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SAMMANFATTNING 
Syftet med denna uppsats är att utröna förutsättningarna för att uppnå konfidentialitet i 

visselblåsningssystem inrättade i offentlig verksamhet. Syftet är också att granska hur förslaget på 

lagstiftning i SOU 2014:31 kan förändra förutsättningarna för att uppnå konfidentialitet i 

visselblåsningssystem i offentlig verksamhet samt undersöka om de föreslagna reglerna är i 

samklang med internationella normer.  

 Flertalet internationella normer anger att visselblåsningssystem bör utformas på ett sätt som 

säkerställer konfidentialitet för uppgifter som rör de som anmäler och de som är föremål för 

anmälan. För myndigheter som inrättar visselblåsningssystem uppstår en särskild problematik 

eftersom de har att ta hänsyn till regler om handlingsoffentlighet och sekretess, och att de anställda 

åtnjuter grundlagsskyddad meddelarfrihet i förhållande till arbetsgivaren.  

 För att uppnå konfidentialitet i ett visselblåsningssystem inrättat i offentlig verksamhet krävs 

att det finns sekretessregler som kan skydda uppgifter om den som gör en anmälan och den som är 

föremål för anmälan i ett visselblåsningssystem. I dagsläget finns inga sådana allmänt formulerade 

sekretessregler i OSL. Därtill saknas det även konkreta regler gällande intern sekretess hos 

myndigheter, vilket är problematiskt då en anmälan som inkommer till en myndighet, hur starkt 

sekretesskyddet än är utåt, kan spridas mellan olika befattningshavare inom myndigheten och i 

värsta fall hamna hos den person som är föremål för anmälan.  

 Flera myndigheter väljer att inrätta visselblåsningssystem genom att anlita en extern aktör. 

Vid en jämförelse av hur två av dessa myndigheter tillämpar reglerna gällande handlings-

offentlighet har framkommit att de gör olika bedömning av huruvida handlingar som inkommer till 

den externa aktören ska anses utgöra allmän handling hos myndigheten. Det är problematiskt dels 

för att det skapar en osäkerhetsfaktor och en potentiell lucka i skyddet för visselblåsare, dels för att 

det är olyckligt om det utvecklas en praxis hos myndigheter där vissa typer av handlingar aldrig 

överlämnas till en myndighet från en extern aktör just av anledningen att de då finns tillgängliga att 

begära ut, en ordning som i förlängningen undergräver offentlighetsprincipen.  

 I SOU 2014:31 föreslås att det införs en sekretessbestämmelse som gäller för uppgifter om 

en arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Den föreslagna sekretessregeln  är 

utformad med ett omvänt skaderekvisit och bryter inte meddelarfriheten, vilket försvagar skyddet. 

Vidare kvarstår bristen på regler om intern sekretess i OSL. Förutsättningarna för att uppnå 

konfidentialitet i visselblåsningssystem inrättade i offentlig verksamhet kan av ovan nämnda 

anledningar  inte anses tillfredställande.  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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
På senare tid har allt fler myndigheter, som en del i arbetet med att motverka korruption, 

infört visselblåsningssystem med ambitionen att göra det lättare för anställda att anmäla 

oegentligheter de stöter på inom myndigheten.  Fenomenet har dock kritiserats i medier av 1

såväl fackliga företrädare som experter och även lett till en JO-anmälan av visselblåsnings-

systemet hos Försvarets materielverk.  2

 I februari 2013 gav regeringen uppdrag åt en särskild utredare att utreda möjligheterna att 

stärka skyddet för alla arbetstagare som slår larm om missförhållanden.  Till skillnad från 3

tidigare utredningar var uppdraget inte begränsat till att utreda ett utvidgat meddelarskydd, 

utan omfattade att utreda en generell lagstiftning som kan tillämpas över hela 

arbetsmarknaden, såväl i privat som offentlig verksamhet. Utredningen resulterade i SOU 

2014:31 och föreslår bland annat att det införs en skyldighet i arbetsmiljölagen för 

arbetsgivare att införa rutiner för interna larm om allvarliga missförhållanden samt att det 

införs en sekretessbestämmelse i OSL som gäller för arbetstagare som slår larm.   4

 Samma månad presenterade Riksrevisionen en granskning av statliga myndigheters 

skydd mot korruption.  Av de 65 myndigheter som granskades hade en fjärdedel infört 5

visselblåsningssystem i sin verksamhet och Riksrevisionen gav en allmän rekommendation 

till alla myndigheter att införa rutiner för att anmäla misstankar om korruption och 

oegentligheter, till exempel med hjälp av visselblåsningssystem.   6

 I november samma år publicerade organisationen Transparency International en studie 

där skyddet för visselblåsare i EU:s 27 länder jämfördes. Sverige kritiserades i studien för att 

ha ett bristande skydd för visselblåsare.  7

 Vidare innehåller flera rättsakter från EU, till exempel kapitaltäckningsdirektivet 

(2013/36/EU) och marknadsmissbruksförordningen (nr 596/2014), regler om införande av 

 http://www.publikt.se/artikel/myndigheter-uppmuntrar-visslare-16320 (hämtad 15-11-08).1

 http://www.svd.se/facket-visslarsystem-en-onodig-modefluga (hämtad 15-12-09), JO beslut dnr 2242-2014.2

 Dir. 2013:16.3

 SOU 2014:31, s 41, 317.4

 RIR 2013:2.5

 RIR 2013:2, s. 38.6

 Whistleblowing in Europe - Legal protections for whistleblowers in the EU, TI 2013.7
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rapporteringsrutiner och krav på skyddsregler för visselblåsare. Kapitaltäckningsdirektivet har 

implementerats i svensk rätt och bland annat inneburit att en sekretessregel införts i OSL som 

bryter meddelarfriheten och stadgar absolut sekretess för larm som inkommer till 

Finansinspektionen.  8

 I uppsatsen beaktas uppgifter som funnits tillgängliga fram till december 2015. 

  

1.2 Problemformulering, syfte och frågeställningar 
När oegentligheter eller missförhållanden uppstår i en organisation är det av intresse för såväl 

ledningen för organisationen som för samhället i stort att komma till rätta med problemen 

eftersom de skapar kostnader och risker för såväl verksamheten som för de personer som är 

inblandade. Många missförhållanden hålls dolda från verksamhetsledningen för att enskilda 

personer av olika anledningar inte vågar, kan eller vill träda fram eller för att enskilda 

personer eller grupper i en verksamhet mörklägger förhållandena.   9

 Genom meddelarfriheten med tillhörande anonymitetsskydd, efterforskningsförbud 

och repressalieförbud finns det i svensk rätt ett starkt skydd för den enskilde som vill meddela 

sig till medier för publicering. Syftet med reglerna är att slå vakt om transparens och insyn i 

offentlig förvaltning, där allmänheten är uppdragsgivare, vilket i förlängningen ska motverka 

korruption och upprätthålla förtroendet för offentlig förvaltning. Sedan ett antal år tillbaka har 

flera myndigheter i syfte att stävja korruption infört särskilda interna rapporteringsrutiner, 

visselblåsningssystem, med syftet att erbjuda ytterligare ett sätt för personal att rapportera om 

oegentligheter på arbetsplatsen.  Flera internationella rättsakter och rekommendationer anger 10

att det är viktigt att visselblåsningssystemen inrättas på ett sätt som tryggar konfidentialiteten 

för den som anmäler och även för den som är föremål för anmälan.  Anmälningar i 11

visselblåsningssystem omfattas dock inte av meddelarskyddet i grundlagarna och 

myndigheter som inrättar system försöker därför på olika sätt möjliggöra för den som anmäler 

att vara anonym eller se till att i möjligaste mån bevara den enskildes konfidentialitet. Det 

uppstår en särskild problematik kring dessa frågor i offentlig verksamhet eftersom offentliga 

organ har att ta hänsyn till regler om handlingsoffentlighet och sekretess, samt att de anställda 

åtnjuter grundlagsskyddad tryck- och yttrandefrihet i förhållande till arbetsgivaren. 

 Se avsnitt 3.4.4.8

 Larsson, s. 18.9

 RIR 2013:2, s. 39.10

 Rekommendation (2014), Yttrande 1/2006, ICC Guidelines on Whistleblowing, Transparency International Sverige (2012).11
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 Syftet med uppsatsen är att utröna förutsättningarna för att uppnå konfidentialitet i 

visselblåsningssystem inrättade i offentlig verksamhet. Som beskrivits ovan sker en snabb 

utveckling på området, både internationellt och i Sverige; bland annat har regler om interna 

rapporteringskanaler, tystnadsplikt och sekretess som härrör från EU:s kapitaltäcknings-

direktiv implementerats i svensk rätt. Det finns även konkreta förslag på nya sekretessregler 

för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden i SOU 2014:31. Syftet med 

uppsatsen blir därför också att granska hur förslaget på lagstiftning som ges i SOU 2014:31 

kan förändra förutsättningarna för visselblåsningssystem i offentlig verksamhet i Sverige samt 

jämföra förslaget med de regler som redan införts och undersöka om de föreslagna reglerna är 

i samklang med internationella normer. 

 Huvudfrågan lyder enligt följande: 

Vilka är de rättsliga förutsättningarna för att uppnå konfidentialitet i visselblåsningssystem 

inrättade i offentlig verksamhet? 

För att besvara huvudfrågan har jag formulerat följande underfrågor: 

1. Hur bör regler för visselblåsare och regler för rapporteringsrutiner utformas för att 

tillgodose internationella normer avseende konfidentialitet? 

2. Är inrättande av visselblåsningssystem i offentlig verksamhet förenligt med reglerna om 

yttrandefrihet, meddelarfrihet, handlingsoffentlighet, sekretess och reglerna i PUL? 

3. På vilket sätt förändras förutsättningarna för att uppnå konfidentialitet i ett 

visselblåsningssystem som inrättas i offentlig verksamhet i enlighet med lagförslaget i 

SOU 2014:31? 

1.3 Metod och material 
I uppsatsen tillämpas rättsanalytisk metod. Den rättsanalytiska metoden innefattar utöver att 

fastställa gällande rätt enligt den rättsdogmatiska metoden också att analysera rätten i ett 

vidare perspektiv. Analysen kan enligt rättsanalytisk metod ske med hjälp av olika typer av 

material som inte skapar gällande rätt.  Anledningen till valet av metod bottnar främst i att 12

inofficiell rätt har relativt stor betydelse för regleringen av visselblåsningssystem i den 

 Sandgren, s. 45 f. 12
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officiella rätten och nämns i bland annat Europadomstolens praxis, förarbeten till svensk lag 

samt i myndigheters beslut och policydokument. Analysen i uppsatsen bygger på att jämföra 

dessa internationella normer med nationella rättsregler och praxis. 

 I de kapitel i uppsatsen som behandlar lag, förarbeten, prejudikat och doktrin används 

rättsdogmatisk metod i syfte att fastställa gällande rätt. Därefter behandlas inofficiell rätt, som 

i det här fallet återfinns i flera internationella organs normer och rekommendationer. En 

gemensam nämnare för dessa rekommendationer och riktlinjer är att konfidentialitet utgör en 

essentiell komponent vid inrättande av visselblåsningssystem. Normen gällande 

konfidentialitet har inte bara inspirerat till uppsatsens huvudfrågeställning utan har också 

under arbetet fungerat som infallsvinkel i analysen där den ställs mot de i offentlig 

verksamhet grundläggande principerna om handlingsoffentlighet och meddelarfrihet. 

 I uppsatsen behandlas reglering från Europarådet, praxis från Europadomstolen samt den 

europeiska unionsrätten. Som nämnts ovan behandlas även icke bindande rättsakter, inofficiell 

rätt och så kallad soft law, i stor utsträckning. Vid behandling av svensk rätt behandlas 

grundlag, lag, förarbeten, rättspraxis, allmänna rättsprinciper samt doktrin. Även beslutspraxis 

från Justitiekanslern (JK) och Riksdagens ombudsmän (JO) behandlas samt myndighets-

föreskrifter och myndighetsbeslut. Doktrin som utnyttjas är framförallt Per Larssons 

avhandling Skyddet för visselblåsare i arbetslivet. Vid redogörelse för problematiken kring 

konfidentialitet och sekretess i visselblåsningssystem behandlas relevanta delar av SOU 

2014:31 - Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga 

missförhållanden. Vidare redogörs för de för framställningen relevanta remissvar som 

inkommit till Arbetsmarknadsdepartementet angående SOU 2014:31. 

1.4 Avgränsningar 
Uppsatsen fokuserar på att behandla problematiken kring visselblåsningssystem i offentlig 

verksamhet. Regler om visselblåsningssystem i privat verksamhet behandlas endast i den 

utsträckning som krävs för att jämföra och belysa skillnader och likheter med 

visselblåsningssystem i offentlig verksamhet. Lagstadgad skyldighet att anmäla 

missförhållanden på arbetsplatsen som till exempel lex Maria och lex Sarah behandlas inte. 

Uppsatsen kommer inte heller specifikt att behandla frågor om diskriminering, mutor och 

korruption. Uppsatsen avgränsas till att behandla visselblåsare som är att anse som 

arbetstagare. 
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1.5 Forskningsläge 
I Sverige har fenomenet visselblåsning och visselblåsningssystem fram tills nyligen varit ett 

relativt outforskat område. I augusti 2015 utkom Per Larssons avhandling Skyddet för 

visselblåsare i arbetslivet - en konstitutionell och arbetsrättslig studie. Avhandlingen är den 

första större genomgången av visselblåsningsproblematiken i svensk rätt och behandlar 

skyddsregler för arbetstagare inom statsrätten, europakonventionsrätten och arbetsrätten. 

Vidare har Susanne Fransson, universitetslektor och docent i rättsvetenskap vid Göteborgs 

universitet, skrivit en bok i ämnet: Yttrandefrihet och whistleblowing - om gränserna för 

anställdas kritikrätt.   13

1.6 Definitioner 

1.6.1 Vad är en visselblåsare? 

Termen visselblåsare är en direktöversättning av engelskans whistleblower. I uppsatsen 

använder jag mig av den svenska termen visselblåsare, men i citat kan den engelska termen 

whistleblower förekomma. För att variera språkbruket varvar jag termen visselblåsare med 

den som slår larm, den som anmäler eller den som rapporterar.  

 Det finns ingen legaldefinition av begreppet visselblåsare vare sig i svensk rätt eller i 

europeisk rätt. Begreppet förekommer dock i förarbeten och i vissa avgöranden från 

Europadomstolen.  Per Larsson använder i sin avhandling definitionen i Europarådets 14

rekommendation om skydd för visselblåsare med några egna förtydligande tillägg. I 

rekommendationen definieras begreppet på följande vis: ”whistleblower means any person 

who reports or discloses information on a threat or harm to the public interest in the context of 

their work-based relationship, whether it be in public or private sector”.  Till detta gör Per 15

Larsson följande tillägg: 

”[…]1) en visselblåsare är en person som slår larm antingen internt eller externt, 2) motivet till ett 
larm avgör inte om personen är en visselblåsare eller inte. Det första förtydligandet innebär att även 
den som slår larm till en mottagare inom en verksamhet är visselblåsare, t.ex. en arbetstagare som slår 

 Se källföteckning.13

 Se t.ex. SOU 2014:31, prop. 2013/14:228, Guja mot Moldavien (2008-02-12).14

 Council of Europe Recommendation CM/Rec(2014)7 on the protection of whistleblowers.15
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larm till en intern etiknämnd eller till en internrevisor. Det andra förtydligandet innebär att även den 
som slår larm av ekonomiska skäl eller den som agerar med ett hämndmotiv är en visselblåsare; en 
annan sak är att visselblåsaren kan anses vara mindre skyddsvärd i dessa fall.”  16

I denna uppsats utgår jag från Per Larssons definition men begränsar framställningen till att 

behandla visselblåsare som är att se som arbetstagare. 

1.6.2 Vad är ett visselblåsningssystem? 

Gällande fenomenet visselblåsningssystem finns inte heller någon generell definition att 

tillgå. Per Larsson gör i sin avhandling en sammanställning av vilka element 

visselblåsningssystem kan bestå av. Dessa är: 

* Särskilda kanaler genom vilka missförhållanden tryggt och förtroligt kan rapporteras.  

* Särskilda rutiner som anger 1) när missförhållanden får eller ska rapporteras, 2) hur rapporterna ska 
hanteras av organisationen, 3) hur den som har rapporterat ska hållas informerad om vidtagna 
åtgärder som en följd av rapporteringen samt 4) hur utpekade personers intressen ska värnas.  

* Regler om när det finns en rätt att vända sig externt och vad som gäller vid externa avslöjanden 
(t.ex. till media eller till en tillsynsmyndighet).  

* Utbildningsinsatser om ansvar och rutiner för att rapportera missförhållanden.  17

Larsson nämner också inrättande av statliga och icke-statliga institutioner med uppgifter att 

främja visselblåsning och skydda visselblåsare som en form av rapporteringsanordningar.  18

 I Datainspektionens vägledande skrift om visselblåsning ger myndigheten sin syn på vad 

som kan anses omfattas av begreppet visselblåsningssystem. Eftersom Datainspektionen utgör 

tillsynsmyndighet för ärenden som rör visselblåsning och inrättande av system där känsliga 

personuppgifter behandlas, innebär det att både offentliga och privata aktörer har att rätta sig 

efter Datainspektionens bedömning när de inrättar sina visselblåsningssystem. Som exempel 

använder sig Visselblåsarutredningen av Datainspektionens bedömning.  Datainspektionens 19

bedömning lyder enligt följande: 

 Larsson s. 22. 16

 Larsson s. 48.17

 Larsson s. 49. 18

 SOU 2014:31 s. 185.19
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”Det finns ingen generell definition av begreppet whistleblowing[-system]. Datainspektionen har 
ansett att begreppet omfattar särskilda rapporteringskanaler som inrättas i syfte att underlätta för 
anställda att anmäla misstänkta brott mot såväl bolagets egen uppförandekod som mot nationell lag. 
Sådana rapporteringskanaler kan vara en särskild e-postadress, telefontjänst eller webbplats genom 
vilka uppgifter om brottsmisstankar avseende enskilda personer samlas in och behandlas. I 
bolagskoncerner stannar uppgifterna inte alltid hos det bolag där den anmälde personen är anställd 
utan förs vidare inom koncernen.”  20

Av ovan nämnda anledningar har jag valt att använda mig av Datainspektionens definition i 

denna uppsats. För att språket ska flyta kommer termer som rapporteringskanaler och 

rapporteringsrutiner användas synonymt med huvudtermen visselblåsningssystem. 

1.6.3 Konfidentialitet och sekretess 

Begreppet konfidentialitet är ett centralt begrepp i denna uppsats och kräver ett visst 

förtydligande. I Nationalencyklopedin (NE) definieras ordet konfidentiell som något ”som 

endast bör meddelas i förtroende inom en sluten grupp och alltså är hemlig för 

utomstående”.  Vidare anförs följande förklaring om konfidentialitet i det förklarande 21

memorandumet till Europarådets rekommendation om skydd för visselblåsare: 

”[…] The principle of confidentiality (i.e. where the name of the individual who reported or disclosed 
information is known by the recipient but will not be disclosed without the individual’s consent, unless 
required by law) in the recommendation should not be confused with anonymous reporting or disclosures 
(i.e. where a report or information is received but no one knows the source).”  22

Konfidentialitet handlar alltså om att i största möjliga utsträckning tillförsäkra att information 

hålls hemlig och endast röjs om det krävs enligt lag. Viktigt är också att inte förväxla 

konfidentialitet med anonymitet.  

 Inte heller begreppet sekretess bör förväxlas med konfidentialitet. Sekretess beskrivs i 

NE på följande vis: 

”I svensk rätt är begreppet främst knutet till reglerna om allmänna handlingars offentlighet i 
tryckfrihetsförordningen (TF). […] Sekretess innebär att förbud råder att röja en uppgift vare sig det sker 
muntligen eller genom att en handling lämnas ut. Förbudet gäller för myndighet där uppgiften är 

 Datainspektionen (2010) s. 4.20

 Nationalencyklopedin, konfidentiell, http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/konfidentiell (hämtad 15-12-08).21

 Explanatory memorandum to the recommendation on protecting whistleblowers, s, 35.22
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sekretessbelagd samt för person som genom anställning, uppdrag eller liknande hos det allmänna har fått 
kännedom om uppgiften. […]”  23

I uppsatsen används inte begreppen konfidentialitet och sekretess som synonymer, utan har olika 

innebörd. Begreppet konfidentialitet används för att mer generellt beskriva möjligheten att 

hemlighålla uppgifter i ett visselblåsningssystem i syfte att skydda såväl den som anmäler som 

den som är föremål för anmälan i systemet. Begreppet sekretess åsyftar i sin tur specifikt de 

regler som återfinns i OSL. Som exempel är regler om sekretess ett specifikt verktyg för att 

skapa möjlighet att uppnå konfidentialitet i ett visselblåsningssystem.

1.7 Disposition 

I kapitel 2 utreds gällande rätt avseende skyddet för yttrandefrihet med utgångspunkt i 

internationella rättskällor och grundlagens skydd för yttrandefrihet. Därefter följer en 

genomgång av regeringsformens yttrandefrihetsskydd. Kapitel 3 behandlar regler om 

handlingsoffentlighet, meddelarfriheten i TF och YGL med tillhörande meddelarskydd samt 

kort om meddelarskyddsregler utanför grundlagarna. Därefter följer en genomgång av OSL:s 

regler om sekretess och tystnadsplikt. I kapitel 4 redogörs för EU:s dataskyddsdirektiv och 

sedan svenska regler som rör integritetsskydd samt Datinspektionens förordningar. I kapitel 5 

behandlas internationella rekommendationer och riktlinjer som på olika sätt, direkt eller 

indirekt, påverkar visselblåsningssystem i Sverige. I kapitel 6 följer en genomgång av 

Visselblåsarutredningen SOU 2014:31 och en tematisk sammanfattning av remissinstansernas 

åsikter. Efter det följer i kapitel 7 en redogörelse för två svenska myndigheters tolkning av 

gällande rätt och hur de har valt att införa visselblåsningssystem i offentlig verksamhet. I 

kapitel 8 avslutas uppsatsen med en analys där uppsatsens huvudfrågeställning och 

underfrågor besvaras. 

 Nationalencyklopedin, sekretess, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sekretess (hämtad 2015-12-08). 23
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2 YTTRANDEFRIHETSSKYDD 

2.1 Inledning 
Yttrandefriheten utgör en förutsättning för en fungerande demokrati men också för att 

möjliggöra en fungerande marknadsekonomi, bland annat genom till exempel reklam och 

konsumentupplysning. Visselblåsning är en typ av yttrandefrihetsbruk och liknande argument 

är följaktligen relevanta för att motivera skydd för visselblåsare.  Visselblåsare kan bidra 24

med information om förhållanden inom organisationer, vilket skapar möjlighet för både 

politiker och allmänheten att göra upplysta val. Visselblåsare fyller också en viktig funktion 

för att granska offentlig makt och makten i privata organisationer och företag.  I följande 25

kapitel behandlas de internationella organisationer och rättsakter som skyddar rätten till 

yttrandefrihet samt regeringsformens regler om yttrande- och informationsfrihet. 

2.2 EU:s rättighetsstadga 
EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna blev rättsligt bindande för unionens 

institutioner och medlemsstater i december 2009, i samband med att Lissabonfördraget trädde 

i kraft. Stadgan är enligt artikel 51 tillämplig mellan enskilda och unionens institutioner, samt 

mellan enskilda och medlemsstater när unionsrätten tillämpas.  

 I artikel 11 i stadgan finns en bestämmelse om yttrandefrihet, vilken enligt artikel 52 har 

samma innebörd och räckvidd som Europakonventionens bestämmelse om yttrandefrihet. 

Utgångspunkten är således att Europadomstolens praxis avseende yttrandefrihet gäller som 

tolkningsgrund av stadgans artikel 11. I tredje punkten i artikel 52 har EU förbehållit sig 

rätten att kunna gå ännu längre i skyddet av yttrandefriheten. 

2.3 Europarådet och Europakonventionen  

2.3.1 Allmänt om Europarådet och Europakonventionen 

Europakonventionen antogs av Europarådet 1950 och ratificerades av Sverige 1952. 

Konventionen är ett så kallat levande instrument vilket i praktiken innebär att 

Europadomstolen när den uttolkar konventionstexten samtidigt har ett ansvar för att 

 Larsson, s. 33. 24

 Larsson, s. 35.25
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konventionen hålls relevant och effektiv. Europakonventionen infördes i svensk lag genom 

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

rättigheterna och de grundläggande friheterna (inkorporeringslagen). Lagen innebär att 

Europakonventionen gäller som svensk rätt och kan tillämpas direkt av domstolar och 

myndigheter.  AD har även konstaterat att det följer av inkorporeringen av Europa-26

konventionen i svensk rätt att de artiklar i konventionen som kan ha betydelse i förhållandet 

mellan enskilda också kan åberopas i tvister mellan enskilda.  Europakonventionen är som 27

redan nämnts också en del av EU-rätten, dels som allmän rättsprincip genom artikel 6.3 i 

Lissabonfördraget, dels genom att den materiella innebörden av EU:s rättighetsstadga är 

knuten till Europakonventionen.  

2.3.2 Artikel 10 - Rätten till yttrandefrihet 

I artikel 10 i Europakonventionen stadgas rätten till yttrandefrihet. I artikelns första stycke 

stadgas att alla konventionsstater har en skyldighet att garantera yttrandefrihet till alla som 

befinner sig under dess jurisdiktion. Yttrandefriheten innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta 

emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av 

territoriella gränser. I andra stycket betonas att utövandet av yttrandefriheten medför ansvar 

och skyldigheter. Vidare föreskrivs under vilka förutsättningar yttrandefriheten får inskränkas. 

Yttrandefriheten är alltså en relativ frihet som får begränsas. Begränsningen får endast ske 

genom formföreskrifter, villkor, inskränkningar eller straffpåföljder som är föreskrivna i lag 

och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till statens säkerhet, till den 

territoriella integriteten eller den allmänna säkerheten, till förebyggande av oordning eller 

brott, till skydd för hälsa eller moral eller för annans goda namn och rykte eller rättigheter, för 

att förhindra att förtroliga underrättelser sprids eller för att upprätthålla domstolars auktoritet 

och opartiskhet. 

 Artikel 10 innebär primärt att konventionsstater ska avhålla sig från att begränsa 

yttrandefriheten, så kallad negativ förpliktelse. Stater har dock även en positiv förpliktelse att 

värna yttrandefriheten genom att tillse att det finns adekvata regler och sanktioner för att 

garantera yttrandefriheten i hela samhället, även mellan privata aktörer.  28

 Prop. 1993/94:117, s. 33.26

 AD 1998 nr 17.27

 Danelius, s. 459 f.28
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 Vidare gäller yttrandefriheten som grundprincip även i arbetslivet men arbetsgivaren har 

rätt att ställa krav på lojalitet och att den anställde handlar med diskretion för bland annat 

bevarande av företagshemligheter. En arbetsgivare får således vidta åtgärder om en 

arbetstagare bryter mot sina förpliktelser, så länge som åtgärden har stöd i lag, främjar ett av 

ändamålen som räknas upp i artikeln samt är proportionerlig och välmotiverad. En 

arbetsgivare kan hållas ansvarig för att ha begränsat en arbetstagares yttrandefrihet.  29

2.4 Regeringsformens yttrandefrihetsskydd 
I regeringsformen (RF) stadgas att var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad vissa 

grundläggande fri- och rättigheter. Yttrandefrihet är en av dessa rättigheter och definieras i RF 

som: ”frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka 

tankar, åsikter och känslor” (2 kap. 1 § 1 p. RF). Rätten till yttrandefrihet kan också härledas 

från regeringsformens portalstadgande där det föreskrivs att den ”svenska folkstyrelsen 

bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt” (1 kap. 1 § RF). Yttrandefriheten 

är en relativ frihet och får begränsas, dock endast genom lag (2 kap. 20 § 1 st. RF). En 

begränsning får göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt 

samhälle och begränsningen måste vara proportionerlig. En begränsning får inte heller sträcka 

sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen och inte heller göras enbart på 

grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning (2 kap. 21 § RF).   

 Enligt förarbetena till RF ska dock inte alla negativa åtgärder ses som rättighets-

begränsningar. Till exempel har en arbetsgivare rätt att kräva att en arbetstagare fullgör sina 

arbetsuppgifter även om det kan leda till att arbetstagarens yttrandefrihet inskränks.  Att 30

såväl offentliga som privata arbetsgivare har möjlighet att kräva att arbetstagare ska fullgöra 

sina arbetsuppgifter, även om det i praktiken kan innebära en begränsning av arbetstagares 

möjlighet att nyttja sin yttrandefrihet, har stöd både i AD:s och i JO:s praxis . Larsson har 31

uttryckt saken på följande sätt:  

”[…] begränsningen kan ses som en ofrånkomlig konsekvens av ingripanden som företas i andra 
syften än att begränsa yttrandefriheten. Gällande rätt synes vara att disciplinåtgärden inte utgör en 

 Danielus s. 462 ff., se särskilt målet Guja mot Moldavien (2008-02-12).29

 SOU 1975:75, s. 104.30

 AD 2003 nr 51, AD 2011 nr 15, AD 2011 nr 74.31
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rättighetsbegränsning ifall åtgärden inte grundar sig i att arbetstagaren använt sin yttrandefrihet, utan i 
stället i att arbetstagaren underlåtit att utföra anvisat arbete.”  32

En offentlig arbetsgivare har två roller gentemot sina arbetstagare, dels som part i det 

civilrättsligt grundade arbetsförhållandet och dels som en företrädare för det allmänna som 

måste respektera de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna i RF och Europakonventionen. 

Dessa roller hör ihop och en offentlig arbetsgivare kan vid ett yttrandefrihetsbegränsning inte 

enbart ses som en civilrättslig part.  Detta synsätt grundar sig i praxis från både 33

Europadomstolen och AD och gäller både kommunala och statliga organ.  Offentliganställda 34

har av den anledningen större utrymme att kritisera sin arbetsgivare än privatanställda. 

2.5 Slutsatser 
Yttrandefriheten är en relativ rättighet och får begränsas under vissa omständigheter. I 

Europakonventionen anges att en begränsning av yttrandefriheten måste vara föreskriven i lag 

och vara godtagbar i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till vissa allmänna 

skyddsintressen.  

 Den grundlagsstadgade yttrande- och informationsfriheten som stadgas i RF gäller i 

förhållande till det allmänna. Emellertid kan det i ett anställningsförhållande uppstå konflikter 

mellan en arbetstagares rätt till yttrandefrihet och skyldighet att utföra sitt arbete. 

Avvägningen skiljer sig åt beroende på om verksamheten är offentlig eller privat. För 

offentligt anställda är reglerna i RF tillämpliga i förhållande till arbetsgivaren som är stat, 

kommun eller annan myndighet, eftersom arbetsgivaren inte bara är en civilrättslig avtalspart 

utan också representerar det allmänna. 

 Larsson, s. 91, JO 2007/08, s. 550.32

 Larsson, s. 91 f. 33

 Schmidt & Dahlström mot Sverige (1976-02-06), Svenska lokmannaförbundet mot Sverige (1976-02-06), AD 2003 nr 51.34
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3 HANDLINGSOFFENTLIGHET,  

MEDDELARREGLER OCH SEKRETESSREGLER 

3.1 Inledning 
I detta kapitel behandlas reglerna om handlingsoffentlighet, meddelarfriheten med tillhörande 

meddelarsskydd samt sekretessregleringen i OSL. För att utreda om det är möjligt att uppnå 

konfidentialitet i visselblåsningssystem i offentlig verksamhet är det av vikt att avgöra när en 

handling kan anses vara allmän och därmed tillgänglig för envar att begära ut från 

myndigheten och i vilken utsträckning det är möjligt att sekretessbelägga allmänna 

handlingar. Det är även relevant att klargöra när en handling som inkommer till en extern 

aktör som har avtal med en myndighet kan anses vara en allmän handling hos myndigheten.  

 Meddelarfriheten och anskaffarfriheten behandlas här i korthet och belyses sedan genom 

de skyddsregler som tillsammans utgör meddelarskyddet. Dessa skyddsregler kan delas in i 

källskydd, efterforskningsförbud och repressalieförbud. Meddelarfriheten gäller för alla och 

envar men skyddsreglerna skiljer sig åt beroende på om arbetstagaren arbetar i offentlig eller 

privat verksamhet. I det följande behandlas dessa komponenter var för sig, samt utreds frågan 

om vilket ansvar en meddelare och en anskaffare har. 

3.2 Handlingsoffentlighet 

3.2.1 När blir en handling allmän? 

Det är av relevans för ett visselblåsningssystem i offentlig verksamhet att avgöra när en 

handling blir allmän och offentlighetsprincipen aktualiseras. Enligt TF 2:3 måste tre 

grundläggande förutsättningar uppfyllas för att en handling ska bli allmän: den ska vara att 

betrakta som en handling i lagens mening, handlingen ska förvaras hos myndigheten och 

måste vara antingen inkommen till eller upprättad hos myndigheten. För att uppgifter hos en 

myndighet ska omfattas av handlingsoffentlighet, ska de finnas dokumenterade i en 

”handling”. Det väsentliga är betydelseinnehållet i en handling, och att det är fixerat på något 

slags medium.  35

 Bohlin, s. 37.35
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 Huvudkriteriet för att avgöra huruvida en handling är allmän är att avgöra om den är 

förvarad hos myndigheten. Det bör dock samtidigt påpekas att en handling kan förvaras hos 

en myndighet utan att bli allmän, till exempel säkerhetskopior, och handlingar som förvaras 

hos myndigheten endast som ett led i en teknisk bearbetning eller teknisk lagring för annans 

räkning.  Det anses underförstått att handlingen ska finnas hos myndigheten vid tidpunkten 36

för sökandens begäran. 

 Även handlingar som finns utanför myndighetens lokaler kan anses förvarade hos 

myndigheten. Det klassiska exemplet är att en handling anses förvarad hos en myndighet även 

om en tjänsteman har tagit med den till sitt hem. Definitionen av förvarad går dock ännu 

längre och kan gälla handlingar som aldrig någonsin befunnit sig hos myndigheten.  I RÅ 37

1989 ref. 29 slog HFD fast att ansökningshandlingar i ett tjänstetillsättningsärende vid ett 

kommunalt affärsverk skulle anses som allmänna hos myndigheten, fastän de var inkomna 

och rent fysiskt förvarades hos ett rekryteringsföretag som affärsverket hade anlitat. I detta 

mål hade konsultföretaget även till uppdrag att hjälpa kommunen med själva 

rekryteringsprocessen. Huruvida detsamma som gäller för ansökningshandlingar även gäller 

för ”intresseanmälningar”, alltså förstadiet till ett tjänstetillsättningsärende, som inkommer till 

ett företag på uppdrag av en kommun utgör allmänna handlingar prövades i målet RÅ 1996 

ref. 25. Målet avgjordes i plenum och majoriteten av ledamöterna ansåg att intresse-

anmälningarna var att betrakta som allmänna handlingar. 

 De två rättsfallen visar att handlingar kan vara allmänna hos ett privat företag som en 

myndighet samarbetar med genom avtal. Med anledning av ovan nämnda rättsfall drar Bohlin 

slutsatsen att principen även gäller andra typer av konsultföretag än just sådana som anlitas i 

rekryteringsärenden.  Bohlin menar att ”[e]n sådan ordning är naturligtvis av stort värde ur 38

offentlighetssynpunkt, då man annars skulle kunna befara, att vissa typer av handlingar aldrig 

överlämnas till myndigheten, därför att de där skulle vara att betrakta som inkomna och 

allmänna”. 

 Dock bör nämnas att kritik har riktats mot att begreppet förvaring enligt TF 2:3 ges en 

innebörd som egentligen inte har full täckning i grundlagstexten. I RÅ 1996 ref. 25 fann sju 

regeringsråd (minoriteten) att intresseanmälningarna som utgjorde de aktuella handlingarna i 

målet inte skulle betraktas som allmänna handlingar. Anmälningarna hade inte överlämnats 

 Bohlin, s. 41.36
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till kommunen, de befann sig hos konsultbolaget och även om företrädare för kommunen tagit 

del av innehållet i handlingarna, kunde det enligt de skiljaktiga inte medföra att handlingarna 

kunde anses vara inkomna och förvarade hos kommunen.  

3.2.2 När anses en handling vara upprättad? 

Huvudregeln enligt TF 2:7 är att en handling anses vara upprättad hos en myndighet när den 

har expedierats. Begreppet expediering har inte definierats i lagen, men bör tolkas som att en 

handling gjorts tillgänglig för en utomstående, alltså överlämnats eller avsänts från 

myndigheten till en enskild eller en annan myndighet.  Om handlingen hör till ett visst 39

ärende och ännu inte har expedierats anses den upprättad när ärendet har slutbehandlats. Om 

handlingen inte har expedierats och heller inte kan hänföras till ett visst ärende, ska den anses 

upprättad när den har justerats eller på annat sätt färdigställts av myndigheten.  

 Enligt andra stycket i TF 2:7 gäller särskilda regler för tre olika grupper av handlingar. 

Först stadgas att diarier, journaler och sådana register eller andra förteckning som förs 

fortlöpande. Den andra gruppen består av domar och andra beslut och den tredje gruppen 

utgörs av vissa protokoll. Diarier anses upprättade när de har färdigställts för anteckning eller 

införing. Det innebär att alla noteringar i diariet blir allmänna så snart ”bläcket har torkat”, om 

inte någon sekretessregel är tillämplig.  Det leder till att en uppgift i ett diarie som hänvisar 40

till en handling kan vara allmän, men att själva handlingen som diariet hänvisar till ännu inte 

är tillgänglig för allmänheten.    41

 Domar och andra typer av beslut som ska avkunnas eller expedieras, samt även vissa till 

domar tillhörande protokoll anses upprättade när de har avkunnats eller expedierats. Gällande 

protokoll och andra handlingar anses de som regel upprättade när de har justerats eller på 

annat vis färdigställts. Regeln innebär att handlingar som är hänförliga till en dom eller beslut 

och som kan förutsäga utgången av detta, är allmänna handlingar först då beslutet har 

avkunnats.  42

 Tanken med regleringen är enligt förarbetena att en handling ska bli tillgänglig när den 

existerar i sitt definitiva skick men ”att en myndighet bör ha rimligt utrymme att själv bilda 

sig en uppfatttning och fatta ståndpunkt, innan den måste ställa de handlingar som återspeglar 

 Bohlin, s. 72, se även HFD 2011 ref. 52.39

 Bohlin, s. 83 f. 40

 Bohlin, s. 84.41

 Bohlin, s. 87 f.42
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övervägandena till förfogande för allmänheten”.  Innan en handling blivit upprättad utgör 43

den således myndighetsinternt arbetsmaterial.  44

3.2.3 Minnesanteckningar 

De regler som stadgas i TF 2:7 gäller dock inte för samtliga utarbetade handlingar hos en 

myndighet. Enligt TF 2:9 utgör minnesanteckningar som är att se som hjälpmedel i 

handläggningen av ett ärende, eller arbetshandlingar som utgör osjälvständiga mellanled till 

en slutlig produkt undantag från huvudregeln i offentlighetsprincipen. Anteckningar och 

arbetshandlingar av det slaget blir således inte allmänna handlingar om de inte expedieras 

eller arkiveras hos myndigheten.  För att en en handling ska ses som minnesanteckning 45

måste den uppfylla fyra kriterier: den måste ha tillkommit hos myndigheten, den måste 

tillhöra ett ärende, den måste ha tillkommit enbart för ärendets beredning och den får inte 

tillföra ärendet nya sakuppgifter som påverkar bedömningen eller utgången av ärendet.  46

3.3 Meddelarregler 

3.3.1 Meddelarfriheten och anskaffarfriheten i TF och YGL 
Reglerna om meddelarfrihet innebär att varje medborgare har rätt att fritt meddela uppgifter i 

vilket ämne som helst till författare, utgivare, redaktioner, m.fl. med syftet att offentliggöra 

uppgifterna i ett sådant massmedium som anges i TF eller YGL.  Avgörande för att reglerna 47

om meddelarfrihet ska vara tillämpliga är att meddelaren har för avsikt att uppgifterna ska 

publiceras. Det spelar dock ingen roll om uppgifterna faktiskt blir publicerade.  48

Meddelarfriheten gäller dock inte undantagslöst och i TF 7 kap. 3 § jämte YGL 5 kap. 3 § 

stadgas att en uppgiftslämnare kan fällas för ansvar i vissa fall. Ansvar kan utkrävas vid 

uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikt som är reglerad i lag, vid uppsåtligt och oriktigt 

utlämnande av allmän handling som inte är tillgänglig för var och en och vid 

 Prop. 1975/76:160, s. 72.43

 Bohlin, s. 71. 44

 Bohlin, s. 90. 45

 Bohlin, s. 91 ff.46

 TF 1 kap. 1 § st. 3, YGL 1 kap. 2 §.47

 Bohlin, s. 240.48
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tillhandahållande av sådan handling i strid med myndighets förbehåll vid dess utlämnande. 

Det finns även vissa inskränkningar som rör brott mot rikets säkerhet.  49

 Anskaffarfriheten innebär att varje medborgare utan att riskera straff har rätt att anskaffa 

uppgifter med avsikten att de ska publiceras i ett massmedium som omfattas av TF och YGL. 

3.3.2 Meddelarskyddet i TF och YGL 
Meddelarskyddet består av flera olika rättighets- och skyddsregler som alla syftar till att slå 

vakt om meddelarfriheten. Enligt 3 kap. 1 § TF och 2 kap. 1 § YGL är en författare, 

upphovsman eller meddelare inte skyldig att uppge sin identitet. Källskyddet, som även kallas 

anonymitetsskydd eller tystnadsplikt, innebär att det är straffbart för den som har tagit emot 

ett tips eller en uppgift att röja en meddelares identitet som vill förbli anonym (TF 3 kap. 3 §, 

YGL 2 kap. 3 §). Efterforskningsförbudet utgör ännu en garanti för anonymiteten och innebär 

att det är straffbart för företrädare för statliga och kommunala myndigheter att eftersöka vem 

som lämnat uppgifter som har publicerats (TF 3 kap. 4 §, YGL 2 kap. 4 §). I samma lagrum 

som efterforskningsförbudet återfinns repressalieförbudet som innebär att det är förbjudet för 

en arbetsgivare att straffa en anställd som använt sig av sin meddelarfrihet. Repressalier 

definieras i förarbetena som till exempel avsked, uppsägning, meddelande av disciplinpåföljd, 

fråntagande av arbetsuppgifter, utebliven löneförhöjning samt andra åtgärder med mindre 

tydliga konsekvenser som tillrättavisande utskällningar och utfrysning på arbetsplatsen. 

Uppräkningen i förarbetena är att se som en kodifiering av JO:s och JK:s praxis där varje 

åtgärd som har negativa konsekvenser för en offentligt anställd person och som grundar sig på 

medverkan i grundlagsskyddade medier har ansetts vara otillåten.  50

 Flera offentliga utredningar har gjort gällande att efterforskningsförbudet och 

repressalieförbudet gäller för myndigheter och allmänna organ men inte för privaträttsliga 

subjekt.  Källskyddet gäller dock för den som tar emot uppgifter och gör det i praktiken 51

svårare för den som vill efterforska uppgifter som meddelats av en privatanställd. 

3.3.3 Meddelarskydd utanför grundlagarna 
Anställda och uppdragstagare som arbetar i bolag där kommun eller landsting utövar ett 

rättsligt bestämmande inflytande är inte att se som offentliganställda men sedan 2006 

 Prop. 2009/10:81, s. 36.49

 Prop. 2009/10:81, s. 40.50

 SOU 2014:31, s. 65, Ds 2001:9, s. 17.51
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omfattas de av ett förstärkt meddelarskydd i OSL.  Syftet med reglerna är att 52

offentlighetsprincipen ska gälla fullt ut samt att det ska vara samma möjlighet till insyn i 

verksamheten som i övrig offentlig verksamhet.  Reglerna innebär också att anställda och 53

uppdragstagare i kommunala företag eller i sådant organ eller verksamhet som anges i bilagan 

till sekretesslagen har skydd mot efterforskning och repressalier. Skyddet omfattar dock inte 

verkställande direktör, vice verkställande direktör, styrelseledamot eller styrelsesuppleant.   54

 Ändringarna i grundlagarna 2011 innebär att kommunala bolag också omfattas av 

straffsanktionerna vid brott mot efterforskningsförbudet och vid brott mot förbudet mot 

repressalier i relation till meddelarfriheten (OSL 14:1).  55

3.4 Regler om sekretess och tystnadsplikt 

3.4.1 Allmänt om offentlighets- och sekretesslagen 

Regler om handlingssekretess och tystnadsplikt för myndigheter och vissa andra organ finns i 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL). I andra stycket i OSL:s portalparagraf 

(1:1) stadgas att lagen innehåller regler om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och 

regler om förbud att lämna ut allmänna handlingar. I OSL 3:1 definieras sekretess som 

”förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän 

handling eller på något annat sätt”. 

 För att avgöra om sekretess ska gälla eller inte samt dess räckvidd och styrka måste 

skyddsintresset vägas mot den grundlagsfästa offentlighetsprincipen. I förarbetena till OSL 

anges att en avvägning mellan sekretessintresset och insynsintresset alltid ska göras vid 

införandet av en ny sekretessbestämmelse i OSL.  Väger sekretessintresset tyngre än 56

insynsintresset leder det i normala fall till att sekretessbestämmelsen förses med ett 

skaderekvisit. Vid ett rakt skaderekvisit är utgångspunkten att handlingarna är offentliga och 

att sekretess bara gäller om det kan antas att skada kan uppkomma om uppgifterna lämnas ut. 

Motsatsen gäller vid omvänt skaderekvisit där utgångspunkten istället är att uppgifter i en 

handling omfattas av sekretess men får lämnas ut efter en prövning om uppgifterna kan röjas 

 OSL 13:2 och 2:3.52

 Prop 2005/06:162, s. 7 ff.53

 OSL 13:2 st. 2.54

 Se även prop. 2009/10:81, s. 44. 55

 Prop. 1979/80:2 Del A, s. 75 f. 56
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utan att skada uppkommer.  Förutom vanliga sekretessregler med skaderekvisit finns även 57

möjlighet att införa sekretess utan skaderekvisit för uppgifter. Skyddet kallas ibland för 

absolut sekretess, vilket är något missvisande då det enligt OSL 10:28 får vika i de fall 

uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning.  Uppgifter som är föremål för ”absolut 58

sekretess” ska dock hållas hemliga utan skadeprövning om de begärs ut.  

 Trots det ovan anförda används absolut sekretess som term för sekretess utan 

skaderekvisit i uppsatsen. 

3.4.2 Undantag från sekretessen 

I TF 7:3 p. 2-3 stadgas att det är förenat med straffansvar att uppsåtligen och i 

publiceringssyfte lämna en sekretessbelagd allmän handling för publicering och att uppsåtligt 

åsidosätta tystnadsplikt i de fall som anges i särskild lag. En tjänsteman får därför inte lämna 

ut själva den sekretessbelagda handlingen, men får enligt meddelarfriheten som följer av TF 

1:1 och YGL 1:1-2 muntligen vidarebefordra uppgifter ur en sekretessbelagd handling till en 

redaktion om inte annat anges i lag.  Bestämmelser om tystnadsplikt kan dock ges företräde 59

framför meddelarfriheten; i de kapitel i OSL som stadgar materiella sekretessregler anges i 

slutet av kapitlet i vilken mån tystnadsplikter som följer av kapitlets bestämmelser inskränker 

rätten att meddela och offentliggöra uppgifter även muntligen.  Om en tystnadsplikt inte 60

nämns i en sådan bestämmelse kan uppgiften, trots att den omfattas av sekretess, lämnas ut 

för publicering.  61

 I tionde kapitlet i OSL stadgas allmänna undantag från sekretessen. Enligt 10 kap. 3 § 

OSL kan en enskild, som genom sin partsställning har rätt till insyn i handläggningen av ett 

ärende, förvägras att ta del av material i ärendet, men bara om det av hänsyn till allmänt eller 

enskilt intresse är av synnerlig vikt att sekretessbelagd uppgift i materialet inte röjs.  62

Partsinsyn går således enligt huvudregeln före sekretess. En myndighet kan också, om om 

uppgifter lämnas ut, ställa upp förbehåll som förbjuder den som tagit del av uppgifterna att 

 Bohlin, s. 177.57

 Bohlin, s. 181.58

 Bohlin, s. 242.59

 Se OSL kap. 15 - 43.60

 Bohlin, s. 241 f.61

 Bohlin,, s. 218.62
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röja eller utnyttja dem (OSL 10:14). Förbehållet medför också att tystnadsplikt uppkommer, 

vilket även inskränker meddelarfriheten i motsvarande utsträckning (OSL 13:5 st 2).  

 JO och JK får med stöd av OSL 10:17 få tillgång till sekretessbelagda uppgifter för att 

utöva sin revision och tillsyn (OSL 10:17). I OSL 10:18 möjliggör för myndigheter att lämna 

uppgifter till rättsvårdande myndigheter som handlägger mål om brott i tjänster eller fattar 

beslut om åtalsanmälan eller disciplinansvar. Det rättsliga förfarandet ska röra en vid 

myndigheten anställd tjänsteman och dennes deltagande i verksamheten.   63

 Generalklausulen i OSL 10:27 anger att en sekretessbelagd uppgift får lämnas ut till en 

myndighet om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det 

intresse som sekretessen ska skydda. 

3.4.3 Sekretess och tystnadsplikt inom en myndighet 

Sekretess gäller i förhållande till enskilda, mellan myndigheter och under vissa förhållanden 

även inom myndigheter.  OSL saknar dock regler om intern sekretess, alltså i vilken 64

utsträckning hemliga uppgifter kan röjas inom en myndighet eller inom en självständig 

verksamhetsgren. I förarbetena till OSL hänvisas till JO-ärendet 1983/84 s. 258, som gällde 

handläggning av ett personalärende.  Vid ett möte hade handlingar som rörde ärendet delats 65

ut till anställda vid myndigheten som var närvarande. JO konstaterade att handlingarna hade 

delats ut till de anställda, just av den anledningen att de var anställda där. Vidare anförde JO 

att det ska anses klart att en tjänsteman inte har en obegränsad rätt att fritt delge uppgifter som 

omfattas av sekretess till sina kolleger. JO ansåg dock att sekretessreglerna inte kan hindra en 

handläggare från att rådfråga andra befattningshavare vid myndigheten, om det rent objektivt 

kan anses vara försvarbart. Vidare anförde JO att det är uppenbart att uppgifter fritt kan 

lämnas till dem som deltar i beredningen och avgörandet av ett ärende. JO anförde att 

eftersom handläggaren av allt att döma ansåg att personalärendets behandling på mötet var en 

del av handläggningen av ärendet, kunde det inte göras gällande att handlingarna röjts för 

enskilda genom att dela ut dem på mötet. Därför kunde det inte styrkas att handläggaren hade 

brutit mot tystnadsplikten genom att dela ut handlingarna. Dock menade JO att handläggaren 

”valde en i hög grad olämplig form för handläggning av personalärendet”.   

 Zetterström, s. 69. 63

 OSL 8:2, Bohlin, s. 175 f.64

 Prop. 2008/09:150, s. 281. 65
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 Bohlin skriver att intern sekretess närmast kan ses som en ”fråga av etisk natur”, Vidare 

anför han: 

”Det kan härom - rent allmänt - sägas, att en tjänsteman kan lämna sekretesskyddade uppgifter till 
andra befattningshavare hos myndigheten i den utsträckning som är normal och behövlig för ett 
ärendes handläggning eller verksamhetens bedrivande i övrigt, men det får anses förutsatt, att 
möjligheten härtill utnyttjas med omdöme”.  66

Datainspektionen har uttalat att visselblåsningssystem ska utgöra ett komplement till normal 

internförvaltning och bara användas när det är sakligt motiverat att inte använda de normala 

interna informations- och rapporteringskanalerna. Som exempel har angetts situationer när 

den anmälde ingår i ledningen och de misstänkta oegentligheterna av det skälet riskerar att 

inte tas om hand på vederbörligt sätt.  Eftersom de som ingår i ledningen eller fungerar som 67

nyckelpersoner alltså arbetar inom samma myndighetsorganisation är möjligheten att uppnå  

interna konfidentialitet genom konkreta regler om intern sekretess kanske det viktigaste 

skyddet för en offentligt anställd som rapporterar i ett visselblåsningssystem. Enligt gällande 

rätt synes integritetsskyddet för den som rapporterar i förevarande situation vara mycket 

svagt. Bristen på konkreta regler om intern sekretess diskuteras vidare i kapitel 8. 

3.4.4 Sekretesskydd för arbetstagare som slår larm 

Någon allmän sekretessbestämmelse som skyddar uppgifter om anställda som slår larm till 

eller inom en myndighet finns inte i OSL. Specifika bestämmelser om skydd för anmälare  

som bryter meddelarfriheten finns dock inom vissa områden, till exempel inom sjukvården 

och socialtjänsten.  Det har också införts regler om absolut sekretesskydd för uppgifter som 68

avslöjar en anmälares identitet i OSL som ett led i implementeringen av EU:s 

kapitaltäckningsdirektiv.  Tystnadsplikten som följer av sekretessreglerna har företräde 69

framför meddelarfriheten och sekretessen gäller i 50 år.  Regeringen motiverade införandet 70

av ett absolut sekretesskydd som även bryter meddelarfriheten genom följande resonemang. 

 Bohlin, s. 175.66

 Datainspektionen beslut dnr 341-2010.67

 Se OSL 25:7 och OSL 26:5.68

 Direktivet (2013/36/EU) om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och 69

värdepappersföretag.

 30 kap. 4 b § OSL, 1 kap. 10 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och 1 kap. 11 § lagen (2007:528) om 70

värdepappersmarknaden. 
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Artikel 71.2 d i direktivet föreskriver tydliga regler som “under alla omständigheter ser till att 

konfidentialiteten för den person som rapporterar om överträdelser begångna inom institutet 

garanteras, såvida inte offentliggörande i enlighet med nationell lagstiftning krävs i samband 

med ytterligare utredningar eller efterföljande rättsliga förfaranden”. Vidare har Artikel 29-

gruppen anfört att en person som anklagas i en rapport under inga omständigheter ska ha 

möjlighet att få information om anmälarens identitet, om det inte är fråga om att anmälaren 

uppsåtligen lämnat falska uppgifter. Med hänvisning till artikelns utformning och artikel 29-

gruppens uttalande menar regeringen att det inte räcker att med ett vanligt sekretesskydd som 

är beroende av en skadeprövning, där hänsyn ska tas till om den enskilde faktiskt kan befaras 

lida skada eller men om uppgifter om ärendet lämnas ut.  Regeringen anför vidare: 71

”Syftet med visselblåsningssystem är att arbetstagare utan rädsla för repressalier ska ha möjlighet att 
rapportera om oegentligheter. För att kunna garantera en anmälares konfidentialitet bör därför absolut 
sekretesskydd gälla som har företräde framför meddelarfriheten.”   72

 I SOU 2014:31 föreslås en sekretessregel i OSL som gäller dels för uppgifter som 

inkommer till myndigheten och också uppgifter från arbetstagare inom myndigheten.  I 73

förslaget utformas regeln med ett så kallat omvänt skaderekvisit, presumtion för sekretess, 

med motiveringen att det finns en stor risk för repressalier mot visselblåsare.  Utredningen 74

nämner vidare uttryckligen att sekretessen inte bör vara absolut, med argumentet att ”[i] vissa 

fall är risken för repressalier på grund av att arbetstagarens identitet röjs av myndigheten låg 

varför det skulle leda för långt om sekretessen var absolut”.  Regeln beskrivs närmare i 75

avsnitt 7.2.4.  

 

 

 

 

 

 Prop 2013/14:228, s. 255 ff.71

 Prop 2013/14:228, s. 257 f.72

 SOU 2014:31, s. 332 ff.73

 SOU 2014:31, s. 335.74

 A.a., s. 335. 75
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4 INTEGRITETSSKYDDSLAGSTIFTNING OCH PRAXIS 

4.1 Inledning 
I följande kapitel behandlas EU:s dataskyddsdirektiv och implementeringen i svensk rätt 

genom personuppgiftslagen (1998:204, PUL). Därefter behandlas Datainspektionens 

föreskrifter om undantag från 21 § PUL. Slutligen följer en redogörelse för OSL och de 

sekretessregler som är relevanta för visselblåsare i offentlig verksamhet. 

  

4.2 EU:s dataskyddsdirektiv 
EU antog i oktober 1995 direktivet om skydd för enskilda personer med avseende på 

behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, i dagligt tal 

dataskyddsdirektivet.  Syftet med direktivet har sagts vara dubbelt; dels ska det skapa en 76

gemensam, hög nivå av integritetsskydd inom unionen och dels ska det underlätta för ett fritt 

flöde av personuppgifter mellan medlemsstaterna. Varje medlemsstat får inom ramen för 

direktivet närmare precisera hur villkoren för personuppgiftsbehandling får förekomma, så 

länge de nationella reglerna inte hämmar det fria flödet av personuppgifter mellan 

medlemstaterna.  77

 I januari 2012 presenterade Europeiska kommissionen ett förslag till en ny 

dataskyddsförordning med tillhörande direktiv.  Syftet med den nya förordningen är att 78

modernisera reglerna och åstadkomma en mer enhetlig tillämpning av personuppgifts-

hantering inom EU. Förhandlingar om förordningen och direktivet pågår mellan 

kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska unionens råd och avsikten är att få till 

stånd en överenskommelse i slutet av 2015. Om allt går som det ska kan de nya reglerna 

tidigast börja gälla två år efter att beslutet tas, alltså i början av 2018.  Visselblåsar-79

utredningen behandlar i korthet förslaget och konstaterar att det ännu inte går att säga i vilken 

utsträckning de nya reglerna skulle påverka kraven på och utformningen av visselblåsnings-

system.  80

 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995.76

 Personuppgiftslagen i praktiken, s. 27.77

 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning den 25 januari 2012 om skydd för enskilda personer med avseende på    78

behandling av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter (allmän uppgiftsskyddsförordning), KOM(2012) 11 slutlig.

 http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/eus-dataskyddsreform/ (hämtad 2015-12-01).79

 SOU 2014:31, s. 133. 80
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4.3 Personuppgiftslagen 

4.3.1 Allmänt om PUL 

EU:s dataskyddsdirektiv har i svensk rätt implementerats genom PUL. Syftet med PUL är att 

skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.  81

PUL omfattar automatiserad behandling enligt den så kallade hanteringsmodellen och även 

viss manuell behandling av personuppgifter enligt den så kallade missbruksmodellen. 

Behandling av personuppgifter som helt eller delvis är automatiserad ska anmälas till 

Datainspektionen.  Den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med 82

och medlen för behandlingen av personuppgifter kallas i PUL för personuppgiftsansvarig. 

Den personuppgiftsansvarige kan välja att utse ett personuppgiftsombud som har till uppgift 

att självständigt se till att att den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter på ett 

lagligt och korrekt sätt och i enlighet med god sed samt påpeka eventuella brister för honom 

eller henne.  83

  Datainspektionen har gjort bedömningen att visselblåsningssystem som byggs 

upp för rapportering och utredning av oegentligheter inte kan anses utgöra en vardaglig och 

ostrukturerad behandling som enligt 5 a § PUL föranleder undantag från reglerna som utgör 

hanteringsmodellen i PUL.  Verksamheter som inrättar visselblåsningssystem måste därför 84

förhålla sig till hanteringsreglerna i PUL. Bland annat innebär det att ett visselblåsning-

ssystem ska vara frivilligt att använda och att personer som registreras i systemet ska 

informeras om detta.  Vidare finns i 9 § PUL grundläggande krav på behandlingen av 85

personuppgifter och att hanteringen ska vara förenlig med svensk arbetsrättslig lagstiftning, 

kollektivavtal och god sed på arbetsmarknaden.  86

 Enligt 2 § PUL är lagen subsidiär och bestämmelserna i PUL ska inte tillämpas i den mån 

de kan inskränka en myndighets skyldighet enligt 2 kap. TF att lämna ut personuppgifter.  I 87

 1 § PUL.81

 5 § PUL, 36 § PUL.82

 38 § första stycket PUL.83

 Datainspektionen dnr 1202-2007, s. 2.84

 23 - 25 §§ PUL.85

 Se även Datainspektionen (2010), s. 8.86

 8 § PUL.87
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OSL 21:7 stadgas dock att en myndighet kan belägga personuppgifter med sekretess, om det 

kan antas att de kommer att behandlas i strid med personuppgiftslagen. Vidare ska den 

personuppgiftsansvarige ”vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda 

de personuppgifter som behandlas”.  Ju känsligare uppgifterna är, desto högre säkerhetskrav 88

ställs på uppgiftsbehandlingen. Kraven omfattar inte bara att skydda lagrade personuppgifter 

från obehöriga utan också att säkerställa att personuppgifter som skickas med e-post eller på 

annat elektroniskt vis kommer till rätt person. Enligt praxis kan detta ske genom till exempel 

e-legitimation och kryptering.  89

4.3.2 Datainspektionens särskilda föreskrifter 

Enligt 21 § PUL är det förbjudet för andra än myndigheter att behandla personuppgifter som 

rör lagöverträdelser. Även uppgifter om att någon har eller kan ha begått ett brott anses också 

utgöra uppgift om lagöverträdelse, oavsett om det finns en dom eller annan typ av beslut i 

saken.  Privata bolag som vill inrätta visselblåsningssystem som behandlar uppgifter om 90

lagöverträdelser måste därför som grundregel ansöka om särskilt tillstånd hos 

Datainspektionen. Datainspektionen kan dock meddela föreskrifter om undantag från 

förbudet, samt även besluta om undantag i enskilda fall.  Från den 1 november 2010  gäller 91

föreskrifter som stadgar att bolag som vill behandla personuppgifter i visselblåsningssystem 

inte längre behöver ansöka om särskilda undantag hos Datainspektionen så länge de följer 

föreskriften.  Följande skrivning i föreskriften avser visselblåsningssystem: 92

1 § Utan hinder av förbudet i 21 § personuppgiftslagen (1998:204) får sådana personuppgifter 
behandlas om […] f) uppgifterna avser personer i nyckelpositioner eller ledande ställning inom det 
egna bolaget eller koncernen och det är sakligt motiverat att behandla uppgifterna i särskilt inrättade 
rapporteringskanaler för att utreda om personen ifråga varit delaktig i allvarliga oegentligheter som rör 
bokföring, intern bokföringskontroll, revision, bekämpande av mutor, brottslighet inom bank- och 
finansväsen, eller andra allvarliga oegentligheter som rör organisationens vitala intressen eller 
enskildas liv och hälsa.  93

 31 § PUL.88

 Datainspektionens beslut dnr 685-2008 och dnr 473-2008.89

 Prop 2013/14:228, s. 250.90

 21 § PUL, Petersson & Reinholdsson, s. 136 f.91

 DIFS 2010:1.92

 DIFS 2010:1. 93
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Skälen till föreskriftens utformning står att finna i en skrift utfärdad av Datainspektionen från 

2010.  Skriften innehåller en sammanfattning av Datainspektionens tolkning av 94

begränsningar för visselblåsningssystem. Tolkningen baseras på dataskyddsdirektivet och 

PUL med förarbeten, tidigare beslut från Datainspektionen samt Artikel 29-gruppens yttrande 

WP117.  Begränsningarna sammanfattas nedan: 95

• 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. 

Datainspektionen har i ett beslut angående Svenska Röda Korsets visselblåsningssystem 

anfört att det inte är formen för ett anställnings- eller uppdragsförhållande som är avgörande 

för om en anmälan om misstänkta oegentligheter ska få behandlas i ett visselblåsningssystem. 

Det avgörande är istället om den som anmälan avser har en sådan ställning att misstankarna 

annars riskerar att inte tas om hand på ett vederbörligt sätt.  På så vis kan även icke-anställda 96

förtroendevalda i nyckelpositioner och ledande ställning i en organisation anmälas i ett 

visselblåsningssystem. 

4.3.3 Myndigheter och PUL 
Eftersom 21 § PUL inte gäller för myndigheter får de behandla personuppgifter om 

lagöverträdelser under samma förutsättningar som de får behandla andra personuppgifter. 

Övriga bestämmelser i PUL är dock tillämpliga även för myndigheters personuppgifts-

behandling och vid inrättande av ett visseblåsningssystem måste de grundläggande kraven för 

 Datainspektionen, vägledning för bolag (2010).94

 Datainspektionen dnr 1202-2007, Datainspektionen, vägledning för bolag (2010), s. 11.95

 Datainspektionen dnr 341-2010.96
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personuppgiftsbehandling i 9 § PUL uppfyllas. Dessutom måste den personuppgifts-

behandling som följer av inrättandet uppfylla någon av tillåtlighetsgrunderna i 10 § PUL. 

 I ett e-postmeddelande skriver Datainspektionen att de ännu inte har kontrollerat 

myndigheters användning av visselblåsningssystem, men kan framöver ha anledning att 

granska ett sådant system inom ramen för sin tillsynsverksamhet.  Datainspektionen har 97

däremot besvarat frågor från myndigheter, däribland Sida, om inrättande av visselblåsnings-

system hos myndigheter.  

 I svaret till Sida skriver Datainspektionen att de överväganden som görs vid inrättande av 

visselblåsningssystem, som utgångspunkt, bör vara desamma för Sida som för bolag som 

inrättar sådana kanaler för liknande ändamål. Intresseavvägningen ska alltså utgå från att 

personuppgifter som behandlas inom ramen för ett visselblåsningssystem bör vara begränsad 

till att endast gälla allvarliga oegentligheter begångna av personer i ledande ställning eller i 

nyckelpositioner.  De föreskrifter och den beslutspraxis från Datainspektionen som finns 98

gällande visselblåsningssystem är alltså relevanta, eller åtminstone vägledande för 

myndigheter, trots att de är formulerade med privat verksamhet som adressat och rent formellt 

inte gäller för offentlig verksamhet. Men även om utgångspunkten är densamma för privata 

och offentliga aktörer, skiljer sig Datainspektionens bedömning åt på flera punkter, vilket 

framgår i svaret till Sida. 

4.3.4 Handlingsoffentlighet och PUL 
En myndighet måste följa bestämmelserna i OSL om skyldighet att diarieföra, bevara och 

lämna ut uppgifter i allmänna handlingar. Dessa skyldigheter gäller framför bestämmelserna i 

PUL som begränsar mängden personuppgifter som får behandlas, åtkomsten till 

personuppgifter och bevarandetiden för uppgifterna.  Datainspektionens anser att dessa 99

skyldigheter också ska tillmätas betydelse vid en intresseavvägning enligt PUL, eftersom 

dessa kan inverka på den enskildes personliga integritet.   100

 När en myndighet inrättar ett visselblåsningssystem samlas i regel sådana anmälningar på 

ett och samma ställe, vilket gör det lättare att identifiera och begära ut anmälda uppgifter som 

allmänna handlingar. Risken med detta är att uppgifter om outredda anklagelser om enskildas 

 E-postmeddelande från Datainspektionen 2015-11-13.97

 Datainspektionens svar dnr 385-2011, s. 3, med hänvisning till Datainspektionens beslut dnr 1202-2007 och dnr 1520-2010.98

 2 § PUL, 8 § 2 st PUL, 5 kap OSL.99

 Datainspektionens svar dnr 385-2011, s. 4.100
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brottsliga eller på annat vis klandervärda aktiviteter samt även uppgifter om den som har 

rapporterat kan spridas till allmänheten och medföra tråkiga konsekvenser för den enskilde. 

Datainspektionen anser därför att det bör finnas gallringsbestämmelser och gallringsrutiner 

hos myndigheten för att minimera integritetsintrånget i det avseendet.  101

4.3.5 Rättslig skyldighet eller intresseavvägning? 
I svaret till Sida anger Datainspektionen att skyldigheter som följer av myndighets-

instruktioner och regleringsbrev inte utgör en sådan rättslig skyldighet som avses i 10 § p. b 

PUL. Även om en myndighet, som i Sidas fall, har instruktioner om att inrätta 

visselblåsningsystem måste den således ändå göra en intresseavvägning enligt 10 § p. f PUL, 

där samtliga faktorer som har betydelse för myndighetens intresse att behandla uppgifterna 

och skyddet för den personliga integriteten ska vägas in. Datainspektionen ansåg att 

skrivningarna i Sidas myndighetsinstruktioner och regleringsbrev fick betydelse för 

bedömningen, liksom det faktum att myndigheten ansvarar för betydande penningsummor. 

Dock har även tillämpliga bestämmelser i OSL och arkivlagen betydelse för integriteten och 

påverkar därmed också intresseavvägningen.   102

4.3.6 Vem får anmälas i en myndighets visselblåsningssystem? 
I Sidas fall ansåg Datainspektionen att det vid en intresseavvägning kan vara möjligt för Sida 

att göra en något vidare tolkning av begreppet nyckelpersoner än vad som gäller enligt DIFS 

2010:1. Sida föreslog formuleringen att personer som har ”rätt att fatta beslut om eller att 

hantera svenska biståndsmedel” ska kunna behandlas i myndighetens visselblåsningssystem. 

Datainspektionen ansåg att formuleringen föll inom begreppet nyckelpersoner.  Uttalandet 103

innebär att det i Sidas visselblåsningssystem är möjligt att anmäla personer inom övriga delar 

av utrikesförvaltningen och personer hos samarbets- eller mottagarländerna, så länge 

oegentligheterna rör Sidas verksamhet.  Datainspektionen sätter alltså mindre snäva krav för 104

myndigheter än vad som gäller för privata verksamheter, där flera överklaganden från bolag 

 Datainspektionens svar dnr 385-2011, s. 4.101

 Datainspektionens svar dnr 385-2011, s. 4.102

 Datainspektionens svar dnr 385-2011, s. 5.103

 Datainspektionens svar dnr 385-2011, s. 5.104
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som  ansökt om att få vidga kretsen av personer som kan anmälas och sänka gränsen för vad 

som får anmälas till visselblåsningssystemet har fått avslag i förvaltningsrätten.  105

4.3.7 Allvarliga oegentligheter 
Enligt Datainspektionen är utgångspunkten för visselblåsningssystem att de bara ska ta emot 

och behandla anmälningar om oegentligheter och missförhållanden som kan få allvarliga 

konsekvenser för den personuppgiftsansvarige. I svaret till Sida uttrycker dock 

Datainspektionen förståelse för myndighetens behov och vilja att inte begränsa systemet till 

att bara hantera allvarliga fall av korruption.  Sida angav formuleringen att det som kan 106

rapporteras är ”brottsliga gärningar som korruption eller andra allvarliga ekonomiska 

oegentligheter”. Datainspektionen ansåg att den formuleringen var en rimlig avvägning som 

signalerar att larmet måste gälla något med ett visst mått av allvarlighet som kan få relativt 

allvarliga konsekvenser för Sidas verksamhet.  107

 Även här kan skönjas en mindre strikt bedömning än vad som gäller för privat 

verksamhet. 

5 REKOMMENDATIONER OCH RIKTLINJER 

5.1 Inledning 
Ovan har redogjorts för de internationella rättsakter och de svenska rättsregler som påverkar 

skyddet för visselblåsare och utformningen av visselblåsningssystem. Vid sidan om bindande 

rättsakter och regler finns även icke-bindande rekommendationer och riktlinjer, ”soft law”, 

som anger hur stater bör hantera problematiken kring visselblåsning. I kapitlet behandlas 

dokument från bland annat Europarådet men också principprogram och dokument från flera 

välrenommerade organisationer, till exempel Transparency International. Dessa dokument har 

gemensamt att de anger att stater bör införa lämpliga rutiner för arbetstagare som slår larm om 

missförhållanden och korruption. 

  

 Förvaltningsrätten i Stockholm dom 2010-03-12 i mål 12584-10.105

 Datainspektionens svar dnr 385-2011, s. 5.106

Datainspektionens svar dnr 385-2011, s. 5.107
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5.2 Europarådets rekommendation om skydd för visselblåsare 
Europarådets rekommendation om skydd för visselblåsare (Rekommendation (2014)) antogs 

av Europarådets ministerkommitté den 30 april 2014.  Rekommendationen, som är ett soft 108

law-dokument, utgör inte något bindande åtagande för Sverige. I sin avhandling menar Per 

Larsson dock att rekommendationen ändå kan komma att få ett visst inflytande över svensk 

rätt, dels då det kommer fungera som utgångspunkt vid framtida lagstiftningsärenden och dels 

för att Europadomstolen med stor sannolikhet kommer att referera till rekommendationen som 

en källa vid bedömning av framtida ärenden rörande begränsningar av visselblåsares 

yttrandefrihet.  Rekommendationen vänder sig till Europarådets medlemsstater och 109

beskriver i 29 principer hur staterna genom en omfattande och sammanhållen ansats bör 

underlätta rapportering och avslöjanden i det allmänna intresset  

 Några av de viktigaste uttalandena är följande. Regelverket ska vara tydligt och fritt från 

motsägelser men behöver inte nödvändigtvis vara samlat i en lag.  Vad som bör innefattas i 110

begreppet ”det allmänna intresset” avgör konventionsstaterna själva, men det bör åtminstone 

täcka rapportering och avslöjande av lagbrott, kränkningar av mänskliga rättigheter, risker för 

enskildas hälsa och säkerhet samt risk för miljöbrott.  Skyddet bör inte upphöra om 111

visselblåsare har misstagit sig om missförhållandenas allvar. Inte heller bör skyddet bortfalla 

om faran som rapporterades inte förverkligades. Detta så länge som visselblåsaren på rimliga 

grunder tror att uppgifterna han rapporterar är riktiga.   112

 Enligt rekommendationen bör det finnas tre olika typer av kanaler för rapportering av 

missförhållanden: intern rapportering, anmälan till myndighet samt meddelande till 

allmänheten.  Intern rapportering och anmälan till myndighet bör rekommenderas som 113

förstahandsval, men omständigheterna avgör alltid vilken kanal som är bäst lämpad.  I 114

rekommendationens förklarande memorandum anges dock att det i vissa stater kan vara 

omöjligt att prioritera rapporteringskanaler enligt rekommendationen på grund av 

 Recommendation CM/Rec (2014)7 of the Committee of Ministers to member States on the protection of whistleblowers. 108

 Larsson, s. 80 f.109

 Explanatory memorandum to the recommendation on protecting whistleblowers, pincip 7.110

 Princip 2.111

 Princip 22.112

 Princip 14.113

 Princip 17.114
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konstitutionella regler.  De svenska reglerna om meddelarfrihet gör Sverige till en sådan 115

stat. Konsekvenserna av detta behandlas i kapitel 8.  

 Det nationella regelverket bör inkludera arbetstagare i både offentlig och privat 

verksamhet samt personer som inte är avlönade.  Skyddet för visselblåsare bör gälla även 116

efter att anställningen upphört och om det är möjligt även under rekryteringsprocessen.  117

 Det ska inte vara möjligt för en arbetsgivare att avtala bort rätten att rapportera 

missförhållanden.  Vidare bör det nationella regelverket innehålla regler för att skapa 118

effektiva mekanismer för att behandla rapporter från visselblåsare och medlemsstaterna bör 

tillse att visselblåsare känner sig trygga att anmäla.   119

 Arbetsgivare bör uppmuntras att införa interna rutiner för visselblåsning och arbetstagare 

och fackförbund bör ha ett inflytande i processen.  En visselblåsare ska också hållas 120

underrättad om behandlingen av rapporten om avslöjandet i syfte att undvika flera 

anmälningar om samma ärende.  Viktigt är också att personer som utpekas i en anmälan om 121

missförhållanden eller oegentligheter får en chans att söka upprättelse för förluster och skador 

som härrör från en felaktig rapport.  122

 Vidare bör en visselblåsare som huvudregel ha rätt till att dennes identitet hålls hemlig. 

Det ska dock inte blandas ihop med att rapportering av oegentligheter ska kunna ske anonymt, 

alltså när källan till rapporteringen är okänd.  123

En visselblåsare bör även skyddas från alla typer av repressalier från arbetsgivaren. Med 

repressalier avses uppsägning, avstängning, degradering, förlorade befordringsmöjligheter, 

disciplingrundad omplacering, bestraffande löneavdrag, kränkande särbehandling, eller 

annnan diskriminerande eller straffande behandling. Även indirekta repressalier, exempelvis 

repressalier mot visselblåsarens familjemedlemmar avses. Vidare måste det finnas ett nära 

 Explanatory memorandum, stycke 67.115

 Princip 3. 116

 Princip 4. 117

 Princip 11. 118

 Princip 9, 12 och 13.119

 Princip 16.120

 Princip 20. 121

 Princip 10. 122

 Explanatory memorandum, s. 35.123
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orsakssamband mellan visselblåsarens rapport och repressalien.  Bevisbördan bör ligga på 124

arbetsgivaren.   125

 Rekommendationen anger inte vilka sanktioner som bör finnas tillgängliga i regelverket. 

Det nationella ramverket bör marknadsföras i syfte att skapa en positiv attityd till att blåsa i 

visslan.  Det bör också om möjligt finnas information och rådgivning till visselblåsare och 126

regelverket bör kontinuerligt utvärderas.   127

5.3 Artikel 29-gruppen  
Artikel 29-gruppen har att tillse att EU:s dataskyddsdirektiv tillämpas på ett enhetligt sätt i 

medlemsstaterna. Gruppen har fått sitt namn av artikel 29 i dataskyddsdirektivet som stadgar 

dess inrättande och i artikel 30 i direktivet finns bestämmelser om gruppens uppgifter. 

Gruppens yttranden är rådgivande och utgör inte bindande beslut. Artikel 29-gruppen lämnade 

år 2006 ett särskilt yttrande med förslag på åtta krav som bör ställas på verksamheter som 

inför visselblåsningssystem.  En sammanfattning av yttrandet följer nedan. 128

 Syftet med det inrättade systemet måste vara godtagbart enligt artikel 7 i 

dataskyddsdirektivet. I första hand bör det röra sig om att det finns en rättslig förpliktelse att 

inrätta ett system (artikel 7 c) eller i andra hand att intresset för att inrätta ett system väger 

tyngre än de registrerades intressen (artikel 7 f). Det senare kräver att en proportionalitets-

bedömning görs i varje specifikt fall.  129

 Det andra kravet tar sikte på artikel 6 i direktivet. Det handlar om sättet som 

personuppgifter behandlas på i systemet. Uppgifterna ska vara korrekta och relevanta, de ska 

förvaras på ett lämpligt sätt och inte sparas längre än nödvändigt. Gruppen gör bedömningen 

att det bör ske en begränsning av personkretsen som får använda systemet men även den 

personkrets som kan bli föremål för anmälan i systemet. Gruppen ser även att nackdelarna 

med att möjliggöra anonymitet i ett system är mindre än fördelarna, varför gruppen 

rekommenderar att systemen endast tillåter identifierad rapportering, eller åtminstone att 

 Princip 18 och 21.124

 Princip 25.125

 Princip 27.126

 Princip 28 och 29,127

 Yttrande 1/2006 om tillämpningen av EU:s regler om uppgiftsskydd på interna system för uppgiftslämnande inom bokföring, 128

intern bokföringskontroll, revision, bekämpande av mutor samt brottslighet inom bank- och finansväsen.

 Yttrande 1/2006, s. 7 - 9.129
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systemet inte uppmuntrar till anonymitet. Vidare bör systemet endast behandla fakta som är 

relevant för det syfte som är uppställt och som är absolut nödvändiga för att hantera 

oegentligheter och missförhållanden.  130

 Tredje kravet rör artikel 10 i dataskyddsdirektivet och insamling av information i 

systemet. De som berörs av systemet ska informeras om de är skyldiga att använda systemet 

eller ej, samt upplysas om sin rätt att få tillgång till informationen och kräva rättelse eller 

radering av felaktiga uppgifter.  131

 Fjärde punkten rör rättigheter för den som är föremål för anmälan i systemet. Denne har 

rätt till att få information om vad anklagelsen gäller och upplysas om sina möjligheter att 

bemöta anklagelsen. Vidare har den anklagade rätt att kräva rättelse eller radering av felaktiga 

uppgifter. Viktigt är dock att Artikel 29-gruppen nämner följande angående skydd för en 

rapportlämnares identitet:  

 
”Den som anklagas i en rapport kan på inga villkor få information om rapportlämnarens identitet via 
[visselblåsnings]systemet genom att hänvisa till den anklagades rätt till tillgång, utom i de fall då 
rapportlämnaren av illvilja lämnar oriktiga uppgifter. Annars skall uppgiftslämnarens identitet alltid 
förbli konfidentiell.”   132

Femte punkten berör artikel 17 i dataskyddsdirektivet. Behandlingen av personuppgifter i ett 

system måste ske på ett sådant sätt att säkerheten kan tryggas såväl tekniskt som 

organisatoriskt. Det innebär att det är viktigt att den som anmäler åtnjuter tillräckligt skydd 

genom att rapporterna i visselblåsningsystemet är konfidentiella. Detta hänger ihop med att 

identifierad rapportering förordas framför anonyma rapporter.  133

 I det sjätte kravet resonerar gruppen att det är att föredra om visselblåsningssystemet 

upprättas internt i organisationen. Systemet bör vara strikt skiljt från personalavdelningen och 

personalen som sköter systemet ska besitta rätt kunskaper och vara välmotiverad. Väljer 

organisationen att inrätta systemet genom en extern aktör ska denne efterleva reglerna i 

dataskyddsdirektivet i samma utsträckning som om systemet var inrättat internt. Vidare är det 

 Yttrande 1/2006, s 9 - 12.130

 Yttrande 1/2006, s 12.131

 Yttrande 1/2006, s. 12 - 13.132

 Yttrande 1/2006, s. 13 - 14.133
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viktigt att uppgifter från rapporter i möjligaste mån hanteras internt och inte sprids mer än 

absolut nödvändigt.  134

 Sjunde punkten rör överföring av personuppgifter till tredje land enligt artiklarna 25 och 

25 i direktivet. Det kan aktualiseras om ett visselblåsningssystem sköts av en extern aktör 

baserad utanför EU och EES eller när information som härrör från ett visselblåsningssystem 

inom EU vidarebefordras till tredje land.  135

 Åttonde och sista punkten rör de särskilda krav på anmälningsplikt och förhandskontroll 

som ska tillses av tillsynsmyndighet. I Sverige utgör Datainspektionen tillsynsmyndighet.  136

5.4 ICC:s riktlinjer för visselblåsning 
ICC är en internationell näringslivsorganisation som bildades 1919 för att underlätta 

internationell affärsverksamhet. Idag har organisation cirka sex miljoner medlemmar som är 

företag och branschorganisationer från över 120 olika länder. ICC har utarbetat ett dokument 

där man i åtta punkter formulerar riktlinjer som syftar till att hjälpa företag att etablera och 

implementera visselblåsningssystem som är anpassade efter dess storlek och resurser.  137

Riktlinjerna är ”inspirerade” av ett stort antal internationella och nationella regelverk.   138

 Ett visselblåsningssystem ska enligt riktlinjerna ha som mål att under strikt 

konfidentialitet ta emot och besvara alla skäliga anmälningar och förfrågningar om 

vägledning och råd som rör affärsetiska frågor från anställda i företaget och i dotterbolag eller 

koncernbolag, samt även när det är möjligt av leverantörer och kunder. Vidare ska systemet i 

ett så tidigt skede som möjligt ta emot och hantera anmälningar om faktisk eller misstänkt 

förekomst av brott mot lagar eller företagets uppförandekod.  139

 Visselblåsningssystemet bör enligt riktlinjerna administreras och skötas av högt uppsatt 

personal med oklanderligt anseende och med betydande arbetslivserfarenhet. Den ansvarige 

bör ges extensiv autonomi och vara ålagd att rapportera till högsta nivå inom organisationen. 

Företag får även utse en extern aktör att ta hand om visselblåsningssystemet. Den externa 

 Yttrande 1/2006, s. 14 - 15. 134

 Yttrande 1/2006, s. 16.135

 Yttrande 1/2006, s. 16.136

 ICC Guidelines on Whistleblowing, punkt 1, s. 4.137

 ICC Guidelines on Whistleblowing, 2 f.138

  ICC Guidelines on Whistleblowing, punkt 2. 139
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aktören ska vara oberoende, åtnjuta oklanderligt anseende och kunna garantera sekretess och 

professionalism.  140

 Det är upp till varje enskilt företag att definiera vilken typ av rapporteringskanal som ska 

användas. Riktlinjerna föreslår utryckligen såväl skriftliga som muntliga kanaler; 

telefonbaserad som datorbaserad kommunikation. Dessa kanaler bör göras tillgängliga på så 

många av de talade språken som möjligt av de som förekommer i landet.  Varje företag bör, 141

med hänsyn till lagstiftningen i landet, ta ställning till om visselblåsningssystemet ska vara 

frivilligt eller obligatoriskt att använda och om det bör vara möjligt att rapportera anonymt.  142

 Alla rapporter bör behandlas och hanteras med omsorg och under sekretess 

vidarebefordras till lämplig person eller enhet inom företaget. Den som har rapporterat bör 

löpande informeras om ärendet. Även den som anmälan gäller bör informeras om 

huvuddragen i rapporten och beredas tillfälle att försvara sig. En anmälan som inte görs i god 

tro bör avvisas och om det förekommer missbruk av visselblåsningssystemet kan disciplinära 

åtgärder övervägas.  För att alla anställda ska våga anmäla oegentligheter utan rädsla för att 143

riskera diskriminerande eller disciplinära åtgärder bör en visselblåsares anställning, lön och 

karriärmöjligheter skyddas av företaget under en rimlig tidsperiod.  144

5.5 Transparency International Sverige 
Transparency International är en oberoende ideell organisation som arbetar för att förebygga 

korruption i samhället. Organisationen har cirka 100 nationella avdelningar, varav en i 

Sverige. Den svenska avdelningen har bland annat bistått vid arbetet med Visselblåsar-

utredningen, SOU 2014:31.  I sin skrift ”Whistleblowing” listar TIS ett antal 145

rekommendationer till stater för att skapa bättre förutsättningar för visselblåsning. TIS anser 

att:  

”Sverige bör införa ett […] skydd för anställda som i god tro och på rimliga grunder, slår larm om 
allvarliga missförhållanden och oegentligheter på arbetsplatsen. Skyddet bör gälla för alla anställda, 

  ICC Guidelines on Whistleblowing, punkt 3. 140

  ICC Guidelines on Whistleblowing, punkt 4. 141

  ICC Guidelines on Whistleblowing, punkt 5 och 6.142

  ICC Guidelines on Whistleblowing, punkt 7.143

  ICC Guidelines on Whistleblowing, punkt 8.144

 SOU 2014:31, s. 48.145
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oavsett anställningsform, och innehålla repressalieförbud, bevisbörderegler och regler om ersättning, 
samt förbud mot ”utköp”.”  146

I de förslag som rör själva visselblåsningsystem betonar TIS först att en ledningskultur som 

tystar och straffar personer som ifrågasätter missförhållanden i en organisation skapar risker 

såväl inom organisationen som i samhället i stort. Organisationer är i många fall så stora och 

komplexa att det är omöjligt för ledningen att hålla koll på arbetsförhållandena i alla delar av 

verksamheten. Ledningen är därför beroende av goda rapporteringskanaler för att kunna 

utföra sitt arbete.  Dessutom anser TIS att konfidentiell rapportering måste stödjas och i 147

somliga fall kan det även vara berättigat med anonym rapportering. En anmälares identitet ska 

endast kunna röjas om anmälaren samtycker eller om det finns krav i lagstiftning.  148

 TIS anser att Sverige bör införa krav på arbetsgivare att underlätta för dem som 

rapporterar om allvarliga missförhållanden, exempelvis genom intern reglering och 

konfidentiella anmälningsystem. Kraven ska dock vara proportionerliga till verksamhetens 

storlek.  149

 TIS finner det också önskvärt att införa en oberoende organisation som hjälper 

arbetstagare med råd och information om hur de ska agera när de uppmärksammat 

oegentligheter på sin arbetsplats. Det ligger även i linje med rekommendationen från 

Europarådets samarbetsorgan mot korruption (GRECO) om att det ska tillhandahållas 

konfidentiell rådgivning till vittnen och offer.  TIS lyfter fram den oberoende organisationen 150

Public Concern at Work i Storbritannien som förutom att under advokatkonfidentialitet hjälpa 

arbetstagare som vill blåsa i visslan även stödjer arbetsgivare och organisationer att utveckla 

rutiner och riktlinjer för visselblåsning.   151

 TI stödjer som organisation rådgivning till vittnen och offer för korruption genom sina 

Advocacy and Legal Advice Centres (ALACs) som kostnadsfritt erbjuder konfidentiell 

rådgivning. Det finns ännu inget ALAC i Sverige.  152

 Transparency International Sverige (2012), s. 48.146

 Transparency International Sverige (2012), s. 49.147

 Transparency International Sverige (2012) s. 10.148

 Transparency International Sverige (2012), s. 49.149

Transparency International Sverige (2012), s. 51.150

 A.a., s. 51. 151

 A.a., s. 51. 152
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5.6 Sammanfattning 
Gemensamt för de allra flesta riktlinjer och rekommendationer är att en anmälan ska göras i 

god tro och på rimliga grunder till en oberoende och självständig kanal. Kanalen kan ordnas 

internt eller upphandlas av en extern aktör och kan enligt vissa dokument vara såväl muntlig 

som skriftlig. Vidare nämns i alla riktlinjer och rekommendationer att visselblåsningssystem 

bör ackompanjeras av ett skydd mot repressalier för den som gör en anmälan. TI går så långt 

som att uttryckligen nämna ett förbud mot utköp av visselblåsare. Alla dokument nämner 

också att visselblåsningssystem bör utformas på ett sätt så att konfidentialitet kan garanteras. 

Detta för att skydda såväl den som anmäler som den som är föremål för anmälan. Ett tydligt 

exempel på att detta har fått genomslag i svensk rätt är att regeringen vid implementeringen 

av EU:s kapitaltäckningsdirektiv hänvisade till Artikel 29-gruppens uttalande om 

konfidentialitet vid införandet av en absolut sekretessregel som bryter meddelarfriheten.  153

 Ingen av riktlinjerna eller rekommendationerna anger att det bör vara obligatoriskt att 

anmäla utan tvärtom nämns i de flesta dokument att det bör vara frivilligt att använda 

visselblåsningssystemen. Dock finns en skillnad mellan till exempel ICC:s regler och 

Datainspektionens föreskrifter, där ICC förordar att organisationen själv ska besluta om 

rapportering ska vara obligatorisk eller ej medan Datainspektionen är tydlig med att 

användning av systemen måste vara frivillig.  Slutligen kan nämnas att de olika dokumenten 154

skiljer sig åt angående vilka grupper som ska ha möjlighet att göra en anmälan genom 

systemet. ICC:s regler anger till exempel att alla, även kunder och leverantörer bör kunna 

bruka systemet medan TI:s rekommendation stannar vid att alla anställda i en verksamhet ska 

omfattas. 

6 SOU 2014:31 - VISSELBLÅSARUTREDNINGEN 

6.1 Bakgrunden till förslaget 
Regeringen beslutade i februari 2013 att tillsätta en särskild utredare för att se över skyddet 

för arbetstagare som slår larm om missförhållanden och oegentligheter.  I kommitté-155

 Se avsnitt 3.4.4.153

 Se avsnitt 5.4 och 4.3.2.154

 Kommittédirektiv 2013:16, s. 1 ff.155
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direktiven framgår att det i svensk rätt inte finns någon särskild skyddsreglering för 

arbetstagare som slår larm om oegentligheter och missförhållanden.Vid arbetstagares larm 

tillämpas därför en rad olika rättsregler från olika rättsområden och rättsläget kan sägas vara 

både svåröverskådligt och komplext. Enligt kommittédirektiven ska den särskilda utredaren 

kartlägga rättsläget, analysera huruvida skyddet för arbetstagare som slår larm, skyddet för 

annan rykte och skyddet för kommersiella intressen behöver förstärkas. Utredningen ska även 

föreslå åtgärder och lämna nödvändiga författningsförslag. Enligt direktiven ska utredningen 

också ”analysera och bedöma betydelsen av att verksamheten är offentligt finansierad eller 

har inslag av myndighetsutövning” samt ”analysera för- och nackdelar samt konsekvenser av 

införande av sådana kanaler [interna larmkanaler] i offentlig verksamhet, särskilt i förhållande 

till meddelarskyddet”.  Utredningen resulterade i SOU 2014:31 och nedan följer en 156

sammanfattning av utredningens förslag. För att språket ska flyta benämns utredningen, som 

tidigare i uppsatsen, ”Visselblåsarutredningen”. 

6.2 Förslaget i korthet 

6.2.1 En ny lag om stärkt skydd för arbetstagare som slår larm 

Visselblåsarutredningen föreslår att det införs en ny lag om stärkt skydd för arbetstagare som 

slår larm om allvarliga missförhållanden. Med allvarliga missförhållanden avses ”[…] 

förhållanden som skäligen kan misstänkas avse brott, på vilket fängelse kan följa, eller 

därmed jämförliga missförhållanden”.  En arbetsgivare får inte utsätta en anställd för 157

repressalier som grundar sig på att arbetstagaren slår larm enligt lagen. Arbetstagaren ska i 

första hand slå larm genom interna kanaler till arbetsgivaren eller till sin arbetstagar-

organisation, om arbetsgivaren är bunden av avtal med organisationen.  Externa larm 158

omfattas av lagens skyddsregler om arbetstagaren först har slagit larm internt utan att 

arbetsgivaren vidtagit skäliga åtgärder, eller om arbetstagaren vid tillfället då denne slog larm 

av något annat skäl hade befogad anledning att slå larm externt. Arbetstagaren ska vid 

tidpunkten för externt larm ha haft fog för sin uppfattning att sakförhållandena som 

föranledde larmet var riktiga.  Den som har tagit emot uppgifter enligt de interna rutiner 159

 Dir. 2013:16, s. 10. 156

 SOU 2014:31, s. 37.157

 SOU 2014:31, s 38.158

 SOU 2014:31, s 38.159
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som fastslås i lagen har tystnadsplikt och får inte obehörigen röja uppgifter om arbetstagaren 

som slagit larm. En arbetsgivare som utsätter en arbetstagare för repressalier i strid med lagen 

ska betala skadestånd både för den förlust som uppkommer och för kränkningen av 

arbetstagaren.  160

6.2.2 Skyldighet för arbetsgivare att införa rutiner för interna larm 

Utredningen föreslår att det införs en skyldighet i arbetsmiljölagen för arbetsgivare att införa 

rutiner för interna larm om allvarliga missförhållanden.  Arbetsgivaren har redan idag krav 161

på sig att fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta åtgärder som krävs för att 

arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö och det skulle enligt 

utredningen därför inte bli något större merarbete att utvidga riskbedömningen till att omfatta 

bedömning av risker för korruption, miljöskador eller andras hälsa och säkerhet.  162

Utredningen anför vidare att det inte bör ställas några formella krav på hur en organisation 

uppfyller de nya kraven, men skriver att ”det ligger nära till hands” att bedömningen 

utmynnar i skriftliga rutiner i form av uppförandekoder, reglementen eller policyer och att 

arbetsgivaren utbildar personalen i hur de ska gå tillväga för att rapportera allvarliga 

missförhållanden.  Utredning anser det också vara lämpligt att verksamheter håller sig med 163

en eller flera personer som ansvarar för att ta emot och hantera rappporter om allvarliga 

missförhållanden. Det kan vara en person eller grupp inom verksamheten eller en extern aktör 

som arbetsgivaren utser.  Utredningen stöder sig på 4 kap. 10 § arbetsmiljölagen som ger 164

regeringen rätt att meddela ytterligare föreskrifter om arbetsmiljön för att förebygga hälsa och 

olycksfall i arbetet.  165

 Utredningen anför vidare att skyldigheten för arbetsgivaren endast bör omfatta åtgärder 

för interna larm och inte för externa larm. Åtgärderna får dock inte leda till inskränkningar av 

eller ge intryck av att begränsa arbetstagares tryck- och yttrandefrihet. Särskilt gäller detta 

naturligtvis i offentlig verksamhet.  166

 SOU 2014:31, s 39.160

 SOU 2014:31, s 41, 317.161

 3 kap. 2 a § arbetsmiljölagen.162

 SOU 2014:31, s. 324.163

 SOU 2014:31, s. 324.164

 SOU 2014:31, s. 325.165

 SOU 2014:31, s. 325.166
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6.2.3 Inrättande av visselblåsningssystem och tillsyn 
Utredningen föreslår att skyldigheten att införa rutiner för interna larm bör kunna uppfyllas 

genom införande av ett visselblåsningssystem och hänvisar sedan till Datainspektionens 

förslag på vilka olika typer av rapporteringskanaler som inspektionen har ansett utgöra 

visselblåsningssystem. Sådana kanaler kan vara en särskild e-postadress, en telefontjänst eller 

en webbplats med syftet att samla in och behandla uppgifter om brottsmisstankar avseende 

enskilda personer.  Utredningen nämner dock explicit att den inte anser att det bör uppställas 167

ett krav på att just ett visselblåsningssystem ska användas.  

6.2.4 Införande av tystnadsplikt och sekretessbestämmelse 
Utredningen föreslår att det införs en sekretessbestämmelse som gäller för uppgifter om en 

arbetstagare som slagit larm enligt den av utredningen föreslagna lagen om stärkt skydd för 

arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Regeln föreslås gälla oavsett hos 

alla myndigheter och andra offentliga organ i vilket sammanhang uppgiften förekommer, om 

det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att arbetstagaren lider men.  Det innebär att 168

sekretessen kan omfatta uppgifter som framkommer av handlingar som gäller andra typer av 

ärenden än arbetstagares larm om missförhållanden.  Det innebär också att sekretess gäller 169

både för uppgifter som inkommer till en myndighet och för uppgifter som härrör från 

arbetstagare inom myndigheten. Utredningen menar att det genom denna ordning skapas ”ett 

visst sekretesskydd” för arbetstagare som slår larm internt inom en myndighet eller annat 

offentligt organ. Utredningen anför dock att sekretess enligt OSL 8:2 inte gäller inom 

myndigheter om det inte rör sig om självständiga verksamhetsgrenar, vilket innebär en 

begränsning av skyddet för offentliganställda.  170

 Utredningen föreslår att sekretessregeln ska utformas med en presumtion för att sekretess 

ska gälla, så kallat omvänt skaderekvisit. Anledningen är att utredningen ser att det kan finnas 

en stor risk för repressalier mot visselblåsare.  Utredningen anser dock inte att 171

tystnadsplikten som följer av sekretessen bör bryta meddelarfriheten. Anledningen är att 

offentlighetsintresset måste kunna tillgodoses samt att konstitutionsutskottet har uttalat att stor 

 SOU 2014:31, s. 325 f., se även Datainspektionen (2010), s. 4.167

 SOU 2014:31, s. 332.168

 SOU 2014:31, s. 334. 169

 SOU 2014:31, s. 334.170

 SOU 2014:31, s. 334 f. 171
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återhållsamhet bör iakttas när lagstiftningsärenden om undantag från meddelarfriheten ska 

göras i ett enskilt fall.  172

6.3 Remissvar 
Nedan följer en sammanfattning av de remissvar som inkommit till regeringen med anledning 

av SOU 2014:31. Vid urvalet av remissinstanser har fokus främst legat på de som behandlar 

hur förslaget förhåller sig till meddelarfriheten, regler om handlingsoffentlighet, sekretess-

regler och PUL. 

6.3.1 Förhållandet till meddelarfriheten i TF och YGL 

JO menar att det finns en risk för att införandet av interna larmkanaler i offentlig verksamhet i 

praktiken riskerar att underminera meddelarfriheten för arbetstagare, eftersom rutinerna lätt 

kan uppmuntra eller föranleda de anställda att i första hand välja de interna kanalerna, där 

skyddet är svagare än meddelarskyddet enligt TF och YGL. Dessa risker bör analyseras 

vidare, enligt JO.  173

 I egenskap av myndighet är Försvarsmakten också kritisk till att den anställde i 

normalfallet måste slå larm internt innan denne kan slå larm externt. Regelverket kan enligt 

Försvarsmakten uppfattas som otydligt och svårt att tillämpa och därmed få en negativ 

inverkan på yttrandefriheten.  174

 Även TCO påtalar risken för att rutiner för interna larm kan påverka hur 

offentliganställda uppfattar sin rätt till att meddela sig fritt i enlighet med reglerna i 

grundlagen. Fler regler på området riskerar att göra offentliganställda osäkra på vilka regler 

som gäller, vilket kan leda till att den olyckliga utgången att de väljer att inte slå larm. Det 

skulle i så fall motverka lagförslagets syfte. TCO anger också att man saknar en 

problematisering av hur interna larmsystem hos offentliga arbetsgivare som upphandlas av en 

extern part förhåller sig till principerna om allmänna handlingars offentlighet. TCO 

konstaterar att offentliga arbetsgivare har hanterat fråga på olika vis, trots att de omfattas av 

samma lagstiftning och hänvisar till JO:s prövning av Nils Funckes anmälan av FMV:s 

visselblåsningssystem. Remissvaret skrevs dock innan JO beslutade i ärendet.  175

 SOU 2014:31, s. 335, se även Konstitutionsutskottets yttrande 2012/13:KU3y, s. 5.172

 JO, 2014-10-29, A2014/2170/ARM, s. 1 f.173

 Försvarsmakten, 2014-10-31, A2014/2170/ARM, s. 2 f.174

 TCO, 2014-10-24, A2014/2170/ARM, s. 13.175
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6.3.2 Ny bestämmelse i OSL 

JO är av två skäl kritisk till det föreslagna sekretesskyddet. För det första leder utformningen 

av skyddet till att en arbetstagare som har slagit larm i tron att det gäller allvarliga 

missförhållanden, men som vid en objektiv bedömning inte visar sig uppfylla 

förutsättningarna för skyddslagens tillämpning, står helt utan identitetsskydd. För det andra 

gäller inte sekretesskyddet inom myndigheter förutom i de fall det rör sig om ”självständiga 

verksamhetsgrenar”.  Det innebär att uppgifter om en arbetstagare som slagit larm kan 176

spridas inom hela verksamhetsgrenen, helt i linje med bestämmelserna i OSL. Detta gör 

skyddet för visselblåsare som slår larm internt i offentlig verksamhet svagare än skyddet i 

privat verksamhet, där en tystnadsplikt föreslås. JO tillstyrker inte förslaget i dess nuvarande 

utformning.  177

6.3.3 Tystnadsplikt för den som mottagit uppgifter enligt en intern rutin 

Både SACO och TCO menar att samtliga som hanterar ett internt larmärende hos 

arbetsgivaren bör omfattas av tystnadsplikt, inte bara den som tar emot larmet. Det ska inte 

heller krävas att verksamheten har interna rapporteringsrutiner för att uppgiftslämnarens 

identitet ska skyddas.  Inte heller bör tystnadsplikten uteslutande gälla uppgifter som rör 178

allvarliga missförhållanden, utan även generella missförhållanden som upptäcks i en 

verksamhet bör omfattas.   179

 Svenskt Näringsliv är kritiskt till en straffsanktionerad regel om tystnadsplikt. Man menar 

att en sådan regel riskerar att försvåra möjligheten att utreda och avhjälpa missförhållanden 

inom organisationer eftersom det ofta krävs att arbetsledningen eller någon anställd i 

organisationen kontaktas.  180

6.3.4 Förhållandet till PUL 

Advokatsamfundet ställer sig även kritiskt till om förslaget harmonierar med reglerna i 

personuppgiftslagen. Samfundet tolkar förslaget som att larm även ska kunna innefatta 

handlingar begångna av underställd personal men den tillämpning av personuppgiftslagen 

 Se OSL 8:2.176

 JO, 2014-10-29, A2014/2170/ARM, s. 2-3.177

 TCO, 2014-10-24, A2014/2170/ARM, s. 11, Saco, 2014-10-27, A2014/2170/ARM, s. 3-4.178

  TCO, 2014-10-24, A2014/2170/ARM, s. 2.179
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som godkänns idag medger bara rapporter av handlingar begångna av personer i ledande 

ställning. Advokatsamfundet efterlyser en samordning av bestämmelserna om rutiner för 

interna larm och personuppgiftslagen. Det bör även uttryckligen anges i lagen hur 

visselblåsningssystemen får vara uppbyggda och att reglerna gäller före personuppgiftslagens 

regler.  181

 Datainspektionen är av en annan uppfattning och menar att eftersom utredningen 

uttryckligen uttalat att den föreslagna skyldigheten att upprätta rutiner för interna larm 

fullgörs enligt gällande svensk och europeisk personuppgiftslagstiftning, är det viktigt att det 

fortsatta arbetet tar hänsyn till regelverket och tydliggör vad som gäller enligt detta.  182

7 VISSELBLÅSNINGSSYSTEM GENOM EXTERN 

AKTÖR 

7.1 Inledning 
Flera myndigheter har valt att inrätta sina visselblåsningssystem externt och låter en privat 

aktör motta och bearbeta anmälningar å myndighetens vägnar.  Den typen av lösning väcker 183

frågor om när en handling anses inkommen till en myndighet, om det är möjligt att garantera 

konfidentialitet och om det över huvud taget är förenligt med meddelarfriheten att inrätta 

visselblåsningssystem i offentlig verksamhet. I följande kapitel analyseras en JO-anmälan av 

FMV:s visselblåsningssystem och JO:s beslut samt ett beslut från Trafikverket angående 

utlämnande av handlingar ur myndighetens visselblåsningssystem och den sökandes 

överklagan av beslutet. Syftet är att klargöra om visselblåsningssystem rent principiellt kan 

existera sida vid sida med meddelarfriheten, samt utröna varför de både myndigheterna gör 

olika bedömningar av huruvida en anmälan som inkommer till en extern aktör som 

myndigheten har avtal med utgör allmän handling hos myndigheten. 

 Advokatsamfundet, 2014-10-30, A2014/2170/ARM, s. 6.181

 Datainspektionen, 2014-10-28, A2014/2170/ARM, s. 1-2.182
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7.2 FMV:s visselblåsningssystem 
Försvarets materielverk (FMV) är en av de myndigheter som infört ett visselblåsningssystem, 

vilket sköts av den externa aktören Interaktiv Säkerhet i Norden AB (Interaktiv Säkerhet). 

Interaktiv Säkerhets arbete består i att mottaga, bearbeta och vid behov komplettera 

anmälningar som görs i systemet, samt att anonymisera den som lämnat anmälan innan 

handlingen vidarebefordras till myndigheten, där vissa nyckelpersoner tar hand om anmälan 

och utreder den.  Visselblåsningssystemet hos FMV sattes i bruk den 2 april 2014.   184 185

7.2.1 Nils Funckes JO-anmälan 

Nils Funcke är journalist, författare och publicist och har bland annat varit sekreterare i den 

parlamentariska yttrandefrihetskommittén.  Funcke är starkt kritisk till införandet av 186

visselblåsningssystem hos myndigheter och anmälde FMV:s visselblåsarfunktion till JO och 

JK. I sin anmälan ställer han sig skeptisk till att myndigheten i sin policy anger att bara 

allvarliga oegentligheter gällande personer i ledande ställning får anmälas och att 

myndigheten kommer att se allvarligt på falska anmälningar.  Han ifrågasätter även det 187

lämpliga i att myndigheten uppmanar den som rapporterar att uppge sin identitet i anmälan 

samtidigt som man betonar möjligheten att vara anonym. Eftersom uppgiften blir offentlig 

handling när den inkommer till Interaktiv Säkerhet finns det inget som hindrar FMV från att 

begära in hela handlingen från Interaktiv Säkerhet om myndigheten skulle vilja det. Och 

eftersom anmälan inte lämnats i syfte att tryckas eller offentliggöras gäller inte 

efterforskningsförbudet och inget hindrar därmed FMV från att efterforska en anmälare som 

valt att vara anonym. Funcke menar vidare att visselblåsningssystem har en viktig funktion att 

fylla i det privata näringslivet, men att de i offentlig verksamhet är onödiga, olämpliga och 

direkt skadliga. Funcke anser att myndigheten istället för att upphandla externa 

visselblåsningssystem borde lägga sitt krut på att skapa en kultur av öppenhet inom 

myndigheten och utbilda de anställda om deras rätt att meddela sig till medier. 

 https://fmv.whistleblower.se (hämtad 2015-10-01).184

 JO beslut dnr 2242-2014 s 1.185

 www.nilsfuncke.se, se även SOU 2012:55.186

 Funcke, anmälan till FMV s. 1, se även FMV:s policy från 2014-03-26 (13FMV10984-2:1).187

!  av !51 74

http://www.nilsfuncke.se
https://fmv.whistleblower.se


 

7.2.2 FMV:s svar 

På begäran av JO svarade FMV på Funckes kritik.  FMV börjar med att framhålla att ”det är 188

av största vikt att oegentligheter av alla slag som begås inom myndigheten upptäcks och 

utreds” och att visselblåsningssystemet är en av flera kompenter i arbetet med att förebygga 

korruption.  FMV menar att visselblåsningsystemet är till för de fall då en anställd vill göra 189

en anmälan men de vanliga interna kanalerna inte upplevs som tillräckliga, exempelvis vid 

misstanke om att en chef tar emot mutor.  FMV skriver vidare att anonymiteten för den som 190

anmäler garanteras genom att det i riktlinjerna för visselblåsningssystemet stadgas att 

efterforskning inte accepteras. FMV framhåller dock längre fram i sitt svar att en anmälan i 

visselblåsningssystemet utgör handling som inkommit till myndighet och är därmed att se 

som allmän handling, vilken ska lämnas ut om det inte föreligger sekretess. Vidare skriver 

FMV att myndigheten följer Datainspektionens riktlinjer kring visselblåsning och att det är 

med anledning av dessa regler som systemet har begränsats till att behandla allvarliga 

oegentligheter begångna av personer i nyckelpositioner inom myndigheten. FMV ser det som 

positivt att erbjuda flera kanaler för att anmäla oegentligheter och för att erbjuda en god 

arbetsmiljö har man valt att förklara att man ser allvarligt på avsiktligt falska anmälningar. 

7.2.3 JO:s beslut 

JO beslutade i ärendet den 3 december 2014. JO inleder sin bedömning med att granska hur 

FMV utformat informationen kring visselblåsningssystemet.  JO:s uppfattning är att det 191

tydligt framgår att systemet inte är avsett att konkurrera med den grundlagsskyddade 

meddelarfriheten, utan att systemet är inrättat som ett komplement. JO har heller inga rent 

principiella invändningar mot att myndigheter inrättar visselblåsningssystem i verksamheten. 

Tvärtom framför JO att visselblåsningssystem kan bidra till ökad öppenhet och signalera till 

de anställda att det råder ett öppet förhållningssätt i den här typen av frågor.  192

 Vad gäller anlitandet av Interaktiv Säkerhet noterar JO att anmälningar som inkommer till 

företaget är att se som allmänna handlingar. JO noterar också att förbudet mot efterforskning i 

riktlinjerna för visselblåsningssystemet inte återfinns i det av FMV upprättade policy-

 FMV:s svar, 2014-06-19, dnr 14FMV4646-2:1.188

 FMV:s svar, s. 1.189

 FMV:s svar, s. 2.190

 JO beslut dnr 2242-2014.191
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dokument som myndighetens generaldirektör har beslutat om. Enligt JO är ett policy-

dokument ändå inget som är bindande för myndigheten och konstaterar därmed att det inte går 

att utlova anonymitet till anmälare som begagnar systemet. JO anser att FMV tydligt har 

klargjort att anmälningarna betraktas som allmänna handlingar och att den som vill vara 

anonym kan avstå från att lämna personuppgifter men ger ingenstans i sin information sken av 

att handläggningsrutinerna har som syfte att lova anonymitet. Vidare konstateras att Interaktiv 

Säkerhet skickar en maskad kopia till myndigheten men att originalhandlingen består i orört 

skick hos företaget; det är alltså inte fråga om manipulering av allmänna handlingar. JO har 

med ovan refererade resonemang inget att invända mot att FMV har engagerat en extern aktör 

för att sköta visselblåsningssystemet åt myndigheten.  193

 Gällande Funckes kritik mot det enligt honom olämpliga i att begränsa vad och vem som 

kan anmälas i systemet börjar JO med att konstatera att policydokumentet som stadgar 

begränsningen visserligen kan ha en ”handlingsdirigerande verkan” men inte är bindande för 

den som anmäler. Myndigheten kan inte vidta några åtgärder mot en person som bryter mot 

stadganden i dokumentet. Med anledning av detta, och eftersom visselblåsningssystemet är 

frivilligt att använda, har JO ingen invändning mot begränsningen som stadgas i policy-

dokumentet.  194

 Vidare anges i policydokumentet att FMV ser allvarligt på falska anmälningar men det 

framgår inte om myndigheten har för avsikt att vidta åtgärder mot detta. JO ser detta som en 

brist och uppmanar FMV att komplettera skrivningen så att det är möjligt att bilda sig en 

uppfattning om vilka konsekvenser en falsk anmälan kan leda till.  195

 Med detta sagt avslutar JO ärendet.  

7.3 Trafikverkets visselblåsningssystem 

7.3.1 Är larm till extern aktör allmänna handlingar? 

Trafikverket har likt FMV upprättat ett visselblåsningssystem som sköts av en extern aktör, 

även i detta fall företaget Interaktiv Säkerhet. En person (den sökande) begärde den 12 maj 

2014 att få ta del av samtliga handlingar som hade inkommit genom Trafikverkets 

visselblåsningssystem från starten 2012 till datumet för begäran. Begäran avsåg handlingar 

 JO beslut dnr 2242-2014, s 7-9.193

 JO beslut dnr 2242-2014, s 9.194
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som ursprungligen sänts till den externa aktören, Interaktiv Säkerhet. Den sökande angav i 

samband med begäran att om Trafikverket sekretessbelade den ursprungliga inkomna 

handlingen, ville den sökande se hänvisning till vilket lagrum i OSL som tillämpats. Om 

Trafikverket inte ansåg anmälningarna till visselblåsningsssystemet som allmänna handlingar 

ville den sökande ha ett beslut på detta för att kunna överklaga.  196

7.3.2 Trafikverkets bedömning 
I ett beslut den 16 maj 2014 gjorde Trafikverket bedömningen att handlingar som sänts till 

Interaktiv Säkerhet inte var direkt tillgängliga för myndigheten och inte heller förvarades hos 

Interaktiv Säkerhet för myndighetens räkning, varför handlingarna inte var att betrakta som 

inkomna till myndigheten och därför inte utgjorde allmänna handlingar. Trafikverket 

hänvisade i skälen för beslutet till 2 kap. 3 § första stycket TF, att handling är allmän om den 

förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 §§ är att anse som inkommen till eller upprättad 

hos myndighet. Enligt 2 kap. 6 § TF anses en handling inkommen till myndighet när den 

anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till handa.  

 Som ytterligare stöd för sin uppfattning hänvisade Trafikverket till två rättsfall som båda 

gällde tjänstetillsättningsärenden där en kommun tagit hjälp av ett extern konsultföretag i 

rekryteringsprocessen. I det första fallet, RÅ 1996 ref. 25, fann Regeringsrätten att 

intresseanmälningar som inkommit till ett enskilt konsultföretag, som på uppdrag av 

kommunen medverkade vid en rekrytering, var att betrakta som inkomna till kommunen och 

utgjorde därmed allmänna handlingar. Anledningen var att intresseanmälningarna ansågs 

utgöra ett led i det kommunala tjänstetillsättningsärendet och att handlingarna hade varit 

tillgängliga för kommunen från det att de inkom till konsultföretaget. Det andra fallet 

avgjordes i Kammarrätten i Sundsvall och gällde ett liknande ärende.  Falu kommun hade 197

anlitat ett externt konsultföretag med anledning av tillsättning av en tjänst som 

kommundirektör. Kommunen ansåg inte att omständigheterna som låg till grund för 1996 års 

fall var desamma i det aktuella fallet - intresseanmälningarna som inkom till konsultföretaget 

ansågs alltså inte utgöra ett led i tjänstetillsättningsärendet. I domskälen fann rätten ingen 

anledning att ifrågasätta kommunens uppgift att ansökningshandlingarna som inkommit till 

företaget inte var tillgängliga för kommunen och att kommunen över huvud taget inte tagit del 

 Trafikverket, beslut TRV 2014/36222.196
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av handlingarna. Handlingarna som inkommit till det externa företaget var därför inte att se 

som förvarade för kommunens räkning och var därmed inte att se som allmänna handlingar. 

 Med hänvisning till kammarrättsdomen anser Trafikverket att de anmälningar som 

inkommer till Interaktiv Säkerhet inte kan anses inkomna till och förvarade hos Trafikverket. 

Myndigheten anser att den aldrig tar befattning med anmälningarna och de är därför inte att 

betrakta som allmänna handlingar. De handlingar som översänts från Interaktiv Säkerhet till 

Trafikverket är dock att se som allmänna handlingar och kan efter en sekretessprövning 

lämnas ut. 

 Trafikverket lämnade ut två handlingar som Interaktiv Säkerhet hade vidarebefordrat till 

myndigheten elektroniskt, vilka därigenom ansågs vara inkomna och upprättade hos 

myndigheten, men avslog i övrigt begäran.  

7.3.3 Den sökandes överklagan, kammarrättens bedömning 

Den sökande överklagade beslutet och hävdade följande till stöd för sin talan. Den sökande 

ansåg att anmälan var att se som ett första steg på ett ärende hos Trafikverket och utgjorde 

därmed grunden för fortsatt hantering och eventuell åtgärd hos Trafikverket. Av den 

anledningen borde samtliga rapporter i visselblåsningssystemet vara att se som allmänna 

handlingar och lämnas ut om inte sekretess föreligger i OSL. Den sökande menade vidare att 

Trafikverket genom att anlita Interaktiv Säkerhet för att ta emot, omformulera och 

vidarebefordra inkomna rapporter försökte sätta offentlighetsprincipen ur spel. 

 I en dom meddelad av Kammarrätten i Sundsvall den 18 november 2014 avslogs den 

sökandes överklagan. Domstolen anförde i domskälen följande om inkomna rapporter i 

visselblåsningssystemet:  

”Kammarrätten finner inte anledning att ifrågasätta Trafikverkets uppgifter om att uppgifter som 
inkommit till Interaktiv Säkerhet i Norden AB inte är direkt tillgängliga för Trafikverket och inte 
heller förvaras hos bolaget för Trafikverkets räkning. De utgör därför inte allmänna handlingar.”  198

7.4 Slutsatser 
Trafikverket och Kammarrätten i Sundsvall bedömer att handlingar som inkommer till 

Interaktiv Säkerhet inte utgör allmänna handlingar, medan FMV och JO tvärtom gör 

 Kammarrätten i Sundsvall mål nr 1573-14, s. 3.198
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bedömningen att handlingarna är allmänna och kan lämnas ut. I JO:s beslut står att läsa 

följande: 

”Av såväl FMV:s remissvar som den information som finns på myndighetens webbplats framgår att 
myndigheten är av uppfattningen att de anmälningar som kommer in till Interaktiv Säkerhet är att 
betrakta som allmänna handlingar. Jag delar denna bedömning.”  199

Skillnaden i bedömningen syns även i klartext på respektive myndighets webbplats: 

”FMV har valt att ta hjälp av externt företag som tar emot anmälan. Interaktiv Säkerhet används av 
flera andra myndigheter och företag. Du kan välja att vara anonym genom att inte uppge namn och 
kontaktinformation i din anmälan. Om du lämnar personrelaterad information tar Interaktiv Säkerhet 
bort den innan de skickar anmälan vidare till FMV. Den ursprungliga anmälan finns kvar hos 
Interaktiv Säkerhet. Eftersom FMV är en statlig myndighet betraktas uppgifter som kommer in till 
FMV som allmän handling och kan komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Även 
de uppgifter som kommer in till FMV:s samarbetspartner Interaktiv Säkerhet betraktas som allmän 
handling [min kursivering].”  200

”Eftersom Trafikverket är en svensk myndighet är en anmälan som inkommit till Trafikverket en 
allmän handling. Det är dock möjligt att göra en anmälan via visslarsystemet och att då vara anonym. 
Om den som anmäler till visslarsystemet väljer att ange sina person- eller kontaktuppgifter är det 
Trafikverkets bedömning att de uppgifter som lämnats till visslarsystemets externa, oberoende 
mottagarfunktion inte utgör sådana uppgifter som kan begäras ut med stöd av 2 kap. 
tryckfrihetsförordningen [min kursivering]. De uppgifter som därefter överlämnas från 
mottagarfunktionen till Trafikverket kommer dock att lämnas ut till den som begär om de inte utgör 
uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Trafikverket 
kan dock inte garantera att anmälan hålls hemlig då frågan slutligen kan avgöras av 
förvaltningsdomstol.”  201

Det är anmärkningsvärt att myndigheterna gör så vitt skilda bedömningar gällande 

omständigheter som är identiska. Visserligen är FMV öppet med att det inte är möjligt att 

garantera anonymiteten i visselblåsarssystemet, vilket JO också uppmärksammar i sitt beslut. 

Trafikverket anger dock uttryckligen i sin information om behandling av personuppgifter att 

 JO beslut dnr 2242-2014, s 7.199
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det är möjligt att vara anonym i visselblåsningssystemet, just av den anledningen att anmälan 

inte utgör allmän handling som kan begäras ut.  

 JO:s beslut den 3 december 2014 kom drygt två veckor efter att Kammarrätten i 

Sundsvall beslutat i ärendet gällande Trafikverkets visselblåsningssystem. Att JO inte 

behandlar den då två veckor färska domen får anses förståeligt, eftersom det inte var 

Trafikverkets visselblåsningssystem JO utredde. Vad som däremot är anmärkningsvärt är att 

JO inte verkar känna till att andra myndigheter har en annan tolkning av reglerna gällande 

inkommande handlingar. Trafikverkets visselblåsningssystem har varit i bruk sedan 2012 och 

sköts av samma externa aktör som flera andra myndigheter använder sig av, däribland 

FMV.  Det borde rimligtvis funnits anledning för JO att göra en jämförelse med andra 202

myndigheter som inrättat liknande system, men i beslutet nämner JO inget om att även andra 

myndigheter inrättat liknande system. Vidare är det märkligt att FMV, som alltså har 

upphandlat sitt visselblåsningssystem av samma företag som Trafikverket, inte har orienterat 

sig gällande andra myndigheters policies och tolkningar av gällande regler som rör 

visselblåsningssystem. En längre analys av problematiken följer i kapitel 10.  

8 ANALYS, SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 

8.1 Inledning 
I det här kapitlet besvaras underfrågorna som ställdes i inledningen av uppsatsen. Den första 

frågan rör hur regler för visselblåsare och rapporteringsrutiner bör utformas för att tillgodose 

internationella normer avseende konfidentialitet. Den andra underfrågan rör huruvida 

inrättande av visselblåsningssystem i offentlig verksamhet är förenligt med reglerna om 

yttrandefrihet, meddelarfrihet, handlingsoffentlighet, sekretess och reglerna i PUL. Den  

tredje frågan rör på vilket sätt förutsättningarna för att uppnå konfidentialitet i ett 

visselblåsningssystem som inrättas i offentlig verksamhet förändras om lagförslaget i SOU 

2014:31 genomförs. Därefter besvaras huvudfrågan med en sammanfattande analys av 

rättsläget. 

 Trafikverket, beslut TRV 2014/36222.202
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8.2 Underfråga 1 
Frågan lyder enligt följande. Hur bör regler för visselblåsare och regler för 

rapporteringsrutiner utformas för att tillgodose internationella normer avseende 

konfidentialitet? 

 Rekommendation (2014), Artikel 29-gruppen, ICC och TIS anser att möjligheten till 

konfidentialitet är av största vikt i ett visselblåsningssystem. Konfidentialitet bör dock inte 

förväxlas med rätt att vara anonym. Här skiljer sig normerna i de olika rekommendationerna 

och riktlinjerna åt. Artikel 29-gruppen anser att nackdelarna med anonymitet överväger 

fördelarna och rekommenderar därför identifierad rapportering. Rekommendation (2014) 

förutsätter identifierad rapportering medan ICC anser att det bör vara upp till varje 

verksamhet att avgöra om det bör vara möjligt att rapportera anonymt. TIS anför att 

konfidentiell rapportering bör vara huvudregeln men att det i vissa fall är berättigat med 

anonym rapportering. 

 Ytterligare normer som syftar till att säkra konfidentialiteten är att Rekommendation 

(2014) förordar att skyddet för visselblåsare inte bör upphöra om denne misstagit sig om 

missförhållandenas allvar och bör gälla även efter att en anställning har upphört och om 

möjligt även under rekryteringsprocessen av en person som kan komma att bli anställd. Mer 

allmänt nämner Rekommendation (2014) också att stater bör skapa effektiva mekanismer för 

att visselblåsare känner sig trygga att anmäla, vilket liknar Artikel 29-gruppens uttalande om 

att behandlingen av personuppgifter ska ske på ett sätt så att säkerheten kan tryggas såväl 

tekniskt som organisatoriskt. Effektiva, säkra system som både är trygga och även upplevs 

som trygga tycks vara idealet enligt de internationella normerna. 

 I Rekommendation (2014) anförs att en visselblåsare ska hållas underrättad under 

processen för att förhindra flera anmälningar i samma ärende och samma rekommendation 

finns även i ICC:s riktlinjer. Indirekt ökar detta möjligheten till konfidentialitet eftersom ett 

larm som följs av en längre tids tystnad kan föranleda att visselblåsaren blir osäker och väljer 

att anmäla genom flera kanaler, vilket i sig ökar risken att dennes identitet röjs. 

 Enligt EU:s dataskyddsdirektiv har alla vars personuppgifter registreras för automatisk 

behandling rätt att få ta del av dessa uppgifter.  Därför är Artikel 29-gruppens 203

rekommendation att det i lag bör stadgas undantag från rätten för den som är föremål för 

anmälan i ett visselblåsningssystem att ta del av information som kan avslöja en 
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rapportlämnares identitet oerhört viktig för att möjliggöra konfidentialitet i ett 

visselblåsningssystem. Det hänger ihop med TIS rekommendation att anmälares identitet får 

avslöjas endast om det finns stöd i lag eller om anmälaren samtycker, vilket också är giltiga 

undantag enligt EU:s dataskyddsdirektiv. 

 Vad gäller organisationer som anlitar externa aktörer för att sköta ett 

visselblåsningssystem anför Artikel 29-gruppen och ICC att den externa aktören måste kunna 

trygga konfidentialiteten i samma utsträckning som huvudaktören.  

 Slutligen är det värt att nämna att TIS föreslår att det bör införas en oberoende 

organisation som ger konfidentiell rådgivning till potentiella visselblåsare. Det är enligt min 

mening ett bra förslag som rätt genomfört ökar möjligheten för en arbetstagare som vill 

anmäla oegentligheter att välja rätt kanal och därmed på bästa sätt skydda sin identitet.  

8.3 Underfråga 2 
Frågan lyder enligt följande. Är inrättande av visselblåsningssystem i offentlig verksamhet 

förenligt med reglerna om yttrandefrihet, meddelarfrihet, handlingsoffentlighet, sekretess och 

reglerna i PUL? 

8.3.1 Den principiella frågan 

Det finns tre grundtyper av rapporteringskanaler: interna larm, larm till myndighet och 

anmälan till medier. Flera internationella rättsakter, praxis och rekommendationer anger att 

huvudregeln bör vara att interna larm uppmuntras före offentliggörande till allmänheten.  I  204

det förklarande memorandum som hör till Europarådets rekommendation för visselblåsare 

anges dock att konstitutionella regler i vissa medlemsstater gör ovan nämnda 

prioriteringsordning omöjlig. Den grundlagsstadgade meddelarfriheten gör Sverige till ett 

sådant land. Genom meddelarfriheten sätts allmänhetens intresse av tillgång till information 

på ett principiellt plan före det i rekommendationen formulerade intresset av lojala 

arbetstagare som i första hand anmäler missförhållanden till sin arbetsgivare som kan komma 

till rätta med oegentligheter och missförhållanden. Allmänhetens intresse går på samma vis 

före intresset av att brott och allvarliga missförhållanden först bör anmälas till myndighet. Att 

döma av meddelarfrihetens utformning och den långtgående offentlighetsprincipen kan man 

dra slutsatsen att lagstiftaren har en positiv syn på offentliggörande av kritik i arbetslivet och 

 Se avsnitt 5.2, regeln framgår också i praxis genom målet Heinisch mot Tyskland (2011-07-21).204
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vill undvika att kritik stannar inom verksamheten. Man kan därför fråga sig om myndigheter 

går emot lagstiftarens intentioner när de inrättar särskilda rutiner för intern rapportering av 

misstankar om allvarliga missförhållanden och oegentligheter. JO uttalade sig i frågan i 

beslutet som rör FMV:s visselblåsningssystem. JO anser inte att det utgör något problem att 

myndigheter inrättar visselblåsningssystem så länge det är tydligt att de är inrättade för att 

komplettera och inte konkurrera med meddelarfriheten. JO anser inte heller att det på ett 

principiellt plan utgör något problem att myndigheter inrättar den här typen av interna 

rapporteringsordningar.  

 Trots att JO anser att det rent principiellt är i sin ordning att inrätta interna larmkanaler, 

kommer det som jag ser det alltid föreligga en risk för att offentligt anställda felaktigt tror att 

de omfattas av grundlagarnas starka skyddsregler om efterforsknings- och repressalieförbud 

när de använder sig av interna rapporteringsrutiner. Här har myndigheter som inför 

visselblåsningssystem en viktig uppgift att utbilda personalen om skillnaden mellan de olika 

typerna av larmkanaler och vilka regler som gäller i respektive fall. 

8.3.2 Oklart om anmälan utgör allmän handling 

Flera myndigheter, bland andra Trafikverket och FMV, har valt att inrätta visselblåsnings-

system genom att anlita en extern aktör. Vid en närmare granskning av hur myndigheterna 

tillämpar reglerna kring detta framkommer att olika myndigheter gör olika bedömning av vad 

som utgör allmän handling. Trafikverket gör bedömningen att handlingar som inkommer till 

den externa aktören Interaktiv Säkerhet inte utgör allmän handling, medan FMV som också 

har inrättat ett externt visselblåsningssystem gör bedömningen att handlingar direkt ska anses 

vara allmänna handlingar hos myndigheten. Trafikverket stödjer sin tolkning på två 

kammarrättsavgöranden medan FMV:s tolkning har stöd genom ett JO-beslut. Det har alltså 

uppstått ett läge där förvaltningsmyndigheterna, domstolarna och JO gör diametralt motsatta 

tolkningar av huruvida inkomna handlingar till en extern samarbetspartner är att se som 

allmänna handlingar. Att myndigheterna tolkar reglerna på så olika vis skapar inte bara en 

gråzon i tillämpningen av offentlighetsprincipen som är skadlig för allmänhetens förtroende 

för myndigheterna, utan innebär också en stor osäkerhet och lucka i skyddet för visselblåsare 

som använder sig av systemen. Eftersom det enligt resonemanget ovan är oklart om en 

anmälan i en myndighets externt upphandlade visselblåsningssystem utgör allmän handling 

eller ej, måste en offentligt anställd som vill blåsa i visslan således först ta reda på hur den 

myndighet som denne är anställd hos tillämpar reglerna i TF och YGL. Om myndigheten 
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anser att inkomna rapporter utgör allmänna handlingar måste visselblåsaren därefter orientera 

sig i OSL:s regler och bedöma om situationen som anmälan gäller omfattas av en 

sekretessregel. 

 Min uppfattning är att det inte är rimligt att en myndighet som samarbetar med ett privat 

företag kan sätta i system att kringgå reglerna om handlingsoffentlighet genom att undvika att 

ta del av handlingar som inkommer till företaget. Det synsättet har stöd av Bohlin som drar 

slutsatsen att utfallet i RÅ 1996 ref. 25 bör kunna tolkas som att det gäller alla situationer där 

en myndighet samarbetar med en privat aktör genom avtal. Bohlin menar vidare att man 

annars kan befara att det utvecklas en praxis hos myndigheter att vissa typer av handlingar 

aldrig överlämnas till en myndighet från en extern aktör just av anledningen att de då finns 

tillgängliga att begära ut. Vidare måste man också fråga sig om det över huvud taget är rimligt 

att införa den här typen av rapporteringskanaler utan att samordna tolkningen av relevanta 

rättsregler mellan myndigheter. Rekommendation (2014) anger att regelverket ska vara tydligt 

och fritt från motsägelser.  Det är uppenbart att det svenska regelverket har svårt att leva upp 205

till detta krav. Om osäkerheten kring något så grundläggande för en myndighets verksamhet 

som regler om handlingsoffentlighet leder till att myndigheter gör vitt skilda tolkningar, finns 

en risk för att visselblåsningssystemen i offentlig verksamhet gör mer skada än nytta. 

8.3.3 Sekretesskyddet 

Trots att det föreligger en diskrepans i tolkningen av reglerna om vad som utgör allmän 

handling, får det anses fastslaget att visselblåsningsssystem i offentlig verksamhet rent 

principiellt kan existera parallellt med meddelarfriheten. I de fall där ett visselblåsningssystem 

är internt inrättat hos myndigheten eller när ett system är externt inrättat men där inkomna 

larm anses utgöra allmän handling, krävs för att uppnå konfidentialitet att det är möjligt att 

sekretessbelägga uppgifter som inkommer i systemet. Detta eftersom reglerna om 

handlingsoffentlighet innebär att en myndighet måste diarieföra, bevara och lämna ut 

uppgifter i allmänna handlingar. Risken är att uppgifter om outredda anklagelser om enskildas 

brottsliga eller annars klandervärda aktiviteter samt uppgifter om den som rapporterat kan 

spridas till allmänheten. I dagsläget finns inga allmänt formulerade sekretessregler i OSL som 

kan skydda integriteten för den som larmar eller för den som är föremål för anmälan. Som 

tidigare nämnts finns dock specifika sekretessregler som gäller för vissa områden. En sådan 

 CM/Rec(2014)7 Explanatory memorandum, princip 7.205
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regel är sekretessregeln i OSL 30:4 b som stadgar absolut sekretess för uppgifter som avslöjar 

en anmälares identitet. Regeln infördes i OSL som ett led i implementeringen av EU:s 

kapitaltäckningsdirektiv och gäller ”i en statlig myndighets verksamhet som består i 

tillståndsgivning eller tillsyn med avseende på bank- och kreditväsendet, värdepappers-

marknaden eller försäkringsväsendet för uppgift i en anmälan eller utsaga om överträdelse av 

bestämmelse som gäller för den som myndighetens verksamhet avser, om uppgiften kan 

avslöja anmälarens identitet”. Tystnadsplikten som följer av sekretessregeln har enligt OSL 

30:30 företräde framför meddelarfriheten.  Det intressanta med regeln är att regeringen i 206

förarbetena anser att absolut sekretess som även bryter meddelarfriheten är nödvändig för att 

kunna garantera en anmälares konfidentialitet. Att konfidentialitet är ett tungt vägande 

argument framgår enligt regeringen av ordalydelsen i artikel 71.2 d i EU-direktivet men också 

av artikel 29-gruppens uttalande att en person som anklagas i en rapport under inga 

omständigheter ska ha möjlighet att få information om anmälarens identitet, om det inte är 

fråga om att anmälaren uppsåtligen lämnat falska uppgifter.  207

 Eftersom det i prop. 2013/14:228 så tydligt har uttalats att det för att uppnå 

konfidentialitet i ett visselblåsningssystem hos en myndighet krävs absolut sekretess som 

bryter meddelarfriheten, drar jag slutsatsen att det i alla sammanhang där en dylik regel inte 

finns att tillgå inte heller går att utforma ett visselblåsningssystem som på ett adekvat sätt kan 

skydda de som anmäler eller de som är föremål för anmälan. Inte heller kan systemet uppfylla 

de internationella normer som anger att konfidentialitet måste kunna garanteras. 

8.3.4 Intern sekretess  
Men, även ett absolut sekretesskydd som bryter meddelarfriheten har sina begränsningar.  

OSL:s regler syftar till att reglera vad som kan sekretessbeläggas externt till allmänheten, 

andra myndigheter och mellan olika verksamhetsgrenar, men det saknas konkreta rättsregler 

som reglerar sekretess inom en myndighet. Således kan en rapport som inkommer till 

myndigheten, hur starkt sekretesskyddet än är utåt, spridas mellan olika befattningshavare 

inom myndigheten och i värsta fall hamna hos den person som är föremål för anmälan. Att det 

ligger till på det här viset rimmar illa med flertalet internationella rekommendationer som 

anger att en visselblåsare bör ha rätt till att dennes identitet hålls hemlig och att 

 OSL 30:4 p. b, 1 kap. 10 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och 1 kap. 11 § lagen (2007:528) om 206

värdepappersmarknaden. 

 Se avsnitt 3.4.4.207
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medlemsstaterna bör tillse att anställda i en verksamhet känner sig trygga att anmäla.  208

 Datainspektionen har uttalat att visselblåsningssystem ska utgöra ett komplement till 

normal internförvaltning och bara användas när det är sakligt motiverat att inte använda de 

normala interna informations- och rapporteringskanalerna. Som exempel har angetts 

situationer när den anmälde ingår i ledningen och de misstänkta oegentligheterna av det skälet 

riskerar att inte tas om hand på vederbörligt sätt.  Eftersom de som ingår i ledningen eller 209

fungerar som nyckelpersoner alltså arbetar inom samma myndighetsorganisation utgör den 

interna konfidentialiteten det kanske allra viktigaste skyddet för en offentligt anställd som 

rapporterar i ett visselblåsningssystem. Enligt gällande rätt synes integritetsskyddet i 

förevarande situation vara om än inte obefintligt, så åtminstone långt ifrån tillfredställande. 

Visserligen finns ett JO-fall  som tolkar rättsläget angående intern sekretess och som stadgar 210

att en tjänsteman inte har en obegränsad rätt att fritt delge uppgifter som omfattas av sekretess 

till sina kolleger. Enligt min uppfattning ger ett JO-beslut inte ett tillräckligt tydligt och 

konkret skydd. Vad som krävs är tydligt formulerade materiella sekretessregler som gäller för 

interna förhållanden hos myndigheter. Det är en svår uppgift att formulera sådana regler utan 

att inskränka tjänstemäns möjlighet att konsultera varandra och handlägga ärenden, men utan 

sådana regler kanske myndigheter helt enkelt bör avstå från att inrätta visselblåsningssystem 

för att hantera interna anmälningar. Ett annat alternativ kan vara att förlägga mottagandet av 

larm till en annan myndighet, kanske en nyinrättad sådan. Då kommer man runt 

problematiken med de otydliga reglerna kring intern sekretess. För den nya myndigheten 

skulle en regel om absolut sekretess som även bryter meddelarfriheten kunna införas för att 

skydda känsliga uppgifter i larm som inkommer. En förebild skulle kunna vara regeln i OSL 

30:4 b som gäller specifikt för Finansinspektionen. 

8.3.5 Förhållandet till PUL 
Datainspektionen har gjort bedömningen att visselblåsningssystem som byggs upp för 

rapportering och utredning av oegentligheter omfattas av hanteringsreglerna i PUL. 

Myndigheter berörs emellertid inte av förbudet i 21 § PUL och får därför som grundprincip 

behandla personuppgifter som rör lagöverträdelser under samma förutsättningar som de får 

 Se t ex. Europarådets rekommendation CM/Rec(2014)7, princip 12 och 18; Artikel 29-gruppen, WP117, punkt 4; ICC Guidlines 208

on Whistleblowing, punkt 2, Transparency International Sverige (2012) s. 49.

 Datainspektionen beslut dnr 341-2010.209

 JO 1983/84 s. 258.210
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behandla andra typer av personuppgifter. Dock måste en myndighet fortfarande uppfylla de 

grundläggande kraven på personuppgiftsbehandling i 9 § PUL samt stödja sin behandling på 

en intresseavvägning enligt 10 § p. f PUL.  Som beskrivits i avsnitt 4.3.5-7 innebär kravet 211

på intresseavvägning att myndigheter måste begränsa vilka personer och vilka uppgifter som 

får behandlas i ett visselblåsningssystem; myndighetens intresse för att behandla uppgifterna 

måste väga tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga 

integriteten. Enligt Datainspektionens svar gällande Sidas visselblåsningssystem ska 

överväganden vid införande av ett sådant system som utgångspunkt vara desamma som de 

föreskrifter som Datainspektionen har stadgat gällande visselblåsningssystem som inrättas hos 

privata bolag. Datainspektionen godkände dock i samma svar Sidas något vidare bedömning 

där personkretsen begränsas till personer som har ”rätt att fatta beslut om eller att hantera 

svenska biståndsmedel”. Uttalandet innebär att det i Sidas visselblåsningssystem är möjligt att 

anmäla personer som inte är anställda eller direkt arbetar i Sidas verksamhet, så länge 

oegentligheterna rör Sidas verksamhet. Det är en något vidare grupp än vad som tillåts enligt 

DIFS 2010:1.  

 Gällande begränsningen av vilken typ av larm som får inkomma till en myndighets 

visselblåsningssystem ansåg Datainspektionen i Sidas fall att ”brottsliga gärningar som 

korruption eller andra allvarliga ekonomiska oegentligheter” var en rimlig avvägning.  

8.4 Underfråga 3 
Frågan lyder enligt följande. På vilket sätt förändras förutsättningarna för att uppnå 

konfidentialitet i ett visselblåsningssystem som inrättas i offentlig verksamhet i enlighet med 

lagförslaget i SOU 2014:31? 

8.4.1 Konsekvenser för meddelarfriheten och konfidentialiteten  
Vad gäller betydelsen av att verksamheten är offentligt finansierad eller dess inslag av 

myndighetsutövning samt konsekvenserna för meddelarfriheten av att införa interna 

larmkanaler i offentlig verksamhet gjorde Visselblåsarutredningen tyvärr inte någon djupare 

analys, som utredningsdirektivet föreskrev.  Utredningen konstaterar bara kort att en 212

larmkanal inte får begränsa meddelarfriheten. Inte heller resonerar utredningen kring en av de 

frågor som är av stor relevans för huruvida det är möjligt att uppnå konfidentialitet i ett 

 Se avsnitt 4.3.3-5.211

 Se avsnitt 6.1.212

!  av !64 74



 

visselblåsningssystem som är inrättat i offentlig verksamhet, nämligen frågan om ett larm som 

inkommer till en extern aktör som arbetar på uppdrag av myndigheten ska anses utgöra 

allmän handling hos myndigheten. Frågan faller enligt min mening in under punkten ”att 

analysera betydelsen av att verksamheten är offentligt finansierad” i direktivet. Dessa brister i 

utredningen innebär att det inom överskådlig framtid fortsatt kommer att råda osäkerhet kring 

den här typen av interna rapporteringskanaler i offentlig verksamhet, vilket främst drabbar de 

som anmäler och de som är föremål för en anmälan i ett visselblåsningssystem. 

8.4.2 Den föreslagna sekretessbestämmelsen 
Utredningen föreslår att en ny sekretessbestämmelse införs i OSL. Bestämmelsen ska skydda 

en uppgiftslämnares identitet, oavsett i vilket sammanhang uppgiften förekommer, om det inte 

står klart att uppgiften kan röjas utan att arbetstagaren lider men - ett så kallat omvänt 

skaderekvisit. Det är ett starkare skydd än sekretess med rakt skaderekvisit, men är svagare än 

det absoluta sekretesskydd för en anmälares identitet som har införts i OSL 30:4 p. 4 och OSL 

30:30.  Utredningen avfärdar behovet av ett absolut sekretesskydd med att ”[…] risken för 213

repressalier på grund av att arbetstagarens identitet röjs av myndigheten [i vissa fall är] låg 

varför det skulle leda för långt om sekretessen var absolut”.  Utredningen anser inte heller 214

att tystnadsplikten som följer av sekretessregeln bör bryta meddelarfriheten och anför  

argumenten att offentlighetsintresset måste kunna tillgodoses samt att konstitutionsutskottet 

har uttalat att stor återhållsamhet bör iakttas när lagstiftningsärenden om undantag från 

meddelarfriheten ska göras i ett enskilt fall.  215

 Med tanke på offentlighetsprincipens starka ställning i svensk rätt, konstitutionsutskottets  

nämnda uttalande och det faktum att anmälningar i visselblåsningssystem i många fall kan 

antas ha ett stort offentlighetsintresse, är det ur ett konstitutionellt perspektiv förståeligt att 

utredningen gör avvägningen att inte införa ett absolut sekretesskydd för uppgifter om 

arbetstagare som slagit larm enligt den föreslagna lagen och som gäller för alla 

offentliganställda. Samtidigt innebär det att visselblåsare i offentlig verksamhet inte kan 

uppnå ett fullgott identitetsskydd vid anmälan genom ett visselblåsningssystem, vilket går 

stick i stäv med flera internationella normer. Till exempel anger Artikel 29-gruppens 

rekommendationer för visselblåsningssystem att den som anklagas i en rapport inte på några 

 Prop. 2014/14:228, s. 254 ff.213

 SOU 2014:31, s. 335.214

 SOU 2014:31, s. 335, se även Konstitutionsutskottets yttrande 2012/13:KU3y, s. 5.215
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villkor ska kunna få information om anmälarens identitet, om det inte rör sig om att 

anmälaren uppsåtligen har lämnat falska uppgifter.  Som tidigare nämnts var Artikel 29-216

gruppens uttalande en av anledningarna till att absolut sekretesskydd som bryter 

meddelarfriheten infördes vid implementeringen av EU:s kapitaltäckningsdirektiv, vilket i 

förarbetena ansågs vara det enda sättet att garantera konfidentialiteten för en anmälare och 

därmed också uppnå själva syftet med visseblåsningssystem; att all personal ska kunna 

anmäla allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen, utan rädsla för repressalier.  217

 Vidare möter förslaget kraftig kritik från JO som i sitt remissvar anför att sekretess inte 

gäller inom myndigheter om det inte rör sig om självständiga verksamhetsgrenar. Bristen på 

regler om intern sekretess innebär att identitetsskyddet i praktiken blir betydligt svagare för 

visselblåsare i offentlig verksamhet än för dem som omfattas av den föreslagna regeln om 

tystnadsplikt för privat anställda. Som tidigare nämnts får ett visselblåsningssystem enligt 

Datainspektionens föreskrifter endast hantera anmälningar om missförhållanden eller 

oegentligheter som begås av personer i ledande ställning eller med nyckelpositioner. Alla 

anmälningar som är tänkta att gå genom visselblåsningssystemet hos en myndighet kommer 

följaktligen röra personer som befinner sig i samma verksamhetsgren - personer som inte 

hindras av sekretessregeln. Det mest angelägna skyddet för en visselblåsare är alltså att 

identitetsskyddet gäller i förhållande till arbetsgivaren och de personer som visselblåsaren har 

anmält och det skyddet anser inte JO vara tillräckligt. 

 Sekretessregeln som föreslås i Visselblåsarutredningen kan av ovan nämnda anledningar 

inte anses tillfredställande.  

 Det är en sak att införa absolut sekretess för larm som kommer från en avgränsad bransch 

till en specifik myndighet under påbud av EU-direktiv, och en betydligt större sak att alla larm 

till och inom myndigheter ska omfattas av ett sekretesskydd utan skadeprövning. Ur det 

perspektivet är det förståeligt att Visselblåsarutredningens resonemang skiljer sig från prop 

2013/14:228. Kanske skulle generella EU-regler som gäller skydd för visselblåsare och som 

likt kapitaltäckningsdirektivet tydligt anger konfidentialitetens omistlighet i visselblåsnings-

system få den svenska lagstiftaren att ta steget och införa en absolut sekretessregel som gäller 

generellt för alla arbetstagare? Det skulle dock innebära ett stort avsteg från offentlighets-

principen och utgöra ett stort hinder för den av grundlagarna påbjudna granskningen av det 

allmänna, vilket skulle leda till svåra avvägningar och kval för den svenska lagstiftaren. 

 Artikel 29-gruppen, WP117, s. 13. 216

 Prop 2013/14:228, s. 257 f.217
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8.5 Sammanfattande slutsatser 
Är det möjligt att uppnå konfidentialitet i ett visselblåsningsystem som inrättas i offentlig 

verksamhet? Först och främst bör nämnas att syftet med rapporteringsrutiner är detsamma var 

de än inrättas: att arbetstagare utan rädsla för repressalier ska kunna anmäla oegentligheter. 

Den rädslan kan undvikas endast om de garanteras konfidentialitet. Kan konfidentialitet inte 

garanteras förfelas hela syftet med att införa en rapporteringskanal. Särskilt gäller det för 

offentligt anställda där alternativet som alltid finns till hands är att använda sig av 

meddelarfriheten och därmed garanteras anonymitet samt efterforsknings- och 

repressalieskydd. 

 Offentlig verksamhet vilar på principerna om handlingsoffentlighet och meddelarfrihet. 

Dessa principer syftar till att myndighetskulturen ska genomsyras av öppenhet och 

transparens. Lagstiftarens avsikt är att systemet ska vara självreglerande genom att 

öppenheten och de starka skyddsreglerna möjliggör för medier och allmänheten att ta del av 

information och granska den offentliga verksamheten samtidigt som reglerna om ensamansvar 

för ansvarig utgivare skapar en gallring av informationsflödet. Vad som har avtecknat sig vid 

en genomgång av gällande rätt och Visselblåsarutredningens förslag är att figuren med 

konfidentiella interna larmkanaler inte riktigt hör hemma i den modell som lagstiftaren har 

utformat, vilket leder till att kompromisser och gråzoner oundvikligen uppstår. Det betyder 

inte att det rent principiellt är fel att inrätta visselblåsningssystem i offentlig verksamhet, men 

det innebär att det inte är möjligt att inrätta dem på ett sätt som uppfyller de 

rekommendationer och krav angående konfidentialitet som anges i internationella dokument 

utan att göra avkall på offentlighetsprincipen, eller vice versa. Ett tydligt exempel på att 

kompromisser är ofrånkomliga är att Visselblåsarutredningen inte löper hela linan ut och 

föreslår ett absolut sekretesskydd som bryter meddelarfriheten för anmälningar om allvarliga 

missförhållanden och oegentligheter till myndigheter eftersom det enligt utredningen innebär 

en för stor inskränkning i offentlighetsprincipen. Detta fastän utredningen är medveten om att 

bland annat Europarådets rekommendation om skydd för visselblåsare anger att en 

visselblåsares identititet måste skyddas, Artikel 29-gruppens uttalanden och inte minst 

resonemanget kring införandet av en absolut sekretessregel som bryter meddelarfriheten i 

prop. 2013/14:228.  

 Det finns idag inga allmänt formulerade sekretessregler i OSL som kan skydda 

integriteten för den som larmar eller för den som är föremål för anmälan. Regeln om absolut 
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sekretess som gäller för anmälan till Finansinspektionen i OSL 30:4b och som skyddar 

uppgifter i en anmälan som kan avslöja anmälarens identitet är dock ett exempel på att 

lagstiftaren är medveten om vikten av konfidentialitet i visselblåsningssystem. Regeln visar 

också att skyddsintresset för arbetstagare som larmar kan väga tyngre än insynsintresset, 

åtminstone när regeln utformas för att implementera ett EU-direktiv och endast gäller larm 

från en specifik bransch till en specifik myndighet.  

 Som rättsläget ser ut är det inte möjligt att garantera konfidentialitet för de som anmäler 

och de som är föremål för anmälan i ett visselblåsningssystem inrättat i offentlig verksamhet. 

Det gäller inte bara bristen på sekretessregler som gäller externt, det råder även brist på 

konkreta rättsregler som reglerar den interna sekretessen hos myndigheter. Att myndigheter 

försöker kringgå problematiken genom att anlita externa företag som sköter deras 

visselblåsningssystem och att de dessutom gör olika tolkningar av huruvida en anmälan som 

inkommer till den privata aktören utgör allmän handling gör regelverket otydligt för såväl 

visselblåsare som de som blir föremål för anmälningar i systemen. Här efterlyser jag att 

Datainspektionen inom ramen för sin tillsynsverksamhet gör en granskning av hur 

myndigheter inrättar och använder visselblåsningsystem i sin verksamhet. En sådan 

granskning har enligt Datainspektionen ännu inte gjorts.  218

 Givet de starka principer om offentlighet och meddelarfrihet som genomsyrar svensk rätt 

och bristen på tillräckligt starka sekretessregler är min slutsats att det inte är möjligt att uppnå 

konfidentialitet i ett visselblåsningsystem som inrättas i offentlig verksamhet.  

 E-postmeddelande från Datainspektionen 2015-11-13.218
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