl-

laren och gått ut med uppgifter i media ansågs då försvarbart. Rimligen kan man tolka 

AD:s resonemang som att arbetstagare först bör larma om missförhållanden på 

arbetsplatsen till arbetsgivaren, så att denne får en chans att rätta till problemen 

internt.106 Först därefter är larm i media accepterade. AD har i tidigare praxis framhållit 

att arbetsgivaren vanligtvis anses ha ett befogat anspråk på att arbetstagaren inlednings-

vis vänder sig till denne och berättar om oegentligheter. Undantag kan vara motiverade 

om larmen avser väldigt allvarliga oegentligheter.107 Det kan diskuteras om ett sådant 

synsätt utgör en mer balanserad intresseavvägning mellan arbetsgivarens samt 

                                                
106 Fransson, 2013, s. 86.  
107 AD 1994 nr 79, AD 1986 nr 95.  
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arbetstagarens och samhällets intressen än den starka yttrandefrihet som gäller inom 

offentlig sektor. Arbetsgivaren kan reducera de skador på dennes namn och goda rykte 

som dålig publicitet kan få, och åtgärdas bristerna ändamålsenligt har både arbetstaga-

ren och samhället fått sina intressen tillgodosedda. Såsom nämnts tidigare finns det 

dock en risk att både arbetstagare och arbetsgivare kan ha svårt att avgöra när ett larm är 

befogat, vilket kan göra att arbetstagare inte alltid vågar larma om oegentligheter. För 

att en ordning där arbetstagare först måste larma internt ska fungera ändamålsenligt 

underlättar det om vi kan garantera säkra, effektiva interna whistleblowingsystem. En 

sådan reglering kan dock innebära stora ingrepp i de privata aktörernas verksamhet om 

de åläggs att bygga upp omfattande och resurskrävande interna system. Utifrån en 

konkurrenssynpunkt är en sådan ordning inte att föredra. Ett alternativ är att låta 

arbetsgivare bära risken för att arbetstagare larmar externt om inte interna system finns 

eller fungerar tillfredsställande. Arbetsgivaren kunde då åläggas bevisbördan för att 

arbetstagaren haft erforderliga möjligheter att hantera oegentligheterna internt, om 

arbetstagaren larmat externt. En sådan ordning skulle rimligen minska risken att 

arbetstagare avskräcks från att larma. Det kan också hållas i åtanke att skadorna av dålig 

publicitet är svåra förutse, medan kostnaderna för ett effektivt internt system kan 

beräknas någorlunda i förhand. Med hänsyn härtill är möjligen ett internt system att 

föredra i jämförelse med att arbetstagare kan vända sig direkt till media.  

 

3.2.4 Yttrandefrihet i offentligt finansierade verksamheter 
 

Det kan diskuteras om det finns större utrymme för whistleblowing inom ramen för en 

privatanställds kritikrätt om denne arbetar i en offentligt finansierad verksamhet. I AD 

1997 nr 57 framhöll domstolen att det finns anledning att beakta att en privat verksamh-

et är skattefinansierad och därför har ett betydande samhällsintresse när man bedömer 

om kritikrätten överskridits i ett enskilt fall. I december 2013 framlades ett lagförslag 

om att införa ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksa-

mhet.108 I utredningen framhålls att en ökad yttrandefrihet kan förbättra insynen i hur 

skattemedlen i dessa verksamheter används. Många offentligt finansierade verksamheter 

är också sådana där brukarna av verksamheterna har en beroendeställning gentemot utf-

öraren, såsom sjukvård, utbildning och omsorg. Ökad insyn i verksamheterna kan då 

                                                
108 SOU 2013:79.  
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förbättra ställningen för brukarna genom att arbetstagare kan uppmärksamma brister i 

verksamheten, vilket är viktigt ur ett samhällsperspektiv.109 Möjligen är en sådan breda-

re kritikrätt i offentligt finansierade verksamheter en lämplig mellanväg, istället för att 

införa en allmän yttrandefrihet även för privatanställda men samtidigt kunna värna om 

samhällets intresse av att motverka missförhållanden. I utredningen framhålls att på sen-

are år har fler offentligt finansierade verksamheter bedrivits i privat regi. Därigenom har 

ett ökat behov av stärkt skydd för anställda inom dessa verksamheter uppstått, så att de 

tryggt kan rapportera om oegentligheter.110 I andra privata organisationer finns inte hel-

ler samma incitament att övervaka och ha insyn i verksamheten, då dessa inte bedrivs 

med skattebetalares medel.111 Att låta arbetstagare inom offentligt finansierade verks-

amheter få en starkare yttrandefrihet, medan övriga privatanställdas rätt till whistle-

blowing fortsätter styras av lojalitetsplikten, kan då vara en rimlig intresseavvägning. 

Hur en sådan starkare yttrandefrihet bör utformas kan diskuteras. Utredningen 

föreslår att lagen utformas efter meddelarskyddet i TF och YGL, med en uttrycklig 

hänvisning till detta i lagen.112 Meddelarfrihet innebär bl.a. att det är straffritt att lämna 

sekretessbelagda uppgifter till media för publicering, 1 kap. 1 § 3 st TF och 

1 kap. 2 § YGL. Det medför också att ett efterforsknings- och repressalieförbud åläggs 

arbetsgivare, vilket utredningen framhåller skulle öka incitamenten för anställda att 

larma om oegentligheter.113 Mot bakgrund av att ett stärkt meddelarskydd skulle göra att 

arbetstagare känner sig trygga att slå larm är det ett ändamålsenligt förslag. Visserligen 

finns risk för försämrade utredningsmöjligheter och att regleringen utnyttjas för ogrund-

ade anklagelser.114 Med hänsyn till att meddelarskyddet skulle vara begränsat till offent-

ligt finansierade verksamheter väger dock rimligen allmänintresset i verksamheterna 

upp de riskerna. Utredningen föreslår att meddelarfriheten ska begränsas till vård, skola 

och omsorg eftersom det är på dessa områden som behovet av en stärkt yttrandefrihet är 

tydligast. Verksamheterna bedrivs med bemyndigande i lag, finansieras nästan helt av 

allmänna bidrag och köpare och utgör nio tiondelar av den verksamhet kommuner och 

landsting köper in från externa aktörer.115 Att meddelarfrihet ska finnas i sådana verksa-

mheter är rimligt. Även i andra offentligfinansierade verksamheter, såsom privata arbet-

                                                
109 SOU 2013:79 s. 14 f.  
110 SOU 2013:79 s. 14 ff. och dir. 2012:76 s. 3.  
111 AD 1997 nr 57, SOU 2013:79 s. 14 ff. och Ds 2001:9 s. 38.  
112 SOU 2013:79 s. 22.  
113 SOU 2013:79 s. 148 f.  
114 Ds 2013:15 s. 9.  
115 SOU 2013:79 s. 116 ff.  
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sförmedlingar eller kollektivtrafik, finns dock intresset av insyn i hur skattemedlen anv-

änds. En meddelarfrihet kan därför fylla en funktion också i sådana verksamheter. Med 

hänsyn till den skada obefogade mediayttranden kan orsaka arbetsgivare är möjligen en 

begränsning av meddelarfriheten till tillståndspliktiga verksamheter en lämplig intresse-

avvägning. I andra fall kan arbetstagare anonymt tipsa media om missförhållanden och 

göra myndighetsanmälningar, och för tjänster som upphandlas kan det allmänna utnyttja 

sin rätt att i en upphandling kräva att leverantören ger sina anställda viss meddelarfri-

het.116 Dessa alternativ kan då vara nog för att uppmärksamma missförhållanden.  

 

3.3 Sammanfattning: larm med stor spridning 
 
Att meddela uppgifter till media är ett effektivt sätt att nå ut till många. Medan detta kan 

leda till att missförhållanden uppmärksammas och åtgärdas, antingen av arbetsgivaren 

själv eller av exempelvis för verksamheten ansvarig myndighet, riskerar det också att 

orsaka skador för arbetsgivarens namn och goda rykte. Arbetsgivaren har ett intresse av 

att undvika obefogade eller felaktiga larm, men även korrekta uppgifter till media kan 

vinklas eller tas ur sitt sammanhang, så att skadan för arbetsgivaren blir stor. Att lämna 

upplysningar om missförhållanden hos sin arbetsgivare till media är således ett larm 

som riskerar att få stor spridning, vilken omfattningen av inte alltid är lätt att förutse.  

 I offentlig sektor anses arbetstagare ha en långtgående yttrandefrihet, vilket ger 

anställda en möjlighet att larma om både allvarliga och mindre grava oegentligheter hos 

sin arbetsgivare. En sådan ordning är motiverad av intresset att upprätthålla den 

grundlagsskyddade yttrandefriheten, vilket anses överväga den renomméskada som kan 

drabba arbetsgivare. Inom privata verksamheter är däremot whistleblowing genom 

offentliggörande av uppgifter till media huvudsakligen begränsat till larm om 

missförhållanden som innefattas i arbetstagares kritikrätt. Arbetstagare får således larma 

om allvarliga oegentligheter. Avser informationen inte grava missförhållanden bör dock 

arbetstagare först uppmärksamma arbetsgivaren på problemen internt. Möjligen finns en 

något starkare yttrandefrihet inom offentligt finansierade verksamheter. Med hänsyn till 

privata aktörers vinstintresse är det en rimlig intresseavvägning att inte tillåta att 

arbetstagare larmar om fler uppgifter.  

                                                
116 SOU 2013:79 s. 129. Se dock också Fransson, 2013, s. 81, där det framhålls att en en förutsättning är 
att upphandlingsavtalen också får arbetsrättslig effekt, d.v.s. i relationen arbetsgivare och arbetstagare, 
vilket kräver en förändring av anställningsavtalet. 
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4 Anmälan till myndighet 

4.1 Ett sätt att åstadkomma åtgärder – en inledning 
 

En möjlighet för arbetstagare att kunna uppmärksamma oegentligheter på sin arbetsplats 

och också kunna få dessa åtgärdade är att anmäla oegentligheterna till behöriga 

myndigheter. I vissa fall har behörig myndighet en skyldighet att utreda anmälningar 

om missförhållanden, och även i andra fall utövas tillsyn.117 Finner myndigheten att 

situationen på arbetsplatsen är allvarlig kan den föranleda att arbetsgivaren bl.a. 

förbjuds fortsätta med vissa handlingar, åläggs att vid vite att åtgärda problemen eller 

förlorar myndighets tillstånd, vilket förutsätts för viss verksamhet.118 Ansvarig för 

verksamheten kan också ådömas straffansvar.119 Nedan ska utredas i vilka situationer 

arbetstagare kan utnyttja myndighetsanmälningar för att larma om missförhållanden på 

sin arbetsplats.  

 

4.2 Anställda inom offentlig sektor 

4.2.1 Myndighetsanmälningar som del av yttrandefriheten 
 

För offentligt anställda är anmälningar till myndigheter om missförhållanden hos 

arbetsgivaren, liksom yttranden i media, grundlagsskyddade i yttrandefriheten. Eftersom 

TF och YGL endast omfattar publicering i tryckta skrifter respektive radio- och tv-

program är det dock RF som skyddar arbetstagares handlanden. Att anmäla oegentlig-

heter på sin arbetsplats till myndigheter anses innefattas i rätten att meddela upplys-

ningar och uttrycka tankar och åsikter i 2 kap. 1 § 1 p RF. Då skyddet i RF, som nämnts 

i avsnitt 3.1.1, inkluderar offentliganställda får inte en offentlig arbetsgivare hindra en 

arbetstagare att lämna upplysningar för offentliggörande, och då inte heller i form av 

                                                
117 Se exempelvis 14 kap. 6 § SoL om att missförhållanden ska utredas och avhjälpas utan dröjsmål, 
26 kap. 1 § MB om att tillsynsmyndigheten efter anmälan skall kontrollera efterlevnaden av MB samt 
vidta nödvändiga åtgärder för rättelse.  
118 Se exempelvis 26 kap. 9-14 §§ MB om förelägganden, förbud och viten för efterlevnad av MB, 
26 kap. 10 § SkolL om föreläggande och 26 kap. 18 § SkolL om tillfälligt verksamhetsförbud om 
verksamheten inte uppfyller de krav som ställs på skolan, och 9 kap. 17-18 §§ AlkoholL om återkallelse 
av utskänkningstillstånd.  
119 Arbetsmiljöbrott i 3 kap. 10 § BrB och miljöbrott i 29 kap. 1 § MB är exempel på sådant ansvar.  
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yttranden i anmälningar till andra offentliga organ.120 Även här blir också yttrandefri-

heten i artikel 10 EKMR tillämplig. Europadomstolen har i Marchenko v. Ukraine slagit 

fast att offentligt anställda i vissa fall kan ha en rätt att signalera om oegentligheter på 

sin arbetsplats, vilket i detta fall bl.a. innefattade anmälningar till och processer mot 

arbetsgivaren hos myndigheter. 121  Sammantaget har således offentliganställda en 

långtgående rätt att anmäla sin arbetsgivare till myndigheter.  

Myndighetsanmälningar behandlas av en i förhållande till arbetsgivaren utom-

stående part – den behöriga myndigheten. Ett sådant förfarande ökar rimligen 

sannolikheten för att nödvändiga åtgärder vidtas för att komma till rätta med problemen 

i jämförelse med om arbetsgivaren själv utrett missförhållandena, eftersom utredarna då 

inte har ett intresse i verksamheten och kan ha lättare att förhålla sig objektiva till 

organisationens behov och relationer. Mot bakgrund av att offentliga verksamheter 

bedrivs med skattebetalarnas medel och ofta avser verksamheter av allmänintresse 

såsom vård, utbildning och omsorg är en sådan ordning att föredra. En långtgående 

anmälningsrätt medför dock att arbetsgivare inte kan värja sig mot ogrundade eller 

felaktiga anmälningar från sina arbetstagare, vilket kan skada arbetsgivarens rykte. 

Arbetsgivaren har dessutom ofta en skyldighet att bevilja tillsynsmyndigheter tillträde 

till sina lokaler samt att vara behjälpliga med information myndigheterna kan tänkas 

behöva eller begära, 122  vilket kan ta onödiga resurser i anspråk om anmälan är 

obefogad. En arbetstagare har heller ingen skyldighet att larma om missförhållanden 

internt innan denne använder sig av sin yttrandefrihet, vilket kan leda till att arbetsgiva-

rens och behörig myndighets resurser används för att utvärdera och i vissa fall också 

åtgärda oegentligheter som arbetsgivaren hade kunnat ombesörja, om denne fått 

information direkt från arbetstagaren. Myndighetsanmälningar kan dock bara göras 

avseende vissa, omständigheter, exempelvis brister i skolverksamhet eller felaktig 

alkoholhantering. Myndigheternas utredningsmöjligheter avseende dessa omständighet-

er är lagstadgade, och många av dem avser situationer av allmänintresse.123 Whistle-

blowing kan motverka korruption och olyckor,124 vilket är viktigt i den offentliga 

                                                
120 För exempel från praxis se t.ex. AD 2003 nr 51, där AD bl.a. uttalar ”L.K:s anmälningar måste enligt 
AD:s mening anses utgöra ett sätt för honom att i skrift meddela upplysningar och uttrycka tankar, åsikter 
och känslor, d.v.s. ett utnyttjande av yttrandefriheten”.  
121  Marchenko v. Ukraine, judgment of 19 February 2009. För en intressant utveckling av den 
föreingsfrihetsrättsliga aspekten se Fransson och Stüber.  
122 Se exempelvis 9 kap. 13-15 §§ AlkoholL om tillsyn av utskänkningstillstånd, 7 kap. 3-5 §§ AML om 
tillsyn av efterlevnaden av AML och 26 kap. 21-22 §§ MB om tillsyn av miljöfarlig verksamhet. 
123 Se exempelvis SkolL, AlkoholL och MB. Jfr också SOU 2013:79 s. 14.  
124 Fransson, 2013, s. 154 och Europarådets resolution 1729 p. 1.  



 39 

sektorn. Får myndighetsanmälningar den effekten är rimligen ändå en anmälningsrätt 

utan inskränkningar att föredra, eftersom den är begränsad till vissa samhällsviktiga 

situationer. 

 

4.2.2 Åtgärder till följd av allvarliga samarbetssvårigheter 
 

Att arbetsgivare, trots arbetstagarnas grundlagsskyddade yttrandefrihet, i vissa fall ändå 

kan ha en rätt att vidta åtgärder mot arbetstagare om dennes myndighetsanmälningar har 

lett till allvarliga samarbetssvårigheter har fastslagits i AD 2003 nr 51. Där hänvisade 

domstolen till AD 2000 nr 76, i vilket fall en byrådirektör på Statens invandrarverk 

sades upp med hänvisning till påtagliga samarbetsproblem. AD 2000 nr 76 avsåg 

visserligen uttalanden byrådirektören gjort vid en presskonferens men AD framhöll att 

samma resonemang kan appliceras vid arbetstagares anmälningar till myndigheter. Med 

hänsyn till att stora samarbetsproblem tar resurser och tid från arbetsgivaren att komma 

tillrätta med är det rimligt att dessa kan åtgärdas genom att den arbetstagare som orsakat 

svårigheterna exempelvis omplaceras, om en sådan åtgärd skulle vara till hjälp. Även 

här bör dock rimligen, liksom vad avser uttalanden i media, utrymmet för att lägga 

allvarliga samarbetssvårigheter till grund för åtgärder tolkas snävt. Liksom diskuterats i 

avsnitt 3.1.2 kan annars ifrågasättas om AD:s slutsats är förenlig med EKMR och RF, 

vilka uppställer starka skydd för yttrandefriheten. Det är då inte fördelaktigt om 

arbetstagare avskräcks från att larma genom att arbetsgivare kan skylla eventuella 

repressalier på samarbetsproblem som uppstått p.g.a. myndighetsanmälningarna. Endast 

situationer där samarbetsproblemen på arbetsplatsen bevisats, och arbetsgivaren gett fog 

för att dennes åtgärder är nödvändiga utifrån situationen och inte hade kunnat lösas på 

ett mindre ingripande sätt, bör därför avses.  

 

4.3 Anställda inom privat sektor 

4.3.1 Myndighetsanmälningar som del av kritikrätten 
  

I privat sektor avgörs utrymmet för arbetstagare att göra anmälningar till myndigheter 

av utrymmet i anställningsavtalet, och då framförallt av lojalitetsplikten och kritikrätten. 

I AD 1986 nr 95 framhöll domstolen att förpliktelserna i anställningsavtalet som 

huvudregel inte utgör något avgörande hinder för en arbetstagare att kunna påtala 
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missförhållanden på arbetsplatsen till behörig myndighet. Beroende på omständigheter-

na i det enskilda fallet kan dock arbetstagaren handla på ett sådant sätt eller anmälan ske 

under sådana förhållanden att arbetsgivaren får fog för att vidta åtgärder mot 

arbetstagaren. Anmälan får exempelvis inte vara ogrundad eller ha till syfte att skada 

arbetsgivaren. Domstolen framhöll att ju mer fog arbetstagaren har för sin anmälan, 

desto större frihet har denne att agera. Av betydelse är även hur mycket en oegentlighet 

påverkar arbetstagaren personligen. Angår exempelvis missförhållandet arbetstagarens 

arbetsmiljö är utrymmet för att anmäla arbetsgivaren till behörig myndighet stort.  

Sammantaget talar praxis för att privatanställda kan anmäla sin arbetsgivare, om 

det vid tidpunkten för domstolens bedömning framstår som relativt klart att missförhål-

landen förelåg på arbetsplatsen när larmet gjordes.125 Vid missförhållanden är en 

möjlighet för arbetstagare att göra anmälningar till myndigheter att föredra, eftersom 

myndighetsanmälningar föranleder att påstådda oegentligheter utreds av gentemot 

arbetsgivarna utomstående aktörer. Liksom framhållits avseende offentliga arbetsgivare 

ökar rimligen ett sådant förfarande sannolikheten för att nödvändiga åtgärder vidtas för 

att komma tillrätta med problemen.126 Med hänsyn till att insynen i privata verksamhet-

er är mindre än i offentliga verksamheter är detta viktigt, då det motverkar korruption 

och vanskötsel. Samtidigt är det angeläget för privata aktörer att undvika skador i sin 

verksamhet, om de ska kunna stå sig i marknadskonkurrensen. Arbetsgivaren har därför 

ett intresse av att undvika obefogade anmälningar, eftersom de såsom beskrivits i avsnitt 

4.2.1 kan föranleda resurskrävande myndighetsutredningar och negativ publicitet. 

Såsom framhållits i avsnitt 3.2.2 kan visserligen missförhållanden orsaka arbetsgivaren 

skador och vara resurskrävande att åtgärda, varför arbetsgivaren också har ett intresse 

av att dessa åtgärdas. Utifrån arbetsgivarens perspektiv är det dock rimligen mer 

fördelaktigt om denne själv kan få åtgärda oegentligheterna såsom denne anser bäst för 

verksamheten, utan att åläggas att vidta specifika handlingar från myndigheter. 

Möjligen är då en begränsning av kritikrätten till allvarliga missförhållanden en rimlig 

intresseavvägning. Att avgöra vad som är en ogrundad anmälan kan dock bli svårt för 

arbetstagare och arbetsgivare och leda till gränsdragningsproblem, eftersom vad som 

utgör allvarliga missförhållanden får avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda 

fallet.  

 

                                                
125 Se domstolens bedömning i AD 1986 nr 95 och AD 2003 nr 51.  
126 Se avsnitt 4.2.1.  
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4.3.2 Inverkan av EKMR och Europadomstolens praxis 
 

Liksom vad avser uttalanden i media kan också i fråga om anmälningar till myndigheter 

ifrågasättas om privatanställdas yttrandefrihet har utvidgats i och med Sveriges 

antagande av EKMR. Såsom nämnts i avsnitt 4.2.1 har Europadomstolen slagit fast att 

arbetstagares anmälningar till myndigheter omfattas av yttrandefriheten i artikel 10 

EKMR, och konventionen ålägger också medlemsstaterna att i vissa fall garantera 

rättigheterna i EKMR mellan enskilda parter. I fallet Heinisch v. Germany hade en 

sjuksköterska på ett privat vårdbolag polisanmält sin arbetsgivare för bl.a. bedrägeri 

med hänsyn till den bristfälliga arbetsmiljö som rådde på arbetsplatsen. Sjuksköterskan 

blev sedan uppsagd. Europadomstolen konstaterade att för att avgöra om en överträ-

delse av artikel 10 EKMR har skett ska en avvägning göras mellan arbetstagarens 

intresse av yttrandefrihet genom larm om missförhållanden och arbetsgivarens intresse 

av att skydda sitt rykte och sina kommersiella intressen. Domstolen framhöll att även 

privatanställda har en lojalitetsplikt mot sin arbetsgivare, och att omfånget av denna 

lojalitetsplikt spelar in när avvägningen mellan arbetstagarens och arbetsgivarens 

intressen görs. Arbetstagaren hade avslöjat tillförlitlig information av allmänintresse, 

och hade dessutom försökt få sin arbetsgivare att åtgärda missförhållanden genom 

upprepade upplysningar till denne. Anklagelserna från arbetstagaren avsåg visserligen 

grova brott, vilket uppenbarligen var skadligt för arbetsgivarens rykte och kommersiella 

intressen. Arbetstagaren hade dock råkat ut för strängaste möjliga sanktion från sin 

arbetsgivare – hon hade förlorat sitt jobb. Sammantaget fann domstolen att arbetstaga-

rens intresse av att kunna utnyttja sin yttrandefrihet för att larma om missförhållanden 

övervägde arbetsgivarens intresse. Regeringen har uttalat att Europadomstolen här 

verkar göra en helhetsbedömning av de uppgifter som anmälts, där bl.a. allmänintresset 

och tillförlitligheten av informationen men också den skada den orsakat spelar roll.127  

Möjligen finns här utrymme för en allsidig bedömning av omständigheterna i det 

enskilda fallet, vilket kan öppna upp för fler tillfällen då anmälningar får anses 

befogade. Transparensen i privata verksamheter kan då öka, vilket är positivt bl.a. med 

hänsyn till att allt fler offentligt finansierade verksamheter bedrivs i privat regi.128 

Samtidigt gör en praxis bestående av helhetsbedömningar det svårt för arbetstagare att 

avgöra när de kan göra anmälningar utan att samtidigt bryta mot sitt anställningsavtal. 

                                                
127 Dir. 2013/16 s. 11.  
128 SOU 2013:79 s. 14 och 87 f. och dir. 2012/76 s. 3.  
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Regeringen föreslår i kommittédirektivet från 2013 att kraven i Europadomstolens 

praxis ska klargöras.129 Detta skulle kunna öppna upp för en tydligare preciserad 

möjlighet för privatanställda att anmäla missförhållanden på sin arbetsplats, exempelvis 

genom att missförhållanden som motiverar larm specificeras eller exemplifieras. 

Betydelsen och beräkningen av arbetsgivarens intresse och skador skulle också kunna 

förklaras närmare, så att det blir tydligare hur intresseavvägningen mellan arbetsgiva-

ren, samhället och arbetstagaren ska göras. Så länge en sådan ordning begränsas till 

faktiska missförhållanden, där oegentligheterna är så stora att verksamheten påverkas 

eller skadas eller någon arbetstagare, kund eller klient riskerar att skadas fysiskt eller 

psykiskt, vore en sådan utveckling att föredra. Privata arbetsgivare kan då fortfarande 

värna om sitt namn och goda rykte, utan att syftena med att kunna larma undergrävs.  

 

4.4 Mediaupplysningar och myndighetsanmälningar – en jämförelse 

4.4.1 Konsekvenserna av ett larm 
 

Sammantaget verkar arbetstagare kunna larma om ungefär lika allvarliga händelser till 

media som till myndigheter. I båda fallen har offentliganställda en allmän yttrandefrihet, 

medan det för privatanställda krävs att arbetstagaren håller sig inom ramen för sin 

kritikrätt eller larmar om sådana förhållanden som genom Europadomstolens praxis kan 

falla inom det skyddsvärda området av yttrandefriheten i artikel 10 EKMR. Till skillnad 

från larm till media, vilka inte är begränsade till ämne, förutsätter dock anmälningar till 

myndighet att larmet angår sådana omständigheter som myndigheter har befogenhet att 

utreda, exempelvis felaktig alkoholhantering eller brister i miljöfarlig verksamhet. Ofta 

är sådana omständigheter av allmänintresse,130 vilket gör larmmöjligheter viktiga. 

En myndighetsanmälan får annorlunda konsekvenser än upplysningar i media. 

Leder anmälningen till utredning kan arbetsgivaren som nämnts åläggas vitesföreläg-

gande, förbud eller få tillstånd för sin verksamhet indraget. Tillsammans med de 

resurser en utredning av myndighet kräver från arbetsgivaren kan denne då också 

drabbas av hinder i sin verksamhet. I AD 1986 nr 95 hade arbetstagarna exempelvis 

anmält arbetsgivaren till länsstyrelsens utskänkningsenhet, vilket ledde till att 

arbetsgivaren tilldelades en erinran för överträdelse av 9 kap. 17 § AlkoholL.  En 

                                                
129 Dir. 2013/16 s. 11.  
130 SOU 2013:79 s. 14.  
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anmälan till åklagarmyndigheten om arbetsmiljöbrott ledde i AD 2003 nr 51 till att en 

förundersökning inleddes mot arbetsgivaren. Genom 2 kap. 3 § TF blir dessutom 

anmälningar allmänna handlingar när de kommer in till behörig myndighet. Enligt 2 

kap. 1 § TF har allmänheten då rätt att ta del av dessa, vilket gör att exempelvis media 

kan få informationen däri. Även om en direkt uppgift till media rimligen skapar en 

större risk att spridas bland allmänheten finns möjligheten att handlingarnas innehåll 

publiceras och på så sätt skadar arbetsgivarens rykte och kommersiella intressen. Att 

anmälningarna blir allmänna handlingar leder dessutom till att arbetsgivaren kan få reda 

på vem som gjort anmälan. En arbetstagare kan visserligen välja att göra sina yttranden 

anonymt. Till skillnad från massmedia, till vilka en anställd kan uppge sitt namn utan att 

sedan behöva få det publicerat enligt 3 kap. 1 § TF och 2 kap. 1 § YGL, har dock 

arbetstagare svårt att vara anonyma vid anmälningar om de uppgett sina namn till 

myndigheten. 131  Skulle arbetstagarens uppgifter vara sekretessbelagda genom 

regleringen i OSL har arbetsgivaren dessutom, såsom part i målet eller utredningen, rätt 

att ta del av anmälningen enligt regeln i 10 kap. 3 § OSL om partsinsyn. Då arbetsgiva-

ren lättare får reda på vem som gjort en anmälan är risken möjligen större att 

arbetstagare som anmält sin arbetsgivare till myndighet utsätts för repressalier från 

arbetsgivaren än om denne lämnat uppgifter till media. Eftersom privatanställda, till 

skillnad från offentliganställda, inte omfattas av det grundlagsskyddade repressalieför-

budet kan dessa bli avskräckta från att anmäla sin arbetsgivare. Att göra anmälningar till 

myndighet kan således få fler konsekvenser för arbetstagaren och arbetsgivaren än 

uttalanden i media. Som ovan nämnts medför dock anmälningar i många fall att 

missförhållanden utreds av behörig myndighet. Medan ett yttrande i media inte behöver 

leda till några åtgärder utöver att oegentligheterna uppmärksammas kan således larm till 

myndigheter medföra att arbetsgivaren åläggs att genomföra förbättringar. Fransson 

framhåller att myndighetsanmälningar därför kan få mer ändamålsenliga konsekvenser 

utifrån ett allmänintresse, eftersom ett myndighetsföreläggande ökar chanserna att 

problemen åtgärdas.132 Att utforma skydd för arbetstagare som larmar är därför viktigt. 

 

 

                                                
131  För exempel i praxis se JO beslut 2009-10-27 diarienr 2798-2008 och 2845-2008, där en 
kommuntjänsteman efterforskat en anonym anmälares identitet. JO konstaterade att ”Det finns ingen 
bestämmelse som positivt tillerkänner en anmälare rätten att vara anonym gentemot socialnämnden. Om 
anmälarens namn blir känt föreligger begränsade möjligheter att undanhålla namnet för en part i ärendet”.  
132 Fransson, 2013, s. 157.  
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4.4.2 Interna larm först 
 

I AD 1986 nr 95 framhölls att när man avgör om en privatanställd arbetstagare har haft 

rätt att inom ramen för sin anställning larma myndigheter måste avsevärd vikt läggas 

vid om arbetstagaren före en myndighetsanmälan har försökt komma till rätta med 

problemen genom att upplysa sin arbetsgivare om missförhållandena. Liksom 

diskuterats angående upplysningar i media i avsnitt 3.2.3 kan AD:s resonemang tolkas 

som att arbetstagare, förutom vid allvarliga missförhållanden, först bör vända sig till 

arbetsgivaren. Domstolen framhöll att en anmälan i sig kan skada arbetsgivaren eller 

medföra olägenheter för denne, även om anmälningen sedan inte leder till någon 

allvarligare åtgärd mot arbetsgivaren. Här verkar således de konsekvenser en anmälan 

kan leda till, utöver lagstadgade åtgärder såsom vitesföreläggande och förbud, spela in. 

En anmälan gör att myndigheterna får upp ögonen för en viss aktör, och en ökad 

övervakning i form av platsbesök eller utredningar kan ta resurser från arbetsgivaren. 

Dessutom blir anmälningar till myndigheter, även om de inte leder till några åtgärder, 

allmänna handlingar och det finns då en risk att dessa uppmärksammas i massmedia. I 

AD 2003 nr 51 ledde exempelvis arbetstagarens anmälningar till åklagarmyndigheten 

och arbetsmiljöinspektionen till stort massmedialt intresse. Då konsekvenserna av en 

myndighetsanmälan således kan bli många, och i vissa fall t.o.m. fler än vid larm till 

media, finns skäl för att arbetstagaren först ska larma sin arbetsgivare. Samtidigt kan en 

förpliktelse att vända sig till arbetsgivaren medföra att arbetstagaren inte larmar alls av 

rädsla för repressalier, eller anser att ett sådant larm är lönlöst om arbetsgivaren inte 

utreder och åtgärdar oegentligheterna. Med hänsyn till att anmälningar till myndigheter 

kan motverka korruption och vanskötsel är en sådan konsekvens inte att föredra. En 

förpliktelse för arbetstagare att först larma internt bör således vara begränsad till mindre 

allvarligare missförhållanden, så att det kan säkerställas att sådana oegentligheter som 

bör föranleda att arbetsgivare förlorar sina tillstånd uppmärksammas och utreds.  

Kunde arbetsgivaren garantera ett effektivt och säkert internt whistleblowingsy-

stem kan ytterligare incitament för att ålägga arbetstagare en plikt att först larma internt 

skapas. Enligt regeringen kan en intern möjlighet att lämna uppgifter anonymt vara 

nödvändig för att arbetstagare ska våga slå larm.133 Som diskuteras närmare i avsnitt 

5.4.1 behöver då inte arbetstagare avskräckas att larma med hänsyn till att de kan 

utsättas för repressalier. Hade arbetsgivaren tydliga rutiner för hur och av vem larm ska 

                                                
133 Dir. 2013/16 s. 9.  
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hanteras samt hur missförhållanden ska följas upp skulle också sannolikheten öka för att 

arbetsgivaren utreder och åtgärdar oegentligheterna. I offentlig sektor är det viktigt att 

den grundlagsstadgade yttrandefriheten inte inskränks genom att arbetstagaren får 

bilden av att denne måste larma internt först.134 Motsvarande intresse gör sig inte 

gällande med samma styrka i privat verksamhet, och hindrar inte en förpliktelse att 

larma internt först. Som ska analyseras närmare i avsnitt 5.2 kan det dock vara svårt att 

övervaka att interna system fungerar tillfredsställande. Mot bakgrund av att missförhål-

landen på arbetsplatsen kan innebära olägenheter för arbetstagare men också orsaka 

skador och störningar i verksamheten kan det därför vara fördelaktigt om arbetstagare 

under vissa omständigheter ändå kan larma externt, så att allvarliga missförhållanden 

uppmärksammas.  

 

4.5 Hur kan rättsläget utvecklas? 

4.5.1 Vägledning från internationella konventioner 
 

Såsom diskuterats ovan kan aktörer i privat sektor ha svårt att avgöra när en anmälan 

om ett missförhållande avser så allvarliga omständigheter att arbetstagarens handlande 

får anses befogat. En möjlighet att förtydliga rättsläget skulle kunna vara att ta 

vägledning från internationella konventioner. Rätten att slå larm genom anmälningar till 

myndighet berörs i flera internationella konventioner som Sverige har antagit. Eftersom 

Sverige är en dualistisk stat utgör ingen av konventionerna, förutom EKMR, svensk 

lag. 135  Det kan dock argumenteras för att det i dessa kan hämtas vägledning i 

bedömningen om arbetstagares anmälningar till myndighet rättfärdigar åtgärder från 

arbetsgivarens sida.  

Artikel 9 i Europarådets civilrättsliga konvention mot korruption stadgar att 

medlemsstaterna ska skydda arbetstagare från orättvisa sanktioner som denne kan 

utsättas för, om arbetstagaren hade befogad anledning att misstänka att korruption 

förekom och anmälde detta till behörig myndighet. Artikel 33 i FN:s konvention mot 

korruption innehåller ett motsvarande stadgande om krav på lämpligt skydd från 

medlemsstaterna, dock med den skillnaden att regleringen inte är begränsad till 

arbetstagare. Mot bakgrund av att konventionerna uppställer krav på att sanktionerna 

                                                
134 Dir. 2013/16 s. 10.  
135 Inkorporeringslagen samt Bull och Sterzel, s. 247.  
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ska vara ’orättvisa’ och att arbetstagaren ska ha ’befogad anledning’ att misstänka 

korruption kan dock ifrågasättas om dessa ger någon tydligare bild av vad som är 

accepterat beteende än AD:s praxis, vilken ju tillåter anmälningar som inte är obefogade 

eller till för att skada arbetsgivaren. Dessutom avser konventionerna enbart korruption, 

vilket whistleblowing inte är begränsat till. Möjligen kan mer vägledning hämtas från 

ILO:s konvention (nr 158). Enligt artikel 5 c) ska en anmälan av arbetsgivaren till 

behörig myndighet eller ett deltagande i en process mot denne inte utgöra behörig grund 

för uppsägning, om anmälan avser lagbrott eller annan rapport till behörig myndighet. 

Artikeln verkar således öppna för att de flesta anmälningar från arbetstagare om 

lagbrott, missförhållanden eller andra omständigheter som kan vara av intresse för 

behörig myndighet ska vara accepterade. Möjligen finns då utrymme att tillåta fler 

anmälningar än som ryms inom AD:s praxis.   

Vid antagandet av dessa konventioner har utretts om svensk rätt kan anses upp-

fylla de krav konventionerna ställer. I samtliga fall bedömdes någon lagändring inte 

behöva ske, bl.a. eftersom svensk rätt genom utvecklingen i praxis ansågs hindra 

”endast rena missbruk från arbetstagarens sida” och således kunde tillgodose 

arbetstagarnas behov av skydd.136 Regeringen nämner dock i kommittédirektivet från 

2013 ILO:s konvention och Europarådets civilrättsliga konvention som exempel på 

bakgrund till förslaget att reglera whistleblowing.137 Enligt Herzfeld Olsson har AD 

behandlat konventionerna med stor försiktighet i praxis, och argumenterar för att 

tydligare ställningstaganden från domstolen skulle tydliggöra den internationella rättens 

roll.138 Mot bakgrund härav kan det diskuteras om det finns utrymme för AD att ta 

större hänsyn till konventionerna i sina domar.  

I AD 1994 nr 79 och AD 1997 nr 57 nämndes ILO:s konvention (nr 158), men 

domstolen gjorde ingen närmare bedömning av konventionens betydelse i målen 

eftersom man i båda fallen fann att uppsägningarna inte var sakligt grundade. Enligt 

Fransson kan domstolens argumentation förstås som att konventionen inte spelade 

någon roll för AD:s slutsats.139 Det kan dock ifrågasättas om resonemanget också ska 

förstås som att detta berodde på att utgångarna i målen var förenliga med konventionen. 

Herzfeld Olsson framhåller att utgångarna i målen överensstämmer med artikel 4 och 5 i 
                                                
136 SOU 1993:32 s. 385 avseende ILO:s konvention (nr 158), prop. 2006/07:74 avseende FN:s konvention 
om korruption och prop. 2003/04:70 avseende Europarådets civilrättsliga konvention om korruption. 
Avseende EKMR, se avsnitt 3.1.1.  
137 Dir. 2013/16 s. 3.  
138 Herzfeld Olsson, s. 228 f.  
139 Fransson, 2013, s. 111.  
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konventionen, men att ingen fördragskonform tolkning gjordes. AD verkar således inte 

ha prövat närmare vilken inverkan ILO:s konvention kan få för arbetstagares rätt att 

larma. Möjligen finns här då utrymme för en mer nyanserad bedömning i ljuset av 

konventionen.140 I AD 1994 nr 79 framhölls att man i utredningen av konventionens 

förenlighet med svensk lag nämnt att ILO:s konvention underkänner uppsägningar 

p.g.a. att arbetstagaren ställt sig bakom en anmälan till myndighet. I utredningen ansågs 

emellertid att syftet med konventionsbestämmelsen måste vara att skydda befogade 

anmälningar, inte att tillåta yttranden som endast är till för att skada arbetsgivaren. 

Enligt Herzfeld Olsson hade det här varit lämpligt om AD vänt sig till ILO:s praxis 

istället för de svenska förarbetsuttalandena för att fastställa innebörden av konvention-

en.141 Möjligen hade härigenom AD kunnat få mer vägledning om hur artikel 5 ska 

förstås, men också kunnat klargöra hur utgången i målet förhöll sig till konventionen. 

Herzfeld Olsson framhåller att det är nödvändigt att AD utreder relevant praxis från 

internationella organ för att kunna garantera att Sverige respekterar sina folkrättsliga 

förpliktelser och låter internationell rätt ge erforderlig vägledning, särskilt om 

innebörden av en konventionsbestämmelse är oklar.142 Utnyttjade AD ILO:s praxis 

skulle de tillfällen då arbetstagare får slå larm kunna klargöras, exempelvis genom att 

tillfällen där larm varit accepterade enligt ILO belyses. Även om konventionen inte 

närmare specificerar vad ett ”lämpligt skydd mot obefogade påföljder” innebär skulle 

konventionen och ILO:s praxis kanske kunna användas som argument i tveksamma fall.  

 

4.5.2 Yttrandefrihet i tillståndspliktiga verksamheter 
 

Det kan diskuteras om privatanställda bör ha ett mindre utrymme att anmäla sina 

arbetsgivare till myndigheter om de arbetar inom tillståndspliktiga verksamheter. I AD 

1986 nr 95 framhöll domstolen att det är betydelsefullt om arbetstagaren har vänt sig till 

arbetsgivaren och informerat om oegentligheter innan denne hör av sig till behörig 

myndighet om arbetsgivaren är beroende av myndighetens tillstånd. Eftersom 

arbetstagarens yttranden kan få betydelse för tillståndet bör således arbetstagaren ha fog 

för sin sak innan denne anmäler arbetsgivaren.  

                                                
140 Herzfeld Olsson, s. 216 f.  
141 Herzfeld Olsson, s. 216. 
142 Herzfeld Olsson, s. 229.  
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En regel för arbetstagare att först larma internt skulle kunna göra det enklare för 

arbetstagare och arbetsgivare att veta när en arbetstagare har handlat inom ramen för sin 

anställning. Huvudregeln skulle då vara att arbetstagaren ska vända sig till arbetsgivaren 

först, och bara om denne där inte får tillräckligt gehör vända sig till behörig myndighet. 

Här skulle visserligen arbetstagaren kunna få svårt att avgöra när arbetsgivaren gett 

tillräcklig respons, och nya gränsdragningsproblem uppstå. Huvudregeln skulle dock bli 

klarare, vilket skulle kunna klargöra rättsläget något. I AD 1997 nr 57 utredde 

domstolen om arbetsgivaren gett tillräcklig respons på arbetstagarnas larm – 

motsvarande rätt för AD att avgöra om så är fallet skulle kunna ges här.  

 Mot bakgrund av att ett indraget tillstånd kan störa arbetsgivarens verksamhet är 

det rimligt att vissa krav måste ställas på de anklagelser arbetstagaren gör. Så blir 

särskilt fallet i privata verksamheter, om dessa är beroende av sitt tillstånd för att kunna 

konkurrera på marknaden. Tillståndspliktiga verksamheter är dock ofta verksamheter av 

betydelse för allmänheten, såsom miljöfarlig verksamhet, vård och omsorg.143 Med 

hänsyn till att transparens i organisationen då är av allmänintresse finns det ett behov av 

att arbetstagare kan rapportera om missförhållanden.144 Möjligen blir då ett krav att först 

larma internt att gå för långt. Även om inte arbetstagare bör kunna göra ogrundade eller 

falska anmälningar är det istället en rimlig avvägning att de inom ramen för sin 

kritikrätt inte hindras från att anmäla missförhållanden i någon större utsträckning.  

 

4.6 Sammanfattning: larm med många konsekvenser 
 
Sammanfattningsvis erbjuder möjligheterna för arbetstagare att larma om missförhål-

landen till myndigheter ett liknande skydd som larm till media. I offentlig verksamhet 

anses myndighetsanmälningar omfattas i den grundlagsstadgade yttrandefriheten, och 

arbetstagare har rätt att larma om de omständigheter de anser nämnvärda. I privat sektor 

sätter istället lojalitetsplikten gränsen för vad som är tillåtet att inom ramen för 

anställningen larma om, och arbetstagare kan därför anmäla allvarliga missförhållanden. 

Till skillnad från uppgifter till media, vilka inte är begränsade till vissa ämnen, kan dock 

myndighetsanmälningar bara avse omständigheter myndigheter är berättigade att utreda. 

Konsekvenserna av myndighetsanmälningar ser också något annorlunda ut än de som 

                                                
143 Bl.a. krävs tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6-9 §§ MB, för vårdhem enligt  
7 kap. 1–2 §§ SoL och för riksvård enligt 9 b § HSL.  
144 Dir. 2013:16 s. 4.  
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följer av larm i media. Medan larm till media endast är avsedda att sprida information 

om missförhållanden kan anmälningar till myndigheter leda till att arbetstagarens larm 

utreds av utomstående aktörer. Arbetstagare erbjuds därigenom ett effektivt sätt att 

uppmärksamma och åtgärda missförhållanden på arbetsplatsen. För arbetsgivaren kan 

dock en anmälan till myndighet om missförhållanden på en arbetsplats leda till 

resurskrävande myndighetsutredningar och därpå följande verksamhetsförbud, indragna 

tillstånd, vitesförbehåll eller skadeståndsskyldighet. Då anmälningar blir allmänna 

handlingar kan dessutom massmedia få tillgång till handlingarna, vilket kan leda till 

negativ publicitet. Gentemot det allmänna har larmande arbetstagare också svårare att 

vara anonym, vilket kan förta incitament att larma då rädslan för repressalier från 

arbetsgivaren kan öka. Konsekvenserna av anmälningar till myndigheter kan därför bli 

många, och i jämförelse med larm i media kan myndighetsanmälningar orsaka fler 

påföljder för arbetsgivaren, vilket kan vara negativt för denne. Medan ett uttalande i 

media inte behöver leda till några åtgärder utöver att missförhållandena uppmärksam-

mas kan dock anmälningar till myndighet medföra att arbetsgivaren åläggs att 

genomföra förändringar. Utifrån ett allmänintresse av att missförhållandena åtgärdas 

och för arbetstagare, vilka vill se ett åtgärdande av oegentligheterna, kan därför 

myndighetsanmälningar få mer ändamålsenliga konsekvenser. 
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5 Interna larm inom en organisation 

5.1 Varför ska interna whistleblowingsystem införas? 

5.1.1 Offentlig sektor 
 

Då larm ofta avser oegentligheter hos arbetsgivaren har flera arbetsgivare på senare tid 

inrättat interna whistleblowingsystem. Tanken är att möjliggöra för arbetstagare att 

tryggt kunna uppmärksamma problem på arbetsplatsen.145 Europadomstolen framhöll i 

Guja v Moldova att arbetstagare först bör vända sig till sin arbetsgivare för att upplysa 

om missförhållanden. Enbart om detta inte kan genomföras bör oegentligheterna få 

tillkännages för allmänheten. I offentlig sektor kan inte arbetstagare åläggas att utnyttja 

interna whistleblowingsystem innan de larmar externt till media eller myndigheter. En 

sådan ordning skulle strida mot yttrandefriheten i RF, TF och YGL. Ges offentliga 

arbetstagare bilden av att de bör larma internt innan de kan vända sig till externa 

aktörer, såsom media eller myndigheter, finns också risken att offentliganställdas 

yttrandefrihet kringskärs.146 Ingenting hindrar dock att interna system implementeras, så 

länge arbetstagarna är medvetna om att de ändå har rätt att utnyttja externa larmkanaler 

fritt. Enligt Fransson bör en intern larmrätt inte vara mindre än den externa larmrätten, 

eftersom detta skulle motsäga yttrandefrihetens syfte att möjliggöra för allmänheten att 

uttrycka sina åsikter.147 Arbetsmiljöverket har slagit fast att arbetsgivare ska ha rutiner 

för att kunna uppmärksamma och åtgärda bristande arbetsförhållanden, organisations-

problem eller missförhållanden i samarbetet.148 I syfte att leva upp till detta krav kan det 

därför vara fördelaktigt för offentliga arbetsgivare att utveckla interna whistleblowing-

system.  

 

5.1.2 Privat sektor 
 

Vad avser privat verksamhet har AD uttalat att stor vikt ska läggas vid om privatan-

ställda före en anmälan till myndighet eller upplysning till media har försökt åtgärda 

oegentligheter genom direkt kontakt med arbetsgivaren. Bara i fall av allvarliga lagbrott 

                                                
145 Dir. 2013:16 s. 9 f.  
146 Dir. 2013:16 s. 10 och Transparency International Sverige, s. 42.  
147 Fransson, 2013, s. 78 f.  
148 4 § AFS 1993:17.  
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eller missförhållanden får arbetstagare gå förbi sin arbetsgivare utan att först ha försökt 

vända sig till denne.149 Samma kriterium har som nämnts Europadomstolen utvecklat i 

sin praxis, och då även för privata arbetstagare.150 Skyldigheten att larma internt först 

bygger på lojalitetsplikten och grundsatsen att avtalspart inte får agera på sätt som är till 

skada för motparten.151 Genom lojalitetsplikten har arbetstagare dessutom en skyldighet 

att upplysa arbetsgivaren om omständigheter av intresse för denne, såsom oegentlighet-

er på arbetsplatsen.152 Enligt Fransson leder detta till att privatanställdas externa och 

interna larmrätt i princip sammanfaller, och att arbetstagare bör larma internt om 

allvarliga missförhållanden.153 Då en arbetstagare i första hand ska vända sig till sin 

arbetsgivare finns således anledning att utveckla ett tydligare regelverk för interna 

whistleblowingsystem, där arbetstagare på ett säkert sätt kan meddela sin arbetsgivare 

om oegentligheter på arbetsplatsen.  

 

5.2 Interna larmkanaler – för- och nackdelar 
 

Det finns idag ingen reglering i svensk lag av interna whistleblowingsystem eller rutiner 

för att hantera larm om missförhållanden inom en verksamhet. Som nämnts har 

arbetsmiljöverket slagit fast att arbetsgivaren ska ha rutiner för att upptäcka och åtgärda 

missförhållanden. Dessa ska innefatta att arbetsgivaren förhåller sig objektiv, att anmäld 

arbetstagare får en chans att ta del av kritiken och bemöta den samt att lösa antaganden 

inte läggs till grund för särbehandling.154  Hur detta ska åstadkommas praktiskt har dock 

inte utvecklats närmare. Det kan därför diskuteras hur en reglering av interna 

whistleblowingsystem bör se ut. 

Enligt regeringen är goda och tydliga interna rutiner och larmkanaler viktiga för 

att åstadkomma en god arbetsmiljö, då signaler om otillfredsställande arbetsförhållan-

den kan fångas upp tidigt.155 Rimligen leder interna larmsystem också till att arbetsgiva-

ren får möjlighet att lösa de uppkomna problemen på arbetsplatsen på sätt som passar 

organisationen och de anställda utan att behöva anpassa åtgärderna till resurskrävande 

                                                
149 AD 1986 nr 95 och AD 1994 nr 79.  
150 Heinisch v. Germany. 
151 Gärde, S, Arbetsrättslig modell för skydd för whistleblowers, s. 234.  
152 Se avsnitt 2.2 för en närmare utveckling av lojalitetsplikten. 
153 Fransson, 2013, s. 87 f.  
154 AFS 1993:17 s. 8.  
155 Dir. 2013:16 s. 10.  
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myndighetsutredningar eller ålägganden. Kan en arbetstagare larma internt minskar 

dessutom risken att arbetsgivaren ådras negativ publicitet, eftersom arbetstagarnas 

incitament att larma till externa parter rimligen minskar om deras larm åtgärdas internt. 

Arbetsgivare behöver därför inte riskera samma skador som om arbetstagare larmar 

media eller myndigheter. Samtidigt kan det vara svårt att övervaka att larm i interna rap-

porteringssystem leder till effektiva åtgärder. Enligt Transparency International är särs-

kilt så fallet om organisationen är stor och arbetsgivarens ledning har svårt att ha insikt i 

hela verksamheten.156 Även på ett bredare plan, för att kontrollera att en eventuell regle-

ring efterlevs av olika arbetsgivare, blir dock en övervakning rimligen svår. Då arbetsgi-

varen ansvarar för utformningen av sitt eget system är det svårt att kontrollera hur denne 

behandlar arbetstagarlarm. Har inte arbetsgivaren säkra larmsätt finns också risken att 

arbetstagare som larmar utsätts för repressalier av olika slag. Arbetstagare riskerar rätts-

ligt reglerade åtgärder från arbetsgivaren såsom uppsägning eller avsked, men bör också 

kunna utsättas för repressalier som inte följer av lag och exempelvis få långsammare 

befordringsgång, tråkigare arbetsuppgifter eller frysas ut ur arbetsplatsens gemenskap. 

Även om risken att utsättas för repressalier finns också när arbetstagare larmar om 

missförhållanden till media eller myndigheter kan arbetstagaren rimligen få svårare att 

bevisa att åtgärder mot denne beror på interna larm, eftersom någon utomstående part 

inte fått del av och kan stödja att arbetstagaren larmat. Fransson framhåller också att 

något särskilt skydd mot trakasserier av larmande arbetstagare inte finns.157 För att 

interna whistleblowingsystem ska kunna fungera ändamålsenligt måste därför 

arbetsgivaren kunna garantera pålitliga, effektiva larmkanaler, så att arbetstagarna inte 

riskerar att skrämmas till tystnad. Det kan ifrågasättas hur en eventuell reglering ska 

kunna säkerställa att arbetsgivare lever upp till dessa krav, eftersom en övervakning av 

systemen kan bli svår. Omfattande och säkra rutiner är också resurskrävande att 

implementera för arbetsgivaren. Särskilt i privata verksamheter, för vilka vinstintresset 

är starkt, kan en sådan utgift vara svår att motivera. Här kan emellertid hållas i åtanke 

att kostnaderna av ett internt whistleblowingsystem rimligen är lättare att förutse än de 

ekonomiska skador negativ publicitet i media eller genom myndigheter kan ge, vilket 

kan tala för att priset för rapporteringskanalerna är värt att betala om det kan minska 

arbetstagarnas incitament att larma externt. Sammantaget kan interna rapporteringssy-

stem och rutiner få flera positiva konsekvenser för både arbetstagare och arbetsgivare. 

                                                
156 Transparency International Sverige, s. 49.  
157 Fransson, 2013, s. 155 f.  
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För att sådana system ska fungera ändamålsenligt måste de dock vara pålitliga och 

effektiva, och det kan diskuteras hur ett sådant resultat bäst uppnås.  

 

5.3 Vad ska arbetstagare kunna larma om? 

5.3.1 En begränsning till allvarliga missförhållanden? 
 

Det kan diskuteras vad arbetstagare ska kunna larma om när de utnyttjar interna 

whistleblowingsystem. Europarådet uppmanar i sin resolution från 2010 att medlems-

staterna i sin definition av skyddade larm ska inkludera rapporter om brottsliga 

beteenden inklusive alla grova brott mot mänskliga rättigheter vilka hotar liv, hälsa, 

frihet eller annat legitimt intresse hos offentligt anställda, skattebetalare, aktieägare, 

anställda eller kunder hos privata företag. 158 Här verkar således kunna inkluderas 

diverse tillfällen där många aktörers intressen får väga in. Med hänsyn till att 

utredningar av synpunkter från arbetstagare kan ses som en del av kvalitetsarbetet är det 

fördelaktigt om arbetstagare kan larma om många potentiella problem på arbetsplat-

sen.159 Arbetstagare har också ett intresse av en god arbetsmiljö och av att kunna 

påverka sin egen arbetssituation.160 Samtidigt måste arbetstagare skyddas mot osanna 

eller obefogade anklagelser deras kollegor kan göra.161 Den förtroendeskada obefogade 

larm kan orsaka mellan arbetstagare talar rimligen för att en avgränsning bör göras till 

mer allvarliga tillbud, där inverkan på någon aktörs intresse är påtagligt. Enligt 

Fransson får rätten att larma internt bestämmas utifrån en tolkning av anställningsavta-

let, där lojalitetsplikten gör sig gällande och bl.a. medför att arbetstagare inte får larma 

på ett sådant sätt att denne bryter mot sin arbetsskyldighet.162 I offentlig sektor måste 

också hänsyn tas till 2 kap. 3 § RF, vilken stadgar att det allmänna inte får föra register 

över enskildas politiska uppfattning. Ett internt whistleblowingsystem för offentligan-

ställda får alltså inte riskera att innehålla uppgifter om arbetstagares politiska 

åskådningar. I kommittédirektivet från 2013 nämns uppgifter om missförhållanden, 

oegentligheter eller brott såsom exempel på skyddsvärda larm.163 Möjligen bör interna 

larm begränsas till sådana allvarligare omständigheter. Avseende privat sektor skulle en 

                                                
158 Europarådets resolution 1729 p. 6.1.1.  
159 Dir. 2013:16 s. 9 f.  
160 1 kap. 1 § och 2 kap. 1 § AML.  
161 Europarådets resolution p. 6.2.7. Jfr också AD 2005 nr 124 och avsnitt 2.3.1 om kritikrätten.   
162 Fransson, 2013, s. 78.  
163 Dir. 2013:16 s. 1.  
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sådan avgränsning överensstämma med arbetstagares möjligheter att larma till media 

eller myndigheter, och således också med lojalitetspliktens ram. Då yttrandefriheten i 

RF inte är begränsad till något speciellt innehåll eller någon viss form för yttranden har 

offentliganställda rätt att upplysa sin arbetsgivare om vilka uppgifter de vill. 164 

Därigenom är dock inte sagt att arbetsgivaren måste utreda varje uppgift som 

arbetstagare framför. Offentliga arbetsgivare bör rimligen kunna begränsa sina interna 

whistleblowingsystem till vissa uppgifter, så länge dessa inte hindrar arbetstagarna från 

att ge uttryck för sina åsikter eller känslor i övrigt.  

Får anställda enbart larma om mer allvarliga tillbud, såsom allvarliga missför-

hållanden, kan emellertid arbetsgivare och arbetstagare ha svårt att avgöra när ett larm 

faller inom ramen för anställningsavtalet. Samma gränsdragningsproblem finns vid 

privatanställdas larm till media eller myndigheter, vilka är avgränsade till oegentligheter 

av viss allvarhetsgrad, se avsnitt 3.2.2 och 4.3. Begränsas inte utrymmet för omständig-

heter som får larmas om internt skulle sådana gränsdragningsproblem elimineras. 

Ingenting bör hindra att privata arbetsgivare tillåter långtgående interna larmmöjlighet-

er, även om en sådan rätt går utöver vad som är accepterat inom ramen för kritikrätten. 

En sådan möjlighet skulle också överensstämma med offentliganställdas yttrandefrihet. 

Att utreda obefogade eller osanna larm tar dock resurser från arbetsgivaren, vilket inte 

är lämpligt mot bakgrund av arbetsgivarens vinstintresse. Rimligen är det en lämplig 

intresseavvägning att avgränsa användningen av interna whistleblowingsystem till mer 

allvarliga missförhållanden.  

 

5.3.2 Otillåten behandling av personuppgifter? 
 

Inför arbetsgivare interna whistleblowingkanaler innebär sådana system ofta att 

arbetsgivarna behandlar personuppgifter och registerför dessa, exempelvis genom att 

anmälaren uppger vem denne är eller genom att anmälaren larmar om vad någon annan 

anställd gör. Arbetsgivarna måste då förhålla sig till reglerna i PuL, vilka ställer krav på 

behandling av personuppgifter. 9 § PuL stadgar exempelvis att personuppgifter ska vara 

korrekta och adekvata och att de bara får samlas in för särskilda ändamål. Enligt 

10 § PuL måste den som registreras ha gett sitt samtycke till behandlingen, annars 

förutsätts exempelvis att arbetsgivarens intresse av att behandla uppgifterna väger 

                                                
164 Bull och Sterzel, s. 65. Exempel från praxis där offentliganställda gett uttryck för sina åsikter på sin 
arbetsplats är bl.a. JO beslut 2012-04-05 diarienr: 3039-2011.  
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tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga 

integriteten. Här måste således arbetsgivaren bl.a. göra klart vilka omständigheter och 

uppgifter som får larmas om, och se till att den behandling som sedan sker av larmade 

missförhållanden är begränsad och relevant, vilket också talar för att interna whistle-

blowingsystem bör vara begränsade till allvarliga missförhållanden. Interna whistle-

blowingsystem medför alltså lagkrav, som inte behöver uppfyllas om arbetstagare 

istället använder sig av larm till media eller myndigheter.  

Vad avser privat sektor måste arbetsgivare förhålla sig till 21 § PuL, enligt vil-

ken det är förbjudet för annan än myndigheter att behandla personuppgifter om 

lagöverträdelser. 165  Datainspektionen har dock meddelat föreskrifter vilka gör det 

möjligt för arbetsgivare att behandla uppgifter om allvarliga oegentligheter inom ramen 

för särskilt inrättade rapporteringskanaler. En förutsättning är emellertid att uppgifterna 

avser bolagsledning eller nyckelpersoner och att det är sakligt motiverat att behandla 

uppgifterna.166 Får arbetsgivaren larm om brott som personer utan företagsledande 

ställning har begått kan de således få svårt att behandla uppgifterna utan att bryta mot 

PuL. En eventuell reglering av interna whistleblowingsystem i privata verksamheter 

måste därför begränsas till missförhållanden som är relevanta och till största del riktiga, 

och får rimligen heller inte avse för många eller onödiga uppgifter om arbetstagare, så 

att inte skyddet för de registrerades personliga integritet äventyras.167  

 

5.4 Utformning av interna whistleblowingsystem 

5.4.1 Bör arbetstagare kunna larma anonymt? 
 

Enligt europarådet måste interna whistleblowingsystem framförallt erbjuda ett säkert 

alternativ till tystnad och inte invagga larmande arbetstagare i falsk trygghet. 

Europarådet föreslår därför att larmande arbetstagares identitet endast ska få 

offentliggöras med dennes godkännande.168 Skulle arbetstagare kunna utnyttja interna 

whistleblowingsystem anonymt minskar rimligen risken för att de utsätts för 

                                                
165 Alla statliga och kommunala organ förutom riksdag och kommunala beslutande församlingarna anses 
utgöra myndigheter, se prop. 1973:90 s 232, varför offentliga arbetsgivare inte omfattas av 21 § PuL. 
166 1 § f) DIFS 2010:1.  
167 Jfr datainspektionens Vägledning för bolag om ansvaret för personuppgifter som hanteras i system för 
whistleblowing s. 8, där datainspektionen uttalar att behandling av personuppgifter i whistleblowingsy-
stem kan vara tillåten med stöd av intresseavvägningen i 10 § f) PuL.  
168 Europarådets resolution 1729 p. 5 och 6.2.1.2.  
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repressalier efter att ha larmat, vilket är positivt för att arbetstagare ska våga slå larm. 

Samtidigt kan en sådan ordning leda till försämrade utredningsmöjligheter och att 

regleringen utnyttjas för obefogade anklagelser.169 Utnyttjas larmsystem utan grund 

eller illojalt har arbetsgivare skäl att vidta arbetsrättsliga sanktioner mot de larmande 

arbetstagarna,170 vilket omöjliggörs om larm kan ske anonymt. Artikel 9 i Europarådets 

civilrättsliga konvention mot korruption stadgar att varje medlemsstat i sin nationella 

lag ska säkerställa att arbetstagare åtnjuter lämpligt skydd mot sanktioner de kan 

drabbas av efter att ha larmat om korruption till behörig person eller myndighet. 

Möjligen är det mer ändamålsenligt att utveckla ett rättsligt reglerat skydd för larmande 

arbetstagare, där angivna rutiner för hur larm ska hanteras finns och användandet av 

repressalier mot larmande arbetstagare är rättsligt sanktionerat. Offentliganställda är 

genom yttrandefriheten i RF skyddade mot repressalier p.g.a. deras utnyttjande av sin 

yttrandefrihet. Ett liknande repressalieskydd för larm i interna whistleblowingsystem 

skulle möjligen kunna införas i privata verksamheter. Fungerar ett sådant system 

effektivt kan chanserna öka för att arbetstagare kan uppge sin identitet utan att riskera 

att utsättas för orättvis behandling, samtidigt som arbetsgivarens ledning och ägare 

snabbt får information om interna missförhållanden.171 Ett larmsystem med omfattande 

rutiner och säkerhetsmekanismer kan dock vara resurskrävande för arbetsgivare att 

implementera. Att övervaka att arbetsgivares system fungerar säkert, utan att 

arbetstagare utsätts för repressalier, kan också vara svårt. Även om ett repressalieskydd 

ökar möjligheterna att arbetstagare kan larma säkert förtar det inte risken att arbetsta-

gare ändå blir föremål för åtgärder om de larmar.172 Möjligen bör kraven på rapporte-

ringssystemen anpassas efter den aktuella verksamheten. Enligt Transparency 

International Sverige bör högre krav ställas på större, mer riskfyllda verksamheter.173 

Mot bakgrund av bl.a. hur omfattande verksamheten är och vilken inriktning den har 

skulle då organisationer kunna anpassa omfattningen av whistleblowingsystemen, vilket 

är fördelaktig bl.a. utifrån arbetsgivarens vinstintresse. Samtidigt kan en sådan reglering 

göra att misskötsel och problem inte uppmärksammas lika ofta i små organisationer, då 

larmande arbetstagare där inte har ett lika starkt skydd. I verksamheter som inte kan 
                                                
169 Dir. 2013:16 s. 9.  
170 Fransson, 2013, s. 87 f.  
171 Transparency International Sverige, s. 41.  
172 Exempel från praxis där arbetstagare blivit föremål för åtgärder efter att ha utnyttjat sin yttrandefrihet 
har tidigare nämnts, såsom AD 1991 nr 106, AD 1994 nr 70, AD 1997 nr 57, AD 2007 nr 20 och AD 
2011 nr 74. Se också JO beslut 2012-04-05 diarienr: 3039-2011, där arbetstagare gett uttryck för sina 
åsikter på arbetsplatsen.  
173 Transparency International Sverige, s. 49.  
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avvara resurser för att införa säkra rapporteringskanaler kan därför en möjlighet för 

arbetstagare att kunna larma anonymt vara att föredra, medan större organisationer kan 

implementera rutiner och mekanismer för att säkerställa att arbetstagarna inte blir 

utsatta för repressalier.  

Enligt Transparency International är ett alternativ att låta en extern part utreda 

larm i whistleblowingsystemet.174 Arbetsgivaren kan anlita ett annat bolag att ta emot 

larmen. Den larmande arbetstagarens identitet kan då hållas anonym gentemot 

arbetsgivaren, medan den externa parten får underlag för en erforderlig utredning av 

omständigheterna genom att arbetstagaren uppger sin identitet för denne. Risken för 

obefogade anklagelser hålls då också nere. Att anlita en extern part som handhar 

whistleblowingsystemet kan dock strida mot regleringen i PuL, eftersom larm från 

arbetstagare kan avse uppgifter om brottsliga handlingar, något som datainspektionen 

har fastslagit endast får behandlas av arbetsgivaren själv inom ramen för datainspekt-

ionens tillstånd.175 I brist på andra alternativ är då möjligen anonyma rapporteringska-

naler eller interna regleringar av larmhanteringen att föredra.  

 

5.4.2 Vägledning från lagstadgade anmälningsplikter 
 

Såsom nämnts i avsnitt 2.3.4 och 2.4.1 finns vissa interna larmmöjligheter stadgade i 

lag. Det kan diskuteras om någon vägledning kan fås från dessa lagstadgade 

anmälningsplikter i utformningen av generellt tillämpliga interna whistleblowingsy-

stem. Enligt Fransson kan så vara lämpligt eftersom whistleblowing, liksom de 

lagstadgade anmälningsplikterna, har till syfte att rapportera om missförhållanden.176 

Anmälningsplikterna finns bl.a. till för att göra det lättare för arbetstagare att avgöra när 

de ska larma om missförhållanden, och därigenom snabbare kunna uppmärksamma 

oegentligheterna. 177 Sådana förtydliganden vore positiva i en reglering av interna 

whistleblowingsystem.  

3 kap. 4 § AML ålägger arbetstagare att genast underrätta arbetsgivaren om ar-

betstagaren märker att arbetet på arbetsplatsen innebär fara för liv och hälsa. Här åläggs 

således arbetstagaren en skyldighet att larma internt, dock först när så allvarliga 

                                                
174 Transparency International Sverige, s. 41 f.  
175 Se bl.a. datainspektionens beslut diarienr 1202-2007, där datainspektionen framhåller att känslig 
information, såsom uppgifter om brott, inte får lämnas ut till tredje part enligt 16 § PuL. 
176 Fransson, 2013, s. 161.  
177 SOU 2011:33 s. 48.  
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oegentligheter föreligger att det utgör en fysisk risk för arbetstagarna. Hur ett sådant 

larm ska gå till eller hur det ska behandlas av arbetsgivaren tydliggörs inte. Som 

beskrivits i avsnitt 2.3.4 finns också lagstadgade anmälningsplikter i SoL och PSL, där 

arbetstagare ska larma om missförhållanden. Enligt 6 kap. 4 § PSL ska anmälan om 

oegentligheter göras till vårdgivaren. I 3 kap. 3 § PSL stadgas att vårdgivaren ska utreda 

anmälda händelser genom att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och 

föreslå åtgärder som kan förhindra oegentligheterna eller begränsa effekterna av dessa. 

Hur ett larm ska gå till, vem det får avse och med vilka medel utredningen ska ske har 

dock inte specificerats närmare. De lagstadgade anmälningsplikterna föreskriver således 

inte närmare hur interna rapporteringssystem för anmälningar ska vara utformade. Med 

hänsyn härtill kan det ifrågasättas om någon större vägledning kan tas från dessa i 

regleringen av interna whistleblowingsystem. Fransson framhåller att de lagstadgade 

anmälningsplikterna dessutom utgör förpliktelser enligt anställningsavtalet att larma när 

lagen så föreskriver, vilket ligger långt ifrån den möjlighet att yttra sig frivilliga interna 

larmsystem kan erbjuda. 178  Också utifrån denna aspekt bör en vägledning från 

lagstadgade anmälningsplikter göras med försiktighet. 

 

5.5 Hur bör whistleblowingsystem regleras? 

5.5.1 Lag, självreglering eller kollektivavtalslösning? 
 

Då det inte finns någon lag som avser interna whistleblowingsystem kan det diskuteras 

hur dessa bör regleras. Enligt europarådet bör en reglering av interna whistleblowingsy-

stem skapa incitament för myndigheter och bolag att införa sådana whistleblowingpro-

cedurer som säkerställer att arbetsgivaren utreder missförhållanden tillräckligt för att få 

fram relevant information till bolagsledningen.179 Frågan är hur en sådan effekt bäst 

uppnås. Skulle interna whistleblowingsystem regleras uttryckligen i lag kan därigenom 

klargöras vad arbetstagare får larma om och hur larmsystem ska utformas, vilket gör att 

både arbetstagare och arbetsgivare lättare kan avgöra när ett larm faller inom ramen för 

arbetstagarens anställningsavtal. Europarådet framhåller att en lagreglering också kan 

specificera vem som ska hantera inkomna larm och vilket repressalieskydd som ska ges 

larmande arbetstagare, såsom sanktioner mot eller skadestånd för orättvisa åtgärder mot 

                                                
178 Fransson, 2013, s. 161.  
179 Europarådets resolution 1729 p. 6.2.1 och 6.2.1.1.  
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arbetstagare. 180  Sådana förtydliganden skulle rimligen kunna göra det säkrare för 

arbetstagare att larma internt, då de underlättar utredningar av hur larm behandlas. En 

lagreglering kan dessutom sanktioneras straffrättsligt i syfte att motverka överträdel-

ser.181 Även om så är fallet ställer dock en uttrycklig reglering krav på hur interna 

system ska utformas, vilka kan vara kostsamma för arbetsgivaren att genomföra. 

Arbetsgivaren kan då inte heller anpassa whistleblowingsystemet till den aktuella 

verksamheten. I exempelvis internationella koncerner kan detta bli ett problem, då 

utländska moderbolag kan ställa krav på svenska dotterbolag att införa interna 

rapporteringskanaler som strider mot svensk rätt.182  

Ett alternativ vore att låta arbetslivets näringslivsorganisationer styra utformning 

och efterlevnad av whistleblowingsystemen. Europarådet framhåller att frivilligorgani-

sationer spelar en viktig roll i att förändra synen på whistleblowing, exempelvis genom 

att erbjuda rådgivning till bolag som vill införa interna rapporteringskanaler eller till 

arbetstagare som potentiellt kan larma. 183  Arbetsgivare skulle då, med hjälp av 

näringslivsorganisationer, kunna utforma rapporteringskanaler anpassade till den 

aktuella organisationen, branschen och verksamheten. Systemen kan också anpassas till 

eventuella krav från utländska moderbolag. Självreglering för dock med sig risken att 

interna larm inte utreds tillfredsställande, eller att systemet missbrukas och att larmande 

arbetstagare utsätts för repressalier. Europarådet föreslår att interna whistleblowingsy-

stem med jämna mellanrum ska utvärderas av utomstående, objektiva aktörer.184 Även 

om en sådan ordning minskar risken för att de interna systemen missbrukas kan 

ifrågasättas om övervakning av utomstående aktörer är nog för att säkerställa att 

uppföljning av larm görs på rätt sätt. Med hänsyn till vikten av att arbetstagare vågar 

larma internt, både för att motverka vanskötsel men också för att minska de skador 

arbetsgivare kan åsamkas av externa larm, är möjligen en lagreglering ändå att föredra 

framför en självreglering. 

Interna rapporteringskanaler skulle också kunna regleras i kollektivavtal. Mot 

bakgrund av arbetstagar- och arbetsgivarorganisationers starka ställning på den svenska 

                                                
180 Europarådets resolution 1729 p. 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.5 och 6.2.6.  
181 Fransson, 2013, s. 83.  
182  Se exempelvis den amerikanska SOX som ställer krav på börsnoterade företag att upprätta 
whistleblowingmekanismer enligt section 806. Huruvida alla bestämmelser i SOX är tillämpliga på 
utländska dotterbolag är oklart. Många amerikanska företag ställer dock krav på sina dotterberolag att 
dessa ska tillämpa SOX i sin helhet, se Artikel 29-gruppens yttrande 1/2006 s. 5. 
183 Europarådets resolution 1729 p. 8.  
184 Europarådets resolution 1729 p. 6.4.  
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arbetsmarknaden är en kollektivavtalslösning ett lämpligt regleringssätt.185 Parterna kan 

anpassa avtalsbestämmelserna efter förhållandena i branschen samtidigt som reglerna 

förhindrar missbruk av interna system, eftersom överenskommelser som strider mot 

kollektivavtalet blir verkningslösa enligt 27 § MBL och avtalsbrott kan föranleda 

skadestånd, 54 § MBL. En reglering i kollektivavtal är dock svårare att övervaka och 

säkerställa att den innehåller effektiva och pålitliga rutiner för larm än en lagreglering, 

eftersom avtalsparterna kommer överens om hur utformningen av whistleblowingsy-

stemen ska se ut utifrån sina egna önskemål. Parterna behöver då nödvändigtvis inte 

anpassa systemen efter vad som vore lämpligt ur ett samhällsperspektiv. Ett lika starkt 

arbetstagarskydd som vid en lagreglering är heller inte möjlig, eftersom straffrättsliga 

sanktioner vid överträdelse av kollektivavtalet inte kan avtalas om.186 Mot bakgrund av 

att ett kollektivavtal säkerställer att arbetstagar- och arbetsgivarintressen företräds är 

dock en kollektivavtalsreglering att föredra i jämförelse med en självreglering.  

Sammanfattningsvis är således en lagreglering eller bestämmelser i kollektivav-

tal rimligen de lämpligaste sätten att reglera interna whistleblowingsystem. Om en 

kollektivavtalslösning eller ett stadgande i lag bör väljas kan dock påverkas av om 

verksamheten är offentlig eller privat, vilket diskuteras i nästa avsnitt.  

 

5.5.2 Samma reglering för offentlig och privat sektor? 
 

I diskussionen om en reglering av interna whistleblowingsystem bör införas i offentliga 

verksamheter har framhållits att en sådan ordning riskerar att kringskära arbetstagares 

meddelarfrihet, eftersom offentliganställda kan få uppfattningen att de inte har en 

oinskränkt rätt att utnyttja externa larmkanaler.187 Mot bakgrund av den grundlagsfästa 

yttrandefrihetens starka ställning i svensk rätt är en sådan ordning inte att föredra. För 

att säkerställa att offentliga arbetstagare inte uppfattar sin yttrandefrihet som begränsad 

är det möjligen lämpligare att lagreglera interna whistleblowingsystem inom offentlig 

verksamhet än att finna kollektivavtalslösningar. I lag kan då klargöras förhållandet 

mellan interna och externa larm och också exempelvis åläggas offentliga arbetsgivare 

att tydliggöra att arbetstagare har rätt att utnyttja sin yttrandefrihet.  

                                                
185 Prop. 1975/76:105 s. 1 ff. Föreningsrätten stadgas i 2 kap. 1 § p 5 RF och artikel 11 EKMR. Se också 
dir. 2013:16 s. 10, där regeringen framhåller att arbetstagarorganisationer spelar en särskild roll när det 
gäller att informera arbetstagarna om reglerna på arbetsmarknaden.  
186 Fransson, 2013, s. 83. 
187 Dir. 2013:16 s. 10 och Transparency International Sverige, s. 42.  
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 Inom privat sektor bör, som nämnts, arbetstagare först utnyttja interna 

rapporteringskanaler innan de vänder sig till media eller myndigheter. Samma 

incitament för att reglera interna whistleblowingsystem i lag, i syfte att klargöra för de 

anställda att deras yttrandefrihet inte kringskärs, finns således inte. Med hänsyn till att 

privata arbetsgivare har ett legitimt intresse av att kunna styra sin verksamhet kan därför 

en kollektivavtals- eller självreglering av interna whistleblowingsystem vara lämplig, 

eftersom systemet då kan anpassas till den aktuella verksamheten. Såsom framhållits 

ovan har dock privatanställda en kritikrätt. Utifrån intresset av att motverka missförhål-

landen och vanskötsel är det viktigt att privatanställda kan larma externt om oegentlig-

heter på deras arbetsplats om inte arbetsgivaren ger gehör för arbetstagarnas syn-

punkter.188 Så är särskilt fallet i offentligt finansierade privata verksamheter, vilka ofta 

har ett stort samhällsintresse.189 Detta talar för en lagreglering av interna larmsystem, i 

syfte att klargöra att privatanställda har viss rätt att larma externt. Det kan också 

diskuteras om en lagstiftning är nödvändig för att kravet på yttrandefrihet för 

privatanställda i artikel 10 EKMR ska uppfyllas.190 Europadomstolen har dock bekräftat 

att lag kan vara både skriven och oskriven lag, såsom praxis och sedvana, så länge 

denna är tillgänglig och förutsägbar.191 Mot bakgrund av att kollektivavtal kan regleras 

på central nivå mellan central arbetsgivar- och arbetstagarorganisation enligt 23 § MBL, 

och därigenom få en stor genomslagskraft på den aktuella arbetsmarknaden, är då 

möjligen en kollektivavtalsreglering av interna whistleblowingsystem tillräcklig. 

  

5.6 Sammanfattning: svårövervakade larm anpassade till verksamhet-

en 
 

Erbjuder arbetsgivare möjligheter att larma internt skapar det incitament för arbetsta-

gare att uppmärksamma oegentligheter på arbetsplatsen, vilket är bra för att upprätthålla 

en god arbetsmiljö och motverka vanskötsel och konflikter i verksamheten. Arbetsgi-

vare får möjlighet att lösa missförhållandena så som är lämpligt för verksamheten, och 

kan undvika sådan negativ publicitet som larm till media eller myndigheter kan orsaka. 

                                                
188 Dir. 2013:16 s. 9 f. Se också avsnitt 2.3.1. 
189 SOU 2013:79 s. 95 ff. Se också avsnitt 3.2.4.  
190 Fransson, 2013, s. 158.  
191 Sunday Times v. The United Kingdom, judgment of 26 April 1979, Barthold v. Germany, judgment of 
25 March 1985 och Müller and others v. Switzerland, judgment of 24 May 1988.  
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Att implementera omfattande, pålitliga whistleblowingsystem kan dock bli resurskrä-

vande för arbetsgivare. Dessutom är interna rapporteringskanaler svåra att övervaka, 

vilket gör det komplicerat att säkerställa effektiva och säkra system. Till skillnad från 

anmälningar till media och myndigheter, där utredningar av missförhållanden görs av 

utomstående parter, ska här arbetsgivaren själv svara för att oegentligheterna blir 

undersökta och åtgärdade. Larmande arbetstagare åtnjuter inte heller det meddelarskydd 

som finns vid upplysningar till media. Risken finns då att arbetstagare avstår från att 

larma om missförhållanden av rädsla för repressalier.  

Idag finns ingen lagreglering av interna rapporteringskanaler. Det kan därför 

diskuteras hur en reglering av whistleblowingsystem bör se ut. Inom offentlig sektor är 

det viktigt att klargöra att arbetstagare, även om en möjlighet att larma internt finns, 

fortfarande har rätt att utnyttja sin grundlagsstadgade yttrandefrihet och larma media 

eller myndigheter. För privata aktörer, vilka har större handlingsfrihet och också ett 

starkare vinstintresse, kan istället kollektivavtalslösningar anpassade till aktuell 

verksamhet diskuteras. För att undgå onödiga och resurskrävande larm bör möjligen 

anmälningsmöjligheterna begränsas till allvarliga missförhållanden. Arbetsgivaren kan 

anpassa sina rapporteringskanaler efter verksamheten, och erbjuda anonyma 

larmmöjligheter om inte rörelsen tillåter att några större resurser läggs på interna 

whistleblowingsystem. Mot bakgrund av att en reglering av interna whistleblowingsy-

stem kan öka incitamenten för arbetstagare att larma genom att rapporteringsmöjlighet-

erna blir lättillgängliga finns anledning att överväga införandet av reglerade rutiner för 

interna whistleblowingsystem.   
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6 Olika sätt att larma – en avslutning 
 

Whistleblowing har inte definierats i svensk lag, och någon specifik lagstiftning om 

skydd för arbetstagare som slår larm har inte införts. Whistleblowing kan främja en god 

arbetsmiljö och motverka missförhållanden och konflikter i verksamheter. Samtidigt har 

arbetsgivare ett intresse av att kunna styra sin organisation och undvika skador i verk-

samheten, vilka kan orsakas genom att missförhållanden på arbetsplatsen offentliggörs. 

Det blir därför intressant på vilka sätt arbetstagare kan larma om oegentligheter, och 

vilka för- och nackdelar dessa olika whistleblowingkanaler för med sig.  

Den grundlagsstadgade yttrandefriheten möjliggör för offentliganställda att 

larma externt om missförhållanden till media och myndigheter. Privatanställda är 

begränsade genom sin lojalitetsplikt mot arbetsgivaren och kan larma om missförhål-

landen inom ramen för sin anställning om dessa är allvarliga, såsom brottsliga 

förfaranden och vanskötsel. Genom yttrandefriheten i artikel 10 EKMR har också staten 

ålagts en positiv förpliktelse att upprätthålla yttrandefriheten i förhållanden mellan 

enskilda, vilket möjligen ger privatanställda en möjlighet att larma även i andra fall. 

Genom att arbetstagare larmar om missförhållanden till media och myndigheter kan 

allmänheten och utomstående aktörer få upp ögonen för missförhållanden på en 

arbetsplats. Konsekvenserna av larm till media och myndigheter ser dock ganska olika 

ut. Skulle behörig myndighet vid en anmälan anse att det finns fog för arbetstagares 

larm har myndigheten flera möjligheter att ålägga arbetsgivaren att åtgärda missförhål-

landena. Arbetsgivarens verksamhetstillstånd kan exempelvis dras in, eller denne kan 

föreläggas att åtgärda oegentligheterna. På så sätt kan myndighetsanmälningar få mer 

kraftfulla verkningar än larm till media, vilka huvudsakligen tjänar till att sprida 

information bland allmänheten och uppmärksamma missförhållandena. Medan 

myndighetsanmälningar bara kan avse vissa omständigheter är dock inte upplysningar 

till media begränsade till något ämne. Avseende oegentligheter som inte är föremål för 

myndighets tillsyn har därför arbetstagare ändå en möjlighet att larma om missförhål-

landen via media, och på så vis förhoppningsvis få till stånd ett åtgärdande av 

problemen. 

Att larma externt kan dock orsaka arbetsgivaren skada. Arbetstagares uttalanden 

i media kan vinklas eller tas ur sitt sammanhang, vilket kan orsaka större skada för 

arbetsgivares rykte än avsett. Rapporteringar till media kan dessutom få stor spridning, 
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vilket gör att larm till media kan få nackdelar för arbetsgivaren som är svåra att förutse. 

Även myndighetsanmälningar riskerar att orsaka arbetsgivaren negativ publicitet, då 

dessa blir allmänna handlingar hos myndigheten. Dessutom förutsätter myndighetsut-

redningar att arbetsgivaren medverkar till utredningen, vilket kan bli kostsamt för 

denne. Inom privat verksamhet förutsätts därför i många fall att arbetstagare först ska ha 

vänt sig till sin arbetsgivare och upplyst om missförhållanden, och bara om detta inte 

gett effekt larma externt. I privat sektor kan således en reglering av interna whistle-

blowingsystem vara fördelaktig, då en sådan ordning kan säkerställa att rutiner 

implementeras för hur och av vem interna larm ska behandlas. Rimligen ökar då 

sannolikheten för att arbetstagarens larm till arbetsgivaren får en ändamålsenlig 

uppföljning och att externa larm inte lika ofta behöver göras. I offentlig sektor är det 

viktigt att interna whistleblowingsystem inte inskränker arbetstagares grundlagsstad-

gade yttrandefrihet, eller att arbetstagarna upplever att de inte kan utnyttja externa 

larmkanaler. Även om interna larmkanaler inte ger samma incitament för en reglering 

som i privat sektor kan dock en sådan fylla funktioner här också.  

Interna whistleblowingsystem är inte reglerade i svensk rätt, men flera aktörer 

har idag valt att inrätta interna larmkanaler. Interna larmkanaler bidrar till en god 

arbetsmiljö. Kan arbetstagare larma internt får arbetsgivare möjlighet att snabbt 

uppmärksamma och åtgärda missförhållanden på sätt som passar verksamheten. 

Erbjuder arbetsgivaren pålitliga och effektiva interna larmkanaler, där arbetstagares 

larm utreds och åtgärdas såsom är nödvändigt utan att arbetstagaren riskerar att utsättas 

för repressalier, kan arbetstagare känna sig trygga att upplysa om oegentligheter direkt 

till sin arbetsgivare. Att implementera säkra och omfattande whistleblowingsystem kan 

dock bli kostsamt för arbetsgivaren. Dessutom riskerar ett sådant system att komma i 

konflikt med PuL, och att övervaka att ett sådant system fungerar effektivt och inte 

utnyttjas kan bli svårt. Fungerar inte interna whistleblowingsystem tillfredsställande 

spelar därför externa larmkanaler en viktig roll, då de säkerställer att missförhållanden 

ändå kan uppmärksammas. Vid interna larm ska arbetsgivaren själv svara för att 

oegentligheterna blir utredda och åtgärdade, medan anmälningar till media och 

myndigheter utreds av utomstående parter. Både externa och interna larmkanaler fyller 

således viktiga funktioner, och kan sägas komplettera varandra.  

Mot bakgrund av de för- och nackdelar whistleblowingkanaler har kan det dis-

kuteras hur långt arbetstagare bör få larma om missförhållanden. Om arbetstagare ges 

ett långtgående skydd för whistleblowing ökar rimligen möjligheterna för att 
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oegentligheter uppmärksammas snabbt, något som är fördelaktigt för både arbetstagare 

och arbetsgivare. Obefogade eller osanna larm kostar dock arbetsgivaren onödiga 

resurser att utreda och kan orsaka renomméskador. Att låta offentliganställda ha en 

långtgående möjlighet att larma om missförhållanden mot bakgrund av den allmänna 

yttrandefriheten är rimligt. Annars finns risk att insynen i offentlig verksamhet minskar, 

vilket inte är fördelaktigt utifrån samhällshänsyn. Vad avser privat verksamhet kan den 

bredare möjlighet att larma om missförhållanden till media och myndigheter som 

Europadomstolens praxis skapar möjligen anses ändamålsenlig. I vilket fall finns 

anledning att diskutera om inte utrymmet för whistleblowing möjligen bör göras något 

vidare än allvarliga missförhållanden, så att oetiska eller illegitima förhållanden såsom 

grovt slöseri med organisationens resurser kan inkluderas. Även om en sådan ordning 

kan göra att arbetsgivarens utrymme för att kontrollera sin verksamhet och i förläng-

ningen även sina anställdas uttalanden minskar är en den rimligen fördelaktig. Också 

sådana mindre oegentligheter kan nämligen orsaka skador i verksamheten, vilket både 

arbetstagare och arbetsgivare har ett intresse av att undvika. Det kan diskuteras om 

någon åtskillnad bör göras mellan olika verksamheter. Avseende offentligt finansierade 

verksamheter talar det allmänintresse som ofta finns i sådana verksamheter för att 

arbetstagare där bör ges samma larmmöjligheter som offentliganställda. Vad gäller 

tillståndspliktig verksamhet kan istället finnas anledning att ställa högre krav på att 

arbetstagare i sådana fall först vänt sig till sin arbetsgivare. Eftersom tillstånden då är 

väsentliga för arbetsgivares verksamhet bör arbetstagare få larma behörig myndighet 

bara om interna larm visat sig lönlösa. Både offentlig men framförallt privat verksamhet 

skulle även tjäna på att införa en reglering av interna whistleblowingsystem, så att dessa 

kan utvecklas till säkra alternativ till externa larm. För att bespara arbetsgivaren resurser 

och konflikter bör dessa dock rimligen begränsas till allvarliga missförhållanden, där 

någon parts intresse riskerar att skadas.  
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