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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 7 februari 2014 beretts tillfälle att avge 
yttrande över betänkandet Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad 
verksamhet (SOU 2013:79). 
 
Sammanfattning 
 
Meddelarskydd bidrar till insyn i företagens verksamheter och möjliggör att missför-
hållanden upptäcks och kan åtgärdas. Det motverkar även korruption och andra 
oegentligheter inom verksamheter som finansieras med statliga medel. Advokatsamfundet 
välkomnar därför förslaget om att stärka meddelarskyddet till att omfatta privatanställda i 
offentligt finansierad verksamhet.  
 
Advokatsamfundet har inte heller någon erinran mot utredningens förslag om att det 
stärkta meddelarskyddet i en första fas begränsas till verksamheter inom vård, skola och 
omsorg såsom föreslås i betänkandet. Dessa verksamhetsområden är de mest centrala i vår 
statsförvaltning och innefattar de mest grundläggande uppgifterna för samhället. Enligt 
Advokatsamfundet bör därför en förstärkning av meddelarskyddet initialt begränsas till 
dessa verksamhetsområden. 
 
Enligt Advokatsamfundet bör det emellertid i framtiden även kunna bli aktuellt att utvidga 
det stärkta meddelarskyddet för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet också 
utanför dessa verksamhetsområden. Sådan verksamhet som enligt Advokatsamfundets 
uppfattning då skulle kunna bli aktuell för samma förstärkta meddelarskydd är exempelvis 
privat anställda inom t.ex. Kriminalvården och polismyndigheten, m.fl.  
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Anledningen till att Advokatsamfundet inte anser att det stärkta meddelarskyddet 
omedelbart ska gälla i all offentligfinansierad verksamhet, är att det vid sidan av de många 
positiva effekter som meddelarskyddet för med sig också finns en rad negativa 
konsekvenser som måste beaktas. Det handlar här framför allt om risken för att 
meddelarskyddet missbrukas och utnyttjas för att kritisera ett företag på felaktiga grunder, 
som i förlängningen kan leda till att företaget måste upphöra med sin verksamhet. Andra 
sådana negativa följder av meddelarskyddet är att skyddet för företagshemligheter 
urholkas, vilket i sin tur kan leda till betydande konkurrensnackdelar i förhållande till 
privatägda bolag. Vidare innebär det utvidgade meddelarskyddet ett ingrepp i avtals-
friheten på arbetsmarknaden och att arbetstagares lojalitet gentemot arbetsgivare 
undergrävs.  
 
Advokatsamfundet har i huvudsak inte heller någon erinran mot de förslag och 
bedömningar som görs i fråga om lagstadgade tystnadsplikter och deras förhållande till 
det utvidgade meddelarskyddet. Inte heller i övrigt har samfundet några avgörande 
invändningar mot utredningens förslag, men vill ändå särskilt framhålla följande.  
 
Förslaget om lagens tillämpningsområde 
 
Aktuella verksamhetsområden 

 

Enligt utredningens förslag omfattas inte samtliga privatanställda som verkar inom 
offentligt finansierad verksamhet av det utökade meddelarskyddet. Lagens tillämpnings-
område och det förstärkta meddelarskyddet är avgränsat till vissa verksamheter. 
Advokatsamfundet delar utredningens uppfattning att en reglering varigenom 
meddelarskyddet skulle utvidgas till privatanställda inom all offentligt finansierad 
verksamhet, riskerar att få oförutsebara och negativa konsekvenser. En sådan reglering 
riskerar också att bli otydlig och svårtillämpad. Advokatsamfundet instämmer därför 
principiellt i att den föreslagna regleringsmodellen genom vilket det utökade meddelar-
skyddet begränsas till vissa verksamheter.  
 
I direktiven till utredningen anges att utgångspunkten för meddelarskyddet för 
privatanställda i offentligt finansierad verksamhet så långt som möjligt ska vara detsamma 
som för offentligt anställda. Vidare anges att behovet av ett stärkt meddelarskydd anses 
vara störst inom vård, skola och omsorg. Advokatsamfundet finner inga skäl till att 
ifrågasätta dessa utgångspunkter. Advokatsamfundet håller också med utredningen om att 
brukarnas beroendeställning inom vård, skola och omsorg är så påtaglig att det finns ett 
särskilt behov av ett förstärkt meddelarskydd inom just dessa verksamheter och att 
behovet av meddelarskydd väger tyngre än de negativa effekter som ett förstärkt 
meddelarskydd rimligen kan medföra för de privata aktörer som verkar inom dessa 
områden. Advokatsamfundet instämmer därför i att meddelarskyddet, till en början, 
omfattar just verksamheter inom vård, skola och omsorg. 
 
Advokatsamfundet vill i detta sammanhang emellertid framhålla att det vid offentligt 
finansierad verksamhet som bedrivs i privat regi under kortare tid, t.ex. i projektform, 
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finns ett behov av ett förstärkt meddelarskydd i samma utsträckning som för verksamheter 
som består över tid. Arbetstagare som arbetar projektbaserat har till och med många 
gånger en mer osäker anställnings- eller uppdragsform än de som har fasta anställningar 
inom bestående organisationer.  
 
Advokatsamfundet vill i detta sammanhang även peka på följande. Utredningen 
ifrågasätter behovet av meddelarskydd för etableringslotsar och jobbcoacher, eftersom 
dessa verksamheter i huvudsak bedrivs av väldigt små aktörer. Även om 
Advokatsamfundet, som angetts, inte i sig har något att erinra mot utredningens 
begränsning av lagstiftningens tillämpningsområde, vill samfundet framhålla att det 
förhållandet att en verksamhet är liten inte med nödvändighet innebär att behovet av ett 
meddelarskydd minskar.  
 
Advokatsamfundet vill också understryka att ett förstärkt meddelarskydd även 
kompletteras med ett tydligt efterforsknings- och repressalieförbud. Även om det inom 
många mindre organisationer kanske inte ens krävs någon efterforskning för att en 
arbetsgivare ska förstå vem det är som lämnat uppgifter till media, är det ändå viktigt att 
det av lagstiftningen framgår att efterforskning om uppgiftslämnare och bestraffande 
åtgärder inte får förekomma. 
   
Ytterligare verksamhetsområden? 

 

När det gäller frågan om vilka verksamheter som ska omfattas av det stärkta 
meddelarskyddet, vill Advokatsamfundet gå ett steg längre än utredningen och anser att 
det i framtiden bör kunna bli aktuellt att utvidga det stärkta meddelarskyddet för 
privatanställda i offentligt finansierad verksamhet också utanför verksamhetsområdena 
vård, skola och omsorg. Sådana verksamheter som enligt Advokatsamfundets uppfattning 
skulle kunna bli aktuella för samma förstärkta meddelarskydd är exempelvis privat 
anställda inom t.ex. Kriminalvården och polismyndigheten (arrestvakter och bevaknings-
personal), kompletterande aktörer till Arbetsförmedlingen, m.fl.  
 
Vad gäller arrestvakter och bevakningspersonal, som anlitas av Kriminalvården, anger 
utredningen i betänkandet att det är ett relativt begränsat antal arbetstagare som skulle 
beröras av förändrade regler och att dessa tidvis utför arbete i uppdrag utanför den 
offentligt finansierade sektorn. Att arbetstagarna är få utgör dock enligt 
Advokatsamfundet inte något avgörande skäl för att de inte ska kunna omfattas av det 
utökade meddelarskyddet. Även om arrestvakter och bevakningspersonal inom 
Kriminalvården i vissa fall omfattas av lagstadgad tystnadsplikt, som kan äga företräde 
framför ett stärkt meddelarskydd kan det, enligt Advokatsamfundets uppfattning, dock 
finnas anledning att utreda huruvida sådana verksamheter kan komma i fråga för framtida 
förstärkningar av meddelarskydd. Detta särskilt eftersom kompletterande aktörer till 
Arbetsförmedlingen, arrestvakter anlitade av Polisen och bevakningspersonal anlitade av 
Kriminalvården kommer i kontakt med brukare i mycket utsatta situationer och därför 
skulle kunna vara betjänta av ett förstärkt meddelarskydd.  
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Eftersom utredningen har valt en lagstiftningsmodell som gör det enkelt att utöka de 
verksamhetsområden som ska omfattas av lagen, bör en sådan utvidgning inte behöva 
innebära några större svårigheter eller förändringar av den föreslagna lagstiftningen.  
 
Tillsyn och sanktioner 
 
Advokatsamfundet tillstyrker att allvarligare överträdelser mot efterforsknings- och 
repressalieförbudet straffbeläggs med böter och fängelse i straffskalan på samma sätt som 
i tryckfrihetsförordningen (1949:105), yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) samt 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Såsom utredningen konstaterar är det dock 
enbart allvarligare brott mot efterforsknings- och repressalieförbudet som straffbeläggs i 
grundlagarna samt offentlighets- och sekretesslagen. Lindrigare överträdelser av 
efterforsknings- och repressalieförbudet vidtagna inom myndigheter beivras genom att JO 
och JK bedriver tillsyn av verksamheterna och kan rikta offentlig kritik mot sådana 
överträdelser. Enligt Advokatsamfundet är typiskt sett varken behovet av tillsyn eller 
behovet av påföljd även för lindriga överträdelser av efterforsknings- och repressalie-
förbudet mindre för att verksamheterna bedrivs av privata aktörer.  En avsaknad av tillsyn 
och möjlighet till sanktioner vid lindrigare överträdelser skulle kunna leda till att 
privatanställda i praktiken skulle få ett svagare skydd än offentligt anställda.  
 
Advokatsamfundet håller för uteslutet att JO eller JK lämpar sig för tillsyn av 
privatanställda i offentligt finansierad verksamhet, men anser att frågan om tillsyn och 
sanktioner när efterforsknings- och repressalieförbudet inte efterlevs, bör övervägas 
ytterligare under den fortsatta beredningen av utredningsförslagen. Advokatsamfundet 
delar inte utredningens bedömning att de arbetsrättsliga sanktioner som står tillbuds enligt 
lagen (1982:584) om anställningsskydd är tillräckliga för att säkerställa att en arbetstagare 
som blivit utsatt för efterforsknings- eller repressalieåtgärder får upprättelse. Exempelvis 
skulle arbetstagare som utsätts för mer subtila repressalieåtgärder, såsom befordrings-
vägran, utfrysning eller omplacering, riskera att falla utanför de befintliga sanktionerna.  
 
Massmedias roll och pressetik 
 
I betänkandet påtalas helt korrekt att det utökade meddelarskyddet kan komma att 
medföra en risk för att känslig information kan komma att offentliggöras till skada för 
berörda privata företag utan någon garanti för att det endast kommer ske i fall där det 
finns ett tillräckligt starkt allmänintresse i offentliggörandet. Samtidigt anges i 
betänkandet att massmediernas självreglering kommer att minska risken för publicitets-
skador till följd av det utökade meddelarskyddet. Enligt Advokatsamfundet måste detta 
påstående grundas på en missuppfattning. Massmediernas pressetik kommer aldrig att 
kunna förhindra att privata företag, som finansieras med offentliga medel, utsätts för 
publiceringar som allvarligt kan skada företaget. De pressetiska reglerna syftar enbart till 
att ge den enskilda personen ett skydd mot publicitetsskador utöver det som lagen 
erbjuder och innebär att medierna ska undvika uppgifter om enskildas privatliv. Den allt 
hårdare konkurrensen inom media och mediernas otillräckliga granskning av 
sakförhållandena, gör att även företag kan drabbas av allvarliga publicistskador. 



5 
 

 

Mediernas granskande uppgift är självfallet mycket viktig i ett demokratiskt samhälle, 
men det går inte att förlita sig på mediernas egen yrkesetik för att förhindra att oriktiga 
uppgifter eller uppgifter som saknar allmänintresse publiceras. Mot denna bakgrund anser 
Advokatsamfundet att risken för publicistisk skada för privata företag bör utredas 
ytterligare inom ramen för det fortsatta lagstiftningsarbetet. I vart fall behöver frågan 
bevakas nogsamt över tid för att kunna bedöma om ytterligare reglering behövs. 
 
Undantaget för utlämnande av handlingar 
 
Advokatsamfundet noterar att undantaget för utlämnande av handlingar riskerar att 
inskränka möjligheten att meddela uppgifter i förhållande till vad som gäller under 
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, där förbudet att lämna ut 
handlingar, såsom påpekas i betänkandet, endast träffar vissa handlingar.  
 
För att skapa förutsättningar för en mer enhetlig tillämpning för såväl offentliganställda 
som privatanställda, anser Advokatsamfundet att det vore önskvärt med en reglering där 
endast utlämnandet av vissa handlingar, där andra intressen väger över, är undantaget från 
lagens tillämpningsområde.  
 
Under alla omständigheter anser Advokatsamfundet att det bör framgå att ett utlämnande 
av handlingar som är tillåtet under annan tillämplig lag, exempelvis lagen (1990:409) om 
skydd för företagshemligheter, inte undanröjer det skydd som ges av den föreslagna lagen.  
 
Lagstadgade tystnadsplikter 
 
Advokatsamfundet instämmer i utredningens bedömning att lagstadgade tystnadsplikter i 
huvudsak inte bör påverkas av förslagen, utan att den lagstadgade tystnadsplikten bryter 
rätten att meddela uppgifter för offentliggörande. Advokatsamfundet anser dock att det 
ändå bör övervägas under den fortsatta beredningen om detta ska gälla även för den 
arbetsrättsligt reglerade tystnadsplikten (7 kap. 13 § arbetsmiljölagen [1977:1160] samt 
9 a § lagen [1974:580] om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen). De 
arbetsrättsliga tystnadsplikterna skiljer sig nämligen från övriga lagstadgade 
tystnadsplikter på ett sätt som skulle kunna få till följd att flera fall av informations-
lämning inte skulle omfattas av det föreslagna meddelarskyddet och att lagstiftningen 
därför skulle bli urvattnad och inte fullt ut fylla sitt syfte i förhållande till den privat-
anställda sektorn. Advokatsamfundet anser därför att frågan om de arbetsrättsliga 
tystnadsplikterna bör utredas närmare under det fortsatta lagstiftningsarbetet.  
 
Författningstekniska kommentarer 
 
Advokatsamfundet anser slutligen att delar av den föreslagna lagtexten bör förtydligas i 
enlighet med det följande. 
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1 § 
 
Enligt Advokatsamfundet framstår första stycket som något svårläst samtidigt som det 
andra stycket saknar en tydlig koppling till det första. Advokatsamfundet föreslår att 
paragrafen omformuleras enligt följande. 
 
 Enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen har var och en rätt att under 
vissa förutsättningar lämna meddelanden utan risk för att myndigheter och andra allmänna organ 
vidtar åtgärder.  
 Denna lag syftar till att på motsvarande sätt skydda den som är verksam inom vissa enskilt 
bedrivna verksamheter och som med stöd av denna lag meddelat uppgifter rörande verksamheten. 
 
Vidare anser Advokatsamfundet att det inte framgår vad det är för skillnad mellan 
begreppen ”enskilt bedrivna verksamheter” (1 §) och ”enskild yrkesmässigt bedriven 
verksamhet” (2 §) och vilka verksamheter som anses omfattas av de bägge skrivningarna 
(omfattas exempelvis ett föräldrakooperativ av begreppen?). För det fall ingen skillnad 
avses, bör självfallet enhetliga begrepp användas i största möjliga utsträckning.  
 
3 § 
 
Advokatsamfundet noterar att det först av författningskommentaren framgår att endast de 
arbetstagare och uppdragstagare som är verksamma inom kärnverksamheten omfattas av 
meddelarskyddet. Detta bör enligt Advokatsamfundet dock komma till uttryck direkt i 
lagtext. 
 
SVERIGES ADVOKATSAMFUND 
 
 
 
 
Anne Ramberg 


