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Förord 
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praktik handledare Susanne för de kontakter av betydelse för uppsatsen som förmedlats mig. 
Tack ska även de övriga, inte här namngivna juristerna på Unionen ha för det öppna 
mottagandet ni gav mig och framför allt den kunskap ni delat med er av.   
 
Jag vill även tacka Naiti del Sante på TCO som tog sig tid att diskutera uppsatsens ämne och 
uppslag för analys. Även den inblick i de internationella näringslivsorganisationernas roll för 
arbetsmarknaden har haft betydelse och varit mig till nytta. 
 
Till sist vill jag tacka min uppsatshandledare Annika Blekemo. Tack för feedback, idéer och  
uppmuntrande ord som du givit mig under arbetets gång. Det har varit ett stöd att veta att din  
handledning fanns att få. 
 
Angelica Hage 
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Sammanfattning 

Whistleblowing, det vill säga att larma om missförhållanden, är inte definierat i svensk rätt. I 
avsaknad av specifika regleringar blir det i arbetsrättsliga förhållanden ofta regler om 
yttrandefrihet och om arbetstagares lojalitetsplikt som definierar vilka möjligheter som 
arbetstagare i privat sektor har att yttra sig över förhållanden på arbetsplatsen. 

Regeringsformen (1974:152) liksom flera internationella rättskällor med Europakonventionen 
i spetsen, tillförsäkrar var och en yttrandefrihet även i anställningsförhållandet men ger endast 
skydd mot ingrepp i friheten från det allmänna. Privatanställda kan inte göra gällande rätten 
mot sina arbetsgivare. Europadomstolen har dock fastslagit att konventionsstaterna ”i vissa 
fall” har en positiv skyldighet att skydda rätten till yttrandefrihet mot angrepp även från 
enskilda vilket den svenska Arbetsdomstolen har att ta hänsyn till. Hur vid skyldigheten är 
eller vad den innebär ter sig ännu oklart varför lojalitetsplikten kan antas gå först även 
fortsättningsvis. Lojalitetsplikten ålägger arbetstagare att inte förfara på ett sätt som kan skada 
arbetsgivaren. Den innebär viss tystnadsplikt, upplysningsplikt och viss restriktion avseende 
den kritik som arbetstagare får uttrycka mot arbetsgivaren. Dessa biförpliktelser kan också 
förstärkas genom avtal och ensidigt reglerade ordningsföreskrifter. Brott häremot kan 
innebära uppsägning eller avsked samt skadestånd.  

Ett antal rekommendationer för självreglering i näringslivet uppmuntrar i flera fall införande 
av whistleblowingsystem vilka ska erbjuda anonyma kanaler för intern rapportering om 
lagbrott och andra missförhållanden. Svensk rätt erkänner användningen av sådana system 
under beaktande av bestämmelserna i Personuppgiftslagen (1998:204) och Datainspektionens 
föreskrift 2010:1. Svensk lag föreskriver emellertid inget straffrättsligt förbud för privata 
arbetsgivare att efterforska källor till kritik som givits varför inget egentligt skydd erbjuds. 

Lagen (1982:80) om anställningsskydd har ansetts uppställa det främsta skyddet för 
arbetstagare som rapporterar om oegentligheter. Det främst genom reglerna som anger att 
uppsägning endast får ske om sakliga skäl härför föreligger och att avsked endast kan ske om 
arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. För arbetstagare med 
särskilda uppdrag gäller enligt Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på 
arbetsplatsen, Arbetsmiljölagen (1977:1160) och Lagen (1976:580) om medbestämmande i 
arbetslivet ett visst utökat anställningsskydd. Om en uppsägning ogiltigförklaras av 
Arbetsdomstolen måste arbetsgivare som vägrar rätta sig efter sådan dom betala skadestånd 
till arbetstagaren enligt 39 § LAS. Arbetsgivare kan således "köpa ut" arbetstagare "i strid" 
med avsikten med de lagstadganden som uppställts till skydd för anställningen.  

Möjligheterna för arbetsmarknadens parter att träffa kollektivavtal som reglerar 
anställningsförhållandet är stora i privat sektor. Den vida avtalsfriheten möjliggör för parterna 
att reglerar både möjligheten till rapportering av missförhållanden liksom arbetsrättsliga 
påföljder som kan kopplas till förfarandet och mycket därtill. Exempel på sådana dokument är 
emellertid få. 

 



3 

 

Innehåll 
Sammanfattning ...................................................................................................................................... 2 

Förkortningar ........................................................................................................................................... 5 

1. Inledning .............................................................................................................................................. 6 

1.1. Bakgrund ...................................................................................................................................... 6 

1.2. Syfte .............................................................................................................................................. 6 

1.3. Avgränsning .................................................................................................................................. 7 

1.4. Metod ........................................................................................................................................... 7 

2. Whistleblowing .................................................................................................................................... 8 

2.1. Begreppet ..................................................................................................................................... 8 

2.2. Varför whistleblowing? ................................................................................................................ 8 

3. Yttrandefriheten .................................................................................................................................. 9 

3.1. Svensk grundlag ............................................................................................................................ 9 

3.2. Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna ............................................ 10 

3.3. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna .......................................................... 10 

3.4. Europakonventionen .................................................................................................................. 11 

3.4.1. Europadomstolens avgöranden .......................................................................................... 11 

3.4.2. Effekt av Europarättslig praxis ............................................................................................. 13 

4. Anställningsförhållandet ................................................................................................................... 14 

4.1. Allmänna rättsliga principer av betydelse för anställningsförhållandet .................................... 14 

4.1.1. Subordinationsprincipen ..................................................................................................... 14 

4.1.2. Rätten till arbete ................................................................................................................. 14 

4.1.3. Proportionalitetsprincipen .................................................................................................. 15 

4.1.4. Lojalitetsprincipen ............................................................................................................... 15 

4.2. Skyddet i anställningen............................................................................................................... 15 

4.2.1. Internationella regleringar till skydd för anställningen ....................................................... 15 

4.2.3. Lag om anställningsskydd .................................................................................................... 18 

4.2.4. Diskrimineringslagen ........................................................................................................... 19 

4.3. Arbetsgivarens arbetsledningsrätt ............................................................................................. 19 

4.4. Lojalitetsplikten .......................................................................................................................... 20 

4.4.1. Arbetsrättsliga åtgärder vid brott mot lojalitetsplikten ...................................................... 22 

4.4.2. Arbetstagares allmänna upplysningsplikt ........................................................................... 22 

4.4.3. Tystnadsplikt........................................................................................................................ 23 

4.4.4. Kritikrätt .............................................................................................................................. 25 



4 

 

4.5. Arbetstagare med särskild roll ................................................................................................... 27 

4.5.1. Förtroendevalda .................................................................................................................. 27 

4.5.2. Skyddsombud ...................................................................................................................... 28 

4.5.3. MBL, FML och AML i förhållande till LAS ............................................................................. 29 

4.6. Kollektivavtalsregleringar ........................................................................................................... 31 

5. Näringslivets självregleringar ............................................................................................................ 32 

5.1. ICC: uppförandekod för bekämpning av utpressning och mutor ............................................... 32 

5.2. OECD Guidelines for Multinational Enterprises ......................................................................... 32 

6. Arbetsgivarens ensidiga regleringar .................................................................................................. 33 

6.1. Interna policys ........................................................................................................................ 33 

6.2. Whistleblowingsystem ........................................................................................................... 34 

7. Avslutande konklusioner ................................................................................................................... 36 

7.1.  Trygghet i anställningen ............................................................................................................ 36 

7.2. Arbetsgivarens arbetsledningsrätt ............................................................................................. 37 

Litteraturförteckning ............................................................................................................................. 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

Förkortningar 

ABL Aktiebolagslag (2005:551) 
AD Arbetsdomstolen 
AML Arbetsmiljölag (1977:1160) 
AUL Lagen (1994:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar  
AvtL Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens 
 område 
BrB Brottsbalken (1962:700) 
DIFS Datainspektionens föreskrifter 
Ds Departementsserie  
EU Europeiska Unionen 
FN Förenta Nationerna 
FHL Lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter 
FML Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 
HD Högsta domstolen 
ICC Internationella handelskammaren (eng. International Chamber of Commerce)  
ILO Internationella arbetstagarorganisationen (eng. International Labour 
 Organization) 
JO Justitieombudsmannen 
LAS Lagen (1982:80) om anställningsskydd   
LO Landsorganisationen 
LOA Lagen (1994:260) om offentlig anställning 
LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
MBL Lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet  
OECD Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (eng. Organisation for 

Economic Co-operation and Development) 
Prop. Proposition 
PuL Personuppgiftslag (1998:204) 
RegR Regeringsrätten 
RF Regeringsformen (1974:152) 
SekrL Sekretesslag (1980:100) 
SOU Statens Offentliga Utredningar  
TCO Tjänstemännens Centralorganisation 
TF Tryckfrihetsförordning (49:105)  
WTO Världshandelsorganisationen (eng. World Trade Organization)  
YGL Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469) 
 
 
 
 



6 

 

1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Enligt 2 kap. 1 § i Regeringsformen (1974:152) tillförsäkras var och en rätten att yttra sina 
tankar, åsikter och känslor i olika former. Rätten gäller även i anställningsförhållandet, men 
ställer endast upp ett skydd mot ingrepp i friheten från det allmänna. Offentliganställda kan 
således göra gällande yttrandefriheten gentemot sina arbetsgivare. En sådan rätt har inte 
privatanställda. Lojalitetsplikten som ålägger arbetstagare att inte förfara på ett sätt som kan 
skada arbetsgivaren gäller i alla anställningsförhållanden, men ter sig starkare i privat sektor 
eftersom offentliganställdas yttrandefrihet går före lojalitetsplikten, vilket inte gäller för 
privatanställda. Avsikten kan i princip antas vara att vikten av att kunna utöva sina rättigheter 
i förhållande till staten måste väga tyngre i ett demokratiskt samhälle än arbetsgivarens 
intresse av att arbetstagare beaktar lojalitetsplikten. Privatanställda har således en i jämförelse 
med offentliganställda inskränkt möjlighet att offentliggöra missförhållanden som de erfar på 
deras arbetsplats. Hur stor denna inskränkning är eller i vilken utsträckning larmanden om 
missförhållanden på arbetsplatsen, s.k. whistleblowing, accepteras är svårt att avgöra eftersom 
det inte finns specifika regleringar av förhållandet i svensk rätt.  

1.2. Syfte 
Det huvudsakliga syftet med detta examensarbete är att kartlägga gällande arbetsrättsliga 
regleringar som blir tillämpliga i fall av whistleblowing på svensk privat arbetsmarknad. De 
lagfästa rättigheter som tillerkänner envar åsikts- och yttrandefriheten i Sverige ställs på 
arbetsplatsen mot andra intressen, främst mot den för arbetsgivaren viktiga lojalitetsplikten. I 
uppsatsen avser jag att undersöka hur dessa två motståenden intressen interagerar i fall av 
whistleblowing. Ambitionen är att sammanställa de för svensk rätt gällande regleringar som 
styr arbetstagares liksom arbetsgivares handlingsramar i fall av whistleblowing samt söka ge 
svar på vad regleringarna innebär för parterna, arbetsmarknaden och vitala samhällsintressen. 
Även de mest centrala internationella rättskällor som Sverige är bundet av är av stor betydelse 
för frågans rättsutveckling, varför de ska belysas. Därutöver finns ytterligare internationella 
regleringar som kan inverka på bedömningen och förekomsten av whistleblowing i vissa fall. 
Det handlar om icke juridiskt bindande dokument och rekommendationer som ändå kan få 
betydelse och det kan finnas ett intresse av att beakta. I syfte att frambringa en så när  
fullständigt bild som möjligt av regelnätet och de andra regleringar som kan påverka 
whistleblowing ska samtliga typer av regleringar belysas.  

Jag avser att besvara frågeställningarna:  

Vilka regleringar möjliggör whistleblowing på arbetsplatsen och erbjuder reglerna ett 
arbetsrättsligt skydd för whistleblowers? Vad fyller dessa regler för funktion respektive syfte?  

Vilka regleringar begränsar arbetstagares rätt att yttra sig i frågor som angår arbetsplatsen? 
Vad fyller dessa regler för funktion respektive syfte? 
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1.3. Avgränsning 
Jag avser endast undersöka regleringarna kring whistleblowing i svensk rätt, inkluderat 
internationell rätt som kan bli tillämplig i det svenska rättssystemet. Avgränsningen avseende 
arbetets omfattning har valts med hänsyn till den tidram och den storlek som anvisats för 
examensarbetet. Det territoriella valet har gjorts med anledning av min egen upplevelse av att 
det inte står helt klart vad som är gällande svensk rätt avseende whistleblowingt. Svensk rätt 
saknar specifika lagar och regler avseende whistleblowing, varför andra arbetsrättsliga regler 
får vara vägledande för gällande rätt. Därmed kan en sammanställning av regleringarna i fråga 
vara av nytta. För att bereda plats i uppsatsen för en djuplodad undersökning har jag valt att 
avgränsa arbetet till att främst undersöka whistleblowing på den privata arbetsmarknaden som 
är än mindre lagreglerat än i offentlig sektor. Uppsatsen avser således inte beskriva regler som 
endast berör offentliganställda och inte heller regler som berör anställda i privat verksamhet 
som är offentligt finansierad (så som privata vårdbolag eller omsorgsverksamhet). Reglerna 
kring whistleblowing i offentlig sektor eller i privat verksamhet som är offentligt finansierad, 
kommer således endast beröras i de avseenden som jag finner det lämpligt för att ge en ökad 
förståelse över reglerna i stort. Lex Maria- och Lex Sarah-bestämmelserna1 är således inte 
direkt relevanta för ämnet och kommer med hänsyn till detta inte redogöras för. 

1.4. Metod 
Redogörelsen baserar sig på traditionell rättsdogmatisk metoden under inflytande av det något 
vidare metodbegreppet juridisk metodlära. Innebörden av metodvalet tillåter fenomenet 
whistleblowing att å en sidan studeras inifrån rättssystemet där det hierarkiska systemet av 
lagstiftning, lagförarbeten, rättspraxis och doktrin är utgångspunkten för utredning och analys, 
i enlighet med rättdogmatisk metod. Å andra sidan tillämpas den vidare juridiska metodläran 
för att söka relevant stoff delvis utanför de traditionella rättsdogmatiska källorna. Svensk 
arbetsrätt särskiljer sig något från många andra rättsområden eftersom den i stor utsträckning 
medger särregleringar genom avtal. Därtill gäller att globaliseringen medför att svenska 
företag kan ha fördel av att beakta internationella rekommendationer, varför den vidare 
juridisk metodläran är lämplig för arbetets ändamål. Avvägningen, tolkningen och analysen 
av dessa fakta och regleringar görs främst genom rättsdogmatisk metod. Genom förfarandet 
avser jag med utgångspunkt i gällande lagstiftning, förarbeten och praxis redogöra för de 
aktuella regleringarna som berör förhållandet whistleblowing (gällande rätt). Ordvalet 
regleringar är medvetet eftersom lagregler som uttryckligen reglerar whistleblowing saknas. 
Relevanta fakta och regleringar ska utvärderas och analyseras i ljuset av varandra och under 
beaktande av tillämpliga rättsprinciper, praxis och doktrin. Metodvalet avser resultera i att 
arbetet kan erbjuda en omfattande bild av gällande rätt, dess tillämpning och möjlig 
tillämplighet. Utöver nämnda rättskällor används utredningar och handböcker från 
myndigheter och politiskt oberoende arbetsorganisationer. Dessa mer okonventionella källor 
inkluderas för att vidga förståelsen för hur de konventionella rättskällorna kan tillämpas i 
praktiken. Källorna ska emellertid beaktas under insikt om att de kan vara färgade av 
arbetsmarknadsparternas respektive syn på rätten till whistleblowing.  
                                                 
1 Lex Sarah enligt 14 kap. 3 § Socialtjänstelagen (2001:453) samt 24 b §Lag (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade. Lex Maria enligt 3 kap. 5 § och 6 kap 4 § Patientsäkerhetslag (2010:659). 
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2. Whistleblowing 

2.1. Begreppet 
För att kunna besvara frågan om hur regelsystemet över vad som kallas whistleblowing ser ut, 
måste först och främst whistleblowern och dennes agerande identifieras. Först därefter kan 
regleringarna som berör fenomenet whistleblowing beskrivas i en kontext.  

Whistleblowing kan beskrivas som ett förlopp när någon (oftast inifrån en grupp) påkallar 
omgivningens uppmärksamhet beträffande en gruppintern olägenhet. Det handlar om 
avslöjanden som sker internt eller externt. Ofta kan det finnas ett internt intresse av att 
missförhållanden som uppstått på exempelvis en arbetsplats uppmärksammas och åtgärdas. 
Missförhållandet kan utöver säkerhetsrisker innebära kostnader och badwill för företaget. Om 
förhållandet är dolt för ledningen på grund av att enskilda eller interna grupper döljer 
detsamma, kan intern whistleblowing vara tillräckligt för att nå förändring. I fall när 
ledningen mörkar missförhållandet eller underlåter att agera trots kännedom om förhållandet, 
kan extern whistleblowing vara det medel som genererar störst chans för en förändring.2  

Det finns ingen officiell definition av begreppet whistleblower, ett antal alternativa 
förklaringar konkurerar med varandra men generellt är de beskrivningar som avser begreppet 
relativt samstämmiga. I Europarådets resolution 1729 (2010) om skydd för “whistle-blowers” 
ges begreppet innebörden: “…concerned individuals who sound an alarm in order to stop 
wrongdoings that place fellow human beings at risk.”3 En återkommande beskrivning i 
litteraturen av whistleblowing i arbetslivet är: ”…the disclosure by organization members 
(former or current) of illegal, immoral or illegitimate practices under the control of their 
employers, to persons or organizations that may be able to affect action.”4 Det torde således 
vara allvarliga oegentligheter eller missförhållanden som på något sätt äventyrar andra 
människors välfärd som whistleblowing ska avse avslöja. Eftersom svensk rätt inte använder 
begreppet whistleblowing eller motsvarande, står det inte helt klart vad som inkluderas i 
allvarliga oegentligheter eller missförhållanden. Vägledning bör således med fog kunna 
hämtas ur både lag, förarbeten, praxis, rättsliga principer och internationella bestämmelser. 

I uppsatsen avser begreppet whistleblowing att slå larm om oegentligheter på arbetsplatser. 

2.2. Varför whistleblowing? 
Enligt forskning finns det tecken på en kontinuerligt ökande frekvens av att arbetstagare 
undviker att påtala missförhållanden och att ta konflikter på arbetsplatsen. Denna forskning 
visar även på ett tydligt samband mellan konflikträdsla och förekomsten av sjukskrivningar 
och vissa arbetsmiljöforskare menar att arbetstagare som konsekvent undviker konflikter på 
arbetsplatsen exempelvis på grund av rädsla för repressalier, löper större risk än andra att bli 
sjukskrivna.5 Utöver risken för ökade kostnader på grund av sjukskrivningar kan avsaknaden 

                                                 
2 Miceli m.fl., s. 7 ff. och 153 f. 
3 Resolution 1729(2010) Council of Europe,  Protection of “whistle-blowers”. 
4 Lewis och Trygstad, s. 374. 
5 Bjurvald m.fl., s. 342. 
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av intern kritik inom företag innebära risk för stagnation och ineffektivisering.6 Större företag 
och organisationer kan ofta vara så pass stora och komplexa att ledningen, med ansvar för 
hela verksamheten, inte har inblick i alla delar av verksamheten. De kan ofta vara beroende av 
interna källor som kan uppmärksamma interna olägenheter.7 Stora, komplexa organisationer 
eller arbetsplatser kan även antas vara svåra att överblicka för utomstående. Om förfarandet 
på en arbetsplats innebär allvarliga, ouppmärksammade risker, kan de utgöra fara för såväl 
interna som externa intressen. En intern källa kan krävas för att förhållandet ska kunna 
uppmärksammas. Korruption är en sådan typ av förfarande som ofta hemlighålls internt i en 
organisation eller ett företag, med otillbörlig inverkan på besluts- och handlingsprocesser som 
följd. I offentlig sektor kan korruption innebära ett hot mot demokratin medan det i privat 
sektor, i privata företag, i första hand tenderar att snedvrida konkurrensen på marknaden på ett 
sätt som kan hämma handel och ekonomisk tillväxt. Frekvensen i whistleblowers aktivitet kan 
därmed ge effekt på handeln och den ekonomiska tillväxten, nationellt liksom internationellt. 
För näringslivet som påverkas av globala handels- och konkurrensförhållanden blir därmed 
internationella regleringar om korruption av stor betydelse.8 I resolution 1729 (2010) 
tillerkänner Europarådet whistleblowern stor betydelse i kampen mot korruption och 
misskötsel inom både privat och offentlig sektor.9        

3. Yttrandefriheten 

3.1. Svensk grundlag 
Den yttersta lagstadgade grunden för rätten att uttrycka sig enligt svensk rätt återfinns i 
svensk grundlag. 2 kap. 1 § i Regeringsformen (1974:152) föreskriver yttrandefrihet, med en 
vidsträckt rätt att för var och en kunna yttra sina tankar, åsikter och känslor i olika former med 
skydd mot ingrepp i friheten gentemot det allmänna. Yttrandefriheten gäller även i arbetslivet 
men begränsas av annan lagstiftning (bland annat genom lagregler om företagshemligheter 
eller sekretess) och avtal (anställningsavtal, kollektivavtal eller avtal om tystnadsplikt). 
Beträffande tryckfriheten och motsvarande frihet att yttra sig i radioprogram, television och 
liknande överföringar samt i tekniska upptagningar hänvisar RF 2:1 st. 2 till 
tryckfrihetsförordningen (1949:105) och yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469).  

TF och YGL ger ett omfattande skydd för tryck- och yttrandefriheten gentemot det allmänna. 
Begränsningar av friheterna enligt dessa två grundlagar kan endast göras eller medges genom 
just dessa två lagar. Yttrandefriheten enligt RF kan däremot under vissa förutsättningar kan 
inskränkas genom annan lagstiftning.10 TF och YGL stipulerar även ett meddelarskydd. 
Meddelarskyddet inkluderar frihet att lämna uppgifter för publicering i medium som omfattas 
av TF och YGL samt rätt till anonymitet, efterforsknings- och repressalieförbud. Meddelaren 
som lämnar uppgifter för publicering i enlighet med meddelarfriheten har således rätt att vara 
anonym. Skyddet gäller emellertid endast mot ingrepp från det allmänna, det vill säga 

                                                 
6 Slorach m.fl., s. 10 ff. 
7 Larsson, s. 16. 
8 Prop. 2003/04:70 s. 14 f. 
9 Resolution 1729 (2010) Council of Europe,  Protection of “whistle-blowers”. 
10 SOU 2010:68 s. 40. 
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myndigheter och andra offentliga organ. På det arbetsrättsliga planet görs således skillnad 
mellan den yttrandefrihet som offentliganställda åtnjuter och den som privatanställda kan göra 
gällande. Offentliganställda skyddas i sin offentliga kritik mot en arbetsgivare genom 
efterforskningsförbudet som förbjuder arbetsgivaren att söka källan till kritiken.11 Lagen 
anger inget efterforskandeförbud för privata arbetsgivare varför de i princip fritt kan 
efterforska en meddelares identitet, tillika vidta arbetsrättsliga åtgärder mot den arbetstagare 
som lämnar information för offentlig publicering. Det kan därmed vara ganska svårt för en 
privatanställd arbetstagare att förbli anonym som uppgiftslämnare.  

Däremot föreskriver TF ett källskydd. TF medger envar meddelarfrihet enligt 3 kap. 3 § TF 
och därmed gäller tystnadsplikt för journalister och andra som tagit emot uppgifter som är 
avsedda för publicering i tryckt skrift. Källan skyddas i sådana sammanhang av källskyddet 
och det är straffbart att ange sådan källa om det kan antas att uppgiftslämnaren vill vara 
anonym. Arbetsgivare i privat sektor hindras inte av något efterforskningsförbud, men en 
journalist som uppmanas att uppge källan till den tryckta skrift som publicerats med 
information om en arbetsplats har inte rätt att avslöja sin källa om källan vill vara anonym.   

3.2. Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna12 del av Lissabonfördraget 
med juridiskt bindande med vertikal direkt effekt och äger företräde framför nationell rätt, 
enligt EU-domstolens praxis13.14 Yttrandefriheten behandlas i artikel 11 i stadgan och 
föreskriver att var och en har rätt till yttrandefrihet. Rätten innefattar en rätt till åsiktsfrihet 
och en frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentliga myndigheters 
inblandning, oberoende av territoriella gränser. Således uppställer stadgan ett skydd för 
whistleblowers gentemot offentliga myndigheter som enligt stadgan inte ska ingripa mot den 
som utnyttjar sin yttrandefrihet enligt stadgan. Likt svensk grundlag gör stadgan skillnad på 
rätten till yttrandefriheten i offentlig sektor respektive privat sektor, varför offentliganställda 
olikt privatanställda erkänns ett skydd mot arbetsgivarens ingrepp i yttrandefriheten.   

3.3. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 
Förenta nationernas (FN) allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna15 är inte ett 
juridiskt bindande dokument men genom att ansluta sig till konventionen accepterar och 
förbinder sig konventionsstaterna att agera i enlighet med den konventionen, den har även 
accepterats internationellt så som internationell sedvanerätt.16 Artikel 19 stadgar att var och en 
har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Rätten enligt artikeln innefattar en frihet att utan 
ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla 

                                                 
11 Upplysningsvis kan sägas att meddelarfrihet gäller för anställda och uppdragstagare i kommunala bolag m.fl. 
12 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna eller Rättighetsstadgan. 
13 Principen om europarättens företräde framför nationell rätt har fastslagits av EU-domstolen i mål 6/64 Costa 
mot ENEL och även erkänts i svensk rätt bland annat genom HD:s avgörande NJA 2002 s. 75 liksom genom lag 
(1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europa unionen. 
14 Bernitz och Källgren, s. 77. 
15 Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna av den 10 december 1948. 
16 SOU 2006:22 Del 1, s. 143 f. 
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uttrycksmedel och oberoende av gränser. Denna yttrandefrihet gör ingen skillnad på 
privatanställdas och offentliganställdas yttrandefrihet.  

3.4. Europakonventionen 
Enligt den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna (Europakonventionen) tillerkänns var och en ett antal rättigheter 
som de fördragsslutande parterna ska garantera dem som befinner sig under deras jurisdiktion. 
En av dessa rättigheter är yttrandefrihet enligt artikel 10 p. 1 som innefattar åsiktsfrihet och en 
frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentliga myndigheters inblandning. 
Viss möjlighet till begränsningar av friheten anges i artikel 10 p. 2.17Konventionen tar i första 
hand sikte på förhållandet mellan den enskilde och det allmänna. Klart är att yttrandefriheten 
gäller även i anställnings- och arbetsplatsförhållanden men artikelns ordalydelse hindrar inte 
en privat arbetsgivare att ingripa i arbetstagares yttrandefrihet.18  

I och med att konventionen har införlivats i svensk rätt genom lagen (1994:1219) om den 
europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grund-
läggande friheterna ska dess stadganden tillämpas av myndigheter och domstolar som svensk 
lag19. Enligt Arbetsdomstolens bedömning i målet AD 1998 nr 17 innebär det förhållandet att 
konventionen har gjorts till svensk lag att sådana artiklar i konventionen som kan vara av 
betydelse i förhållandet mellan enskilda också ska kunna tillämpas i tvister mellan enskilda. 

3.4.1. Europadomstolens avgöranden 
Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (fortsättningsvis Europadomstolen) har 
genom mål som gällt Europakonventionens artikel 10 om yttrandefriheten utformat viss 
praxis för whistleblowerns rätt att sprida information.20 I och med konventionens utformning 
som innebär en rätt att "sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning" 
behandlar Europadomstolens praxis följaktligen whistleblowerns rätt till yttrandefrihet i 
förhållande till staten och offentliga myndigheter. Således är denna praxis främst tillämplig på 
förhållanden mellan offentliganställda och deras arbetsgivare. Vissa av domstolens slutsatser 
är emellertid mer generellt hållna och kan förmodas behandla anställningen i vid mening 
varför det finns ett värde i att redogöra för de tydligaste av dessa principer. Domstolen 
hänvisar även till Europeiska Sociala Stadgan, ILO:s konvention nr. 15821 samt Europarådets 
Resolution 172922 som alla avser regleringar för såväl privat liksom offentlig sektor. 

                                                 
17 Vid en kränkning av en konventionsrättighet ska effektiva nationella rättsmedel stå till buds för att göra 
gällande kränkningen, enligt konventionens artikel 13. Kan det inte ske på ett vederbörligt sätt finns möjlighet att 
göra gällande kränkningen genom klagomål till den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna 
(Europadomstolen) enligt artikel 34, under beaktande av förutsättningarna i efterföljande artikel 35. 
18 Ds 2001:9 s. 23. 
19 Enligt 2 kap. 19 § RF gäller dessutom ett förbud för riksdag, regering och förvaltningsmyndigheter att 
meddela normer (”lagar och andra föreskrifter”) som står i strid med konventionen. Lagprövningsregeln i 11 kap. 
14 § RF innebär dessutom att en konventionsstridig föreskrift ska lämnas utan avseende.  
20 Se bland andra Case of Heinisch v Germany, application no 28274/08, dom den 21 juli 2011 och Fuentes 
Bobo v. Spain, application no. 39293/98, dom den 29 feb. 2000. 
21 Konvention nr. 158 om uppsägning av anställningsavtal på arbetsgivarens initiativ se avsnitt 4.2.1. 
22 Europarådets resolution 1729 (2010) The protection of whistleblowers, se avsnitt 4.2.1. 

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=28274/08&sessionid=81531511&skin=hudoc-en
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Målet Guja mot Moldavien23 handlade om begränsningar av en tjänstemans yttrandefrihet 
över offentlig myndighets interna information. Domstolen menade att fastän artikel 10 är 
tillämplig även på arbetsplatsförhållanden måste anställdas lojalitets- och diskretionsplikt mot 
arbetsgivaren beaktas. Den anställde bör först internt vända sig till behörig person. Endast om 
det är ogörligt bör hänvändelse till offentligheten ske.  

Även i Heinisch mot Tyskland24 var det fråga om brott mot artikel 10 då en arbetstagare, efter 
att ha påtalat missförhållanden till ledningen, offentliggjort förhållandena, varpå hon blev 
avskedad för brott mot lojalitetsplikten. I detta fall drevs verksamheten, ett sjukhem, i privat 
regi, med statligt ägande. Europadomstolen framhöll att en arbetsgivare har rätt att skydda sitt 
rykte och sina kommersiella intressen. En avvägning ska göras mellan arbetstagarens rätt att 
yttra sig om missförhållanden på arbetsplatsen och arbetsgivarens rätt att skydda sitt rykte och 
kommersiella intressen. Domstolen tog stöd i Europarådets riktlinjer i Resolution 172925 som 
föreskriver att arbetstagare bör skyddas i situationer när de nödgats rapportera om 
missförhållanden externt i och med att interna kanaler för rapportering saknas eller inte 
fungerar. Domstolen konstaterade även resolutionens punkt 6.2.4. att en person ska anses vara 
i god tro om antagande om informationens riktighet gjorts på rimliga grunder, även om det i 
efterhand visat sig att så inte var fallet. Även ILO-konventionen 158 artikel 5 punkt c och 
Europeiska sociala stadgans artikel 24 med tillhörande appendix artikel 3 punkt c. ansågs vara 
av vikt i bedömningen. Med hänvisning till avgörandet i målet Fuentes Bobo mot Spanien26 
framhöll domstolen att staterna har en positiv skyldighet att skydda yttrandefriheten även 
mellan enskilda. Ytterligare resonemanget över faktumet att arbetsgivaren var ett privat 
företag förekommer inte i målet Heinisch mot Tyskland men i målet Sánchez m.fl. mot 
Spanien27 som åter gällde yttrandefriheten enligt artikel 10, anger domstolen att 
konventionsförpliktelser ska beaktas och respekteras även i förhållanden mellan privata 
arbetsgivare och arbetstagare.28  

Europadomstolen som endast prövar mål som gäller ingrepp från statens sida har sannolikt 
lagt viss vikt vid att företaget var statligt ägt, emellertid försvinner inte faktumet att 
arbetsgivaren var privat varför domstolens bedömning eventuellt kan vara av intresse även 
inom privat sektor. Domstolens ger även vidare betydelse till den soft law29 som Europarådet 
tagit fram i sin resolution 172930 som utöver vad domstolen refererade i målet, även anger att 
skyddet för whistleblowers bör avse whistleblowers både inom offentlig och privat sektor.31 

Av stort intresse för en diskussion om privatanställdas rätt att yttra sig är Europadomstolens 
dom Fuentes Bobo mot Spanien32. Målet gällde en situation där en anställd vid ett statligt TV-
                                                 
23 Case of Guja v. Moldova, application no. 14277/04, dom den 12 feb. 2008. 
24 Case of Heinisch v Germany, application no 28274/08, dom den 21 juli 2011. 
25 Europarådets resolution 1729 (2010) The protection of whistleblowers. 
26 Fuentes Bobo v. Spain, application no. 39293/98, dom den 29 feb. 2000. 
27 Sánchez and others v. Spain, application no. 28955/06, 28957/06, 28959/06, 28964/06, dom den 12 sept. 2011. 
28 Ingen kränkning av friheten ansågs dock ha förekommit i målet Sánchez m.fl. mot Spanien, de tillmälen som 
arbetstagaren hade yttrat mot sin arbetsgivare ansågs vara sådana som inte skulle behöva tolereras. 
29 åsyftande instrument av kvasi-rättslig karaktär utan rättslig bindning. 
30 Europarådets resolution 1729 (2010) The protection of whistleblowers. 
31 Case of Heinisch v Germany, application no 28274/08, dom den 21 juli 2011. 
32 Fuentes Bobo v. Spain, application no. 39293/98, dom den 29 feb. 2000. 

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=28274/08&sessionid=81531511&skin=hudoc-en
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=28274/08&sessionid=81531511&skin=hudoc-en
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bolag vid flera tillfällen offentligt kritiserade TV-bolaget och på grund av detta blev avstängd 
och sedan avskedad från sitt arbete. Fråga var om en kränkning av yttrandefriheten enligt 
artikel 10 i Europakonventionen hade begåtts. Den spanska staten hävdade att TV-bolaget 
lydde under civilrättsliga regler varför staten inte var att se som arbetsgivare och inte skulle 
ställas till svars för en eventuell kränkning av arbetstagarens yttrandefrihet enligt 
konventionen. Domstolen bemötte statens inställning med att anföra att artikel 10 ska 
tillämpas inte enbart i relationer mellan arbetsgivare och arbetstagare som lyder under 
offentlig rätt, artikeln kan nämligen även tillämpas när relationerna faller under civilrätt. 
Vidare menade domstolen att staten i vissa fall har en positiv förpliktelse att skydda rätten till 
yttrandefrihet från angrepp även från privata aktörer.  

3.4.2. Effekt av Europarättslig praxis 
Före målet Fuentes Bobo mot Spanien tycks AD inte ha funnit en enligt Europakonventionen 
positiv skyldighet för Sverige som medlemsstat att skydda enskildas yttrandefrihet enligt 
konventionens artikel 10 mot angrepp från andra privata subjekt. AD har tidigare konstaterat 
att konventionsbestämmelsen inte kan tillämpas i ett förhållande mellan privata arbetsgivare 
och arbetstagare.33 Domstolen har även ansett, med stöd av tidigare utredningar om utvidgat 
meddelarskydd34 som inte lett till ny lagstiftning samt tidigare praxis, att det inte varit 
domstolens uppgift att utvidga meddelarrätten. Men i och med Europadomstolens tydliga 
förklaring i Fuentes Bobo mot Spanien om att konventionsstaterna har en positiv skyldighet 
att ”i vissa fall” skydda rätten till yttrandefrihet mot angrepp även från enskilda, måste AD 
anpassa sin egen praxis.35 Exakt vilka dessa "vissa fall" är framgår inte av Europadomstolens 
bedömning men att Sverige enligt Europakonventionen har viss skyldighet att tillse att rätten 
till yttrandefrihet tillförsäkras även privatanställda i deras anställning ter sig sannolik. Hur 
långt skyldigheten sträcker sig följer inte av domen och står således i princip oklart.36 

I sin vidaste form skulle den positiva skyldigheten för Sverige som medlemsstat att skydda 
enskildas yttrandefrihet enligt konventionens artikel 10 mot angrepp från andra privata 
subjekt kunna innebära en sådan positiv skyldighet för domstolarna. Det vill säga att 
domstolarna i sin myndighetsutövning har att tillämpa Europakonventionens regler och 
Europadomstolens praxis i sin egen rättstillämpning på ett sätt som garanterar enskildas 
yttrandefrihet enligt konventionens artikel 10 från angrepp från andra privata subjekt. Att 
domstolarna således skulle ha skyldighet att utveckla sin praxis i en sådan riktning. 

I domen från mars år 2012 (om friskolerektorn som blev uppsagd på grund av vad som 
förekom på hans facebook-sida) uttalar arbetsdomstolen, med en avslutande hänvisning till 
Europadomstolens mål Sánchez m.fl. mot Spanien37: 

Det arbetstagaren har gjort på fritiden kan i andra situationer vara att se som utövandet av en 
rättighet som är särskilt skyddad av rättsordningen. Det kan handla om sådant som att på fritiden 

                                                 
33 Se AD 1997 nr 57 samt AD 1994 nr 79 angående artikel 10 i Europakonventionen. 
34 SOU 1990:12. 
35 Jfr. AD 2012 nr 25. 
36 Ds 2001:9 s. 25. 
37 Sánchez and others v. Spain, application no. 28955/06, 28957/06, 28959/06, 28964/06, dom den 12 sept. 2011. 
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offentligt uttrycka åsikter, tankar och känslor eller använda förenings- eller religionsfriheten eller 
möjligheten att delta i allmänna val. I dessa situationer får, i fråga om avslutande av anställningen, 
arbetsgivarens intresse av och skäl för att avsluta anställningen vägas mot inte enbart 
arbetstagarens intresse av att få behålla anställningen utan även mot intresset av att på fritiden få 
använda sina rättigheter. Ibland, såsom i fråga om rätten till yttrandefrihet, följer detta redan av 
Sveriges förpliktelser enligt Europakonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna att se till att i vissa fall rättigheterna enligt konventionen 
respekteras även i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.38 

Citatet kan förstås som att AD i ny och större utsträckning beaktar Europadomstolens praxis 
samt erkänner skyldigheten för konventionsstaterna att skydda yttrandefriheten i förhållandet 
mellan enskilda. Däremot bör domen inte uppfattas som att privatanställda skulle ha samma 
rätt som offentliganställda (vilket inte heller Europadomstolen har menat). I viss mån kan 
dock domen antas stärka skyddet för privatanställda att på fritiden utöva sin yttrandefrihet i 
förhållande till lojalitetsplikten och arbetsgivarintressen. I vilken mån det gäller är oklart. 

Som nämndes i avsnitt 3.4. har AD sedan tidigare39 anfört att i och med Europakonventionens 
position som svensk lag ska de konventionsartiklar som kan vara av betydelse i förhållandet 
mellan enskilda också kunna tillämpas i tvister mellan dem. Den Europarättsliga praxis som 
redovisats måste i vart fall antas visa att artikel 10 är av sådan art som kan vara av betydelse i 
förhållandet mellan enskilda och bör därmed kunna åberopas i tvister mellan dem.   

4. Anställningsförhållandet  

4.1. Allmänna rättsliga principer av betydelse för 

anställningsförhållandet40 

4.1.1. Subordinationsprincipen 
Anställningsförhållandet som samarbetsform anses som tidigare klargjorts bygga på 
subordination med innebörden att arbetstagaren i sin pliktuppfyllelse enligt anställningsavtalet 
står underordnad arbetsgivarens arbetsledningsrätt.41 

4.1.2. Rätten till arbete 
1 kap. 2 § RF föreskriver rätt till arbete. Det handlar inte om en rättighet som kan åberopas 
eller göras gällande varken mot enskilda rättsubjekt eller mot staten. Rätten utgör snarare en 
allmän lära som kan påverka tolkningen och tillämpningen av andra rättsregler, exempelvis 
kravet på saklig grund vid uppsägning i 7 § LAS. Enligt denna lära ska arbetsgivaren inte 
kunna uppsäga eller avskeda anställda på godtyckliga eller subjektiva grunder.42  

                                                 
38 AD 2012 nr 25. 
39 AD 1998 nr 17. 
40 Avsnittet syftar till att ge en bild av, för whistleblowers betydelsefulla, arbetsrättsliga allmänna läror, begrepp 
och principer som utvecklats vid sidan om lagstiftningen, genom praxis eller doktrin.    
41 Källström och Malmberg, s. 70.   
42 Källström och Malmberg, s. 71. 

https://www5-infotorg-se.db.ub.oru.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=SFSS+SFSS_1994_1219
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4.1.3. Proportionalitetsprincipen 
Proportionalitetsprincipen tillämpas inom en övervägande del av rättens olika områden. Den 
innebär att det alltid ska finnas proportion mellan mål och medel. Verkningarna av en åtgärd 
ska inte te sig orimligt ingripande i förhållande till åtgärdens syfte och om syftet kan 
uppfyllas genom ett mindre ingripande medel ska de användas istället. Principen kan inte 
åberopas som en självständig regel utan utgör en grund för tolkning och tillämpning av andra 
rättsregler. Principen kan appliceras på flera arbetsrättsliga regler, exempelvis i bedömningen 
av om uppsägning på grund av personliga skäl är rimlig i relation till vad som läggs 
arbetstagaren till last. Principen har i vissa fall fått betydelse vid precisering av vad som anses 
ligga i begreppet god sed och således för bedömningen av begreppets innebörd. Allmänna 
avtalsrättsliga principer anger att avtal inte får strida mot lag eller goda seder, utgångspunkten 
är att avtal som står i strid med lag eller allmän moral inte ska kunna göras gällande.43   

4.1.4. Lojalitetsprincipen 
Enligt lojalitetsprincipen gäller sedan gammalt att avtalsparter i viss mån är skyldiga att även 
utanför det avtalsreglerade området agera på ett sätt som inte medför att motpartens 
prestationsskyldighet försvåras. När det gäller avtalsförhållandet enligt varaktiga avtal har 
förhållandet särkskilt kommit att betraktas som en samarbetsform där förpliktelserna ses i 
ljuset av förlöpande och varaktigt samarbete. Lojalitetsprincipen som allmän lära bör dock 
skiljas från den lojalitetsplikt som följer av anställningsavtalet (se avsnitt 4.4. nedan).44 

4.2. Skyddet i anställningen  

4.2.1. Internationella regleringar till skydd för anställningen 
Den Europeiska sociala stadgan är en internationell överenskommelse som i sin reviderade 
version45 antagits och ratificerats av Sverige 1996. Den reviderade versionen har genom 
hänvisning av Europadomstolen figurerat i Europarättslig praxis46, vilket kan antas ge stadgan 
större tyngd. I stadgans artikel 22 anges en rätt att delta i avgöranden om och förbättring av 
arbetsförhållandena och arbetsmiljön. Rätten avser trygga arbetstagares rätt att delta i 
avgöranden om förbättring av arbetsförhållanden och arbetsmiljön. Stater som godkänt 
stadgans artikel har åtagit sig att anta eller främja åtgärder som möjliggör för arbetstagarna 
eller deras representanter att i enlighet med lagstiftning eller praxis bland annat bidra till 
avgöranden om arbetsförhållandena, arbetsorganisation och arbetsmiljön samt förbättring av 
dem. Stadgan gör inte skillnad på privat och offentlig sektor.  

Artikel 24 anger en rätt till skydd vid uppsägning. Stater som godkänt stadgans artikel åtar sig 
att erkänna alla arbetstagares rätt att inte bli uppsagda utan giltigt skäl som har samband med 
deras duglighet eller uppförande eller som har sin grund i de krav som verksamheten ställer i 
företaget eller förvaltningen samt rätt till fullgod ekonomisk ersättning eller annan 
vederbörlig gottgörelse till arbetstagare som har blivit uppsagda utan giltigt skäl. I stadgans 
                                                 
43 Källström och Malmberg, s. 73 f. 
44 Källström och Malmberg, s. 76 f. 
45 Den reviderade sociala stadgan Upprättad i Strasbourg den 3 maj 1996. 
46 Se bland andra Case of Heinisch v Germany, application no 28274/08, dom den 21 juli 2011. 

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=28274/08&sessionid=81531511&skin=hudoc-en
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appendix anges angående artikel 24 att ingivande av klagomål eller deltagande i ett rättsligt 
förfarande mot en arbetsgivare som innebär påstående om överträdelse av lag eller annan 
förordning eller hänvändelse till behörig myndighet, är inte giltiga skäl för uppsägning. Den 
svenska regeringens bedömning var att godkännandet av den reviderade stadgan inte krävde 
några lagändringar och att bestämmelserna redan uppfylldes av svensk rätt.47 

Ett viktigt dokument till skydd för anställningen är ILO:s48 konvention nr. 158 om uppsägning 
av anställningsavtal på arbetsgivarens initiativ som Sverige ratificerat 1983.49 Konventionen 
kan inte åberopas vid domstol i tvist mellan enskilda men är till stor del bindande för 
konventionsstaterna.50 Konventionens artikel 4 anger att arbetstagare inte får sägas om det 
inte finns ett giltigt skäl för uppsägning som beror av arbetstagarens duglighet eller 
uppförande eller som grundar sig i hänsyn till verksamhetens behöriga gång. I artikel 5 punkt 
c) anges att anställdas klagomål, hänvändelse till myndighet eller deltagande i rättsliga 
förfaranden mot arbetsgivaren med anledning av överträdelser av lag eller annan författning, 
är inte giltiga skäl för uppsägning av arbetstagaren. Syftet med bestämmelsen antas vara att 
arbetstagare inte ska vara tvungna att tiga om missförhållanden som de har anledning att 
kritisera och där anmälan till myndighet kan antas vara det korrekta och mest effektiva sättet 
att nå rättelse av förhållandet. Svensk rättspraxis hindrar endast rena missbruk av 
bestämmelsen och ska i övrigt följa konventionens bestämmelserna.51 Undantaget är anmälan 
till myndighet som skett i strid med arbetstagarens lojalitetsplikt.52 I svenska förarbeten anges 
att 7 § LAS uppfyller artikel 5.53 

Whistleblowing kan vara ett viktigt medel för att bekämpa korruption. I näringslivet är 
internationella regleringar om korruption av stor betydelse eftersom svensk handel och 
ekonomisk tillväxt påverkas av den internationella marknaden och dess 
konkurrensförhållanden.54 Flera internationella straffrättsliga instrument för 
korruptionsbekämpning finns sedan tidigare.55 Senast har en konvention mot korruption 
antagits av FN56 och Europarådet har antagit en civilrättslig och straffrättslig konvention om 
korruption57. Samtliga har tillträtts av Sverige.58 

                                                 
47 Prop. 1997/98:82. 
48 Internationella arbetstagarorganisationen (ILO) är ett FN-organ som inrättats för att främja utvecklingen av 
fackliga organisationer och fackliga förhandlingar. ILO ansvarar även för att författa och kontrollera 
internationella arbetsstandarder, ett stort antal konventioner på området har författats av organisationen. Genom 
sin anslutning till FN inträdde Sverige även som medlem i ILO. 
49 Se prop. 1982/83:124.  
50 Källström och Malmberg, s. 59 f. samt prop. 1982/83:124 s. 2 ff. 
51 AD 1994 nr 79 och AD 1997 nr 57 och SOU 1993:32 s. 385 f. 
52 Ds 2002:56 s. 316. 
53 Prop. 1982/83:124 s. 5 ff. 
54 Prop. 2003/04:70 s. 14 f. 
55 De främsta är EG:s s.k. bedrägerikonvention, en konvention mot korruption inom EU, ett rambeslut om 
kampen mot korruption i privat sektor och OECD-konventionen om bestickning av utländska offentliga 
tjänstemän i internationella affärsförbindelser. 
56 Förenta Nationernas konvention mot korruption (UNCAC) 31 okt. 2003. 
57 Europarådets civilrättsliga konvention mot korruption resp. straffrättsliga konvention om korruption. 
58 Prop. 2006/07:74 s. 4 f. 
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FN:s konvention mot korruption föreskriver i artikel 33 att konventionsstaterna ska tillse att 
den som i god tro anmäler brott enligt konventionen ska skyddas mot orättvis behandling. 
Regeringen ansåg med hänvisning till straffbestämmelser om övergrepp i rättssak, regler om 
förundersökningssekretess och grundlasskydd för yttrandefrihet och meddelarfrihet att svensk 
rätt uppfyllde konventionens krav och att lagstiftningsåtgärder inte var nödvändiga.59 

Europarådets civilrättsliga och straffrättsliga konventioner förpliktar konventionsstaterna att 
genom nationella bestämmelser erbjuda effektivt och lämpligt skydd för whistleblowers som 
anmäler misstakar om korruption. Den straffrättsliga konventionen innehåller bestämmelser 
som påbjuder kriminalisering av aktiv och passiv korruption inom både offentlig och privat 
sektor. Artikel 22 anger att ett effektivt och lämpligt skydd ska tillhandahållas för personer 
som samarbetar med rättsvårdande myndigheter samt vittnen. I konventionens förklarande 
rapport framgår att begreppet vittnen i artikeln avser innefatta whistleblowers. Regeringen 
ansåg att reglerna om bestickning i 17 kap. 7 § BrB och mutbrott i 20 kap. 2 § BrB motsvarar 
artikel 22 och att svensk rätt i övrigt väsentligen uppfyllde konventionsåtagandena.60   

Den civilrättsliga konventionens artikel 9 behandlar skydd för arbetstagare som rapporterar 
om korruption hos sin arbetsgivare och föreskriver att konventionsstaterna ska tillse att 
arbetstagare åtnjuter lämpligt skydd mot oberättigade påföljder när de i god tro rapporterat om 
korruption hos sin arbetsgivare till ansvarig person eller myndighet. Enligt förarbetena61 
ansågs svensk rätt uppfylla de åtaganden som konventionen påbjöd varför inga 
lagstiftningsåtgärder ansågs vara nödvändiga med hänvisning till 7 och 18 §§ LAS (saklig 
grund för uppsägning och avsked) och 2 § FHL (om obehörigt angrepp på företagshemlighet). 
Vidare hänvisades till arbetsrättsliga rättsgrundsatser (bastubadarprincipen62 och god sed på 
arbetsmarknaden63) samt grundlagsskyddet för yttrandefriheten och meddelarskyddet.64   

TCO65 ifrågasatte om svensk rätt uppfyller konventionens krav på lämpligt skydd när det 
gäller arbetsledningsbeslut, som omplaceringar och trakasserier. Även JO, AD och LO 
anförde viss skepsis till om skyddet för anställningen enligt svensk rätt var tillräcklig för att 
uppfylla konventionens krav.66 Härav finns det anledning att ifrågasätta om de internationella 
bestämmelser som redogjorts för uppställer vidare skydd för whistleblowers än svensk rätt 
kan erbjuda, trots regeringens bedömningar. Om så är fallet blir förarbetena missledande, 
eftersom de anvisar ett skydd som måhända inte kan göras gällande i den utsträckning som 
anges. Det är även viktigt att erinra vad som tidigare redovisats, att svenska bestämmelser gör 

                                                 
59 Prop. 2006/07:74 s. 8 och 19. 
60 Prop. 2006/07:70 s. 13, 16 f. och 25. 
61 Prop. 2006/07:70 Europarådets straffrättsliga konvention om korruption. 
62 Bastubadarprincipen som fastslogs genom AD 1978 nr 89 innebär i princip att omplaceringar av personliga 
skäl med ingripande verkningar för arbetstagaren kan underkastas en rättslig prövning, trots att omplaceringen 
skett inom ramen för anställningen, objektivt godtagbara skäl krävs för att åtgärden ska accepteras. 
63 God sed på arbetsmarknaden innebär enligt vad som föreskrivs i prop. 2006/07:74 att arbetsledningsrätten inte 
kan utövas otillbörligen i strid med goda seder, en omplacering i strid med dessa goda seder kan angripas 
rättsligen, trots att omplaceringen inte fått så ingripande verkningar att den innebär ett skiljande från tjänsten. 
64 Prop. 2006/07:70 s. 39 ff. och 47. 
65 Tjänstemännens Centralorganisation.  
66 Prop. 2006/07:70 s. 47. 
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skillnad på det skydd som privatanställda respektive offentliganställda kan förvänta sig om de 
offentliggör uppgifter om deras respektive arbetsgivare.  

I Europarådets resolution "The protection of whistle-blowers"67 påvisas Europarådets 
uppfattning om whistleblowerns värde, vars handlande anförs bereda tillfällen att stärka 
kampen mot korruption och misskötsel inom såväl offentlig som privat sektor. Vidare 
uppmärksammas att potentiella whistleblowers ofta blir dekouragerade från att faktiskt 
genomföra larmet om ett missförhållande i och med rädsla för repressalier och brist på 
effektiva medel för uppföljning av larmet. Bristerna framhålls leda till skada för offentliga 
intressen eftersom det medför skador för effektivt företagandet inom privat liksom offentlig 
sektor. Europarådet rekommenderar medlemstaterna att se över sin lagstiftning som berör 
skydd för whistleblowers under beaktande av att lagstiftningen bör omfatta whistleblowing 
inom både privat och offentlig sektor. Resolutionen anger även genom punkterna 6.2.2.-6.2.4. 
att extern whistleblowing i god tro, även via media, bör skyddas om interna kanaler för att 
larma om missförhållandet inte funnits, inte fungerar eller kunde antas inte skulle fungera 
med hänsyn till informationens och larmets natur. 

4.2.3. Lag om anställningsskydd 
Lag (1982:80) om anställningsskydd anger att arbetstagare endast kan skiljas från sin 
anställning genom uppsägning under iakttagande av den uppsägningstid som de enligt sin 
anställningsform och anställningstid har rätt till,68 eller skiljande genom avsked med vilket 
anställningen upphör omedelbart. För att bringa en anställning att upphöra genom avsked 
måste arbetstagaren, enligt 18 § LAS, grovt ha åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. 
Avsked ska enligt förarbetena endast ske i flagranta fall och det ska då vara fråga om 
förfaranden som inte rimligen ska behöva tolereras i någon sorts rättsförhållande. För 
uppsägning från arbetsgivarens sida krävs enligt 7 § LAS att saklig grund föreligger.69  

Uppsägning kan ske antingen på grund av arbetsbrist eller på grund av personliga skäl och 
utgångspunkten är att varje skäl av relevans för anställningsförhållandet kan utgöra ett 
acceptabelt skäl för uppsägning. Det innebär dock inte per automatik att skälet är en i lagens 
mening saklig grund för uppsägning. Ledning för vilka skäl som är acceptabla återfinns dels i 
andra lagar så som till exempel 7-8 §§ Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet och 
Diskrimineringslagen (2008:567), men även i artikel 5 och 6 i ILO-konventionen nr 158. 
Brott mot lojalitetsplikten kan utgöra saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl 
om det föreligger problem som beror på arbetstagaren som arbetsgivaren trots omfattande 
försök och ansträngningar inte kunnat komma till rätta med. Kravet på saklig grund för 
uppsägning enligt 7 § LAS har ansetts utgöra det primära skyddet för arbetstagare som 
anmäler eller annars påtalar oegentligheter på arbetsplatsen.70  

Har arbetsgivaren angivit personliga skäl som grund för en uppsägning finns det möjlighet att 
pröva giltigheten av uppsägningen i domstol. Finner domstolen att saklig grund för 
                                                 
67 Europarådets resolution 1720 (2010) . 
68 Se närmre 1 §, 4-6 §§ och 11 § LAS angående lagens omfattning, anställningsformer och uppsägningstid. 
69 Prop. 1973:129 s. 120 ff. 
70 Källström och Malmberg, s. 135 ff. 
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uppsägning saknas kan domstolen ogiltigförklara uppsägningen. Om arbetsgivaren vägrar 
rätta sig efter domen upplöses emellertid anställningsförhållandet ändå och enligt 39 § LAS 
ska arbetsgivaren betala skadestånd till arbetstagaren till följd av förfarandet.71 

Av 7 § LAS följer även att en uppsägning inte är sakligt grundad om det är skäligt att kräva 
att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig. Arbetsgivaren måste i en möjlig 
uppsägningssituation först överväga omplacering. Har exempelvis samarbetssvårigheter 
uppstått på grund av meningsmotsättningar som innebär att arbetstagaren inte kan vara kvar 
på arbetsplatsen eller i samma tjänst ska arbetsgivaren innan uppsägning söka omplacera 
arbetstagaren. I vissa fall kan emellertid även en omplacering upplevas som en repressalie, 
exempelvis om arbetstagarens arbetstid eller arbetsplats förändras på ett sätt som försvårar 
dennes livssituation på något sätt. Omplaceringar som skett på grund av personliga skäl med 
ingripande verkningar för arbetstagaren kan dock underkastas en rättslig prövning likt den för 
uppsägning således krävs objektivt godtagbara skäl för att omplaceringen ska accepteras, trots 
att omplaceringen skett inom ramen för anställningen.72 Omplaceringar kan dock upplevas 
som mycket ingripande utan att för den sakens skull vara oskäliga i juridisk mening. 

AD 2011 nr 15 gällde en undersköterska arbetande på ett sjukhus intensivvårdsavdelning som 
i media framfört att det där förekom en främlingsfientlig kultur. I och med undersköterskans 
agerande uppstod vissa samarbetsproblem eftersom arbetskamraterna upplevde utpekandet 
mycket negativt. AD ansåg det vara befogat att omplacera undersköterskan med hänsyn till att 
verksamheten som bedrevs på arbetsplatsen inte lämnar utrymme för samarbetssvårigheterna 
som undersköterskans agerande lett till, eftersom de innebar en risk för patientsäkerheten.73 
För att tillförsäkra en tillfredställande arbetsplatsmiljö kan arbetsgivare således ha fog för att 
omplacera arbetstagare som agerat whistleblower om agerandet leder till samarbetssvårigheter 
på arbetsplatsen, i vart fall om samarbetssvårigheterna kan innebära säkerhetsrisker. 

4.2.4. Diskrimineringslagen 
Om missförhållanden förekommer på arbetsplatsen som förbjuds enligt diskrimineringslagen 
och sedermera uppmärksammas av en whistleblower genom anmälan, påtalande av 
förhållandet eller medverkan i en utredning, så får arbetsgivaren enligt lagens 2 kap. 18 och 
19 §§ inte utsätta den larmande arbetstagaren för repressalier.  

4.3. Arbetsgivarens arbetsledningsrätt 
Arbetsledningsrätten innebär en för arbetsgivaren vid frihet att ensidigt fatta beslut som rör 
arbetstagarnas prestationer och skyldigheter i anställningen. Arbetsgivaren kan ensidigt 
besluta om förhållningsregler, vissa kontrollåtgärder och upprätta ordningsregler som ska 
gälla på arbetsplatsen. De kan avse hur arbetet ska bedrivas eller hur arbetsredskap som 
datorer och mobiltelefoner m.m. ska användas.74 Arbetsgivaren kan även genom ordnings-
regler och policys reglera hur och vem på arbetsplatsen som ska handha mediala kontakter 

                                                 
71 Gärde, s. 241 f. 
72 Detta gäller enligt bastubadarprincipen som fastslogs genom AD 1978 nr 89 se närmre i fotnot 73. 
73 Se även AD 2000 nr 76 jfr AD 2009 nr 4 och AD 1991 nr 106. 
74 Källström och Malmberg, s. 190 f. 
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och liknande och i viss mån besluta om tystnadsplikt och yppandeförbud för arbetstagarna.75 
Arbetstagare har en skyldighet att följa arbetsgivaren instruktioner så länge de håller sig inom 
ramen för anställningen och inte innebär olagligt eller orimligt riskfyllt arbete. Vägran att 
följa regler som upprättats i enlighet med arbetsledningsrätten och god sed på 
arbetsmarknaden,76 kan utgöra brott mot lojalitetsplikten (avsnitt 4.4.). Arbetsledningsrätten 
kan emellertid begränsas av regleringar i lag, kollektivavtal och personliga avtal.77  

I arbetsgivarens arbetsledningsrätt ligger även att denne har en vid rätt att besluta om arbetets 
fördelning och ledning. Således har arbetsgivaren under arbetstagarens arbetstid, rätt att 
bestämma i frågan om arbetstagarna får bedriva opinionsarbete mot arbetsgivaren under 
denna utsatta tid. Har arbetsgivaren motsatt sig sådan verksamhet så har arbetstagarna ingen 
rätt att bedriva demonstrationer eller protestaktioner på arbetsplatsen. I sådana situationer har 
arbetstagarna inte heller rätt att använda arbetsredskap eller material som arbetsgivaren 
tillhandahåller som redskap i en protest mot arbetsgivaren. Att arbetstagare deltar i 
demonstrationer utanför arbetstid är emellertid inte något som arbetsgivaren i och med sin 
arbetsledningsrätt kan förhindra eller förbjuda.78  

4.4. Lojalitetsplikten 
Lojalitetsplikten är ett samlingsbegrepp för ett antal förpliktelser som har sin grund i 
anställningsavtalet. Arbetstagare har nämligen vid sidan om sin huvudsakliga uppgift, att 
utföra sina arbetsuppgifter även ett antal biförpliktelser att ta hänsyn till i och med 
anställningen. I viss utsträckning är biförpliktelserna angivna genom lag men till stor del är de 
en produkt av avtal och utfyllnad av regleringar genom praxis. Exempel på sådana 
förpliktelser är skyldigheten att inte sprida uppgifter som kan skada företaget, att inte driva 
med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet och inte begå brott som drabbar arbetet, 
arbetsgivaren eller arbetskamraterna m.m. Även arbetsgivaren är utöver lojalitetsprincipen 
bunden av en lojalitetsplikt. Denna kan däremot inte anses vara lika omfattande och tydlig 
som arbetstagarens lojalitetsplikt och till stor del handlar arbetsgivarens biförpliktelser om 
skyldigheter i uppsägningssituationer och hur arbetsgivaren ska samverka med anställda.79  

En beskrivning av lojalitetsplikten som frekvent återkommer i Arbetsdomstolens bedömningar80 
är den av Folke Schmidt som har beskrivit arbetstagarens lojalitetsplikt på följande sätt:  

”Den grundläggande synpunkten är att arbetstagaren inte får skada arbetsgivaren. Gemensamt för de 
skilda aspekterna på kravet på lojalitet är tanken att anställningsavtalet inte enbart består i utbyte av 
vanliga förmögenhetsrättsliga prestationer, utan skapar ett personligt förhållande mellan parterna. 
Anställningen grundar förpliktelser som går längre än vad som gäller i kontraktsförhållanden i 
allmänhet; de ligger vid sidan av själva arbetsprestationen och skulle därför kunna karakteriseras som 

                                                 
75 Se 1988/89:LU30 Bilaga 3 och 4. 
76 Arbetsgivaren måste i sin arbetsledning beakta och ta hänsyn till god sed på arbetsmarknaden, AD 1983 nr 46. 
77 Källström och Malmberg, s. 190 f. 
78 Slorach m.fl., s. 96. 
79 Källström och Malmberg, s. 76 f. och 243. 
80 Se bland annat AD 1989 nr 90, AD 1993 nr 18 och AD 1994 nr 79, jfr AD 2010 nr 42 och AD 2012 nr 25. 
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biförpliktelser. Skall man söka ange en gemensam synpunkt är det att arbetstagaren är skyldig att sätta 
arbetsgivarens intresse framför sitt eget samt att undvika lägen, där han kan komma i pliktkollision.”81 

Det befogade anspråket på lojalitet får antas öka med högre tjänsteställning och ökat ansvar. 
Särskilt höga krav kan enligt praxis ställas på arbetstagare i chefsposition, som antas följa 
regler som gäller på arbetsplatsen och föregå med gott exempel oberoende av om 
arbetsgivaren upprättar särskilda regler eller ej.82 

Lojalitetsplikten har som huvudregel ingen efterverkan och upphör i samband med 
anställningens upphörande. Efter anställningens slut kan således arbetstagaren fritt kritisera 
sin tidigare arbetsgivare samt utnyttja och yppa kunnande från tidigare anställning. Undantag 
görs dock i 7 § 2 st. lagen om skydd för företagshemligheter (1990:409) som medger att avtal 
utsträcker lojalitetsplikten att gälla även efter det att anställningen upphört.83 

Arbetstagaren är enligt huvudregeln fri i sitt agerande och sin livsföring på fritiden i 
sammanhang som inte har en tydlig koppling till anställningen eller arbetsgivarens 
verksamhet. Lojalitetsplikten försvinner emellertid inte i och med att arbetstagaren lämnar 
arbetsplatsen för dagen och det är inte möjligt att med hänsyn till lojalitetsplikten dra en exakt 
gräns mellan vad som gäller för agerande i arbetet och agerande på fritiden. Lojalitetsplikten 
kan således råka i konflikt med regler om rättigheter som tillerkänns arbetstagaren som 
privatperson. Arbetstagare som utövar sin rätt att offentligt uttrycka sina åsikter på ett sätt 
som innebär ett brott mot lojalitetsplikten kan i vissa fall med fog bli föremål för 
arbetsrättsliga åtgärder från arbetsgivarens sida trots att yttrandet skett på arbetstagarens fritid. 
I ett sådant fall måste en avvägning göras av å ena sidan lojalitetsplikten och arbetsgivarens 
intresse (av att exempelvis avsluta anställningen) och å andra sidan både arbetstagarens 
intresse av att behålla anställningen och intresset av att på fritiden få utöva sina rättigheter. 
Intresseavvägningen måste ske individuellt från fall till fall och utgången i det enskilda fallet 
beror således av de enskilda omständigheterna. Detta ska gälla även i förhållandet mellan 
arbetsgivare och arbetstagare i privat sektor enligt AD i mål AD 2012 nr 25.84  

Enligt domstolens bedömning i målet AD 2012 nr 25, har arbetsgivare rätt att kräva att 
arbetstagaren utesluter information om anställningen och arbetsgivaren i samband med vissa 
yttranden och uppgiftslämnande på arbetstagarens fritid. Mer exakt gällde det i målet att 
bolaget som var en friskola, enligt domstolen hade rätt att kräva att arbetstagaren (rektorn) tog 
bort information som förband den privata Facebooksidan med skolan. Bedömningen tog 
hänsyn till den negativa mediala uppmärksamhet som följde arbetstagarens publicering som 
ansågs innebära uppenbara risker för bolagets (skolans) anseende. AD påpekade dock att 
negativ medierapportering i sig normalt inte kan medföra saklig grund för uppsägning, det är 
istället den enskildes agerande som ligger till grund för denna bedömning. 

                                                 
81 Schmidt, s.251 f.  
82 AD 2010 nr 50 och AD 2012 nr 25. 
83 Källström och Malmberg, s. 243 f. 
84 AD 2012 nr 25. 
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4.4.1. Arbetsrättsliga åtgärder vid brott mot lojalitetsplikten 
Arbetstagarens brott mot lojalitetsplikten kan innebära en rätt för arbetsgivaren att vidta 
påföljdsåtgärder och sanktioner mot arbetstagaren. Den viktigaste är att arbetstagaren kan 
komma att sägas upp eller i grova fall av lojalitetsbrott kan arbetstagaren till och med 
avskedas.85 Arbetsplatsens storlek kan i sådana fall få betydelse för vilken arbetsrättslig 
påföljd som kan anses lämplig. Det beror av att det finns större möjligheter att lösa de 
samarbetsproblem som kan komma att följa lojalitetsbrottet genom omplacering eller liknande 
i större företag, jämfört med ett mindre företag med färre anställda. Således kan kravet på 
lojalitet te sig större på mindre arbetsplatser och företag, än på större sådana.86 

Av 62 § MBL följer att möjligheten för en arbetsgivare att vidta disciplinära åtgärder mot en 
anställd är beroende av stöd i lag eller avtal. Redan innan MBL tillkom hade AD fastslagit 
denna regel genom beslut i AD 1972 nr 7. Mer exakt uttalade AD att befogenheten att som 
disciplinåtgärd suspendera en arbetstagare inte ingick i arbetsgivarens arbetsledningsrätt och 
att den inte heller kunde stödjas på någon fristående allmän rättsgrundsats. Syftet med 62 § 
MBL är att ställa krav på att lag eller kollektivavtal ger en grund för att disciplinära åtgärder 
ska kunna vidtas vid arbetstagares avtalsbrott. Vidare gäller att 62 § MBL har begränsats till 
att gälla endast i kollektivavtalsförhållanden.87 

Utöver uppsägning eller avsked kan även skadestånd bli aktuellt vid arbetstagares 
lojalitetsbrott. Brott mot den lojalitetsplikt som påbjuds genom anställningsavtalet kan enligt 
kontraktsrättsliga principer utgöra grund för skadestånd. På sådana grunder kan endast 
ekonomiskt skadestånd bli aktuellt.88 Brott mot kollektivavtalsgrundad lojalitetsplikt kan 
utgöra grund för även för allmänt skadeståndsanspråk enligt 54-55 §§ MBL.89 

4.4.2. Arbetstagares allmänna upplysningsplikt 
Det anses följa av lojalitetsplikten att arbetstagare har en viss skyldighet att informera sin 
arbetsgivare om förhållanden som är av betydelse för denne. Sådana förhållanden kan bestå i 
störningar i verksamheten på grund av bristande material, fel på råvaror och verktyg eller 
oegentligheter som företas av andra i verksamheten. Hur långt upplysningsplikten sträcker sig 
beror delvis på vilka arbetsuppgifter som arbetstagaren har anförtrotts och delvis på vilken 
ställning i företaget denne har. Har arbetstagaren upplysningsplikt över ett förhållande så 
måste arbetstagaren som huvudregel först vända sig till sin arbetsgivare. Arbetstagaren har 
således inte rätt att i första hand vända sig till allmänheten med ärenden av denna typ. 90 

Särskilda regler angående upplysningsplikten finns i arbetsmiljölagen (1977:1160). I lagens 3 
kap. 4 § föreskrivs att arbetstagaren ska medverka i arbetsmiljöarbetet och om arbetstagaren 
finner att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa ska denne snarast 

                                                 
85 Källström och Malmberg, s. 244. 
86 Slorach m.fl. s. 33, jfr. AD 1986 nr 95 och AD 1982 nr 110. Se även angående uppsägning p.g.a. personliga 
skäl exempelvis AD 2007 nr 12, AD 2012 nr 51 m.fl. 
87 Sigeman, s. 69. 
88 Sigeman, s. 98 ff. samt bl.a. AD 2006 nr 49. 
89 AD 2010 nr 42. 
90 Se AD 2001 nr 24 och AD 2003 nr 21.  
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underrätta arbetsgivaren eller skyddsombud om situationen. I förarbetena framhålls att 
arbetstagarens medverkan är av stor betydelse inte minst för att komma till rätta med problem 
på det psykosociala och arbetsorganisatoriska området.91 I övrigt finns endast ett fåtal 
lagregleringar som anger en upplysningsplikt för arbetstagare i särskilda fall.92 

Omfattningen av arbetstagarens upplysningsplikt avseende att rapportera brottslig verksamhet 
eller andra allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen är inte helt klarlagd. Traditionellt har 
uppfattningen varit att arbetstagares skyldigheter sträcker sig längre än vad som föreskrivs i 
23 kap. 6 § BrB, som anger att enskilda inte är skyldiga att anmäla eller ingripa mot brott 
utom i särskilt angivna fall.93 Upplysningsplikten kan även regleras genom kollektivavtal eller 
preciseras i av arbetsgivaren bestämda allmänna ordningsföreskrifter eller liknande.94  

4.4.3. Tystnadsplikt 
Lojalitetsplikten medför att arbetstagare har en skyldighet att iaktta viss tystnadsplikt. 
Tystnadsplikt kan även vara reglerat antingen genom lag eller genom avtal. Den som bryter 
mot lagstadgad tystnadsplikt kan dömas för brott mot tystnadsplikt enligt 20 kap 3 § BrB95.  

I privat sektor är utgångspunkten att arbetsgivaren beslutar om insyn på arbetsplatsen och att 
arbetstagarens tystnadsplikt kan regleras genom ordningsföreskrifter, kollektivavtal96 eller 
personliga avtal, utöver lagstad tystnadsplikt. Sådana avtal kan innebära att arbetstagaren 
skall vara bunden av viss tystnadsplikt under liksom efter anställningen och att arbetstagare 
som bryter mot tystnadsplikten kan varnas, omplaceras, sägas upp eller avskedas. För alla 
typer av avtal gäller emellertid enligt 36 § AvtL97 att avtalsvillkor kan jämkas eller lämnas 
utan avseende om villkoret framstår som oskäligt. Således bestämmer 36 § AvtL i princip den 
yttersta gränsen för avtalsfriheten för privatanställdas tystnadsplikt, tillsammans med 

                                                 
91 Prop.1976/77:149 om arbetsmiljölag m.m. s 1 ff. 
92 Se till exempel 4 § AUL och 7 b-d §§ LOA. 
93 Ds 2002:56 s. 305 f.  
94 Ds 2002:56 s. 305. 
95 För offentliganställda gäller regler om tystnadsplikt i Sekretesslagen (1980:100) SekrL. SekrL anger tystnadsplikt även för 
anställda hos sådana privaträttsliga organ som har allmänna handlingar och som avses i 1 kap. 8 och 9 §§ sekretesslagen. För 
privatanställda finns ytterligare ett antal lagbestämmelser som belägger vissa arbetstagaren med tystnadsplikt vilka här anges 
för kännedom, eftersom den som berörs av sådan reglering har att iaktta dessa även vid whistleblowing. Viktig är FHL som 
anger ett antal bestämmelser om tystnadsplikt för arbetstagare över företagshemligheter. Enligt 5 § lagen (1949:345) om 
rätten till arbetstagares uppfinningar gäller att arbetstagare som skapat en uppfinning får inte förfoga eller i övrigt yppa något 
om uppfinningen på så sätt att den offentliggörs eller kan utnyttjas för annans än arbetsgivarens räkning. Enligt 8 § gäller en 
absolut tystnadsplikt för de personer, t.ex. arbetsgivaren eller annan anställd, som får del av uppfinningen på grund av 
bestämmelserna i lagen. Viss tystnadsplikt följer även av bestämmelser i ABL (ex. 7 kap. 32) och lagen (1987:667) om 
ekonomiska föreningar.  Enligt 8 kap. 4 § RB är advokater skyldiga att förtiga vad de får kännedom om i sin yrkesutövning 
när god advokatsed kräver det. 3 kap. 3 § TF anger en tystnadsplikt för journalister och andra inom företag för utgivning av 
tryckta skrifter som kommer i kontakt med uppgiftslämnare. Viss tystnadsplikt för sjukvårdspersonal följer av 2 kap. 8 § 
lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Tolkars tystnadsplikt anges i lagen (1975:689) om 
tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare. Den som tagit befattning med ett ärende enligt främjandelagen (1974:13) får 
enligt 16 § inte röja eller utnyttja vad han erfarit om enskildas personliga förhållanden eller affärs- eller driftsförhållanden. 
Skyddsombud, ledamot i skyddskommitté och den som deltagit i viss anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet får enligt 7 
kap. 13 § arbetsmiljölagen inte obehörigen röja eller utnyttja vad denne under uppdraget har erfarit om yrkeshemligheter, 
arbetsförfarande, affärsförhållande, enskilds personliga förhållande eller förhållande som har betydelse för landets försvar. 
Den som mottar information enligt MBL kan åläggas tystnadsplikt enligt lagens 21 §. 
96 Se t ex de privata tjänstemannaavtalen om att tjänsteman ska iaktta diskretion över arbetsgivarens 
angelägenheter (exempelvis s. 5 Tjänstemannaavtal mellan Almega Tjänsteföretagen och Unionen 2012-2013).  
97 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. 
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allmänna arbetsrättsliga principer, som t ex god sed på arbetsmarknaden, 
proportionalitetsprincipen (se avsnitt 4.1. angående allmänna arbetsrättsliga läror).98  

Vad avser lagstadgade regler om tystnadsplikt över företagshemligheter enligt FHL99 gäller 
emellertid att brottslig verksamhet inte skyddas. Av 2 § FHL framgår även att det inte är 
möjligt att med giltig verkan träffa avtal som förhindrar arbetstagare att t ex offentliggöra vad 
som kan misstänkas utgöra lagbrott på vilket fängelse kan följa eller annat allvarligt 
missförhållande i näringsidkarens rörelse.100 Således skyddar lagen exempelvis inte 
korruption i form av bestickning enligt 17 kap. 7 § BrB och mutbrott enligt 20 kap. 2 § BrB. 
De allvarliga missförhållandena som åsyftas kan exempelvis vara att företag överträder 
bestämmelser i arbetsmiljölagen (1977:1160) eller i miljöbalken (1998:808) eller på annat sätt 
utsätter sina anställda eller i förhållande till arbetsplatsen kringboende, för allvarliga 
miljörisker. Även att företaget i strid med marknadsföringslagen (2008:486) eller 
livsmedelslagstiftning tillhandahåller hälsofarliga eller andra uppenbart otjänliga produkter 
avses omfattas. Vidare krävs att missförhållandet på objektiva grunder kan anses utgöra ett 
allvarligt missförhållande. Röjandet av information får dock inte omfatta mer än vad som är 
nödvändigt för att missförhållandet skall kunna avslöjas.101 Nämnda förhållanden bör således 
genom whistleblowing kunna anmäla till behörig myndighet utan att agerandet anses illojalt.  

Saknas särskilt uttryckta bestämmelser om tystnadsplikt i ett anställningsförhållande kan den 
bedömas som ett utflöde av den allmänna lojalitetsplikten till följd av anställningsavtalet. AD 
har i AD 1994 nr 79 hänvisat till utryck om att någon explicit reglering inte krävs för att 
tystnadsplikt ska följa av anställningen.102 I och med att denna tystnadsplikt är ett utflöde ur 
lojalitetsplikten bör tystnadsplikten således omfatta alla uppgifter vars röjande skulle innebära 
lojalitetsbrott. Enligt praxis kan detta i princip utgöra i vart fall alla uppgifter som är ägnade 
att skada arbetsgivaren. I AD 1994 nr 79 framför AD: 

Omfattningen av den inte i lag eller avtal uttryckligen reglerade tystnadsplikt som kan anses följa med 
eller utgöra en del av ett anställningsavtal på den privata sektorn har som framgått i det föregående föga 
belysts i litteratur och rättspraxis. För att man skall kunna tala om ett brott mot tystnadsplikt i sådana 
fall torde dock krävas att det är fråga om yppande av sådana uppgifter som det ligger i arbetsgivarens 
intresse att inte ge spridning åt. Den grundläggande synpunkten bakom lojalitetskravet har ju beskrivits 
så att arbetstagaren inte får skada arbetsgivaren. Ett yppande av uppgifter som är ägnat att skada 
arbetsgivaren kan i enlighet därmed betecknas som ett brott mot en sådan inte uttryckligen reglerad 
tystnadsplikt. Omvänt torde gälla att ett yppande av uppgifter som inte är ägnat att skada arbetsgivaren 
inte kan betecknas som ett brott mot denna. Givetvis kan man dock, när det gäller att bedöma om ett 
visst yppande av uppgifter utgör saklig grund för uppsägning, inte enbart se till om arbetstagarens 
handlande varit ägnat att skada arbetsgivaren. Liksom i andra fall måste en nyanserad bedömning med 
beaktande av samtliga omständigheter göras.103 

                                                 
98 Ds 2002:56 s. 313 f. 
99 Lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter. 
100 Fahlbeck, s. 192 samt lagutskottets betänkande 1989/90:LU37 s. 45. 
101 Prop.1987/88:155 s. 34 ff. samt lagutskottets betänkande 1989/90:LU37 s. 23 ff. 
102 Hänvisningen lyder: "En allmän uppfattning är dock att det även utan uttrycklig reglering i avtal föreligger 
en tystnadsplikt som har sin grund i den tidigare berörda allmänna lojalitetsplikt som anses vara förenad med 
ett anställningsförhållande (ursprungligen Reinhold Fahlbeck: Företagshemligheter, konkurrensklausuler och 
yttrandefrihet s. 58)" se AD 1994 nr 79 s. 479. 
103 AD 1994 nr 79 s. 479. 

http://juridik.karnovgroup.se.db.ub.oru.se/document/abs/SFS1977-1160?versid=146-1-2005
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Bedömningen i dessa fall består av i vart fall två större moment, dels om arbetstagaren ska 
anses ha brutit sin tystnadsplikt samt om detta brott ska anses vara ett sådant illojalt 
handlande som utgör grund för uppsägning eller till och med avsked. Vid AD:s bedömning av 
frågan om en arbetstagares brott mot tystnadsplikten utgör ett sådant illojalt beteende som 
utgör grund för uppsägning eller avsked överväger domstolen och tar i allmänhet hänsyn till 
om arbetstagarens handlande i någon mån kan försvaras, om arbetstagaren kan lastas för den 
skada som arbetsgivaren drabbas av, arbetstagarens ställning och uppdrag och om 
arbetstagaren kan anses vara öppen för arbetsgivarens kritik och är beredd att respektera 
arbetsgivarens önskemål. Även huruvida arbetstagaren och arbetsgivaren kommunicerar och 
beaktar varandras intressen har AD fäst stort avseende vid i sin bedömning.104 

4.4.4. Kritikrätt 
Frågan om arbetstagare har åsidosatt sin tystnadsplikt genom att avslöja hemliga uppgifter bör 
i princip åtskiljas från arbetstagarens rätt att framföra kritik trots att det senare förfarandet 
ibland kan innehålla både kritik och tystnadspliktiga uppgifter. Lag- och avtalsregler som ger 
en generell ram för arbetsgivares kritikrätt i förhållande till sin arbetsgivare saknas. Istället 
har regler för förhållandet utvecklats genom praxis.105 Det finns i princip möjlighet att i viss 
mån genom avtalsbestämmelser i enskilda avtal, kollektivavtal eller anställningsavtal utstaka 
omfattningen av arbetstagares kritikrätt (vissa undantag gäller emellertid vad avser lagbrott 
och allvarliga missförhållanden och regelöverträdelser se 2 § FHL). Saknas regleringar 
bedöms begränsningen av kritikrätten med hjälp av lojalitetsplikten som följer av 
anställningen.106 Arbetstagare som överskrider sin kritikrätt anses ha handlat illojalt och 
bryter således mot anställningsavtalet. Vid bedömningen av om en överträdelse skett och om 
den av arbetsgivaren vidtagna åtgärden (t.ex. uppsägning eller avskedet) är befogad tar 
domstolen hänsyn till ett antal omständigheter som ska utvecklas nedan.107 

Med arbetstagarens högre befattningsgrad höjs även den grad av lojalitet som arbetsgivare har 
rätt att ställa. Av arbetstagare med hög befattning är det inte ovanligt att arbetsgivaren har 
anledning att kräva att arbetstagaren avstår från att kritisera ledningsbeslut och ledningen 
åtgärder, i förhållande både till andra anställda av lägre befattning liksom inför allmänheten. 
Omvänt följer att arbetstagare av lägre befattning tillmäts en vidare kritikrätt som likväl inte 
får överskridas.108 Vid bedömningen av om arbetstagare ska anses ha en högre eller en lägre 
befattning är det främst den anställdes faktiska arbetsuppgifter som ska värderas och det är 
inte främst arbetstagarens titel eller hierarkiska plats som spelar in.109  

Även av arbetstagarens enskilda uppdrag inom ramen för anställningen kan följa viss 
differens i kritikrättens omfattning. I förhållande till andra anställda av likvärdig befattning 
anses fackliga förtroendemän och skyddsombud ha större frihet att kritisera och anmäla sin 
arbetsgivare till följd av uppdraget. Enligt domstolens bedömning i AD 1988 nr 162 ska 
                                                 
104 Se bland annat AD 1994 nr 79. 
105 Ds 2002:56 s. 316. 
106 AD 1994 nr 79 (domstolens bedömning av ”kritikrätten”). 
107 Ds 2002:56 s. 317 f. 
108 Ds 2002:56 s. 318 jfr AD 1982 nr 110 och AD 1987 nr 22 m.fl. 
109 Se bland annat AD 1982 nr 110. 
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skyddsombud uppbära en avsevärd frihet att kontakta myndigheter eller motsvarande i frågor 
om arbetsmiljö och säkerhet, utan att innan dess behöva diskutera detta förfarande med 
arbetsgivaren. Förtroendevalda kan å sin sida anses ha stor frihet att kritisera sin arbetsgivare 
relativt långtgående i enlighet med domstolens motivering i AD 1987 nr 65. 

Missförhållanden av större betydelse för arbetstagaren eller arbetstagarnas intressen 
(exempelvis arbetsmiljöfrågor), liksom graden av missförhållande innebär sannolikt en större 
frihet för arbetstagaren att agera obunden av lojalitetshänsyn för att exempelvis lämna en 
anmälan till behörig myndighet härom. Av betydelse är huruvida arbetstagaren har sökt 
åstadkomma rättelse av missförhållandet genom dialog med arbetsgivaren innan arbetstagaren 
har kontaktat myndigheten. Domstolen väger in både arbetsgivarens liksom arbetstagarens 
aktivitet för samverkan och konfliktlösning i sin bedömning. Arbetsgivarens passivitet till att 
möjliggöra att kritik framförs kan eventuellt ligga denne i fatet. 110 Att arbetsgivaren inför 
system för intern whistleblowing (se vidare i avsnitt 6.2.) kan vara en sådan typ av åtgärd som 
visar på strävan för samverkan i denna bemärkelse. Det förutsätter rimligtvis att arbetsgivaren 
inte uppenbart ignorerar anmälningar som görs.  

Vid mindre allvarliga överträdelser eller missförhållanden anser domstolen att arbetsgivaren 
normalt har en befogad anmodan om att arbetstagaren först vänder sig till arbetsgivaren eller 
behörig ställföreträdare för att påtala missförhållanden, innan arbetstagaren vänder sig till en 
myndighet. Vidare anses detta vara extra viktigt när arbetsgivarens verksamhet är beroende av 
tillstånd från myndighet och arbetstagarens anmärkningar mot arbetsgivaren kan komma att 
riskera dessa tillstånd. Däremot är det inte lika säkert att arbetsgivaren kan kräva hänvändelse 
till denne före anmälan till myndighet om arbetstagarens organisation redan har haft kontakt 
med arbetsgivaren utan att en rättelse av missförhållandet ägt rum.111 

Även riktigheten i de grunder på vilka arbetstagaren lämnar sin anmälan bör tillmätas 
betydelse i viss mån. Arbetstagaren bör rimligtvis inte kunna undgå arbetsrättsliga påföljder 
vid medvetet oriktiga anklagelser mot arbetsgivaren endast på grund av att arbetstagaren klätt 
anklagelserna i en anmälan till en myndighet. Detta gäller även under hänsyn till ILO:s 
konventionen (158) om uppsägning av anställningsavtalet på arbetsgivarens initiativ vars 
artikel 5 punkt c) anger att giltigt skäl för uppsägning av anställd inte föreligger på den 
grunden att den anställde bland annat har ingivit klagomål till behörig myndighet.112  

Graden och formen för den publicitet som arbetstagaren ger sin kritik kan också få betydelse, 
särskilt känsligt är det givetvis för arbetsgivaren om kritiken framförs i media eller till 
myndighet.113 Enligt arbetsdomstolen (AD 1994 nr 79) ska ett anställningsavtal i princip inte 
utgöra hinder för arbetstagares deltagande i debatter. Utgångspunkten ska vara att kritikrätten 
inkluderar en rätt att delta i debatter av allmänt intresse och för att uttrycka sina åsikter även 
om de avviker från arbetsgivarens. Arbetsgivaren bör i ett sådant fall inte vidta sanktioner mot 
arbetstagaren i fråga. Istället bör arbetsgivaren bemöta arbetstagarens yttranden genom att 

                                                 
110 Ds 2002:56 s. 319 ff. samt främst AD 1986 nr 95. 
111 Ds 2002:56 s. 319 ff. samt främst AD 1986 nr 95. 
112 SOU 1993:32 s 385 f. 
113 Fahlbeck, s. 100. 
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själv delta i debatten för att redovisa sin syn på förhållandet. Dock gäller även i sådana 
debatter det kan finnas gränser för vad som bör kunna tolereras med hänsyn till 
lojalitetsplikten. Domstolen poängterar även den viktiga skillnaden mellan att framföra kritik 
mot sin arbetsgivare och att bryta sin tystnadsplikt. Brott mot tystnadsplikten torde 
exempelvis inte kunna ursäktas, eftersom skadorna av sådant förfarande sällan kan repareras. 
Inte heller sådana debattinlägg som gjorts enbart i syfte att skada arbetsgivaren behöver 
accepteras. Parterna i anställningsförhållandet bör inte heller behöva utstå och tolerera 
allvarliga, osanna beskyllningar eller djupt kränkande tillmälen från motparten.114 

I några fall har domstolen beaktat förekomsten av godtagbar ursäkt för arbetstagarens 
handlande. I AD 1987 nr 65 hade domstolen bland annat att bedöma om arbetstagare som 
uttryckt att arbetsgivarens ledningsgrupp var ”åt helvete”, var att bedöma som överträdelse av 
kritikrätten och utgjorde illojalt beteende. Domstolen anförde att uttalandet fällts i hastigt mod 
i en spänd situation där arbetsgivaren och arbetstagarens meningar stod i strid med varandra. 

4.5. Arbetstagare med särskild roll 
Som redan redovisats i stycket ovan har vissa arbetstagare en utökad kritikrätt i och med att 
de utövar särskilda uppdrag på arbetsplatsen. Arbetstagare som åsyftas är främst fackliga 
företrädare s.k. förtroendevalda och arbetsmiljöombud s.k. skyddsombud. För uppdragen 
gäller särskilda regler utanför LAS som innebär vad man kan kalla en förstärkt position i 
förhållande till arbetsgivarens arbetsledningsrätt, nedan ska förhållandet och reglerna utredas.  

4.5.1. Förtroendevalda 
Rätten för enskilda arbetsgivare liksom arbetstagare att tillhöra arbetsgivar- respektive 
arbetstagarorganisation, även kallad föreningsrätten, stadgas i 7 § MBL. Regeln innebär en 
rätt att utnyttja medlemskapet i organisationen och verka för densamma och/eller att sådan 
organisation (fackförening eller arbetsgivarorganisation) bildas. Föreningsrätten styrks av 8 § 
MBL som föreskriver ett förbud mot att kränka föreningsrätten. En sådan kränkning 
föreligger om någon på arbetsgivar- eller arbetstagarsidan vidtar en åtgärd riktad mot någon 
på motpartens sida som antingen innebär skada och som beror på att personen har utnyttjat sin 
föreningsrätt, alternativt att åtgärden har skett i syfte att förmå personen i fråga att inte 
utnyttja sin föreningsrätt. Föreningsrätten ger således ett stärkt skydd för samtliga som är 
anslutna till en arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation och som utövar sin rätt härmed.  

Utöver dessa regler som styrker utövandet av föreningsrätten finns reglerna om fackliga 
förtroendemän. Bestämmelserna i lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på 
arbetsplatsen (förtroendemannalagen eller FML) tillerkänner förtroendevalda en förstärkt rätt 
att utöva dennes uppdrag i förhållande till arbetsgivaren och dennes arbetsledningsrätt. För att 
en förtroendevald facklig representant ska omfattas av förtroendemannalagen måste denne ha 
utsetts av en arbetstagarorganisation att företräda de anställda på en arbetsplats i frågor som 
rör förhållandet till arbetsgivaren eller andra frågor som hänför sig till facklig verksamhet. Ett 
ytterligare krav är att den fackliga organisationen som har kollektivavtal med arbetsgivaren 

                                                 
114 AD 1994 nr 79 (domstolens bedömning av ”överskridande av kritikrätten?”). 
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måste underrätta arbetsgivaren om det fackliga uppdraget.115  På mindre arbetsplatser där det 
inte finns någon lokal fackklubb etablerad trots att arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal 
blir regeln i 3 § 2 st. FML av betydelse som anger att regionala förtroendevalda har 
tillträdesrätt till andra arbetsplatser än den egna. Arbetsgivaren på respektive arbetsplats är 
således skyldig att bereda den förtroendevalda tillträde samt låta denne få insyn i 
verksamheten som bedrivs där i den omfattning som krävs för att fullgöra uppdraget.116 
Arbetsgivare måste därmed acceptera att personer som inte är bundna av den lojalitetsplikt 
som arbetsgivarens egna anställda har att beakta får insyn i verksamheten.  

Detta kan för arbetsgivaren innebära en utsatt ställning, bland annat i och med att de 
förtroendevalda kan vara anställda på arbetsplatser där konkurrerande verksamhet bedrivs. 
Enligt 9 a § FML finns därför en möjlighet för arbetsgivaren att begära förhandling med 
arbetstagarorganisationen om att belägga den förtroendevalda med tystnadsplikt avseende den 
information som denne fått del av i sitt uppdrag (det gäller endast i privat sektor). Beläggs 
förtroendevald med tystnadsplikt över viss information kan informationen ändå föras vidare 
till styrelseledamot i arbetstagarorganisationen. Har så skett gäller tystnadsplikten avseende 
informationen även för styrelseledamöterna. En förtroendevald som brutit sin tystnadsplikt 
kan däremot inte bli åtalad för brott mot tystnadsplikten. Inte heller kan arbetsgivaren vidta 
arbetsrättsliga åtgärder mot förtroendevald som inte är anställd hos arbetsgivaren i fråga. 
Däremot kan fackföreningen bli skadeståndsskyldig för förtroendemannens handlande.117 

Liknande regler avseende fackliga representanter och rätten till information om verksamheten 
för arbetstagarorganisation i förhållande till vilken arbetsgivaren är bunden av finns i MBL. 
Enligt 19 § MBL har den fackliga organisationen rätt till information om verksamhetens 
produktionsmässiga och ekonomiska utveckling liksom om riktlinjerna för personalpolitiken. 
Arbetsgivaren skall även bereda arbetstagarorganisationen tillfälle att granska räkenskaper 
och andra handlingar som rör arbetsgivarens verksamhet, i den omfattning som behövs för att 
tillvarataga medlemmarnas gemensamma intressen i förhållandet till arbetsgivaren. Enligt 21 
§ MBL, som 9 a § FML också hänvisar till, har arbetsgivaren rätt att begära förhandling om 
att fackliga representanter åläggs en tystnadsplikt. Det kan bli aktuellt om det kan antas att det 
utan tystnadsplikt skulle finnas risk för att någon av parterna drabbas av väsentlig skada. Det 
kan bland annat avse skada i konkurrenshänseende. Kommer parterna inte överens finns det 
en ytterligare möjlighet för arbetsgivaren att påbjuda tystnadsplikt genom att väcka talan om 
sådan vid domstol. Bestämmelserna gäller endast för den privata sektorn.118 

4.5.2. Skyddsombud 
Skyddsombud som utses bland de anställda på en arbetsplats, alternativt i vissa fall regionalt, 
enligt 6 kap 2 § AML119, ska företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och har i och med sitt 
uppdrag rätt att ta del av handlingar och erhålla upplysningar för att utföra sin verksamhet, se 

                                                 
115 Se 1 § förtroendemannalagen.   
116 Prop. 1989/90:157 s. 8 ff. och 21. 
117 Prop. 1989/90:157 s. 14 ff. 
118 Prop. 1989/90:157 s. 14 ff. och prop. 1975/76:105 s. 453 f. 
119 Arbetsmiljölag (1977:1160). 
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6 kap 4 och 6 §§ AML. Skyddsombudet kan enligt 6 kap 6 a § AML påkalla kontroll av 
förhållandena inom skyddsområdet. Skyddsombud utses av den lokala arbetstagarorganisation 
som är eller brukar vara bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren och om sådan 
saknas utses skyddsombud av arbetstagarna. Skyddsombud får inte hindras från att fullgöra 
sina uppgifter enligt 6 kap 10 § AML. Enligt bestämmelsen gäller att regionala skyddsombud 
som inte är anställda på arbetsplatsen där de ska utföra sitt regionala uppdrag, ska beredas 
tillträde till arbetsplatsen i den mån som krävs för att de ska kunna fullgöra sitt uppdrag. 

I sitt uppdrag kan följaktligen skyddsombudet komma över information som kan vara känslig 
för arbetsgivaren i exempelvis konkurrenshänseende. De som verkar som skyddsombud eller 
medlem i sådan skyddskommitté som avses i 6 kap 8 § AML på en arbetsplats kan i vissa fall 
ha att beakta tystnadsplikt enligt 7 kap 13 § AML. Enligt denna bestämmelse får 
skyddsombud inte obehörigen röja eller utnyttja vad denne under uppdraget fått veta om 
yrkeshemligheter, arbetsförfaranden, affärsförhållanden, enskildas personliga förhållanden 
eller förhållande av betydelse för landets försvar. De har däremot rätt att rådgöra med 
respektive facklig organisation. Föreligger tystnadsplikt över de diskuterade uppgifterna 
gäller tystnadsplikten även för de som genom diskussionen fått reda kunskap om uppgifterna. 

4.5.3. MBL, FML och AML i förhållande till LAS 
Skyddet för föreningsrätten i MBL innebär att arbetstagare som sägs upp med anledning av 
utövande av föreningsrätten kan få uppsägningen ogiltigförklarad inte bara enligt regeln i 
LAS om domstolsprövning av saklig grund för uppsägning, utan även enligt MBL. MBL ger 
som bekant ett utökat skydd för arbetstagare som utövar sin föreningsrätt, främst i och med att 
arbetsgivaren förbjuds kränka föreningsrätten genom att vidta sådana åtgärder som beskrivs i 
8 § MBL. Arbetsgivaren har enligt 8 § MBL inte rätt att vidta åtgärder så som till exempel 
omplacering eller uppsägning av arbetstagare som kan härledas till dennes utövande av 
föreningsrätten, det vill säga dennes fackliga medlemskap och/eller verksamhet.120 Om 
kränkning av arbetstagares föreningsrätt åberopas enligt 8 § MBL ankommer det emellertid 
på arbetstagarsidan att visa sannolika skäl för att en kränkning av föreningsrätten har 
förekommit. De måste göra sannolikt att åtgärden som arbetsgivaren vidtagit har syftat till att 
förmå arbetstagaren att inte utnyttja sin föreningsrätt eller att ingripa mot denne på grund av 
att föreningsrätten har utnyttjats. Om så sker övergår bevisbördan på arbetsgivaren att styrka 
att denne haft skälig anledning till att vidta åtgärden oberoende av föreningsrättsfrågan.121 
FML innehåller ett skydd mot att förtroendevald hindras att utföra sitt uppdrag men det 
saknas särskilda regler till skydd mot uppsägning eller avsked av fackligt förtroendevalda, 
utöver det allmänna skyddet i MBL och LAS mot obefogade uppsägningar och avsked. I 
förarbetena till FML anges dock att det bör ställas stränga krav på bevisning som åberopas av 
arbetsgivare som grund för uppsägning av en facklig förtroendeman.122 Som redogjorts för 
tidigare har dessutom fackliga förtroendemän och skyddsombud, i förhållande till andra 
anställda, en något större frihet att kritisera och anmäla sin arbetsgivare till följd av 

                                                 
120 Gärde, s. 241 f. 
121 Se AD 2001 nr 33. 
122 Prop. 1974:88 s. 159. 
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uppdraget.123 Så som beskrivits ovan gäller även att de förtroendemän som har regionala 
uppdrag kan ha rätt till insyn i verksamhet under arbetsgivare som de inte själva är anställda 
av. Dessa förtroende män kan således inte utsättas för arbetsrättsliga åtgärder från den 
aktuella verksamhetens arbetsgivaren med anledning av vad de rapporterar om verksamheten. 

Av intresse i sammanhanget är AD 1988 nr 162. Målet gällde en arbetstagare som arbetade 
som hissmontör och även hade uppdrag som förtroendeman. Arbetstagaren blev uppsagd efter 
att ha anmält allvarliga säkerhetsrisker i arbetet med installationen av hissar. Uppsägningen 
ogiltigförklarades av AD i och med att giltig grund för uppsägning ansågs saknas samt att 
uppsägningen inneburit en föreningsrättskränkning eftersom uppsägningen föranletts av 
utövande av föreningsuppdraget. Arbetsgivaren vägrade finna sig i ogiltigförklaringen och 
fick enligt 39 § LAS betala skadestånd för detta. Förtroendemannens fackförbund lämnade 
därefter in en ny stämningsansökan med anledning av att de ansåg att arbetsgivaren tillämpat 
39 § LAS för att upplösa anställningsförhållandet och således hade gjort sig skyldig till en 
föreningsrättskränkning. Ärendet förliktes emellertid varför AD inte fick tillfälle att utlåta sig 
om rättsläget. 39 § LAS är utformad på ett sätt som inte gör skillnad på eller lägger vikt vid de 
specifika skäl som arbetsgivaren har för att vägra rätta sig efter en dom.  

Stellan Gärde anger i sin skrift Arbetsrättslig modell för skydd för whistleblowers att han 
anser att föreningsrättsskyddet i MBL är att betrakta som en speciallag som äger företräde 
framför LAS och att ogiltighetsreglerna i MBL bör kunna tillämpas på åtgärder som innefattar 
tillämpningen av 39 § LAS. I förarbetena till lagarna behandlas inte förhållandet mellan 39 § 
LAS och MBL. AD har ännu inte prövat frågan om tillämpningen av 39 § LAS kan innebära 
en föreningsrättskränkning.124 Däremot utesluter inte AD att en tillämpning av 39 § LAS kan 
innefatta en föreningsrättskränkning. Det framgår av AD 2006 nr 100 där denna fråga var 
uppe för prövning. AD fann emellertid att arbetstagarorganisationen inte gjort sannolikt att 
arbetsgivarens syfte med åtgärden var föreningsrättskränkande varför bedömningen 
avstannade där och talan om föreningsrättskränkning avslogs. AD avvisade dock inte 
uppslaget att en tillämpning av 39 § LAS skulle kunna innebära en föreningsrättskränkning. 

Arbetstagare med speciella uppdrag har rätt till viss insyn i verksamheten men även i viss 
mån ett större ansvar. Syftet är att de ska samråda med arbetsgivaren över missförhållanden. 
Däremot har de även en vidare kritikrätt i och med sitt uppdrag och ett i viss mån, vidare 
skydd än andra arbetstagare. De bör kunna fungera som en intern kanal för whistleblowing 
och bör även sedermera kunna fungera som externa whistleblowers. Viktigt är emellertid att 
det som anges vara ett förstärkt skydd för dessa arbetstagare med vissa särskilda uppdrag, 
delvis urholkas av 39 § LAS. Bestämmelsen ger arbetsgivare möjlighet att köpa ut 
arbetstagare, även om de omfattas av andra arbetsrättsliga regler än LAS. De särskilda 
bestämmelserna utanför LAS urholkas således på samma sätt som 7 och 18 §§ LAS urholkas, 
vilka ansetts vara det främsta skyddet för whistleblowers.  

Det är inte i första hand möjligheten för arbetsgivaren att använda 39 § LAS som urholkar 
skyddet för anställningen utan snarare arbetstagarnas vetskap om möjligheten. Arbetstagarna 
                                                 
123 AD 1988 nr 162 och AD 1987 nr 65. 
124 Gärde, s. 241 ff. 
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vet att de kan förlora sin anställning även om de har rätt att rapportera missförhållanden och 
skulle kunna få en uppsägning eller ett avsked ogiltigförklarat av domstol. I tider av högre 
arbetslösheten när konkurrensen på arbetsmarknaden är hög måste risken att förlora sin 
anställning (trots att möjlighet till skadestånd finns) uppfattas som ett större hot och en större 
problematik för arbetstagaren än annars. I företag som inte har vida ekonomiska resurser kan 
skyddet för arbetstagares anställning möjligen te sig något starkare.  

4.6. Kollektivavtalsregleringar 
Det står arbetsmarknadens parter fritt att genom överenskommelse i anställningsavtalet eller i 
kollektivavtal utvidga yttrandefriheten för arbetstagare i förhållande till den begränsning som 
lojalitetsplikten (i och med anställningsavtalet) innebär. Sådana överenskommelser kan i 
princip utformas så som parterna anser bäst under förutsättning att de inte kränker 
arbetstagarens rättigheter enligt LAS (tvingande regler). I rapporten Whistleblowing – 
Förutsättningar och skydd för dem som slår larm om korruption och andra oegentligheter 
rekommenderar Transparency International125 att så länge inget lagstadgat meddelarskydd 
finns för whistleblowers som avslöjar missförhållanden på arbetsplatser i privat sektor bör 
arbetsgivare och arbetstagare uppmanas att sluta kollektivavtal som garanterar ett 
meddelarskydd.126 Även TCO framhåller i sin handbok Rätten att slå larm – En handbok om 
yttrandefriheten på jobbet – råd för whistleblowers att tydliga och stabila regleringar till stöd 
för whistleblowers bör erbjudas genom kollektivavtal, anställningsavtal eller företagspolicys 
om lagstöd saknas.127 

Trots att uppsatsen främst avser att skildra regleringar som berör privatanställda i privat 
sektor utanför offentligt finansierad verksamhet ska här beskrivas kollektivavtal som träffats 
mellan arbetstagarorganisation och privata arbetsgivare som berör anställda i offentligt 
finansierad verksamhet. Detta sker i ambition att visa på att avsaknaden av lagregleringar 
avseende whistleblowing i privat sektor lämnar öppet för avtalsfrihet för arbetsmarknadens 
parter. Det finns endast mycket få exempel på sådana överenskommelser varför kollektivavtal 
för anställda i offentligt finansierad verksamhet här ska beskrivas.  

Fackförbundet SKTF128 som nu mer namnges Vision, tecknande under år 2011 ett nytt 
kollektivavtal med det privata vårdföretaget Capio och Capios svenska dotterbolag. 
Kollektivavtalet innebär att företagets personal som är anställda i privat vårdbolag 
tillerkändes meddelarfrihet genom avtalet. Avtalet ska även innebära efterforskningsförbud 
och förbud mot repressalier, likt reglerna om meddelarskydd för offentliganställda. En 
begränsning föreligger emellertid enligt FHL när det gäller företagshemligheter, eftersom 
vårdbolaget är ett aktiebolag.129 Gunnar Németh, dåvarande VD för Capio, uttalade i en 
kommentar till kollektivavtalets tillträdande, att Capios ledning har samma intresse som 
                                                 
125 Transparency International (TI) är ett globalt nätverk av ideella organisationer för bekämpning av korruption 
med huvudsäte i Berlin. Transparency International Sverige är TI:s svenska avdelning som bedriver en bred 
opinionsbildning för att sprida kunskap om korruptionens skadliga verkningar och verkar för transparens inom 
både offentlig och privat sektor. 
126 Larsson, s. 8. 
127 Slorach m.fl., s. 10 ff. 
128 Sveriges kommunaltjänstemannaförbund. 
129 Vision, Klart med meddelarfrihet i Capio, 2011-08-01. 
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facket av hög kvalité. Vidare var en förhoppning att avtalets skulle leda till bättre vård, men 
även goodwill för företaget.130 Under år 2012 träffade Vision även lokalt kollektivavtal om 
meddelarfrihet och meddelarskydd med Carema Care AB med dotterbolag. Kollektivavtalet 
avser ge större möjligheter för personal att slå larm om missförhållanden och i längden ge en 
bättre arbetsmiljö med öppet arbetsklimat som ska motverka maktmissbruk, ökad delaktighet 
och arbetsglädje. Dessa skrivregleringar i kollektivavtalen har ännu inte prövats i domstol 
varför rättsläget gällande dessa typer av kollektivavtalsregleringar inte står helt klart.131 

Kollektivavtalen påvisar den möjlighet som arbetsmarknadens parter har att träffa egna 
överenskommelser som reglerar whistleblowing samt arbetstagares liksom arbetsgivares 
rättigheter och skyldigheter i sådana situationer. 

5. Näringslivets självregleringar 

5.1. ICC: uppförandekod för bekämpning av utpressning och mutor 
Internationella handelskammaren (ICC)132 är näringslivets världsorganisation, vars medlem-
mar består av företag och näringslivsorganisationer i över 130 länder. Organisationen avser 
främja ekonomisk frihet, fri handel och konkurrens samt verka för harmonisering av regler 
och rutiner genom självregleringar och uppförandekoder som sätter upp etiska standarder.133 
En av de uppförandekoder som ICC:s korruptionskommitté arbetat fram är "Bekämpa 
utpressning och mutor: ICC:s uppförandekod och rekommendationer", som avses användas 
för självreglering av näringslivet mot bakgrund av gällande nationell lagstiftning. Koden ska 
motverka mutor och utpressning genom att ange generella riktlinjer för god affärssed inom 
näringslivet. Intressant ur whistleblowing-synpunkt är bland annat artikel 7 som 
rekommenderar företagen att införa omfattande policys som avspeglar kodbestämmelserna 
och företagens särskilda förhållanden och affärsmiljö. Dessa policys ska enligt artikelns punkt 
b) erbjuda konfidentiella kanaler för att ta upp frågor, få råd eller rapportera om överträdelser 
utan att det ska medföra rädsla för repressalier.134 Artikeln anger förvisso inte vem kanalerna 
ska upprättas för och kräver inte heller skydd mot repressalier, men en trolig tolkning är att 
den avser att företagen ska ge arbetstagare och tjänstemän möjligheter och uppmuntran att 
anmäla utpressning och mutor (och eventuellt liknande missförhållanden). Artikeln måste i 
vart fall uppfattas som att rädsla för repressalier på grund av anmälan om oegentligheter av 
denna typ som nämns i koden ska motverkas. Koden riktar sig till näringslivet som sådant 
varför den är av betydelse för privat sektor, koden saknar emellertid rättslig bindande verkan.   

5.2. OECD Guidelines for Multinational Enterprises 
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (eng. Organisation for Economic 
Co-operation and Development; OECD) är en internationell organisation för samarbete 
                                                 
130 Norrby, Ann Vi hoppas att fler får meddelarskydd, 2011-06-16. 
131 Strandhäll, Annika, Vision Bra med kollektivavtal om meddelarfrihet, 2012-03-19. 
132 ICC, eng. International Chamber of Commerce, har högsta konsultativa status hos FN och för dialoger med 
andra internationella organ såsom Världshandelsorganisationen (WTO), Internationella Teleunionen (ITU) och 
Världstullorganisationen (WCO). 
133 ICC "Om ICC" http://www.icc.se/. 
134 ICC "Bekämpa utpressning och mutor: ICC:s uppförandekod och rekommendationer" .  
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mellan industriella länder, med målsättningen att genom gemensamma policys och riktlinjer 
främja den ekonomiska och sociala välfärden i världen. Organisationen fungerar som ett 
forum där regeringar kan mötas för att dela erfarenheter och söka lösningar.135  

OECD Guidelines for Multinational Enterprises136 är en av de riktlinjer som organisationen 
arbetat fram. Dessa är frivilliga, icke rättsligt bindande, principer och standards för vad som 
kallas ansvarsfullt företagande, främst riktade till multinationella företag. Avvikelser från 
riktlinjerna kan generera ett från OECD offentligt uttryckt missnöje. Riktlinjerna föreskriver 
bland annat att företag bör avstå från diskriminerande och disciplinära åtgärder mot anställda 
som lämnar seriösa rapporter om lagstridiga händelser, händelser i strid med riktlinjerna eller 
företagets policys, till ledning, lämpligt organ eller behörig myndighet.137 

6. Arbetsgivarens ensidiga regleringar  

6.1. Interna policys 
Som tidigare anförts innebär arbetsledningsrätten en vid frihet för arbetsgivaren att ensidigt 
fatta beslut beträffande anställningsförhållandet, inkluderat att avfatta förhållningsregler och 
att upprätta ordningsregler för arbetsplatsen (vissa begränsningar kan finnas, se närmre i 
avsnitt 4.3.).138 Arbetsgivaren kan även genom ordningsregler och policys reglera hur och 
vem på arbetsplatsen som ska handha mediala kontakter och liknande.139  

I en artikel i Dagens Juridik uppmanar advokater från Baker & McKenzie Advokatbyrås 
arbetsrättsgrupp arbetsgivare att införa policys med tydliga instruktioner om hur anställda bör 
hantera användningen sociala medier på och utanför arbetsplatsen i förhållande till 
arbetsgivaren. Policys menar man i artikeln blir viktiga för att förebygga skador som kan 
uppstå om arbetstagare i sociala medier obetänksamt uttalar sig om arbetsplatsen, företaget 
eller arbetsgivaren på ett sätt som innebär badwill för företaget. 140  

Att uttala sig i media på ett sätt som kan skada arbetsgivaren kan utan policys härom vara 
otillåtet till följd av lojalitetsplikten. Lojalitetsplikten (avsnitt 4.4.) visar på vad som anses 
vara acceptabelt i anställningsförhållandet och bestämmer vilka arbetsrättsliga åtgärder som 
kan vidtas i fall av illojalitet dvs. när det kan vara befogat med uppsägning eller avsked. Den 
preventiva effekt som det medför är inte tillräcklig menar artikelförfattarna. Att arbetsgivaren 
får rätt i en arbetsrättstvist som ofta löses långt efter att skadan uppkommit, reparerar många 
gånger inte skadan som ett företag kan ha lidit på grund av den badwill som följt arbetstagares 
agerande. I artikeln framhålls att mediapolicys avses verka förebyggande genom förtydligad 

                                                 
135 OECD "About the OECD - Our mission" http://www.oecd.org/about/. 
136 OECD Guidelines for Multinational Enterprises. 
137 OECD Guidelines for Multinational Enterprises s. 19 punkt 9. 
138 Källström och Malmberg, s. 190 f. 
139 Se 1988/89:LU30 Bilaga 3 och 4. 
140 Nelhans och Zetterström "När skadan väl skett i sociala media är det för sent för arbetsgivaren"  2012-09-06. 
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information om vad som är accepterat eller inte och anställda ska på så sätt uppmanas att 
tänka över sin användning av sociala media. Även whistleblower-policys rekommenderas.141 

Så som anförts under avsnitt 4.4. om lojalitetsplikten innebär den omfattande avtalsfriheten i 
privat sektor att det finns långtgående möjligheter att genom avtal och till viss del genom 
ensidiga föreskrifter från arbetsgivarens sida utsträcka lojalitetsplikten genom utökad 
tystnadsplikt och inskränkt kritikrätt. I praxis gäller, så som beskrivits i avsnitten under 4.4. 
att desto mer som är reglerat på detta sätt, desto mer har arbetstagaren att beakta, under 
förutsättning att bestämmelserna inte är oskäliga. Lagstridiga beteenden ska emellertid inte 
kunna skyddas genom ordningsföreskrifter och policys. I vilken utsträckning policys kan 
verka preventivt till förmån för företagets rykte bör i brist på andra belägg bäst kunna 
utvärderas utifrån lojalitetspliktens effekter. Förmodligen kan mediapolicys fungera som en 
utsträckning av lojalitetsplikten, men någon ytterligare vinst bör arbetsgivaren knappast 
kunna räkna med. Däremot gäller att den arbetsgivare som vill freda sig mot badwill till följd 
av arbetstagares oaktsamma mediala ageranden har stora möjligheter att föreskriva vilka 
regler som ska gälla för mediala kontakter inom ramen för anställningen. Av praxis142 
framgår dock att arbetsgivaren bör vara mycket tydlig i sina föreskrifter för att med framgång 
kunna åberopa dessa mot arbetstagaren i en tvist, arbetstagaren bör också med tydlighet ha 
uppmärksammats på vad som gäller. Att belägga arbetstagare med ett totalt förbud mot att ha 
kontakt med media bör emellertid inte anses vara skäligt eller förenligt med den goda sed på 
arbetsmarknaden som arbetsgivaren har att beakta i sin arbetsledningsrätt.143 Med hänsyn till 
AD 2012 nr 25 (se närmre i avsnitt 4.4.) är det troligt att arbetsgivaren har rätt att föreskriva i 
vilken utsträckning och i vilka avseenden som arbetstagaren får yttra sig om arbetsgivaren 
och företaget. I AD 2012 nr 25 hade som bekant arbetsgivaren rätt att kräva att arbetstagaren 
uteslöt information om anställningen och arbetsgivaren i samband med yttranden och 
uppgiftslämnande på arbetstagarens fritid. 

6.2. Whistleblowingsystem 
Från den 1 november 2010 gäller enligt Datainspektionens föreskrift DIFS 2010:1 att det utan 
särskilt anstånd för bolag är möjligt att behandla uppgifter i s.k. whistleblowingsystem dvs. 
rapporteringskanaler som inrättas i syfte att underlätta för anställda att anmäla misstänkta 
brott mot såväl bolagets egen uppförandekod som mot nationell lag. Kanalerna kan bestå i e-
postadresser, telefontjänster eller webbplatser genom vilka uppgifter om brottsmisstankar 
avseende enskilda personer insamlas, registreras och behandlas för att sedan bedömas.144  

Över hundra av de större företagen i Sverige hade i början av år 2011 infört whistleblowing-
system med någon typ av anmälningsfunktion dit anonyma anställda kan rapportera om 
korruption eller andra missförhållanden på arbetsplatsen.145 Bakgrunden till utvecklingen 
förklaras främst av att alla bolag i amerikanska koncerner enligt amerikanska regler förväntas 

                                                 
141 Nelhans och Zetterström "När skadan väl skett i sociala media är det för sent för arbetsgivaren"  2012-09-06. 
142 Se bland annat AD 1994 nr 79. 
143 Se fotnot 76. 
144 Datainspektionen, Ansvaret för personuppgifter som hanteras i system för whistleblowing, s. 4. 
145 Fock, Johan Den välkomna visslingen, Lag & Avtal 2011-01-27. 
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ha whistleblowingsystem, liksom deras svenska dotterbolag. Samma sak gäller bolag som 
noteras på den amerikanska börsen. Idag efterfrågas systemen även av andra företag.146  

Bolag som vill använda s.k. whistleblowingsystem, där uppgifter om lagöverträdelser kan 
förekomma, måste följa bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) och särskilda 
förutsättningar som beskrivs i föreskriften DIFS 2010:1.147 9 § PuL uppställer grundläggande 
krav som gäller för behandling av personuppgifter som bolagen måste följa. Framför allt 
innebär PuL att laglig grund för behandlingen av uppgifterna måste finnas och att tillräcklig 
information måste lämnas till de registrerade. Behandlingen får inte heller strida mot svensk 
arbetsrätt eller gällande kollektivavtal och måste följa god sed på svensk arbetsmarknad.148  

Villkoren som uppställs för behandling av uppgifter i whistleblowingsystem enligt 
Datainspektionens föreskrift DIFS 2010:1 innebär bland annat att rapporteringen endast får 
omfatta allvarliga oegentligheter som rör bokföring, intern bokföringskontroll, revision, 
mutor, brottslighet inom bank- och finansväsen, eller andra allvarliga oegentligheter som rör 
bolagets eller koncernens vitala intressen. Det kan dock även handla om allvarliga 
oegentligheter som rör enskildas liv och hälsa, så som till exempel allvarliga miljöbrott, stora 
brister i säkerheten på arbetsplatsen och mycket allvarliga former av diskriminering och 
trakasserier. En ytterligare begränsning för rapporteringen i svenska whistleblowingsystem 
enligt föreskriften är att rapporteringen endast ska avse oegentligheter som begåtts av 
personer i nyckelpositioner eller ledande ställning inom det egna bolaget eller koncernen.  

För företagsledningen kan införande av sådana system innebära positiva effekter inte bara 
genom att maktmissbruk inom ledningen förebyggs, användandet av systemen visar även att 
företaget beaktar de internationella rekommendationer, konventioner och överenskommelser 
som rekommenderar sådana interna whistleblowingsystem. Många av rekommendationerna 
föreskriver även att extern whistleblowing bör anses acceptabelt eller bör i vart fall inte leda 
till disciplinåtgärder för arbetstagare som larmar externt, om interna system för rapportering 
av missförhållanden saknas. Företagen kan således genom whistleblowingsystem inte bara 
öka sina chanser att få information om olägenheter på arbetsplatsen genom att arbetstagarna 
känner sig trygga i rapporteringen genom den anonymitet som systemen erbjuder, men även 
erhålla viss trygghet i att extern whistleblowing kan bli sett som obefogat när interna kanaler 
för rapportering erbjuds. Genom interna rapporteringssystem kan företagen undvika offentliga 
skandaler eftersom missförhållanden kan uppmärksammas internt och åtgärdas utan offentlig 
kännedom om varken arbetet med olägenheterna eller deras existens. Systemen kan även 
innebära att företagen köper sig tid för åtgärder av missförhållanden. Missförhållanden som 
offentliggörs måste vanligen åtgärdas mycket snabbt för att företagets goodwill inte ska 
raseras på grund av den offentliga kännedomen om missförhållandet.  

För arbetstagarna bör systemen innebära viss trygghet i och med att anmälan ska kunna ske 
anonymt. Emellertid blir extern whistleblowing än mer svårtillgängligt. Även utan interna 

                                                 
146 Datainspektionen, Ansvaret för personuppgifter som hanteras i system för whistleblowing, s. 5. 
147 Datainspektionen, Ansvaret för personuppgifter som hanteras i system för whistleblowing, s. 4. 
148 Se vidare om de grundläggande kraven för personuppgiftsbehandling enligt 9 § PuL och angående 
information 23-25 §§ PuL. 
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whistleblowingsystem innebär lojalitetsplikten, som diskuterats tidigare, att arbetstagare 
förväntas rådgöra med sin arbetsgivare angående missförhållanden innan ett offentliggörande 
av olägenheter kan ske. Whistleblowingsystemen kan innebära att när arbetstagaren väl gjort 
en intern anmälan så återstår det i princip att vänta på förbättring. Företag som använder dessa 
system förväntas utreda de anmälningar som gjorts genom systemet på erforderligt vis, varför 
förändring inte sker över en natt. Arbetstagare som anser att detta dröjer, till skada för andra, 
har troligen en mindre möjlighet att hävda sin rätt att, trots pågående internutredning (som 
arbetstagaren troligen inte har insyn i) offentliggöra missförhållanden.  

Trots att dessa whistleblowingsystem upprättas för att arbetstagarna ska erhålla en möjlighet 
att vara anonyma i sin rapportering av olägenheter, så finns för privata arbetsgivare inget  
efterforskningsförbud. Arbetsgivare som söker efterforska anmälarens identitet i de anonyma 
systemen kan inte enligt svensk rätt straffas för detta. Inte heller vid extern whistleblowing till 
en journalist hindras arbetsgivaren att söka efterforska källan men i och med meddelarfriheten 
har journalisterna enligt 3 kap. 3 och 5 §§ TF tystnadsplikt i förhållande till uppgiftslämnaren. 

7. Avslutande konklusioner 

7.1.  Trygghet i anställningen 
Så som redovisats i arbetet ger yttrandefriheten inget direkt skydd mot privata arbetsgivares 
efterforskning eller repressalier. Den europarättsliga praxis som redovisats under avsnitt 3.4.1. 
ger möjligen anledning till teoribildning om en utveckling mot stärkt skydd med anledning av 
rätten till yttrandefrihet även i privat sektor. Detta underblåses i viss mån av de internationella 
konventioner, resolutioner och stadgar som redovisats i uppsatsen, som inte avser göra 
skillnad på privat och offentlig sektor.149 Utvecklingen är emellertid beroende av Europa-
domstolens framtida praxis och i förlängningen beroende av svensk domstolspraxis. Således 
bör inte alltför stor tillit läggas vid en sådan utveckling. För svensk del är det av vikt att 
beakta att flera konventioner och stadgar som kan antas avse ge ett utökat skydd för 
anställningen i fall där arbetstagare kritiserar, anmäler eller öppet uttalar sig om arbetsplatsen, 
anställningen eller arbetsgivaren, redan är antagna av staten Sverige. Svensk rätt, främst 7 § 
LAS och grundlagsskydd, uppfyller enligt regeringens bedömningar konventionernas och 
stadgarnas krav på skydd för arbetstagare, varför svensk rätt inte har ändrats med anledning 
av nämnda internationella instrument150. 7 § LAS ger emellertid i praktiken inte alltid ett 
skydd för anställningen. Tvärtom redovisas i avsnitt 5.7.3. att 39 § LAS ger en möjlighet för 
arbetsgivare som har råd, att köpa ut arbetstagare, som kan bli av med sin anställning utan att 
saklig grund enligt 7 § LAS redovisas, med ett engångsvederlag som kompensation. Samma 
möjlighet finns för att undergräva det speciella skydd som stadgats för verksamhet som 
anställda med särskilda uppdrag avses genomföra bland annat för att skapa god arbetsmiljö 
och påkalla åtgärder av missförhållanden. Något egentligt lagskydd för anställningen i sig kan 
inte uppfattas, även om arbetsgivaren inte utan vidare kan göra sig av med anställda. 
Historiskt har arbetstagarens roll i anställningen som byggt på subordination under 

                                                 
149 Se närmre i avsnitt 3.3. samt i avsnitten under 4.2. 
150 Se närmre i avsnitten under 4.2. 
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arbetsgivarens vida arbetsledningsrätt stärkts främst genom överenskommelser mellan 
arbetsmarknadens parter. Likt avsaknaden av ett egentligt skydd för anställningen i fall av 
whistleblowing, saknar svensk rätt också regler som hindrar att ett skydd för anställningen 
byggs genom kollektivavtal. Kollektivavtalens avsaknad av whistleblowing-regleringar kan 
anses bidra till det whistleblowing-klimat i svensk privat sektor som redovisats i uppsatsen. 

7.2. Arbetsgivarens arbetsledningsrätt 
Privata arbetsgivare lämnas stor möjlighet att reglera arbetstagarens handlingsramar i 
anställningen. Vissa internationella rekommendationer, stadgar och konventioner kan till och 
med uppfattas som en uppmuntran till utökade regleringar av anställningsförhållandet. De 
internationella instrument som avses ger direkta anvisningar till arbetsgivare att inrätta 
fungerande interna whistleblowing-kanaler. Instrumenten kan antas ha utformats i avsikt att 
främja arbetstagares möjligheter att påtala missförhållanden utan att behöva erfara rädsla eller 
risk för repressalier. Som diskuterats under avsnitt 6.2. kan de interna whistleblowing-
systemen emellertid i praktiken leda till att företagen kan undgå badwill utan att egentligen 
omgående inleda åtgärder avseende de missförhållanden som arbetstagarna erfar, vilket 
vanligtvis inte är en möjlig ekvation vid extern whistleblowing. Arbetsgivarens ibland utsatta 
situation är emellertid viktig att inte förringa. Oaktsamma uttalanden från arbetstagares sida 
kan med stor sannolikhet i ett medialt samhälle få stora efterverkningar. Före tiden för de 
sociala nätverksmediernas stora genomslag kan det ha varit lättare att göra skillnad på 
uttalanden som var avsedda att få spridning genom offentliggörande och vilka som inte var 
det. Ett rimligt antagande är att den tidens uttalanden i media var avsedda för spridning. Idag 
kan en inte helt genomtänkt statusuppdatering på facebook eller ett blogginlägg komma att få 
långt större spridning än vad som från början var avsett. Innebär uppmärksammandet badwill 
för företaget kan uttalandet komma att stå arbetstagaren dyrt enligt svensk rättspraxis. Det 
gäller i vart fall om arbetsgivaren varit tydlig i sina ordningsregler och instruktioner (som 
medges i och med arbetsledningsrätten) över hur sociala medier ska hanteras av anställda i 
förhållande till företaget. Som läsaren kan dra sig till minnes, desto mer som är reglerat utan 
att gå utanför god sed, desto större är arbetstagarens ansvar gentemot arbetsgivaren.    

Vad privata arbetstagare i vart fall alltid bör kunna göra gällande är rätten att rapportera 
missförhållanden som de haft fog för att anta föreligger, i vart fall om de innan ett offentligt 
larmande sökt nå förändring genom intern hänvändelse. Den interna hänvändelsen bör utgöra 
ett seriöst och relativt konkret försök att påkalla arbetsgivarens uppmärksamhet och 
åtgärdande av olägenheten. Hänvändelsen bör dock enligt min uppfattning kunna ske genom 
arbetstagarorganisation, facklig företrädare eller exempelvis whistleblowing-system. Har 
arbetstagaren inte nått förändring av förhållandet genom sådana åtgärder ska en extern 
rapportering till behörig myndighet inte kunna ligga till grund för en uppsägning.151 Om 
lämplig myndighet saknas bör ett medialt offentliggörande kunna ske över ett allvarligt 
missförhållande utan att grund för uppsägning föreligger på grund av illojalt beteende. Som 
bekant (se avsnitt 4.4.4.) gäller att med missförhållandets ökande grad av allvar ökar 
arbetstagarens handlingsramar i förhållande till lojalitetsplikten. 

                                                 
151 Se bland annat ILO:s konvention nr. 158 samt vidare om andra konventioner bland annat i avsnitt 4.2.1. 
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http://www.oecd.org/about/
http://www.oecd.org/daf/internationalinvestment/guidelinesformultinationalenterprises/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/internationalinvestment/guidelinesformultinationalenterprises/48004323.pdf
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AD 2000 nr 76  

AD 2001 nr 24  

AD 2001 nr 33 

AD 2006 nr 49 

AD 2007 nr 12 

AD 2009 nr 4  

AD 2010 nr 42 

AD 2010 nr 50 

AD 2012 nr 25 

AD 2012 nr 51 

EU-domstolen 
Mål 6/64, Flaminio Costa mot ENEL, svensk specialutgåva 1964 s. 00211. Domstolens dom den 
15 juli 1964. 

Europadomstolen 
Case of Fuentes Bobo v. Spain, application no. 39293/98, dom den 29 feb. 2000 

Case of Guja v. Moldova, application no. 14277/04, dom den 12 feb. 2008 

Case of Heinisch v Germany, application no 28274/08, dom den 21 juli 2011 

Case of Sánchez and others v. Spain, application no. 28955/06, 28957/06, 28959/06, 
28964/06, dom den 12 sept. 2011 

 
 

 

 

 

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=28274/08&sessionid=81531511&skin=hudoc-en
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