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Sammanfattning  

Ett whistleblowingsystem, på svenska kallat visselblåsningssystem, är till för att underlätta för 

en anställd att slå larm om oegentligheter på en arbetsplats. Det kan vara en särskild 

mejladress, telefonnummer eller hemsida som arbetsgivaren inrättat för ändamålet att 

arbetstagaren ska kunna rapportera oegentligheter. En visselblåsare kan även vända sig 

externt och rapportera oegentligheter, t. ex till media. Att inrätta ett visselblåsningssystem har 

blivit mer och mer populärt men konsekvenserna för den anställde som visselblåser är ofta av 

negativ karaktär. Visselblåsaren kan exempelvis bli mobbad på sin arbetsplats, omplaceras 

eller helt enkelt tvingas bort från sitt arbete. Anställda inom offentlig verksamhet har ett 

grundlagsstadgat skydd i YGL och TF avseende efterforskningsförbud och repressalieförbud. 

Detta innebär att arbetsgivaren ej får efterforska i vem som lämnat uppgifter och vidta 

repressalier mot den anställde på grund av detta. En anställd inom privat verksamhet åtnjuter 

inte samma skydd. I uppsatsen undersöker vi vilka rättigheter och skyldigheter en 

arbetsgivare/arbetstagare faktiskt har enligt svensk lag när en anställd agerar som 

visselblåsare. Detta har inneburit att lagar såsom LAS, FHL, PUL och AvtL analyserats. Även 

DiskL och BrB har behandlats samt förarbeten, doktrin och internetkällor. Vi har kommit 

fram till att både arbetsgivaren och arbetstagaren har skyldigheter/rättigheter enligt svensk lag 

när arbetstagaren nyttjar ett visseblåsningssystem inrättat av arbetsgivaren. Arbetsgivaren 

befinner sig dock i en starkare position och skyddet för visselblåsaren är i skrivande stund inte 

tillräckligt starkt.  

 

Vi önskar se att:  

 

- Företagen underlättar och uppmuntrar rapportering av oegentligheter genom 

tydliga riktlinjer och utbildningar.  

- Visselblåsarens anonymitetsskydd förstärks genom lagstiftning eller avtal gällande 

ett efterforskningsförbud/repressalieförbud även för anställda i privat sektor.  

- Företagen bör använda sig av tredje part för hantering av visselblåsningssystem för 

att förstärka anonymitetsskyddet för den anställde.  
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1. Inledning  

1.1  Bakgrund 

Ett fullgott, demokratiskt och rättssäkert samhälle bygger bland annat på insyn i offentlig 

verksamhet. Samhället behöver granskas för att maktmissbruk och oegentligheter ska kunna 

motarbetas och yttrandefriheten är en grundpelare i vårt samhälle. Därför är det av största vikt 

att anställda i en verksamhet vågar påtala missbruk och oegentligheter i densamme. 

I offentlig verksamhet skyddas de anställda av meddelarfriheten, efterforskningsförbudet och 

repressalieförbudet. Meddelarfriheten innebär att den anställde har rätt att offentliggöra 

uppgifter till massmedia utan att få sin identitet avslöjad. Dessa regler återfinns i både 

yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen. 1:1 YGL samt 1:2 YGL stadgar att 

varje svensk medborgare mot det allmänna är tillförsäkrad rätten att offentligen uttrycka 

känslor, tankar och åsikter. I 1:1 3st. TF fastslås meddelarfrihetens princip. Den innebär att 

det står alla fritt att, i vilket ämne som helst, meddela uppgifter och underrättelser för 

publikation i tryckt skrift till författare, nyhetsredaktion, utgivare eller liknande. Meddelaren 

är skyddad om uppgift lämnats i syfte att bli publicerad och uppgiften måste vara riktad till en 

bestämd mottagare. 1:1 4st. TF stadgar att envar äger rätt att anskaffa uppgifter och 

underrättelser i vad ämne som helst för att offentliggöra dem i tryckt skrift eller för att lämna 

meddelande i publiceringssyfte. 

Efterforskningsförbudet innebär att företrädare för det allmänna inte får efterforska i vem som 

lämnat uppgifter till media. Efterforskningsförbudet återfinns i 2:4 YGL samt i 3:4 TF som 

stadgar att också författare, utgivare och meddelare har rätt till anonymitet. Reglerna avser att 

skydda den som meddelat, skrivit eller utgivit skrift, från efterspel i form av trakasserier från 

sin omgivning. Ett allmänt organ får heller inte vidta åtgärder, repressalier, mot den som 

lämnat uppgifter. Detta kallas för repressalieförbudet.  

Den som offentliggjort uppgifter till media riskerar förutom utfrysning eller mobbing på 

arbetsplatsen, att sägas upp eller omplaceras mot sin vilja. Risken för trakasserier, påhopp 

eller annat obehag på arbetsplatsen kan bilda ett psykologiskt hinder mot att offentliggöra 

känslig information, vilket i sin tur kan hota vårt demokratiska samhälle.1 Dessa problem 

drabbar anställda i såväl offentlig som privat sektor. I den offentliga verksamheten är den 

                                                           
1 Strömberg, Håkan & Axberger, Hans-Gunnar, Yttrandefrihetsrätt 
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anställda dock till viss del skyddad av ovan nämna lagregler i YGL samt TF. Problemet är 

således att en anställd i privat verksamhet inte åtnjuter samma rättsliga skydd i fråga om 

efterforskningsförbudet och repressalieförbudet. Detta torde motiveras med att det allmänna ej 

ska blanda sig i det privata näringslivet allt för mycket medan allmänna organ ska vara 

möjliga att granska.  

Idag använder sig många företag av ett system som är avsett för att den anställde anonymt ska 

kunna rapportera oegentligheter på arbetsplatsen, ett sådant system kallas för 

whistleblowingsystem. Syftet med ett whistleblowingssystem är att underlätta för en anställd 

att påtala missförhållanden på arbetsplatsen. En whistleblower är således en arbetstagare eller 

uppdragstagare i offentlig eller privat sektor som avser eller har slagit larm om allvarliga 

oegentligheter denne upptäckt på sin arbetsplats2. Det finns dock ingen allmänt erkänd 

definition av begreppet whistleblower eller whistleblowingssystem i dagsläget3. Vi kommer 

fortsättningsvis att använda oss av den svenska översättningen av begreppet whistleblowing – 

visselblåsning i uppsatsen.  

Nedan följer två exempel på visselblåsare för att närmare sätta in begreppet i ett sammanhang: 

”Anna” berättade i en artikel i Alingsås Tidning från mars 2014 om hur hon enligt henne 

tvingats att säga upp sig efter att ha påtalat flertalet avvikelser på sin arbetsplats för sin chef. 

”Anna” arbetade inom äldrevården för det privatägda Attendo Care. ”Annas” chef menade att 

hon agerat illojalt när hon via ett mejl till sin chef, Attendos regionschef samt en utredare på 

kommunen påtalade brister som ”Anna” ansåg vara så pass allvarliga att skyldighet enligt Lex 

Sarah att anmäla bristerna förelåg.4 

Enligt 7§ LAS ska en uppsägning från en arbetsgivares sida vara sakligt grundad. När en 

visselblåsare agerar blir de ofta stigmatiserade på arbetsplatsen och kan som i ”Annas” fall 

tvingas bort från arbetet på ett eller annat sätt. Frågor som uppstår i dessa situationer är vilka 

rättigheter en visselblåsare kan åberopa enligt LAS och vilket skydd LAS erbjuder för en 

arbetstagare som agerar visselblåsare på sin arbetsplats.    

                                                           
2 Slorach, Martina m.fl, Rätten att slå larm: en handbok om yttrandefriheten på jobbet : råd för whistleblowers 
3 Datainspektionen, Ansvaret för personuppgifter som hanteras i system för whistleblowing 
4 Philip Mauritzon, Miste jobbet efter att ha anmält allvarlig brist 
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Ett annat exempel där en anställd agerar som visselblåsare men där exemplet snarare belyser 

frågor som är av intresse för arbetsgivaren samt vilka rättigheter/skyldigheter denne har 

gentemot en anställd som agerar som visselblåsare är Bofors-affären. Ingvar Bratt var anställd 

hos Bofors, ett vapentillverkande företag. Bratt upptäckte att företaget exporterade vapen till 

länder med exportförbud och talade ut om detta i media. Bratt blev uppsagd av företaget och 

fallet skapade stor debatt. Detta ledde till en ny lag om företagshemligheter, lagen om skydd 

för företagshemligheter (i vardagligt tal kallad lex Bratt)5. En företagshemlighet är enligt 1§ 

FHL information om affärs- eller driftförhållanden i en näringsidkares rörelse som 

näringsidkaren håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada för näringsidkaren i 

konkurrenshänseende. Det kan vara både information som dokumenterats på något sätt men 

även information som ej blivit dokumenterad, utan enbart består av kännedom hos en person, 

kan vara en företagshemlighet.  Konflikt kan uppstå mellan FHL och visselblåsning. Det är 

svårt att dra gränsen mellan vad som är en företagshemlighet och vad som är en oegentlighet 

inom företaget som är så pass allvarlig att det är försvarligt för visselblåsaren att rapportera 

om oegentligheten externt. Ponera att en ingrediens i en produkt är potentiellt hälsofarlig för 

konsumenterna och detta är en så pass allvarlig förseelse inom företaget att visselblåsaren har 

rätt att avslöja detta. Det är dock svårt att veta var gränsdragning går för arbetsgivarens rätt att 

skydda receptet för sin produkt. Hur vet visselblåsaren var gränsen går innan denne 

rapporterar och vad konsekvenserna kan bli? 

I 2§ FHL stadgas vidare att lagen avser endast obehöriga angrepp på företagshemligheter. 

Som obehörigt angrepp räknas inte när; ”någon anskaffar, utnyttjar eller röjer en 

företagshemlighet hos en näringsidkare för att offentliggöra eller inför en myndighet eller 

annat behörigt organ avslöja något som skäligen kan misstänkas utgöra brott, på vilket 

fängelse kan följa, eller som kan anses utgöra annat allvarligt missförhållande i 

näringsidkarens rörelse”. En arbetstagare som röjer en företagshemlighet, uppsåtligen eller 

av oaktsamhet, kan komma att bli ersättningsskyldig gentemot arbetsgivaren enligt 7§ FHL. 

Definitionen av vad som kan anses utgöra ”annat allvarligt missförhållande i näringsidkarens 

rörelse” är av stor vikt att definiera ur en visselblåsares synvinkel när denne har eller avser att 

slå larm på sin arbetsplats. Frågan är inte bara hur eller vad som skyddar anställda i privat 

                                                           
5 Slorach, Martina m.fl. Rätten att slå larm: en handbok om yttrandefriheten på jobbet : råd för whistleblowers,  
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eller offentlig verksamhet utan också vilket skydd ett företag kan förvänta sig vad gäller 

visselblåsningsystemet.  

1.2 Problemformulering 

Det vi vill undersöka i uppsatsen är hur långt anställningsskyddet, som den anställda erhåller 

genom LAS, sträcker sig i förhållande till det skydd som en arbetsgivare erhåller genom FHL. 

Vi vill undersöka den gräns som uppstår mellan de olika parterna när den anställde anmärker 

på eller avslöjar missförhållanden på arbetsplatsen. För den anställdes del innebär detta att vi 

undersöker till exempel vad som kan anses vara en saklig grund enligt 7§ LAS. För 

arbetsgivarens del innebär det att vi undersöker det skydd som denne åtnjuter genom 1§ och 

2§ FHL. Vi avser även att analysera vilka rättigheter och skyldigheter en anställd/arbetsgivare 

har enligt PUL, DiskL, BrB samt AvtL när en anställd agerar som visselblåsare.  

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att besvara följande frågeställningar:  

 

- Vilka rättigheter och skyldigheter enligt svensk lag har en arbetsgivare inom privat sektor 

när en anställd agerar som en visselblåsare?   

- Vilka rättigheter och skyldigheter enligt svensk lag har en anställd inom privat sektor när 

denne agerar som en visselblåsare? 

1.4 Avgränsningar 

För att begränsa uppsatsens omfattning behandlas arbetstagare/arbetsgivare inom offentlig 

sektor mycket kort. Uppsatsen fokuserar på arbetstagare/arbetsgivare inom privat sektor. 

Vidare behandlas i uppsatsen enbart arbetstagare och icke uppdragstagare.     

1.5 Metod 

Vi avser att använda oss av den rättsdogmatiska metoden för att besvara de i uppsatsen 

formulerade problemen. Med en rättsdogmatisk metod menas att fakta hämtas från lagar, 

förarbeten, praxis och rättsdoktrin. Även internetbaserade källor kommer användas i viss 

utsträckning. I huvudsak kommer FHL samt LAS behandlas samt förarbeten till dessa lagar 

och domstolsavgöranden i tvister som härleds till dessa lagar. Vi avser att undersöka och 

analysera gällande rätt, de lege lata, men även analysera hur vi anser lagen borde vara, de lege 

ferenda. Utifrån vår analys avser vi ge våra rekommendationer till lagstiftaren och 

näringslivet. 
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2. Mer om visselblåsningssystemet och visselblåsning  

2.1 Vad är ett visselblåsningssystem? 

Visselblåsningssystemet härstammar från USA och blev ett vedertaget begrepp på 1960-talet i 

den amerikanska samhällsdebatten.6 Visselblåsningssystemet blev högaktuellt efter den så 

kallade Enron-skandalen där bolaget Enron gick i konkurs och flertalet brott och 

oegentligheter inom företaget uppdagades. Detta var i USA år 2001 och snabbt ställdes det 

krav på att det skulle underlättas för anställda att slå larm om oegentligheter. År 2002 infördes 

den så kallade Sarbanes-Oaxley akten som ställde krav på att företag vid den amerikanska 

börsen skulle inrätta interna anmälningssystem - visselblåsningssystem.7 Idag regleras 

visselblåsningssystemet i flertalet länders lagstiftning, bland annat i Norge och 

Storbritannien.8 

Det finns som tidigare nämnt ingen allmän definition av begreppet visselblåsning. Generellt 

används ordet i ett sammanhang där en person har slagit larm på ett eller annat sätt om 

oegentligheter som denne upptäckt inom ett företag. Larmandet kan ha skett internt eller 

externt, inom privat sektor eller offentlig sektor. Ett visselblåsningssystem kan utgöras av 

särskilda rapporteringskanaler som ett företag inrättat för att underlätta för den anställde att 

slå larm om oegentligheter som denne upptäcker. Det kan vara genom en särskild adress till 

vilken den anställde kan skicka brev, en särskild e-postadress, webbplats eller telefontjänst.9  

I dagsläget regleras inte själva visselblåsningsystemet uttryckligen i svensk lag. Dock finns 

det regler i PUL angående hanteringen av personuppgifter som en arbetsgivare måste ta 

hänsyn till om denne vill införa ett visselblåsningssystem. Personuppgifter är all form av 

information som direkt eller indirekt kan knytas till en levande fysisk person. Det kan vara 

t.ex. ett IP-nummer, mejladress, foton/ljudupptagning av en person eller ett namn.10 Skulle 

arbetsgivaren använda sig av ett icke datoriserat visselblåsningssystem, till exempel en 

                                                           
6 Per Larsson, Whistleblowing. Förutsättningar och skydd för den som slår larm om korruption och andra 
oegentligheter 
7 Kalle Anrell, Whistleblowing allt vanligare i Sverige 
8 Transparency International Sverige, Om oss 
9 Datainspektionen, Ansvaret för personuppgifter som hanteras i system för whistleblowing 
10 Datainspektionen, Frågor och svar 
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telefonlinje där samtalet inte spelas in, torde arbetsgivaren undvika att PUL blir tillämplig på 

visselblåsningssystemet.11  

Enligt 3§ PUL är den som, ensam eller tillsammans med andra, bestämmer syftet och medlen 

för användandet av personuppgifter, personuppgiftsansvarig. Ett bolag som ger sina anställda 

möjlighet att nyttja ett visselblåsningssystem är således personuppgiftsansvarig. Skulle en 

extern part vara anlitad för att behandla de anmälningar och personuppgifter som inkommer 

via ett visselblåsningssystem är den externa parten personuppgiftsbiträde och får enbart 

hantera uppgifterna på det sättet som personuppgiftsansvarige instruerat, detta enligt 30§ 

PUL. Enligt 9§ PUL finns ett antal grundläggande krav som måste uppfyllas för att 

personuppgifter ska få hanteras. Personuppgifter får bara samlas in för särskilda, uttryckligt 

angivna och berättigade ändamål. Personuppgifter får bara lagras den tid som det är 

nödvändigt med hänsyn till ändamålet samt att behandlingen av personuppgifterna inte får ske 

i strid med svensk arbetsrättslig lagstiftning eller kollektivavtal.  

En personuppgiftsansvarig får enbart behandla personuppgifter om den som lämnat 

personuppgifterna samtyckt till detta eller om behandlingen av personuppgifterna är 

nödvändig för vissa ändamål, detta enligt 10§ PUL. Undantag från detta kan godtas om den 

personuppgiftsansvarige har ett berättigat intresse att behandla inkomna personuppgifter som 

överväger personuppgiftslämnarens intresse att värna om sin personliga integritet. Bolag som 

består av internationella koncerner har t.ex. utländsk lagstiftning att ta hänsyn till om de inför 

ett visselblåsningssystem. Särskilda utländska lagar som ett bolag och således en 

personuppgiftsansvarig lyder under kan vara ett sådant intresse som berättigar att 

personuppgifter i ett visselblåsningssystem behandlas trots att samtycke från visselblåsaren 

saknas. 

Det är viktigt att säkerhetsåtgärder tillämpas av bolaget, tekniska som organisatoriska, för att 

behandlingen av personuppgifterna i samband med ett visselblåsningssystem ska skyddas, 30-

31§§ PUL. Själva hanteringen av personuppgifterna i ett visselblåsningssystem ska avgränsas 

så att personuppgifterna enbart hanteras av de som ska utreda de misstänkta 

oegentligheterna.12 Enligt 21§ PUL får endast myndigheter behandla personuppgifter om 

lagöverträdelser som innefattar brott m.m. Enligt samma paragraf, 4st. får tillsynsmyndighet 

                                                           
11 Kalle Anrell, Whistleblowing allt vanligare i Sverige 
12 Datainspektionen, Ansvaret för personuppgifter som hanteras i system för whistleblowing 
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på uppdrag av regeringen meddela undantag från 21§ 1st. PUL. En sådan tillsynsmyndighet är 

Datainspektionen. Datainspektionen har meddelat en generell föreskrift, DIFS 2010:1, som 

stadgar att ett bolag inte behöver ansöka hos Datainspektionen om undantag från 21§ PUL 

innan de inrättar ett visselblåsningssystem. I föreskriften, DIFS 2010:1, meddelas även ett 

antal krav på visselblåsningssystem. De begränsningar som gäller för visselblåsningssystem 

är:  

 

- ”Behandling av personuppgifter om lagöverträdelser får endast avse personer i 

nyckelpositioner eller ledande ställning inom det egna bolaget eller koncernen. 

 

- Uppgifter får endast behandlas i systemet om det är sakligt motiverat att behandla 

uppgifterna för att utreda om personen ifråga varit delaktig i allvarliga 

oegentligheter.  

 

-  Behandlingen får endast avse uppgifter om allvarliga oegentligheter som rör: 

bokföring, intern bokföringskontroll, revision, bekämpande av mutor, brottslighet 

inom bank- och finansväsen, eller andra allvarliga oegentligheter som rör bolagets 

eller koncernens vitala intressen eller enskildas liv och hälsa som till exempel 

allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen och mycket allvarliga 

former av diskriminering och trakasserier.” 

Sedan år 2008 har det inkommit ett stort antal ansökningar till Datainspektionen om undantag 

från 21§ PUL och det blir mer och mer populärt hos bolagen att införa visselblåsningssystem. 

Att visselblåsningssystemets popularitet ökar torde bero på att företagen mer och mer inser de 

fördelar som kommer med att få information om missförhållanden internt i ett tidigt skede. 

Exempel på bolag som använder sig av visselblåsningssystem är SEB, NCC och Skandia.13 

Hos SEB kan de anställda ringa särskilda telefonnummer för att komma i kontakt med 

ansvariga på Compliance och internrevision eller mejla till en särskild mejladress. SEB 

garanterar att den som agerar som visselblåsare inte ska drabbas av några konsekvenser vid 

tidpunkten för rapporteringen eller i framtiden.14 NCC använder sig av ett 

visselblåsningssystem som de kallar “Tell me”. Systemet går ut på att de anställda ska kunna 

använda funktionen anonymt och NCC garanterar att den anställdes uppgifter ska behandlas 

                                                           
13 Skandia, Skandia - CR redovisning 2012 
14 SEB, Uppförandekod 
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konfidentiellt. Vidare har NCC också ett system för hantering av incidenter som syftar till att 

behålla den anklagade anonym under processens gång.15 Det finns även en mängd exempel på 

företag som erbjuder sig att vara den externa parten och tillhandahålla ett 

visselblåsningssystem till andra bolag. Exempel på sådana bolag är Seccredo16 och Pwc.17  

2.1.1 Visselblåsningssystemet rättsliga figur  

Christina Ramberg skriver i sin artikel “En ny avtalslag”, SvJT 2011, att definitionen av ett 

avtal är: “Ett avtal är en överenskommelse som är avsedd att medföra ömsesidiga rättsliga 

sanktionerade förpliktelser för parterna”.18 Dock markerar 1§ 2st. AvtL att ett avtal inte enbart 

kan komma att medföra rättsliga sanktioner utan även moraliskt sanktionerade förpliktelser. 

Mellan två privatpersoner som ingår avtal med varandra är sällan avsikten att rättsliga 

sanktioner ska kunna komma att aktualiseras.19 

Själva visselblåsningssystemet regleras inte uttryckligen i svensk lag men är likväl en rättslig 

figur. Frågan är vilken? Närmast till hands är att visselblåsningssystemet utgör en typ av avtal 

mellan arbetsgivaren som ansvarar för visselblåsningssystemet och arbetstagaren som kan 

komma att nyttja det. Om det inte är angivit särskilt i lag kan avtal ingås muntligen och/eller 

skriftligen och inget särskilt formkrav behöver iakttas, se 1§ 3st. AvtL. Ett 

visselblåsningssystem syftar till att underlätta för arbetstagaren att rapportera oegentligheter 

som denne upptäckt. I de flesta fall sker detta genom att arbetsgivaren lovar att rapporteringen 

ska kunna ske anonymt via visselblåsningssystemet. Visselblåsningssystemet är därför en typ 

av tjänst som arbetsgivaren erbjuder arbetstagaren och motprestationen från arbetstagarens 

sida ligger i att hen rapporterar de felaktigheter som denne upptäcker inom verksamheten. 

Själva accepten från arbetstagaren av arbetsgivarens anbud torde ske i det ögonblick när 

arbetstagaren nyttjar visselblåsningssystemet. Förmodligen är detta att se som konkludent 

handlande eftersom något formellt avtal sällan ingås.20  

När en arbetstagare nyttjar ett visselblåsningssystem torde inte någon rättslig sanktion kunna 

bli aktuell. Det är möjligtvis om nyttjaren av visselblåsningssystemet rapporterar något som 

kan anses vara förtal eller dylikt. Dock är som ovannämnt ofta arbetsgivarens del i avtalet att 

                                                           
15  NCC.se, NCC compass 
16 Seccredo.se, System för Whistleblowing 
17 Pwc.se, Whistleblowersystem 
18 Christina Ramberg, En ny avtalslag 
19 Avtalslagen2010.se, 1.2 Definition av avtal 
20 Lagen.nu, Konkludent handlande 
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hålla rapportören anonym vid rapporteringen och även efter tidpunkten för rapportering, 

vilket i princip skulle omöjliggöra en rättslig sanktion mot arbetstagaren. Däremot uppstår 

frågan vad som händer om en arbetsgivare efterforskar i vem som rapporterat en oegentlighet 

via ett visselblåsningssystem eller om arbetsgivaren på något sätt misslyckas med att hålla 

rapportören anonym som utlovat. Är det då ett avtalsbrott? Bör i så fall en rättslig sanktion 

kunna utdömas i form av till exempel skadestånd till arbetstagaren? Visselblåsningssystemet 

som avtal är en svag rättslig figur i och med att det, enligt vad vi känner till, saknas praxis 

inom området. Frågorna är dock intressanta och diskuteras vidare i vår analys.    

2.2 Vad är en visselblåsare? 

En visselblåsare är den personen som slår larm om oegentligheter som denne upptäckt inom 

ett företag. Visselblåsare kan slå larm internt, till exempel genom ett mejl till en chef eller 

externt genom att vända sig till media och uppmärksamma problem inom en viss verksamhet.  

Det finns flertalet exempel på både svenska och utländska visselblåsare. Den ideella 

organisationen Transparency International Sverige (TI Sverige) arbetar aktivt för att 

förebygga korruption och för ökad transparens i företag både i offentlig/privat sektor genom 

information och opinionsbildning.21 De instiftade år 2007 ett pris som kallas “Årets 

visselpipa” och som syftar till att lyfta personer som har uppmärksammat eller avslöjat 

korruption inom en verksamhet. År 2010 fick Peter Magnusson och Karin Törnqvist priset.22 

Peter Magnusson, som arbetade som undersköterska på Södertäljes sjukhus, slog larm i media 

om att det förekom rasistiska uttalanden om patienter med utländsk härkomst.23 Karin 

Törnqvist slog larm om flera missförhållanden inom Göteborgs kommun där hon arbetade 

som konsult.24 

Några kända utländska visselblåsare är till exempel Jeffrey Wigand och Sherron Watkins. 

Jeffrey Wigand var chef för forskning och utveckling på Brown & Williamson Tobacco 

Corporation. Han blev känd i hela USA som visselblåsare år 1994 när han framträdde i tv-

programmet CBS 60 Minutes. Wigand berättade om hur företaget han arbetade för 

manipulerade tobaken i cigaretterna för att öka nikotinhalten och indirekt beroendet hos 

                                                           
21  Transparency International Sverige, Om oss 
22 Transparency International Sverige, Årets Visselpipa 
23 Henrik Ståhl, Larmade om rasism – riskerar att få sparken 
24 DN, Karin slog larm om mygel – fick sparken 
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kunderna.25 Sherron Watkins var VD på Enron. Efter att hon upptäckt att företaget var insyltat 

i allvarliga bokföringsbrott varnade hon en utav grundarna av Enron, Kenneth Lay, i ett brev 

där hon skrev att företaget hade allvarliga brister och var på väg att gå under.26 Som ovan 

nämnts gick företaget i konkurs år 2001.  

2.2.1 Konsekvenser av visselblåsning  

För personen som agerar visselblåsare är konsekvenserna ofta negativa. Det krävs mycket 

mod för att våga slå larm om oegentligheter/missförhållanden som pågår på en arbetsplats. 

Personen som larmar riskerar att ses som illojal och otacksam. Inte sällan innebär larmandet 

någon form av ändrade arbetsförhållande för den anställde.27 Det kan vara att den anställde 

upplever att bemötandet från kollegor och chefer är annorlunda, att den anställde omplaceras, 

blir uppsagd eller “köps” ut. Ändock ökar antalet företag, både inom den privata och den 

offentliga sektorn, som inför olika typer av visselblåsningssystem. Information som en 

visselblåsare upptäckt och slår larm om är värdefull för en arbetsgivare att ta del av och 

bemöta så fort som möjligt. Ju tidigare en arbetsgivare får informationen om ett 

missförhållande eller en oegentlighet, desto snabbare kan arbetsgivaren rätta till det som är fel 

och på så sätt begränsa omfattningen av skadorna som missförhållandet/olägenheten medfört. 

Det finns således även positiva konsekvenser av att en anställd agerar visselblåsare.  

2.3 Offentlig rätt och visselblåsningssystemet  

En arbetstagare som arbetar för en myndighet eller ett annat allmänt organ åtnjuter alltså 

skydd i TF och YGL om denne vill lämna uppgifter till media. Arbetstagaren har en 

meddelarfrihet och ett anonymitetsskydd samt att det råder efterforskningsförbud och 

repressalieförbud. Till skillnad från arbetstagaren inom offentlig sektor åtnjuter inte en 

arbetstagare inom privat sektor samma grundlagsstadgade skydd. Alla fysiska personer har en 

grundlagsstadgad meddelandefrihet i och med 1:2 YGL samt 1:1 TF, således även 

arbetstagare inom privat sektor. De regler i YGL samt TF som hindrar ett allmänt organ från 

att efterforska i vem som lämnat uppgifter och vidta negativa åtgärder mot uppgiftslämnaren, 

gäller dock inte för en privat arbetsgivare.  

                                                           
25 Marie Brenner, Mannen som visste för mycket 
26 Shaheen Pasha, Enron’s whistle blower details sinking ship 
27 Slorach, Martina m.fl, Rätten att slå larm: en handbok om yttrandefriheten på jobbet : råd för whistleblowers 
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Flera lagförslag har lämnats med syftet att öka skyddet för anställda inom privat sektor när 

dessa lämnar uppgifter, bland annat betänkandet “Meddelarrätt - Meddelarfrihet i företag och 

föreningar m.m.” (SOU 1990:12) och promemorian “Yttrandefrihet för privatanställda” (Ds 

2001:9). Invändningarna mot lagförslagen i remissinstanserna var bland annat att det är en 

stor skillnad i hur offentlig och privat verksamhet bedrivs, att ett ökat skydd för privat 

anställda skulle kunna komma att påverka konkurrensen negativt samt att lagförslagen inte 

var kompatibla med den lojalitets- och tystnadsplikt som en anställd inom privat sektor anses 

ha.28 Eftersom det inte finns något grundlagsstadgat skydd för anställda inom privat sektor 

gällande efterforskningsförbud och repressalieförbud är det alltså inte otillåtet i lagens mening 

för en privat arbetsgivare att efterforska i vem som lämnat uppgifter till media eller internt 

nyttjat ett visselblåsningssystem. Även offentligt anställda saknar skydd i YGL och TF om 

denne väljer att rapportera internt via ett visselblåsningssystem och inte utåt till massmedia. 

Lagstadgat anonymitetsskydd samt efterforskningsförbud/repressalieförbud saknas när en 

arbetstagare nyttjar ett visselblåsningssystem.   

3. Arbetstagarens rättigheter/skyldigheter  

3.1 LAS 

Den kanske mest centrala risken när en arbetstagare agerar som visselblåsare är att denne 

riskerar att bli uppsagd eller avskedas. Den lag som reglerar den anställdes skydd i arbetslivet 

är framför allt lagen (1982:80) om anställningsskydd, LAS.   

3.1.1 Uppsägning 

7§ LAS stadgar vad som gäller när arbetsgivaren säger upp en anställd, där 1st. fastställer att 

en uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. Vidare stadgas i 2st. att en 

uppsägning inte är sakligt grundad om arbetsgivaren skäligen kan bereda arbetstagaren en 

annan anställning hos sig. Tolkningsfrågan blir i detta avseende framförallt att avgöra vad 

lagstiftaren avsett med begreppet ”saklig grund”. 

Saklig grund kan föreligga i samband med arbetsbrist eller personliga skäl. Anledningen till 

uppsägningen är av väsentlig betydelse eftersom olika regler i LAS kommer att aktualiseras 

beroende av grunden för uppsägningen. Exempelvis kommer turordningsreglerna i 22§ och 

                                                           
28Kommittédirektiv 2012:76, Meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet 
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återanställningsreglerna i 25§ LAS göras gällande vid uppsägning på grund av arbetsbrist, 

medan reglerna i 30§ LAS om underrättelse i förväg vid uppsägning kommer göras gällande 

vid uppsägning av personliga skäl. Genom praxis har domstolen utarbetat tre krav för att en 

uppsägning ska vara sakligt grundad. Kraven är: misskötsel, medvetenhet och skada.29 För att 

en anställd ska anses misskötsam ska denne bryta mot sitt anställningsavtal på något sätt. 

Detta kan innebära misskötsel i form av problem att samarbeta med ledning eller kollegor, 

olovlig frånvaro, oförmåga att utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredställande sätt, vägran 

att följa arbetsgivarens order eller illojalt beteende. Detta inkluderar både avtalade delar av 

anställningsavtalet, men även delar som inte behöver avtalas om men ändå utmynnar ur 

anställningen, till exempel lojalitetsplikt. Vid bedömningen om det föreligger sakliga skäl för 

uppsägning bör hänsyn tas till huruvida den anställde misskött sig vid upprepade tillfällen och 

om detta inneburit skada för arbetsgivaren. Hänsyn bör även tas till om den anställde är 

lämplig att fortsätta arbeta för arbetsgivaren. Sammantaget ska en analys av helhetsbilden 

göras i fråga om huruvida den anställde agerat misskötsamt.30  

När det kommer till medvetenhet fordras att den anställde är medveten om att hen missköter 

sig samt att den anställde är medveten eller borde inse att det kan innebära fara för den 

fortsätta anställningen. Detta medvetenhetskrav finns för att den anställde inte ska bli av med 

sin anställning utan att inse att hen genom sitt handlande äventyrat den. Det ankommer på 

arbetsgivaren att uppmärksamma den anställde på vad som är lämpliga/icke lämpliga 

handlingar. Uppmärksammandet kan förekomma i form av varningar eller en erinran, men 

även genom att arbetsgivaren flertalet gånger motsatt sig beteendet. Medvetenheten kan även 

klargöras genom policys, värderingar, ambitioner, målbilder för företaget eller liknande.31  

Misskötsel i sig räcker inte för saklig grund för uppsägning. Det fordras även att beteendet 

eller agerandet från arbetstagaren föranlett skada av betydande omfattning för arbetsgivaren. 

Missnöje av allmän karaktär från arbetsgivarens sida räcker inte för att det ska föreligga 

saklig grund. Skadan kan vara både av ekonomisk och immateriell karaktär. Till den 

immateriella skadan kan till exempel inkluderas skada i form av minskat förtroende för 

arbetsgivaren eller minskad arbetsmoral på arbetsplatsen.32  

                                                           
29 Regelboken.nu, Saklig grund för uppsägning 
30 Regelboken.nu, Saklig grund för uppsägning 
31 Regelboken.nu, Saklig grund för uppsägning 
32 Regelboken.nu, Saklig grund för uppsägning 
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Vid uppsägning på grund av personliga skäl står arbetsgivaren bevisbördan för att det 

påstådda verkligen inträffat. Uppsägning som härrör sig från ålder, sjukdom, nedsatt 

arbetsförmåga och liknande ger oftast inte upphov till en sakligt grundad uppsägning. 

Anledningen till att dessa fall inte ger upphov till uppsägning är att arbetsgivaren har en 

omfattande skyldighet att erbjuda rehabilitering, arbetsanpassning eller omplacering till en 

plats eller område där arbetstagaren kommer att kunna fortsätta sitt arbete inom 

arbetsgivarens verksamhet. Saklig grund kan endast föreligga om arbetstagaren inte på något 

sätt kan omplaceras eller byta arbetsuppgifter på ett sådant sätt att hen kan utföra arbete som 

är av vikt för arbetsgivaren.33 

Arbetsgivaren har beslutanderätt om arbetsbrist föreligger. Är beslutet grundligt och seriöst 

kommer det inte ifrågasättas av domstolen och i normalfallet kan inte det organisatoriska 

beslutet överprövas i domstol. Arbetsdomstolen kan dock pröva om arbetsbrist verkligen varit 

en följd av det av arbetsgivaren tagna beslutet. En annan företeelse som även den kan prövas i 

domstol är ”fingerad arbetsbrist”. Detta kan vara aktuellt när arbetsgivaren anger arbetsbrist 

som grund, men att det egentligen finns andra underliggande skäl. Domstolen kommer i så 

fall att pröva huruvida den verkliga anledningen är saklig grund för uppsägning. 

Utgångspunkten i prövningen är om ”arbetsbrist faktiskt föreligger”, vilket framgår av den 

nyare praxis som finns i ämnet.34 

Uppsägning på grund av arbetsbrist är relevant för uppsatsens ändamål att undersöka i fråga 

om fingerad arbetsbrist, eftersom reell arbetsbrist inte uppkommer på grund av en 

visselblåsare eller dennes handlingar. Däremot skulle ”fingerad arbetsbrist” i enstaka fall 

kunna anges som grund för uppsägning i en visselblåsares fall. 

Ett rättsfall som belyser frågan huruvida en anställd kan avskedas på grund av arbetsbrist när 

det egentligen rör sig om personliga skäl, dvs. så kallad ”fingerad arbetsbrist” är AD 2012 nr 

11. Fallet gäller en ombudsman hos Brandmännens Riksförbund (BRF) som var 

tillsvidareanställd på heltid hos förbundet. Ombudsmannen blev uppsagd pga. arbetsbrist och 

Unionen gjorde i fallet gällande att arbetsbrist inte existerat och det rört sig om så kallad 

”fingerad arbetsbrist”. Ombudsmannen hade innan uppsägningen fått nedskärningar och 

omstrukturering av arbetsuppgifter samt fick tillsagt sig att han var förbjuden att bedriva 

                                                           
33 Anders Weihe, Per Dalekant, Karnov, Lagkommentar 7§ 
34 Anders Weihe, Per Dalekant, Karnov, Lagkommentar 7§ 
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förhandling mot arbetsgivare och att företa kommunikativa sysslor. Han fick även höra att 

förbundsstyrelsen saknade förtroende för honom. Därefter varslades ombudsmannen om 

omplacering där han skulle få gå ner till halvtid och därmed mer än halvera sin lön. Av det 

skriftliga varslet som lämnades framgick att det mellan ombudsmannen och förbundet fanns 

delade meningar om hur hans arbete skulle utföras. Av detta skäl ansågs det finnas anledning 

att tro att det rörde sig om personliga skäl snarare än faktisk arbetsbrist. Unionen gjorde 

gällande att det rörde sig om uppsägning av personliga skäl och inte arbetsbrist samt att 

omplaceringserbjudandet var oskäligt. Domstolen avslog Unionens talan på följande grunder; 

dels ansåg domstolen att omplaceringen skedde innan ombudsmannen sades upp, vidare ansåg 

domstolen att det inte rådde några betänkligheter kring att en del av ombudsmannens 

förhandlingssysslor omorganiserats till att tas omhand på lokal nivå, vilket medförde att det 

skulle anses handla om en vanlig omorganisation vilket kunde föranleda uppsägning på ovan 

givna grunder. 

Ett annat fall som belyser ”fingerad arbetsbrist” är AD 1976 nr 26. Lennart Pettersson 

anställdes hos aktiebolaget Kolmårdens Fritidsområde med Djurpark (nedan kallat ”bolaget”). 

Han var då medlem i Sveriges Arbetsledaresförbund (SALF). Tvisten avsåg huruvida 

Petterssons uppsägning berodde på faktisk eller ”fingerad” arbetsbrist. Grunden för 

uppsägningen enligt Bolaget var företagsekonomiska skäl. Vad som talade för att det skulle 

kunna röra sig om personliga skäl var enligt SALF;  

–  motsättningar och dispyter mellan Petterson och Bolagets VD (Svensson) samt 

förändringar i personalorganisation vilka endast rörde Pettersson 

– tidigare hot om uppsägning mot Pettersson från Svensson 

– vid uppsägningen upprättades ingen turordningslista 

– Svensson hade vid centrala förhandlingar uppgivit att det fanns personliga 

motsättningar mellan företagsledningen och Pettersson  

– inga andra rationaliseringar inom företaget hade skett utöver Petterssons uppsägning  

Domstolen ansåg dock att det inte framkommit i målet om Svensson haft motsättningar mot 

Pettersson på grund av personalfrågor i allmänhet, fackligt engagemang eller att han tagit 

arbetstagarnas parti. Av utredningen kunde domstolen ej avgöra om likviditeten i bolaget varit 

av sådan karaktär att någon skulle behöva sägas upp, dock påvisades det att bolagets likviditet 

http://juridik.karnovgroup.se.lt.ltag.bibl.liu.se/document/abs/AD_1976_0026?versid=162-1-2005
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varit dålig. Ett resonemang fördes om ett samtal mellan Svensson och tredje part gällande 

missnöje vad gäller Pettersson föranledde misstanke om att uppsägningen egentligen var en 

uppsägning pga. personliga skäl. Att det genom vittnesförhör påvisades att uppsägning inte 

kom på tal under samtalet var anledning att anse att det inte rörde sig om personliga 

skäl.  Domstolen gjorde härmed bedömningen att uppsägningen skett pga. faktisk arbetsbrist. 

3.1.2 Avsked 

18§ LAS stadgar om arbetsgivarens rätt att avskeda en anställd om denne åsidosatt sina 

åligganden gentemot arbetsgivaren. Ett krav för att paragrafen ska var tillämplig är att det rör 

sig om ett grovt åsidosättande.  

Ett rättsfall som belyser både avskedande, lojalitetsplikt och den anställdes kritikrätt är fall T 

21905-03. Den anställde, som arbetade på ett idrottsförbund, kritiserade en överordnad 

eftersom den anställde ansåg att en kollega borde ha polisanmälts för en förskingring, med ett 

belopp på en halv miljon kr. Kritiken framfördes via mejl dagen efter att misstankarna tog 

form. Mejlet skickades ut av den anställde i förbundet till de förbundsanslutna 

ishockeyklubbarna där det framfördes att de försökt få bort kassören och ordföranden från 

styrelsen utan resultat. Senare samma månad hölls ett styrelsemöte där det informerades om 

förskingringen och omfattningen därav, samt att polisanmälan gjorts. Den anställde skickade 

även ut ytterligare ett mejl till medlemmar i Riksidrottsförbundet där han uttryckte missnöje 

vad gällde styrelsen. Kassören avslutade sin anställning senare samma år och samma dag 

avskedades mannen som skickat ut mejlen. Tingsrätten dömde här till arbetsgivarens fördel. 

Tingsrätten menar att kritikrätten ska vara vidsträckt men att en anställd ska vara lojal mot sin 

arbetsgivare. Ju högre uppsatt i företagets hierarki personen är, desto högre krav kan 

arbetsgivaren ha på lojaliteten. Mannen som skickat ut mejlen i fråga var relativt högt uppsatt 

i förbundet och tingsrätten ansåg därför att mannen brustit i sin lojalitetsplikt. Tingsrätten 

påvisade även att polisanmälan gjordes redan innan första mejlet skickades ut och att de 

anställda meddelades om detta. Mannens avsikter med mejlet var därför oklara. Kvinnan som 

upptäckt förskingringen tyckte även hon att styrelsen inte reagerade önskvärt på olägenheten 

men styrelsen framlade till sitt försvar att de inte ville att det skulle ge upphov till oriktiga 

spekulationer. En viktig aspekt för domslutet var även att kritikrätten inte bör kunna innefatta 
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personangrepp som det i detta fall gjorde. Mejlen påverkade även sponsorer och skadade 

därmed förbundet.35  

3.1.3 Påföljder vid tvist 

Har en arbetstagare sagts upp utan saklig grund ska domstolen ogiltigförklara uppsägningen 

om arbetstagaren yrkar på det, 34§ LAS. Detta gäller ej uppsägning som yrkas ogiltig på 

grund av felaktigt användande av turordningsreglerna. Har arbetstagaren avskedats på grunder 

som inte skulle räckt för en uppsägning ska domstolen ogiltigförklara avskedandet om 

arbetstagaren yrkar på det, 35§ LAS.36 Har arbetstagaren avskedats på grunder som domstolen 

finner ogiltiga, men där uppsägning skulle vara skäligt ogiltigförklaras inte avskedet. 

Arbetsgivaren kommer dock att behöva betala skadestånd till arbetstagaren enligt 38§ LAS. 

3.1.4 Arbetsgivarens möjligheter att ”köpa ut” en anställd 

I 39§ LAS finns bestämmelser om skadestånd från arbetsgivaren till den anställde. Om 

arbetsgivaren trotsar domstolens dom, när domstolen ogiltigförklarat en uppsägning eller 

avskedande samt om domstolen dömt att en tidsbegränsad anställning ska gälla tillsvidare, är 

förhållandet arbetsgivare och arbetstagare emellan upplöst. 39§ fastställer dock att 

arbetsgivaren kommer att behöva betala skadestånd till den anställde enligt 2st. och 3st. 

3.2 Lojalitets- och tystnadsplikt 

3.2.1 Lojalitetsplikt 

Både arbetsgivare och arbetstagare har en lojalitetsplikt; den anställde mot arbetsgivaren och 

arbetsgivaren mot den anställde. Lojalitetsplikten är inte lagstadgad eller angiven i förarbeten. 

Den är en moralisk princip som genom praxis har erkänts som en allmän rättsprincip. 

Överträdelser mot lojalitetsplikten kan därför vara saklig grund för uppsägning.37 

Lojalitetsplikten behöver inte vara lagstadgad, eller på annat sätt reglerad, den behöver inte 

heller avtalas om i och med anställningen. Ändå genomsyrar lojalitetsplikten 

anställningsförhållandet från båda parter. Ett exempel på vad lojalitetsplikten innebär är att 

den anställde inte får bedriva konkurrerande verksamhet eller berätta information om 

arbetsgivaren som kan vara skadlig för denne.38 För en anställd i offentlig tjänst har 

                                                           
35 Mikael Kindbom, Kritikrätt räddar inte anställd 
36 Lagen.nu, Lagkommentar 35§ LAS 
37 Slorach, Martina,m.fl. Rätten att slå larm: en handbok om yttrandefriheten på jobbet : råd för whistleblowers,   
38 Slorach, Martina, m.fl. Rätten att slå larm: en handbok om yttrandefriheten på jobbet : råd för 
whistleblowers, 
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yttrandefriheten företräde framför lojalitetsplikten. Den anställde har rätt att gentemot det 

allmänna uttrycka tankar, åsikter, känslor samt lämna uppgifter i valfritt ämne, 1:1 YGL. En 

arbetsgivare i privat verksamhet kan avtala med den anställde om tystnadsplikt på ett sätt som 

inte skulle vara rättsligt berättigat i offentlig verksamhet. Avtalande om tystnadsplikt kan t.ex. 

ske genom anställningsavtal eller kollektivavtal. Privat anställda är dock skyddade till viss del 

genom meddelarfriheten om den anställde är medborgare, 1:1 YGL. Detta inkluderar 

lämnande av uppgifter och andra underrättelser om dessa faller inom YGL och TF:s 

materiella tillämpningsområde och om dessa lämnas i syftet att informationen ska publiceras. 

Detta skydd kan även omfatta information som härrör från anställningen.39  

Lojalitetsplikten innebär att en anställd inte får skada eller försvåra arbetsgivarens 

verksamhet. I förhållande till lojalitetsplikten finns rätten att framföra kritik mot den 

nuvarande arbetsgivaren, en företrädare till denne eller andra missförhållanden på 

arbetsplatsen. Faktorer som tas i beaktande vid en bedömning om en anställd överträtt sin 

lojalitetsplikt är vilken bransch det rör sig om, verksamhetens beskaffenhet, arbetsuppgifterna, 

den anställdes ställning i företaget och hur handlandet påverkat kundrelationer.40 

Fallet AD 1989 nr 90 tar upp frågan om illojalitet är en saklig grund för uppsägning. Westman 

var vid tidpunkten distriktschef för ett grossistföretag som verkade i videobranschen. 

Grossistföretaget fick senare veta att Westman börjat som styrelsesuppleant och firmatecknare 

för ett bolag som drev en videobutik. Westman sades upp från sin anställning på 

grossistföretaget eftersom företaget hävdat att han handlat illojalt. Domstolen kom fram till att 

uppsägningen inte kunde anses vara sakligt grundad eftersom Westmans ställning i bolaget 

endast var av formell karaktär. Domstolen menade även att grossistföretagets relation till 

kunderna inte skadats därav.   

Fallet AD 1993 nr 18 tar upp huruvida avsked är en möjlig rättslig åtgärd när en frisör på sin 

fritid utfört klippningar för egen vinning. I fallet visas att frisören i fråga klippt en son och två 

väninnor från en familj som annars varit kunder hos företaget där frisören arbetade. Av fallet 

att döma har frisören även tidigare agerat illojalt mot arbetsgivaren. Domstolen gjorde 

bedömningen att illojaliteten inte varit nog för avsked, men likväl nog för att säga upp 

frisörens anställning. 

                                                           
39 SOU 2008:63, förstärkt skydd för företagshemligheter, s. 82 
40 SOU 2008:63, förstärkt skydd för företagshemligheter, s. 83 
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Fallet som handlade om en anställd på ett idrottsförbund, T 21905-03, som tas upp under 

rubriken “3.1.2 Avskedande” belyser även vikten av lojalitet gentemot arbetsgivaren. Den 

anställde hade i fallet en lojalitetsplikt mot arbetsgivaren vilket fick till följd att det var 

rättsligt berättigat att avskeda honom. Avgörande när domstolen avgjorde huruvida den 

anställde brutit mot lojalitetsplikten var bland annat att det rörde sig om personliga 

anklagelser och att det innebar skada för arbetsgivaren. Rättsfallet belyser även 

lojalitetsplikten i förhållande till hur högt uppsatt den anställde är i verksamheten. En person 

som är högt uppsatt i företagshierarkin kommer att ha en mer omfattande lojalitetsplikt än en 

person som verkar på en lägre nivå i verksamheten. 

3.2.2 Tystnadsplikt 

Privat anställda har i vissa fall, precis som offentligt anställda, lagstadgad tystnadsplikt enligt 

bland annat sekretesslagen, t.ex. vid anställning inom vården och advokatväsendet. Brott mot 

lagen kan ådra den skyldige straffansvar. Tystnadsplikten kan, utöver vad som stadgas i lag, 

tillkomma genom avtal. Avtal om tystnadsplikt kan vara såväl muntligt, skriftligt, fastställt i 

kollektivavtal eller vara underförstått. Rör det sig om ett underförstått avtal är det den 

lojalitetsplikt som tillkommer genom anställningsavtalet. Meddelarfriheten kan avtalas bort 

genom uttryckligt avtal såväl som genom ett underförstått avtal. Detta fastställdes genom 

Värö Bruk-domen, AD 1994 nr 79, där domstolen klarlade att varken TF eller YGL kunde 

utgöra hinder för att en privat anställd skulle kunna avskedas eller sägas upp om denne bröt 

mot lojalitetsplikten. Domstolens ställning stod fast i den så kallade Samarit-domen, AD 1997 

nr 57, där domstolen även framhöll skäl som att verksamheten var skattefinansierad samt att 

verksamheten hade betydelse för allmänheten.41 

4. Arbetsgivarens rättigheter/skyldigheter  

4.1 Lagen om skydd för företagshemligheter 

FHL som den ser ut idag, kom till efter regeringens proposition 1987/88:155. I propositionen 

lades förslag fram om en ny lag om skydd för företagshemligheter som skulle ersätta den då 

befintliga lagen (1931:152) med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens. Den nya lagen 

(1990:409) om skydd för företagshemligheter kom att innehålla stadganden om straff för 

                                                           
41 SOU 2008:63, förstärkt skydd för företagshemligheter  
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person som olovligen berett sig tillgång till en företagshemlighet eller på annat sätt tagit 

otillåten befattning med en företagshemlighet, m.m.42 

 

Idag år 2014, är lagen återigen på väg att ändras. Den 12 december 2013 överlämnade 

Regeringen en lagrådsremiss till Lagrådet. Lagrådsremissens ändamål är att uppnå ett bättre 

skydd för företagshemligheter. I remissen föreslås att FHL tillfogas en ny bestämmelse om 

straff för olovligt utnyttjande eller röjande av företagshemlighet. Ändringarna i lagen har till 

syfte att stärka skyddet mot att företagshemligheter sprids och utnyttjas av anställda eller 

andra personer som medverkar i näringsidkares verksamhet. Det kommer däremot samtidigt 

tydliggöras att brott och andra allvarliga oegentligheter på en arbetsplats aldrig är 

företagshemligheter och skyddet för företagshemligheter kommer inte att hindra anställda och 

andra från att uppdaga sådana brott eller oegentligheter. En skärpning av straffen för 

företagsspioneri föreslås även i remissen, detta för att frambringa bättre villkor för 

innovations- och kunskapsintensiva företag. Ett tydligt skydd för företagshemligheter är ett 

viktigt steg i utvecklingen av ett välfungerande, konkurrenskraftigt näringsliv. Denna 

lagändring föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.43 

4.1.2 Kritik mot FHL 

Lagen gäller idag endast obehöriga angrepp på företagshemligheter, enligt 2§. Som obehörigt 

angrepp anses ej ”att någon anskaffar, utnyttjar eller röjer en företagshemlighet för att 

offentliggöra eller inför en myndighet eller annat behörigt organ avslöja något som skäligen 

kan misstänkas utgöra brott på vilket fängelse kan följa eller som kan anses utgöra annat 

allvarligt missförhållande i näringsidkarens rörelse ”. Detta innebär att yttrandefriheten, i 

vissa fall, väger tyngre än skyddet för företagshemligheter. 

 

FHL har genom åren fått en del kritik och behovet av en omarbetning har diskuterats flera 

gånger. Redan när lagförslaget bearbetades resonerades det om huruvida lagen skulle kunna 

innebära en begränsning av meddelarfriheten, yttrandefriheten och det fria opinionsbildandet. 

Många var kritiska och menade att en anställd som avsett att avslöja en oegentlighet nu skulle 

riskera att påföras straff och skadestånd för denna handling. Idag är det dock förtydligat att 

lagen endast omfattar obehöriga angrepp. Detta till trots har det även på senare år betvivlats 

                                                           
42Ola Löfgren, kommentar till Lagen om skydd för företagshemligheter 
43 Governement.se, Ett bättre skydd för företagshemligheter 
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att detta är ett tillräckligt förtydligande.  Det har bland annat diskuterats om skyddet för 

företagshemligheter borde utvidgas till att omfatta även affärsidéer.44 Efter det så kallade 

Ericsson-målet (Svea hovrätt den 20 oktober 2003, mål nr B 5221-03 ) har det påståtts att 

lagen inte ger ett tillfredsställande skydd för företagen mot att anställda röjer eller utnyttjar 

företagshemligheter. I det aktuella fallet friades en anställd vid Ericsson från straffansvar. 

Anledning till detta var att den anställde haft tillgång till dessa dokument, innehållandes 

företagshemligheter, i sin anställning och hade inte olovligen berett sig tillgång till 

dokumenten.45  

4.2 1§ FHL 

Begreppet företagshemlighet definieras i 1§ FHL där det står: ”Med företagshemlighet avses i 

denna lag sådan information om affärs- eller driftförhållanden i en näringsidkares rörelse 

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

konkurrenshänseende”. Vad som menas med företagshemlighet ur lagens mening förtydligas 

i propositionen 1987/88:155. Förutsättningen för att det ska vara fråga om en 

företagshemlighet grundar sig på tre kriterier. Det ska för det första avse information om 

affärs- eller driftsförhållanden i en näringsverksamhet. Denna information ska för det andra 

hållas hemlig av näringsidkaren och för det tredje ska ett röjande av denna information vara 

ägnat att medföra skada för näringsidkaren. 

 

En följdfråga blir vad som avses med information. I 1§ 2st. FHL anges definitionen av 

information som ”Med information förstås både sådana uppgifter som har dokumenterats i 

någon form, inbegripet ritningar, modeller och andra liknande tekniska förebilder, och 

enskilda personers kännedom om ett visst förhållande, även om det inte har dokumenterats på 

något särskilt sätt.” Information syftar till en neutral samlingsbeteckning för all sorts 

kunskap, vetskap och uppgifter. Begreppet information rymmer alltså alla typer av uppgifter, 

oavsett betydelse och komplexitet. I 1§ 2st. FHL anges att informationen kan ha 

dokumenterats i någon form, vara rena minneskunskaper eller vetande hos enskild person. 

Information har alltså en mycket omfattande betydelse. Skiljelinjerna för vad som ska anses 

vara en företagshemlighet bestäms även av de andra kriterierna i definitionen. För att 
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informationen ska utgöra en företagshemlighet krävs det att den rör affärs- eller 

driftsförhållanden i näringsidkarens verksamhet. Informationen måste således ha anknytning 

till företaget. Vad som avses med näringsidkare ska tolkas vidsträckt och innefattar varje 

fysisk eller juridisk person som bedriver yrkesmässig verksamhet av ekonomisk art; detta 

oavsett vinstsyfte eller ej.46 I propositionen 1987/88:155 s 35 anges principen för information, 

som lyder; ”Information som vem som helst med adekvat utbildning kan omsätta i praktiskt 

resultat bör anses som information i näringsidkarens rörelse”. 

 

Ett av de tre kriterierna för att information ska utgöra en företagshemlighet är således att 

näringsidkaren håller informationen hemlig. Detta ska dock inte förstås som ett krav på 

fullständigt hemlighållande av informationen. I realiteten torde informationen vara känd av 

flera personer. Vad som menas med begreppet hemlig, är att informationen ej får vara 

tillgänglig för alla som kan ha intresse av att ta del av den. Som tumregel gäller för 

informationens hemlighållande att den inte bör spridas utanför en krets som är identifierbar 

och begränsad. Hur företagshemligheter hanteras kan vara väldigt olika beroende på 

exempelvis företagets storlek, verksamhet eller antal anställda. På ett mindre företag kanske 

alla anställda behöver känna till informationen medan det på ett större företag är en grupp 

personer eller en avdelning som behöver informationen för att kunna utföra sina uppgifter. 

Däremot bör tilläggas att inte ens företaget i sig behöver vara gräns för hemlighållande av 

informationen. Vid olika samarbeten och avtal mellan företag kan information delas. Det 

viktiga när hemlig information går utanför det egna förteget är att den inte får vara allmän och 

okontrollerad.47 Ytterligare ett rekvisit är att näringsidkaren ska hålla informationen hemlig. 

Detta innebär att näringsidkaren ska ha som avsikt att hålla informationen inom den grupp där 

den är känd. Detta krav uppfylls genom att näringsidkaren exempelvis informerar sina 

anställda om att informationen inte får spridas utanför avsedd grupp. Andra tillvägagångssätt 

kan vara hemligstämpling, säkerhetskoder, besöksförbud, att låsa in information, 

tillträdesförbud eller särskilda säkerhetsinstruktioner. I vissa fall kan verksamheten vara av 

sådan art att det torde vara självklart för den anställde att information är hemlig. I dessa fall 

bör avsaknad av särskilda åtgärder ej motivera att informationen utesluts av lagen. Det är 

naturligtvis mer riskfyllt för en näringsidkare att inte ha några säkerhetsåtgärder för hemlig 

                                                           
46Prop. 1987/88:155, Förslag till Lag om skydd för företagshemligheter, s 34 
47 Prop. 1987/88:155, Förslag till Lag om skydd för företagshemligheter, s 35 
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information. Den anställde kanske trots allt inte känner till att informationen är hemlig och 

därmed går fri från straffansvar om den röjer hemligheten.48 

Det tredje rekvisitet, är ägnat att medföra skada, innebär att det ställs krav på att den 

skyddade informationen, företagshemligheten, har ett visst värde för näringsidkaren. Värdet 

ska visa att det medför skada eller risk för skada om hemligheten avslöjas. Det fordras alltså 

inte att skada uppkommer utan endast risk för skada krävs för att kunna åtalas. För att ansvar 

enligt 3-7§§ ska inträda krävs det att röjandet av hemlighet varit obehörigt. En anställd kan 

exempelvis inte bli straffansvarig om denne avslöjar ett förhållande på arbetsplatsen som är 

olagligt, vilket leder oss in på 2§ FHL.49 

4.3 2§ FHL 

2§ FHL infördes efter lagutskottets förslag, i syfte att förtydliga att lagen inte förhindrar att 

brott och missförhållanden avslöjas. 1st. lyder, ”Lagen gäller endast obehöriga angrepp på 

företagshemligheter” och gör klart att FHL inte gör intrång på yttrandefriheten som är 

grundlagsstadgad i TF och YGL. I 2st. ges exempel på vad som inte anses vara obehöriga 

angrepp. Ansvarsfrihet inträder, inte bara för den som avslöjat en uppgift, utan även för den 

som mottagit informationen. Mottagaren kan exempelvis vara en nyhetsredaktion eller 

journalist. Det ställs inte heller några krav på att den myndighet till vilken avslöjandet görs 

ska ha särskild kompetens för handläggandet av fallet. Vad som avses med andra behöriga 

organ kan till exempel vara skyddsombud, skyddskommittéer, branschorganisationer och 

liknande. Med offentliggörandet som anges i 2§ 2st. FHL ämnas att informationen ska komma 

allmänheten till känna, eller att detta i vilket fall har varit meddelarens syfte med röjandet. 

Däremot är det inte ett krav att informationen faktiskt nått allmänheten eller att meddelaren 

spridit informationen på egen hand. Spridandet kan som tidigare nämnts ske genom 

exempelvis media. Hur som helst är alla i spridningskretsen befriade från ansvar om röjandet 

icke avser ett obehörigt angrepp.  

En viktig aspekt i det hela är att ansvar inte heller inträder om till exempel en anställd haft 

befogad anledning att tro att brott eller annat allvarligt missförhållande förelegat på 

arbetsplatsen, fast att så inte varit fallet. Vad som avses med allvarligt missförhållande kan 

bland annat vara överträdelse av regler i arbetsmiljölagen (1977:1160). Om det utifrån sett 
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kan anses föreligga ett allvarligt missförhållande, inträder ansvarsfrihet för den som röjt 

informationen. I vissa fall kan ett avslöjande av ett missförhållande kräva att även en annan 

företagshemlighet röjs, sådana fall kallas kombinationsfall. Vid kombinationsfall får 

avslöjandet inte omfatta mer än vad som verkligen är nödvändigt. 50 

För att röjande av en företagshemlighet ska vara acceptabelt krävs att missförhållandet ska 

vara allvarligt. Att röja en betydelsefull företagshemlighet för att avslöja en företeelse som är 

bagatellartad är således inte tillåtet. I lagen anges att undantagsbestämmelsen gäller för 

avslöjande av brott på vilket fängelse kan följa eller annat allvarligt missförhållande. 

Undantagsbestämmelsen i 2§ FHL medför inga lindringar av de regler om tystnadsplikt som 

finns i sekretesslagen eller arbetsmiljölagen. Detta innebär att om någon röjer en 

företagshemlighet och samtidigt bryter mot sin tystnadsplikt kan denna person bli skyldig till 

brott mot tystnadsplikten enligt 20:3 BrB. En annan situation där ett röjande av 

företagshemlighet inte är att anses som obehörigt är när arbetsgivaren lämnat sitt samtycke till 

detta.51 

4.4 Behov av skydd för företagshemligheter 

Sedan FHL infördes har mycket hänt. Den snabba tekniska utvecklingen har påverkat 

samhället i stor utsträckning. Även företagandets premisser har förändrats eftersom fler 

verksamheter idag bygger på information och kunskap, jämfört med tidigare när verksamheter 

oftare byggde på industriell tillverkning. I och med den snabba globaliseringen har också den 

internationella konkurrensen hårdnat. Denna samhällsutveckling har således medfört ett större 

skyddsbehov för många företag. 

Idag är det mycket enkelt att överföra och lagra information. Mer och mer information 

överförs via data- och teletrafik vilket ökar företagens sårbarhet i och med dataintrång och 

liknande. Även personer som visserligen har lovlig tillgång till information, kan numera via 

externa lagringsenheter, exempelvis USB-minne, enkelt kopiera och överföra denna till sig 

själv eller någon obehörig utomstående part. Ett ökat anlitande av konsulter och 

bemanningsföretag bidrar även det till minskad säkerhet för företagshemligheter. Det är ofta 

nödvändigt att tillåta en långtgående insyn i företaget för att exempelvis en konsult ska kunna 

                                                           
50 Ola Löfgren, kommentar till Lagen om skydd för företagshemligheter 
51 SOU 2008:63, Förstärkt skydd för företagshemligheter, sida 72-73. 
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utföra sina arbetsuppgifter. I och med den ofta stora personalomsättningen överförs således 

information lättare mellan företag när en anställd konsult byter arbetsplats.  

Det svenska näringslivet är gynnsamt och det satsas årligen omkring 100 miljarder kronor på 

forskning och utveckling. Av dessa 100 miljarder kommer ca 70 miljarder från det privata 

näringslivet. Detta innebär att svenska företagshemligheter är ett eftertraktat mål för 

företagsspionage för såväl internationella företag som nationella företag. Ovan nämnda 

omständigheter gör att en utveckling av skyddet för företagshemligheter alltid är aktuellt så 

länge den tekniska utvecklingen ökar.52 

4.5 Tystnadsplikt med anledning av FHL 

Anställda inom offentlig verksamhet har enligt sekretesslagen tystnadsplikt. Tystnadsplikten 

omfattar ett förbud mot att lämna ut allmänna handlingar som skyddas av sekretess. 

Tystnadsplikten innebär också att sekretesskyddade uppgifter inte får lämnas muntligen eller 

på annat sätt röjas, 1:1 sekretesslagen. Straffansvar enligt kap 20:3 BrB kan ådras genom både 

uppsåt och oaktsamhet. Bestämmelserna om tystnadsplikt är tvingande och kan ej avtalas 

bort, det kan ej heller avtalas om att tystnadsplikten ska vara mer omfattande än vad 

lagreglerna medger. 

Även privatanställda omfattas av den lagstadgade tystnadsplikten i vissa fall. Det gäller bland 

annat för hälso- och sjukvårdspersonal och anställda på advokatbyråer. Här gäller samma 

lagregler som för de offentligt anställda. Tystnadsplikt kan också bli gällande genom 

kollektivavtal eller anställningsavtal. Här i anges bestämmelser om vad en anställd måste 

hålla hemligt, men om det inte finns ett uttryckligt avtal, anses en underförstådd tystnadsplikt 

föreligga av den lojalitetsplikt som ingår i anställningsavtalet.   

Det har diskuterats om tystnadsplikten innebär att meddelarfriheten har avtalats bort och 

rättsläget har länge varit osäkert på denna punkt. Vid införandet av FHL sade 

konstitutionsutskottet att uttryckliga avtal om tystnadsplikt klart bröt meddelarfriheten. 

Däremot var det oklart om underförstådd tystnadsplikt genom lojalitetsplikten bröt mot 

meddelarfriheten. Idag står det genom Arbetsdomstolens praxis klart att det inte spelar någon 

roll för en privatanställds meddelarfrihet om denne är bunden av avtalad tystnadsplikt eller 

                                                           
52SOU 2008:63, Förstärkt skydd för företagshemligheter, sida 62-63 
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om dennes tystnadsplikt följer av lojalitetsplikten. Meddelarfriheten ger vika oavsett vilken 

tystnadsplikt den anställde omfattas av. Se t.ex. ovan nämnda Värö bruk-domen, AD 1994 nr 

79, där en anställd i privat verksamhet brutit mot sin tystnadsplikt. Arbetsdomstolen 

meddelade att TF och YGL inte kunde anses utgöra ett hinder mot uppsägning eller 

avskedande eftersom tystnadsplikten varit förenad med anställningen. 

 

Från lojalitets-och tystnadsplikten finns, som ovan nämnt, undantag så som 2§ FHL. 2§ 

medger i korthet rätten att anskaffa och avslöja en företagshemlighet eller allvarliga 

missförhållanden inför en myndighet eller liknande. Däremot kan en rapport, gjord av en 

anställd, om sådant missförhållande eller röjande av annan känslig information ske på ett 

sådant sätt att detta innebär ett åsidosättande av lojalitetsplikten denne har mot sin 

arbetsgivare. Detta kan i sin tur leda till att lämplighet för fortsatt anställning hos 

arbetsgivaren kan vara försummad. Det är i varje enskilt fall upp till Arbetsdomstolen att 

avgöra om den anställdes kritikrätt har överskridits. Vid en sådan bedömning beaktas syftet 

med anmälan och huruvida allvarligt missförhållandet i fråga har varit. En annan viktig aspekt 

är om arbetstagaren, innan anmälan gjordes, haft kontakt med arbetsgivaren och uppmanat 

denna till att se över missförhållandet. Arbetsdomstolen har meddelat att arbetstagare bör 

påtala oegentligheten för sin arbetsgivare innan en anmälan görs till myndighet, detta 

eftersom en arbetsgivare kan vara i utsatt ställning om dess verksamhet bygger på tillstånd 

från myndighet.53 

4.6 Påföljder vid röjande av företagshemlighet  

Enligt 3§ FHL ska den som med uppsåt olovligen bereder sig tillgång till en 

företagshemlighet dömas för företagsspioneri. Detta är alltså fallet om en anställd eller annan 

person bereder sig tillgång till information olovligen. 4§ FHL säger att den som anskaffar en 

företagshemlighet med vetskap om att den som tillhandahåller hemligheten eller någon före 

hen har berett sig tillgång till denna genom företagsspioneri ska dömas för olovlig befattning 

med företagshemlighet. Den som således gjort sig skyldig till brott enligt 4 och 3§§ ska enligt 

5§ FHL ersätta den skada som uppkommer genom brottet eller genom att företagshemligheten 

obehörigen utnyttjas eller röjs. 

                                                           
53 SOU 2008:63, Förstärkt skydd för företagshemligheter, Sida 84-88. 



Ebba Parr, Josefin Gustavsson, Isabelle Gerdin  
Kandidatuppsats VT-14  
Linköpings universitet  
 

 31 

5. Analys 

5.1 Vad för uppgifter bör rapporteras via ett visselblåsningssystem? 

Det är inte sällan missförstånd uppstår kring hur ett visselblåsningssystem ska användas inom 

ett företag eller vad/vem som kan rapporteras i ett visselblåsningssystem.54 Enligt föreskriften 

som Datainspektionen meddelat, DIFS 2010:1, får t.ex. enbart personer i ledande ställning 

eller nyckelpersoner rapporteras om de misstänks för brott eller andra allvarliga 

oegentligheter. Detta har motiverats med att risken är stor att personer blir felaktigt utpekade 

via visselblåsningssystemet och konsekvenserna för dessa personer är svåra att överblicka. 

Risken finns att visselblåsningssystemet blir en databas för allmänt skvaller som cirkulerar på 

en arbetsplats55 

 

Vissa uppgifter är särskilt svåra att utreda när visselblåsaren är anonym. Uppgifter som rör 

visselblåsaren personligen, till exempel att denne blivit utsatt för sexuella 

trakasserier/diskriminering av någon annan anställd eller mobbas av närmaste chefen, är 

särskilt svåra att utreda om visselblåsaren är helt anonym vid rapporteringen eller förväntar 

sig anonymitet under utredningens gång. Vad gäller exempel på personer som nyttjar 

visselblåsningssystemet för att rapportera sexuella trakasserier eller diskriminering finns det 

lagstiftning som syftar till att skydda en arbetstagare från detta, se 2:1 DiskL. 2:3 DiskL 

stadgar att arbetsgivaren har en plikt att utreda och vidta åtgärder om denne får kännedom om 

att diskriminering/sexuella trakasserier försiggår på arbetsplatsen. Detta utläses i paragrafen 

som: “… är arbetsgivaren skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna 

trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att 

förhindra trakasserier i framtiden.” De svårigheter som uppstår när dessa typer av 

oegentligheter rapporteras anonymt är först och främst att offret kanske inte får det stöd som 

denne hade behövt under utredningens gång och under tiden efteråt. Enligt 5:1 DiskL ska 

ersättning utgå till den som utsattes för kränkningen. Om den personen är helt anonym och 

inte träder fram torde heller inte ersättning kunna utgå till offret.   

Om vi istället tar exemplet med att en person rapporterar att hen blir mobbad av sin närmaste 

chef kan följande svårigheter uppstå: För det första är det svårt att utreda ett “brott” när det 

inte “finns” något offer. För det andra skulle det krävas mycket mer resurser för att företaget 

                                                           
54Daniel Boman, Ökat tryck på visselblåsarfunktionen 
55Datainspektionen, Ansökan om undantag från förbudet i 21§ Personuppgiftslagen 
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skulle kunna utreda och “åtgärda” problemet. Om en person blir mobbad av sin närmaste chef 

men är helt anonym vid rapporteringen kan inte denne alltid förvänta sig en personlig åtgärd 

som löser problemet. Åtgärden skulle kunna bestå i att företaget anordnar seminarier kring 

antimobbing för att förbättra företagskulturen men det blir svårt att göra en åtgärd på 

personnivå i dessa fall. Det kanske egentligen rör sig om ett missförstånd chef och 

medarbetare emellan som skulle kunna lösas snabbt genom samtal eller någon annan typ av 

åtgärd som skulle förbättrat visselblåsarens arbetssituation väsentligt. Risken finns att 

resultatet av visselblåsningen inte blir det som visselblåsaren hoppats på för att 

visselblåsningssystemet helt enkelt inte kan hantera den typen av oegentligheter.  

I DIFS 2010:1 skriver Datainspektionen att visselblåsningssystemet enbart bör användas 

framför bolagets interna informations - och rapporteringskanaler om det är sakligt motiverat. 

Är den anmälde en nyckelperson eller en person i ledande ställning och de misstänkta 

oegentligheterna riskerar att inte tas om hand på rätt sätt hänfört till den anmäldes ställning 

inom bolaget, är det sakligt motiverat att använda visselblåsningssystemet. 

Visselblåsningssystemet ska ses som ett komplement till den normala internförvaltningen.56 

Post Nord är ett företag som på sin hemsida tydligt beskriver hur deras visselblåsningssystem 

ska användas. De skriver på hemsidan att missnöje med lön, mobbing eller liknande ska 

rapporteras via den vanliga interna kommunikationen.57 Detta är ingenting som varken SEB 

eller NCC, som vi tidigare nämnt använder sig av visselblåsningssystem, preciserat på sina 

hemsidor. Förutsatt att de inte har ytterligare, tydliga interna instruktioner kring hur 

visselblåsningssystemet ska användas på respektive företag, kan vi dra slutsatsen att det är 

oklart vilka typer av oegentligheter som SEB och NCC förväntar sig rapporteras via 

visselblåsningssystemet. När något är oklart finns också utrymme för olika tolkningar. Risken 

finns att medarbetare använder visselblåsningssystemet felaktigt när företag inte tydligt 

påtalat hur visselblåsningssystemet ska användas. Informationen som inrapporteras kan därför 

inte alltid hanteras på rätt sätt.  

Vidare kan vi dra slutsatsen att framförallt oegentligheter som rör en anställd personligen inte 

bör rapporteras via ett visselblåsningssystem i första hand utan istället bör rapporteras via den 

ordinarie internkommunikationen. Viktigt blir att företag arbetar för en företagskultur där 

                                                           
56 Datainspektionen, Ansvaret för personuppgifter som hanteras i system för whistleblowing,  
57 PostNord.com, Välkommen till PostNords whistleblowingfunktion,  
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nolltolerans råder avseende mobbing, trakasserier och diskriminering. Skulle dessa problem 

uppstå ska de anställda kunna känna trygghet i att rapportera detta till sin chef eller någon 

annan särskilt utsedd person för att problemet ska kunna lösas på bästa sätt.  

Om slutsatsen blir att oegentligheter som rör visselblåsaren personligen inte lämpar sig för 

rapportering via visselblåsningssystem, bör det motsatsvis resultera i slutsatsen att de 

uppgifter som lämpligen bör rapporteras via visselblåsningssystem är oegentligheter där 

arbetsgivaren är offret. Detta kan till exempel vara brott av ekonomisk karaktär såsom 

mutbrott och bokföringsbrott eller oegentligheter som kan komma att skada företagets 

anseende. Om ett företag tydligt markerar och informerar om vilken typ av uppgifter som bör 

rapporteras via visselblåsningssystemet torde risken för att anställda eller andra missbrukar 

visselblåsningssystemet minska. Med missbruk tänker vi oss att någon rapporterar allmänt 

skvaller eller elaka rykten för att avsiktligen skada den personen som anmäls. 

5.2 Kan visselblåsningssystemets rättsliga figur, avtal, föranleda avtalsbrott från någon 

part?   

Vi har konstaterat att visselblåsningsystemets rättsliga figur torde vara avtal, mer precist ett 

tjänsteavtal mellan arbetsgivaren som erbjuder visselblåsningsystemet och arbetstagaren som 

nyttjar det. En grundläggande princip inom avtalsrätten är pacta sunt servanda som kan 

översättas till “löften ska hållas”. Principen innebär att parterna är skyldiga att fullgöra sina 

åtaganden i enlighet med avtalet. Om en part inte fullgör sina skyldigheter enligt avtalet kan 

motparten gå till domstol och yrka på att fullgörande av avtalet ska ske eller annan ersättning 

ska utgå på grund av den skada som uppkommer genom avtalsbrottet.    

Det finns dock undantag från grundprincipen om att löften ska hållas.58 En sådan princip är 

pacta non sunt semper servanda - avtal ska inte hållas under alla omständigheter. Avtal som är 

omöjliga att uppfylla är ett sådant fundamentalt undantag likaså om avtalet innebär ett 

orimligt uppoffrande eller ett orimligt resultat på grund av att oförutsebara omständigheter 

inträffat.59 Om vi ännu en gång tar SEB som exempel så skriver de på sin hemsida: “Du kan 

rapportera både under och utanför arbetstid. Rapportering kan även ske anonymt. Din 

identitet kommer att hållas hemlig i uppföljning, förfrågningar och diskussioner i ärendet 

såvida vi inte är skyldiga enligt lagen att röja din identitet. Skulle så vara fallet kommer du 

                                                           
58 Allt om Avtal, Avtalsbundenhet (pacta sunt servanda) 
59Allt om Avtal, undantag från avtalsbundenhet (pacta non sunt semper servanda) 
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att bli informerad. Du riskerar inte att drabbas av några konsekvenser på grund av att du 

rapporterar, varken vid tidpunkten för rapporteringen eller i framtiden.”60 Om vi ser 

visselblåsningssystemet som ett avtal kan vi utläsa av citatet från SEB:s hemsida att de lovar 

att rapportörens identitet “kommer hållas hemlig i uppföljning, förfrågningar och 

diskussioner” om de inte är skyldiga att enligt lag röja identiteten på rapportören. De lovar att 

även att informera om så är fallet. Vidare som ett tredje avtalsvillkor kan vi utläsa att SEB 

lovar att rapportören inte kommer drabbas av några konsekvenser på grund av rapporteringen, 

varken vid tidpunkten för rapporteringen eller i framtiden. Om en anställd på SEB använder 

visselblåsningssystemet för att rapportera en oegentlighet som kräver utredning men ej är så 

pass allvarlig att SEB är skyldiga att enligt lag röja visselblåsarens identitet, bör det vara ett 

avtalsbrott från SEB:s sida om visselblåsarens identitet blir känd och/eller detta innebär 

negativa konsekvenser för visselblåsaren. 3:30 2st. AvtL handlar om svek. 2st. lyder: “ Har 

den, gentemot vilken rättshandlingen företogs, svikligen uppgivit eller företaget 

omständigheter, som kunna antagas vara av betydelse för rättshandlingen, skall han anses 

hava därigenom framkallat densamma, såframt det ej visas, att det svikliga förfarandet icke 

inverkat å rättshandlingen.” Kan en visselblåsare påvisa att SEB garanterat anonymitet men 

att detta aldrig vart avsikten hos SEB och detta inte heller skedde under utredningens gång 

torde 30§ AvtL vara tillämplig. Visselblåsaren skulle aldrig ha ingått avtalet med 

arbetsgivaren och rapporterat oegentligheterna om det inte vart så att arbetsgivaren garanterat 

rapportörens anonymitet - sveket ska alltså ha framkallat rättshandlingen. Svek är dock en 

svag ogiltighetsgrund vilket förmodligen innebär svårigheter för visselblåsaren eftersom 

själva visselblåsningssystemet som avtal redan är en så pass svag rättslig figur.61 33§ och 36§ 

AvtL är också av intresse, dock torde ej visselblåsaren vara intresserad av att yrka att avtalet 

ska bli ogiltigt - skadan som uppstår om visselblåsarens identitet röjs avhjälps ju ej genom att 

avtalet ogiltigförklaras. Skadestånd är ingenting som särskilt stadgas om i AvtL, men genom 

allmänna regler torde visselblåsaren kunna yrka på ekonomisk ersättning om denne kan 

påvisa vilken ekonomisk skada denne lidit till följd av arbetsgivarens 

avtalsbrott.62Arbetsgivaren å andra sidan torde kunna yrka ogiltigförklarande av avtalet 

genom ovan nämnda paragrafer, framför allt om de kan påvisa att röjandet ej skett avsiktligen 

eller att det vart en omöjlighet att hålla identiteten hemlig, jämför principen pacta non sunt 

                                                           
60SEB, ”Uppförandekod” 
61 Grönfors, Kurt & Dotevall, Rolf, Avtalslagen: en kommentar, 4, s. 208-209. 
62 Grönfors, Kurt & Dotevall, Rolf, Avtalslagen: en kommentar, 4, s. 206 
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semper servanda. Slutsatsen vi kan dra är att teoretiskt sett torde visselblåsaren kunna väcka 

talan och yrka på ersättning i form av skadestånd om arbetsgivaren begår avtalsbrott t.ex. 

genom röjande av visselblåsarens identitet. I praktiken föreligger dock många svårigheter för 

visselblåsaren. Visselblåsningssystemet som avtal är svagt och det kan vara svårt att bevisa att 

arbetsgivaren avsiktligen röjt identiteten och avsett skada visselblåsare osv. Detta ämne är 

dock något som förtjänar vidare analys men som på grund av bristande utrymme i denna 

uppsats icke behandlas vidare. 

5.3 Analys av lojalitetsplikt i arbetslivet   

När en anställd finner ett missförhållande eller en oegentlighet på sin arbetsplats är det 

naturligtvis bra om den anställde kan meddela sin arbetsgivare om detta. Eftersom ett 

missförhållande eller en oegentlighet kan vara exempelvis ett brott, arbetsmiljöfara eller fara 

för andra, exempelvis kunder, ligger det inte bara i den anställdes intresse att råda bot på 

missförhållandet. Även allmänheten, samhället och själva företaget mår bra av att 

arbetsgivaren sköter sin verksamhet på ett tillfredställande vis. Problemet är, som tidigare 

nämnt, att en anställd inte alltid vågar slå larm om missförhållandet. Personen i fråga kan vara 

rädd att en anmälan kommer påverka dennes arbetssituation. Arbetsgivares och medarbetares 

förtroende för den som meddelar kan påverkas negativt. Även om företaget inte infört något 

visselblåsningssystem måste anställda ges möjlighet att meddela om oegentligheter. Ett 

avslöjande av ett missförhållande kan också innebära att en företagshemlighet måste röjas.  

När en anställd inom ett företag, som inte tillämpar ett internt visselblåsningsystem, avser att 

avslöja en oegentlighet måste denne således fundera på vilket sätt den vill lämna uppgiften. 

Uppgiften kan lämnas till enbart arbetsgivare, enbart media eller till både och. Idag är 

näringsverksamheter troligen mer känsliga än för tjugo år sedan. Information sprids snabbt 

och avslöjande om oegentligheter skulle för vissa branscher kunna vara potentiellt förödande. 

Ponera att en anställd på en mataffär upptäcker att livsmedel hanteras på ett hälsofarligt sätt 

och istället för att påtala detta för sin arbetsgivare, går direkt till media. Med 

informationsspridning via radio, tv och internet skulle förhållandena på mataffären snabbt bli 

kända av allmänheten och ingen skulle vilja handla där. Beroende på hur omfattande 

informationen som kommer ut är, kan mataffärens rykte vara förstört lång tid framöver. Att 

sådan information kommer ut är självklart bra eftersom ingen vill köpa hälsofarlig mat, 

däremot kanske det rörde sig om förhållanden som arbetsgivaren inte var medveten om, som 

skulle vara enkla att åtgärda, eller som helt enkelt inte var så pass allvarliga som de 
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framställdes i media. Om den anställde istället vänt sig till sin arbetsgivare först hade denne 

haft en chans att rätta till det som var fel och därmed kunnat fortsätta med verksamheten utan 

problem. Om den anställde, som ovan, valt att gå direkt till media med informationen har 

denne troligtvis inte gjort sig skyldig till brott mot FHL men det kan bryta mot den 

lojalitetsplikt som denne har åtagit sig via anställningsavtalet, se rubrik 3.2.1. 

Arbetsdomstolen har i praxis uttalat att vid bedömning av om arbetstagare brutit mot sin 

lojalitetsplikt ska tas hänsyn till om denne kontaktat arbetsgivaren innan avslöjandet. Detta är 

viktigt eftersom arbetsgivaren måste ges en chans att rätta till ett fel eller ett problem innan 

information sprids vidare till offentligheten.  

I och med att den anställde måste kontakta sin arbetsgivare för att inte bryta mot sin 

lojalitetsplikt, blir det svårare för den anställde att vara anonym om hen så vill. Detta kan i sin 

tur medföra att oegentligheter aldrig kommer fram eftersom den anställde kan vara rädd för 

att utsättas för repressalier eller annat obehag på sin arbetsplats efter avslöjandet. Den som är 

anställd inom privat sektor är inte heller skyddad av efterforskningsförbudet i 2:4 YGL samt i 

3:4 TF, vilket gör att det står arbetsgivaren fritt att ta reda på vem som lämnat uppgiften. Om 

den anställde således inte litar på sin arbetsgivare kan den då lämna uppgift direkt till en 

myndighet eller till media utan att riskera avskedande? Arbetsdomstolen torde utifrån sina 

bedömningssynpunkter ge den anställde större frihet gentemot sin arbetsgivare ju mer 

omfattande eller allvarligt missförhållandet/oegentligheten är.  

Lojalitetsplikten kan vara saklig grund för uppsägning eller avsked. Exempel där domstolen 

ansett det vara berättigat med uppsägning är fallet AD 1993 nr 18, som tas upp under rubriken 

3.2.1. Lojalitetsplikt. En frisör hade agerat illojalt genom att på fritiden, för egen vinning, 

klippt kunder. Domstolen ansåg att hon handlat illojalt till den grad att uppsägning var 

tillämpligt, men att avsked ej kunde göras gällande. I fallet T 21905-03, som tas upp under 

rubriken 3.1.2 Avskedande, hade en anställd skickat ut mejl till kunder angående styrelsen i 

företaget. Domstolen ansåg att hans agerande gjorde att avsked var en möjlig åtgärd. Ett fall 

där domstolen dömde till den anställdes fördel är fall AD 1989 nr 90, som tas upp under 

rubrik “3.2.1 Lojalitetsplikt”. En distriktschef för ett grossistföretag hade i fallet inträtt som 

styrelseledamot och firmatecknare för ett aktiebolag som drev en videobutik. Domstolen 

ansåg att uppsägningen inte var befogad eftersom handlandet inte skadat grossistföretaget.  
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Gränsen för vad som är lojalt respektive illojalt handlande är vag. Det finns ingen lagstadgad 

lojalitetsplikt och den vanligaste lojalitetsplikten är den som kommer ur anställningsavtalet 

utan att det är avtalat om vad som egentligen ingår där i. Praxis har därför en avgörande roll 

när det kommer till analysen av vad som är illojalt beteende. Ur rättsfallen kan utläsas att 

konkurrerande verksamhet, exempelvis frisör-fallet, anses vara illojalt. Dessutom är klausuler 

om konkurrensförbud ofta avtalade om i anställningsavtalet, men existerar även genom den 

outtalade lojalitetsplikten som kommer av anställningsavtalet i sig. Vad som även kan utläsas 

är att skada för arbetsgivaren är väsentligt i domstolens bedömning. Både i fallet där en 

anställd mejlat information till företagets kunder och där den anställde inträtt som 

styrelseledamot och firmatecknare i ett annat bolag låg tvisten i huruvida det inneburit skada 

för arbetsgivaren.  

För en visselblåsare kommer detta innebära att hen riskerar olika rättspåföljder beroende på 

hur hen agerat. Har den anställde vänt sig internt till företaget riskerar denne inte att kunna 

sägas upp eller avskedas på grund av lojalitetsplikt. Vänder sig dock den anställde utåt 

kommer, beroende på informationen, den anställde riskera att hamna i en tvist. För 

lojalitetsplikten spelar det även in om den anställde först försökt ta upp olägenheten internt. 

Vänder sig den anställde direkt till media löper hen större risk för påföljder eftersom 

beteendet anses vara mer illojalt. Vänder sig dock den anställde först internt och försöker lösa 

problemen utan gensvar, för att sedan vända sig till en extern aktör kommer risken att dömas 

för illojalt beteende vara mindre. Med detta ej sagt att illojalt beteende ändå kan förekomma 

trots att den anställde först vänt sig internt. Det gäller även att det inte per automatik innebär 

illojalt beteende om den anställde vänder sig direkt till en extern aktör.  

En annan viktig faktor för domstolens bedömning är hur högt uppsatt den anställde är. Vad 

som dock kan sägas är att om informationen inneburit skada för arbetsgivaren, verkar detta 

vara en viktigare faktor. I fallet med grossistföretaget var den anställde distriktschef men 

domstolen ansåg ändå att uppsägningen inte var sakligt grundad eftersom det inte ansågs 

innebära skada för arbetsgivaren. En slutsats härav är därför att en anställd högre upp i 

företagets hierarki har en starkare lojalitetsplikt, men innebär inte handlandet skada för 

arbetsgivaren kommer beteendet inte anses illojalt oavsett. För en visselblåsare får detta till 

följd att denne kan anmäla olägenheter, inom företaget såväl som till externa aktörer, utan att 
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detta ska kunna föranleda uppsägning eller avsked till följd av en uttalad, eller outtalad 

lojalitetsplikt, om detta inte skadar arbetsgivaren. 

Något som skäligen kan misstänkas utgöra brottslig verksamhet eller allvarliga 

missförhållanden är aldrig en företagshemlighet enligt 2§ 2st. FHL. Arbetsgivaren kan därför 

aldrig påstå att information om sådant är företagshemligheter och därmed anklaga en anställd 

för att ha avslöjat detta. Frågan är var gränsdragningen går för vad som kan anses som skälig 

misstanke. Innebörden av lagen torde bli att det står visselblåsaren fritt att själv göra en 

bedömning om det förhållande som hen anser bör uppdagas utgör ett brott (på vilket fängelse 

dessutom kan följa). Vi kan ställa oss frågan om det är rimligt att en anställd, som kanske inte 

äger juridiska kunskaper, ska göra en sådan bedömning. Vi tänker oss att en anställd vid ett 

företag misstänker att viss del av företagets verksamhet kan innebära bedrägeri. Den anställde 

känner sig osäker och läser i 9:1 BrB “Den som medelst vilseledande förmår någon till 

handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den 

vilseledde eller någon i vars ställe denne är, dömes för bedrägeri till fängelse i högst två år ”. 

Om den anställde känner till lagregeln i 2§ 2st. FHL kommer hen inse att dennes skäliga 

misstanke är skyddad eftersom fängelse är en påföljd av bedrägeri. Problem uppstår dock om 

den anställde fortsätter läsa i 9:2 BrB där det står “Är brott som i 1§ sägs med hänsyn till 

skadans omfattning och övriga omständigheter vid brottet att anses som ringa, skall för 

bedrägligt beteende dömas till böter eller fängelse i högst sex månader”. Här krävs alltså en 

avvägning från arbetstagarens sida. Är hen säker på hur pass allvarligt bedrägeri det rör sig 

om? I fall den anställdes misstanke är svag och grundar sig på knapphändiga uppgifter blir det 

väldigt svårt för den anställde att avgöra om det misstänkta bedrägeriet skulle få böter eller 

fängelse som påföljd och i och med det avstår från att anmäla missförhållandet.  

Vi håller oss kvar vid exemplet ovan en stund och funderar på om arbetsgivaren kan utnyttja 

den anställdes osäkerhet. Vi tänker oss att den anställde, trots sin osäkerhet, vänder sig till sin 

arbetsgivare för att påtala sina misstankar om bedrägeri. Vid sådan intern visselblåsning 

skulle en chef eller annan högt uppsatt person inom företaget kunna utnyttja sin maktposition 

och tala om för arbetstagaren att bedrägeri inte alls föreligger och att det inte är arbetstagarens 

sak att lägga sig i. Här kan problem med den interna visselblåsningen uppstå eftersom 

arbetsgivaren känner sig hotad av det arbetstagaren uppmärksammat. I och med detta kan 
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repressalier eller annat obehag uppstå som tidigare nämnts i rubriken ”2.2.1 Konsekvenser av 

visselblåsning”.  

Att det endast krävs skälig misstanke torde kunna föranleda missbruk av lagregeln från en 

anställd som hävdar att dess misstanke varit skälig. Vad som är en oegentlighet eller ett 

missförhållande på en arbetsplats kan uppfattas olika beroende på vilken position man har i 

företaget och detta är också någonting som Arbetsdomstolen tar med i sin bedömning av om 

en misstanke varit skälig.  

5.4 Uppsägning  

En anställd riskerar en hel del när denne väljer att agera som visselblåsare. Eftersom skydd 

avseende efterforskningsförbud och repressalieförbud saknas för privat anställda står det 

arbetsgivaren fritt att efterforska vem som förmedlat informationen och vidta åtgärder 

därefter. En arbetsgivare kan göra sig av med en anställd genom uppsägning eller avsked. För 

att uppsägning ska vara tillämpligt ska rekvisitet, saklig grund, i 7§ vara uppfyllt. Saklig 

grund kan föreligga på grund av personliga skäl eller arbetsbrist. Viktigt att utreda är därför 

vad som kan anses ingå i begreppet saklig grund i de två olika kategorierna. Under rubriken 

“3.1.1 Uppsägning” tas några fall ur de båda kategorierna upp. För att en anställd tryggt ska 

kunna visselblåsa fordras att informationen är sann och att den inte är till skada för 

arbetsgivaren. Det är även av vikt att den anställde gått till arbetsgivaren innan denne har gått 

till media eller annan extern aktör. 

5.4.1 Arbetsbrist  

När det gäller uppsägning p.g.a. arbetsbrist är detta saklig grund om det föreligger faktisk 

arbetsbrist. I de fall som tidigare tagits upp nämns två situationer där arbetstagaren sagts upp 

till följd av arbetsbrist och där parterna hävdar att det egentligen rört sig om personliga skäl, 

dels fallet där Brandmännens riksförbund är arbetsgivare och dels där Kolmårdens djurpark är 

arbetsgivare. I båda fallen kom domstolen fram till att det inte rörde sig om fingerad 

arbetsbrist. Domskälen bestod dels av skäl gällande avsaknad av bevis för att det skulle finnas 

en personlig motsättning dels skäl gällande att det de facto skett en omorganisation. För att en 

arbetsgivare skulle få avslag i domstol skulle det därför krävas att arbetstagarparten skulle 

kunna påvisa att det inte skett en omorganisation och/eller att det funnits personliga 

motsättningar som skulle föranleda att arbetsgivaren säger upp den anställde.  
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I fallet där Brandmännens riksförbund var arbetsgivare påtalade arbetstagaren att det skulle 

funnits motsättningar mellan honom och arbetsgivaren. Domstolen ansåg dock att detta inte 

var tillräckligt styrkt och avvisade därför talan. Det är tydligt att det är svårt för arbetstagaren 

att hävda att det inte skulle röra sig om arbetsbrist i fall som dessa. Detta innebär att det finns 

en öppning för arbetsgivare att göra omstruktureringar för att sedan ges möjligheten att säga 

upp anställda som de inte vill ha kvar i verksamheten. Det är dock viktigt att påpeka att 

turordningsreglerna i 22§ LAS görs tillämpliga om det är en uppsägning på grund av 

arbetsbrist. Detta kan i sin tur föranleda diskussioner om vem som bör sägas upp först och 

innebär därför ett ineffektivt sätt för en arbetsgivare att göra sig av med en specifik anställd.  

Fingerad arbetsbrist får samma följder som faktisk arbetsbrist om inte arbetstagaren lyckas 

bevisa att det rör sig om personliga skäl. Det är dock viktigt att påpeka att fingerad arbetsbrist 

inte är saklig grund för uppsägning och kan få till följd att uppsägningen är ogiltig. Det är 

relativt lätt för en arbetsgivare att strukturera om verksamheten för att sedan ha en saklig 

grund för uppsägningen. Även en mindre omstrukturering kan räcka för att det ska utgöra 

saklig grund. Arbetsbrist är ingen egentlig risk för en arbetstagare som agerar som 

visselblåsare eftersom arbetsbrist i regel uppkommer genom minskad arbetsbelastning på 

arbetsplatsen eller omstrukturering av verksamheten. Att en arbetstagare agerar som 

visselblåsare föranleder heller ingen arbetsbrist. Den risk som denne dock löper är att när en 

arbetsbrist väl inträffar kan arbetsgivaren försöka säga upp visselblåsaren med ursäkt av den 

uppkomna arbetsbristen. Detta kan drabba både anställda som visselblåser internt likväl 

externt och därigenom förargar företagsledningen/chefer/medarbetare. Både faktisk 

arbetsbrist och fingerad arbetsbrist kan användas för att bli av med en anställd som agerar som 

visselblåsare. Vid en faktisk arbetsbrist är risken att den anställde sägs upp före andra 

anställda på grund av att denne agerat som visselblåsare. Det är mycket svårt för den anställde 

att bevisa att så är fallet vilket tidigare nämnda rättsfall visar på. Vid fingerad arbetsbrist kan 

den anställde utöver att visa att det finns personliga motsättningar även visa på att 

omorganisationen inte gett upphov till en arbetsbrist och därigenom skydda sig mot 

uppsägning. 

5.4.2 Personliga skäl  

Enligt 7§ LAS kan en arbetstagare sägas upp på grund av personliga skäl. Detta torde vara en 

av de större riskerna för en anställd som agerar som visselblåsare. Personliga skäl är 

vidsträckt och kan innebära allt från misskötsamhet till samarbetssvårigheter, sjukdom eller 
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brottslighet. Lagstiftningen är inte omfattande utan 7§ stadgar endast att det, för att 

uppsägning ska vara tillämpligt, ska finnas saklig grund. Eftersom saklig grund inte utvecklats 

av lagstiftaren har detta gett upphov till omfattande praxis i området.  

Ett exempel som torde vara relativt vanligt är att den anställde upptäcker en olägenhet på 

arbetsplatsen. Det kan exempelvis handa om bristfällig, men inte farlig arbetsmiljö. Den 

anställde kan i situationen välja att vända sig till företagsledningen och berätta om det 

upptäckta. Antingen personligen eller genom ett internt visselblåsningssystem. Den anställde 

riskerar i detta fall inte att kunna drabbas av en uppsägning, i vart fall inte på grund av den 

enskilda situationen. Anledningen till att det inte torde kunna ligga till grund för en sakligt 

grundad uppsägning är att det inte kan anses vara misskötsamhet att påtala ett fel på 

arbetsplatsen, likväl som det inte kan anses ha orsakat arbetsgivaren skada, vilka båda är krav 

för att arbetsgivaren ska ha rätt att säga upp den anställde. Ett annat exempel som kanske är 

känsligare och innebär en större risk för den anställde är om denne påtalar att styrelsen eller 

en styrelserepresentant inte sköter sitt jobb. Även att den anställde skulle påtala fel och brister 

hos sina kollegor skulle kunna föranleda en dispyt på arbetsplatsen. Så länge den anställde 

vänder sig inom företaget med informationen bör inte kravet på skada kunna uppfyllas. Även 

medvetenhet och misskötsel är svåruppnådda när det endast rör sig om ett informationsutbyte 

internt inom företaget.  

Skulle den anställde däremot gå ut med information till externa aktörer kan situationen bli en 

annan. Det är viktigt att påpeka att även avdelningar inom ett företag eller olika delar av en 

koncern kan innebära externa aktörer när det kommer till informationsutbyte. Viss 

information får inte spridas utanför en avdelning eller del av företaget, exempel på dessa 

situationer är exempelvis företagshemligheter. Dessa hemligheter kan orsaka skada för 

arbetsgivaren genom att lämna avdelningen och den anställde hade då, antagligen, inte 

befogenhet att sprida informationen. Är den anställde medveten om att informationen inte fick 

spridas och skulle kunna innebära skada eller bort kunna inse det kan det föranleda att 

uppsägning av personliga skäl kan göras tillämpligt.  

Ett exempel skulle kunna vara en anställd som arbetar på ett större företag i läskbranschen. 

Den anställde arbetar i produktionen och tillverkar den mystiska drycken Coca Cola. Den 

anställde är medveten om att Coca Colas framgång bygger på hemlighetsmakeriet kring 

ingredienserna. Företagets policy är dessutom att ingen information rörande verksamheten i 
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de skilda avdelningarna får spridas. Den anställde upplever problem med sina chefer och 

undviker dem helst. Däremot är han vän med gruppchefen för grannavdelningen som arbetar 

med företagets administration. Efter en tid i produktionen tröttnar den anställde på de 

tveksamma rutinerna kring ingredienshanteringen och pratar med administrationschefen om 

detta. Han råkar i all hast berätta om de faktiska ingredienserna såväl som rutinerna kring 

hanteringen. Frågan blir här om kraven på misskötsamhet, medvetenhet och skada är 

uppfyllda. Vad gäller misskötsamheten spelar det antagligen roll att han inte först gått till sin 

chef. Att ogilla sina chefer är inte skäl nog att inte meddela dem först och ge dem chansen att 

åtgärda problemet. Det kommer antagligen också tas med i bedömningen att chefen för den 

administrativa avdelningen inte har någon möjlighet att förändra den aktuella situationen och 

inte har med det aktuella problemet att göra. I detta fall kommer det kanske spela in att det 

finns en risk att detta klassas som en företagshemlighet och att det därför inträder ett starkare 

skydd för arbetsgivaren. Eftersom hemlighetsmakeriet är väldigt tydligt samt att företaget har 

en policy som strängt förbjuder förmedlandet av informationen kommer medvetenhetskravet 

vara uppfyllt. Huruvida det rört sig om skada måste ses till det enskilda fallet och kan vara 

svårt att avgöra utan att veta följderna. Det är dock möjligt att bedömningen blir att det rör sig 

om skada eftersom det är en viktig hemlighet och att spridandet kan få viktiga följder för 

företaget. På grund av företagspolicyn kommer kravet på misskötsamhet dessutom kunna 

anses uppfyllt eftersom den anställde uppenbarligen brutit mot de riktlinjer som uppkommit 

genom anställningsavtalet.  

Även informationsspridning till externa aktörer som tidningar eller annan media kan föranleda 

uppsägning, beroende på viken typ av information det rör sig om. Den anställde är fri att 

lämna uppgifter för publikation i enlighet med 1:1 YGL men, som ovan nämnts, kan 

arbetsgivare i privat verksamhet undersöka vem som lämnat uppgiften och vidta åtgärder mot 

detta. Så länge informationen inte uppfyller kraven på misskötsel, medvetenhet och skada 

kommer arbetsgivaren, trots att denne har möjligheter att undersöka vem som spridit 

informationen, inte kunna säga upp den anställde. Vi tar samma exempel som ovan men 

ponera nu att den anställde istället för att sprida informationen inom företaget sprider 

informationen till media. Kraven för uppsägning är fortfarande misskötsamhet, medvetenhet 

och skada. Här kommer kravet på skada vara uppenbart eftersom den anställde i exemplet har 

avslöjat något väsentligt för verksamheten som konkurrenter skulle kunna dra mycket nytta 

av. Medvetenhetskravet bör inte heller föranleda någon djupare diskussion eftersom den 
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anställde måste förstått eller i vart fall borde förstått att det skulle kunna innebära skada och 

därmed riskera anställningen. Eftersom den anställde brutit mot företagets riktlinjer är det 

troligt att det anses vara misskötsel och därmed skulle saklig grund för uppsägning finnas.  

Skulle den anställde dock inte avslöjat något om ingredienserna utan enbart klagat på 

verksamhetens rutiner skulle situationen bli annorlunda eftersom det inte skulle innebära 

samma skada för företaget. Arbetsgivaren skulle kunna hävda att företagets rykte skadas 

genom informationen, medan den anställde kan hävda att denne utnyttjar sin yttrandefrihet. 

Om det skulle innebära skada blir en bedömningsfråga där hänsyn tas till konsekvenserna av 

handlandet. För företaget är frågan vidare om den anställde är medveten om att handlandet 

kan kosta hen jobbet, samt om det är misskötsamhet. Medvetenheten bör grunda sig i vetskap 

om policy, riktlinjer samt vad arbetsgivaren sagt och tidigare gjort i liknande situationer. 

Detta kan skilja sig mellan olika arbetsplatser men för att det ska anses finnas ett medvetande 

bör den anställde ha vetskap om tidigare fall när arbetsgivaren agerat mot beteendet. Att bryta 

mot företagets policy bör även medföra ett element av misskötsamhet. Frågan blir då hur långt 

yttrandefriheten sträcker sig i förhållande till de av anställningen medförda restriktionerna.  

 

Lojalitet går i privat verksamhet före yttrandefrihet vilket skapar ett något starkare skydd för 

arbetsgivaren. Vid uppsägning på grund av personliga skäl står arbetsgivaren bevisbördan 

vilket ger den anställde ett mer omfattande skydd än vid uppsägning på grund av arbetsbrist. 

När arbetsbrist anges som skäl för uppsägning står den anställde bevisbördan för att så icke är 

fallet. Visselblåsaren torde ha ett visst skydd för att uttrycka sina åsikter utan att riskera 

uppsägning så länge åsikts/informations-spridandet inte utgör saklig grund enligt 7§. 

5.4.3 Avskedande   

Arbetsgivare kan även göra sig av med en anställd genom avsked, enligt 18§ LAS. Rekvisiten 

för att 18§ ska vara tillämplig är att arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden. Frågan är 

därför vad som anses vara grovt åsidosättande och vad som är den anställdes åligganden. När 

det kommer till visselblåsning blir frågan även huruvida visselblåsning internt eller externt 

kan falla in i mönstret för vad som är ett ”grovt åsidosättande av åliggande”.  

Konkurrerande verksamhet är en faktor som utöver illojalitet och personliga angrepp verkar 

starkt för att avsked kan göras tillämpligt liksom skadan som arbetsgivaren utstår på grund av 

handlandet. Brottslig verksamhet som är förknippad med anställningen utgör även det skäl för 
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avsked. Likt det resonemang som förts vid uppsägning är det ovanligt att det skulle bli 

aktuellt med avsked om den anställde visselblåst genom ett internt system. Interna system är i 

regel upprättade för att fritt kunna framföra information till ledning och den stora risken är att 

hamna i onåd hos ledningen eller andra anställda. Att den anställde däremot går ut till externa 

aktörer kan föranleda avsked om det är av grov karaktär.  

Att olika avdelningar får värna om intern information och inte sprida den vidare till andra 

avdelningar stämmer även när det kommer till 18§. För att avsked ska vara aktuellt krävs 

dock i regel värre överträdelser än när det gäller uppsägning. Avslöjas företagshemligheter 

bör det kunna ligga till grund för avsked. Ta till exempel Coca Cola-exemplet där en anställd 

råkat sprida information om rutinerna kring ingredienshanteringen. Den anställde kan då ha 

avslöjat en företagshemlighet vilket kan vara anledning avskeda hen eftersom det är en 

överträdelse av grov karaktär.  

5.4.4 Utköp  

Enligt 39§ LAS kan en arbetstagare välja att bortse från domstolens dom när denne dömt en 

uppsägning eller avskedande ogiltigt. Påföljden blir skadestånd enligt 2st. Detta innebär att en 

arbetsgivare kan “köpa ut” en anställd genom att vägra rätta sig efter domstolens dom och 

sedan betala skadeståndet. Arbetstagaren har genom 39§ ett skydd mot uppsägning eftersom 

att arbetsgivaren dels avvaktar med uppsägningen eftersom det kan bli relativt mycket pengar 

i skadestånd och dels att den anställde, om den ändå sägs upp, får skadestånd. Skyddet en 

arbetsgivare åtnjuter genom 39§ är dels möjligheten att säga upp anställda som de vill bli av 

med, även om domstolen motsätter sig det, dels ett visst skydd i att skadeståndssumman är 

begränsad upp till en viss gräns. Arbetsgivaren kan alltså ta ställning till om ett visst 

skadestånd är värt att betala för att bli av med arbetstagaren.   

5.5 Arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter/skyldigheter  

I de flesta fall är det den visselblåsande arbetstagaren som är i en utsatt position när denne har 

meddelat om en oegentlighet eller missförhållande på sin arbetsplats. Arbetstagaren tar i 

många fall stora risker i sin roll som visselblåsare eftersom arbetsgivaren inte alltid är nöjd 

med visselblåsarens agerande. Däremot är det inte alltid bara arbetstagaren som riskerar 

obehag i fall information om ett företag sprids. Även arbetsgivaren kan komma att hamna i 

svåra situationer på grund av att information rörande företaget läcker ut. Anledningen till att 

det är mycket viktigt för en näringsidkare att behålla sina företagshemligheter inom 
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verksamheten är bland annat ur konkurrenssynpunkt. Stannar inte viss information inom 

företaget kan verksamheten riskera svåra ekonomiska situationer eller kanske till och med 

konkurs.  

Relationen mellan en arbetsgivare och en arbetstagare består i olika rättigheter och 

skyldigheter. En arbetsgivare har t.ex. skyldighet att betala arbetstagaren lön för utfört arbete 

och se till att arbetsplatsen inte brister i säkerhet. Arbetstagaren har t.ex. en skyldighet 

gentemot arbetsgivaren att uppfylla sitt anställningsavtal samt efterleva företagets policys och 

värderingar. När en arbetstagare nyttjar ett visselblåsningssystem som arbetsgivaren inrättat är 

det, som denna uppsats påvisat, ett flertal rättigheter/skyldigheter som båda parter har att 

tänka på.  

 

Arbetsgivaren har skyldighet att inrätta visselblåsningssystemet med beaktande av PUL. 

Personuppgifterna måste hanteras på ett korrekt sätt. Vidare finns det till viss del vägledning 

för vilken typ av uppgifter som lämpligen kan hanteras i visselblåsningssystemet och vad 

arbetsgivaren bör tänka på gällande PUL i Datainspektionens föreskrift DIFS 2010:1. Skulle 

arbetsgivaren få reda på att diskriminering eller trakasserier försiggår på arbetsplatsen har 

arbetsgivaren en skyldighet att agera enligt DiskL. Detta oavsett om informationen når 

arbetsgivaren via ett visselblåsningssystem eller på något annat sätt. Vidare ska arbetsgivaren 

hålla sin del av det avtal som visselblåsningssystemet utgör. Detta innebär att om 

arbetsgivaren lovat arbetstagaren anonymitet om denne nyttjar visselblåsningssystemet ska 

detta löfte hållas enligt principen “pacta sunt servanda”.  

Arbetstagaren å sin sida har en skyldighet att vara lojal mot sin arbetsgivare samt efterleva 

eventuell tystnadsplikt som kommer av avtal eller själva anställningen i sig. Detta innebär att 

arbetstagaren först och främst ska vända sig direkt till sin arbetsgivare om denne är missnöjd 

med något inom verksamheten och inte externt såsom till media eller konkurrenter. Även 

andra avdelningar inom verksamheten kan ibland vara att betrakta som externa parter. Att en 

arbetstagare nyttjar ett utav arbetsgivaren inrättat visselblåsningssystem torde inte kunna 

utgöra ett brott mot arbetstagarens lojalitetsplikt eftersom själva syftet med ett 

visselblåsningssystem är att underlätta för arbetstagaren att slå larm internt om oegentligheter.  

Arbetstagaren har även rättigheter. Företagsinformation som arbetstagaren har och som inte 

utgör ett “obehörigt angrepp” enligt FHL får arbetstagaren avslöja. Likaså får arbetstagaren 
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straffritt avslöja information som “skäligen kan misstänkas utgöra brott”. Arbetstagaren har 

också en meddelarfrihet precis som alla medborgare enligt YGL och TF. Arbetsgivaren har en 

rättighet att kunna säga upp eller avskeda en arbetstagare om vissa rekvisit är uppfyllda enligt 

LAS. Missköter sig arbetstagaren upprepade gånger trots tillsägelser har arbetsgivare rätt att 

säga upp den anställde om situationen ej går att lösa. Skulle arbetstagaren begå ett brott eller 

dylikt mot arbetsgivaren eller någon kund har arbetsgivaren rätt att avskeda den anställde. Att 

en arbetstagare nyttjar ett internt visselblåsningssystem torde dock mycket sällan kunna 

utgöra en saklig grund för uppsägning eller avsked.  

Arbetsgivaren har fler skyldigheter än vad arbetstagaren har avseende 

visselblåsningssystemet. Arbetsgivaren är dock den starkare parten och arbetstagaren befinner 

sig i en svagare position. Detta har vi även kunnat utläsa av de exempel på visselblåsare vi 

tagit upp i denna uppsats. Trots det relativt starka skyddet i LAS avseende uppsägning och 

avsked kan arbetstagaren många gånger tvingas bort från arbetsplatsen på andra sätt när denne 

har agerat som visselblåsare. Arbetsgivaren kan ha misslyckats med att hålla visselblåsarens 

identitet anonym så att arbetstagaren utsätts för missnöje från kollegor eller chefer. Eller så 

vidtar arbetsgivaren själv repressalier mot den visselblåsande arbetstagaren för att denne är 

missnöjd med informationen som den anställde avslöjar på något sätt. Det kan även vara svårt 

för arbetstagaren att veta vilken typ av information som går bra att avslöja när den anställde 

många gånger saknar juridisk kunskap eller insikt i hur t.ex. FHL fungerar. Vår slutsats blir 

att visselblåsarens rättigheter och skydd behöver förstärkas. Det finns många positiva fördelar 

med att ett företag inrättar ett visselblåsningssystem, detta borde i sin tur inte innebära 

nackdelar för arbetstagaren som nyttjar det. 

Våra rekommendationer till lagstiftaren och näringslivet är som följer:  

 

- Det bör underlättas för anställda att rapportera om missförhållanden på en arbetsplats. Dock 

måste företagen arbeta för att rapporteringen ska kunna ske på ett bra sätt och informera sina 

anställda om hur t.ex. ett visselblåsningssystem ska användas. Företaget bör ha tydliga 

riktlinjer och utbildningar i ämnen såsom policys, lojalitetsplikt och yttrandefrihet.  

- Visselblåsarens anonymitetsskydd måste förstärkas. Vi anser att efterforskningsförbudet och 

repressalieförbudet bör utvidgas till att omfatta även anställda i privat sektor. Vi tror att detta 

krävs för att arbetstagarna ska våga nyttja visselblåsningssystem i större utsträckning. 
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- Skulle ovan nämnda ej vara möjligt är ett  alternativ att förstärka det avtal vi anser föreligga 

mellan arbetsgivare och arbetstagare gällande visselblåsning. Förslagsvis skulle ett skriftligt 

avtal kunna bifogas till anställningsavtalet. I detta avtal ska information om hur 

visselblåsningssystemet ska användas återfinnas samt avtalsvillkor där arbetstagarens 

anonymitet garanteras och eventuella påföljder vid avtalsbrott. Som vi tidigare nämnt gynnas 

företaget av att i ett tidigt skede få reda på oegentligheter inom företaget. Arbetstagaren bör 

därför uppmuntras i avtalet att omgående rapportera olägenheter/missförhållanden som denne 

upptäcker.   

- Vi rekommenderar att företagen använder sig av en tredje part för hantering av 

visselblåsningssystem för att på så sätt ytterligare säkra anonymitetsskyddet för de anställda.  
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