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Summary 

On April 14th this year a new act was passed through the European 

Parliament, the Trade Secrets Protection Act. The objective of the act is to 

protect companies’ trade secrets from being illegally acquired, used or 

disclosed. This will contribute to increased innovation-related cross-border 

economic activity, which will promote the EU economy. The Trade Secrets 

Protection Act contains an exception from its measures, procedures and 

remedies for whistleblowers.   

 

EU already protects whistleblowers by the right to freedom of expression 

stated in the EU Charter and the European Convention, but also by acts 

relating to the financial area and data handling. Also, the Council of Europe 

has shown a positive attitude towards whistleblowers in a recommendation 

and a resolution relating to the protection of whistleblowers. These 

documents are likely to affect the interpretation of the European 

Convention. The Council of Europe urges their Member States to protect 

employees who disclose irregularities in their national frameworks. 

Additionally, the Council of Europe’s Conventions on Corruption, that the 

majority of EU Member States have ratified, affects whistleblowers.    

 

My purpose of this essay is to analyse the Trade Secrets Protection Act in 

relation to the protection of whistleblowers within the EU. The Trade 

Secrets Protection Act has received strong criticism both because of the 

vague definition of trade secrets, but also because of the exception regarding 

whistleblowers in itself does not provide adequate protection for 

whistleblowers. The essay describes the Trade Secrets Protection Act’s 

actual impact on whistleblowers. The analysis compares the previously 

existing protection for whistleblowers with the protection in the Trade 

Secrets Protection Act’s and notes that there is no discrepancy between 

them. However, the progress of the perception on whistleblowers within the 

EU as well as the development within the Council of Europe are highlighted 
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and problematised in relation to the Trade Secrets Protection Act. Finally it 

is stipulated that the Trade Secrets Protection Act is positive for 

whistleblowers within the EU despite the fact that the protection is 

inadequate in a number of aspects. 
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Sammanfattning 

Den 14 april i år klubbades ett nytt direktiv igenom i Europaparlamentet. 

Detta direktiv har som syfte att skydda företagshemligheter från att 

olagligen anskaffas, utnyttjas eller röjas. Detta ska bidra till ökad 

innovationsrelaterad gränsöverskridande ekonomisk verksamhet vilket i sin 

tur ska främja EU:s ekonomi. Företagshemlighetsdirektivet innehåller ett 

undantag från direktivets åtgärder, förfaranden och rättsmedel för 

visselblåsare som slår larm om missförhållanden.  

 

Visselblåsare skyddas sedan tidigare inom EU dels via rätten till 

yttrandefrihet i EU-stadgan och Europakonventionen men även genom 

direktiv som berör finansmarknadsområdet och personuppgiftshantering. 

Europarådet har i en rekommendation och resolution som kan antas påverka 

tolkningen av Europakonventionen tydligt visat en positiv inställning till 

visselblåsare och en önskan om att Europarådets medlemsstater i nationella 

ramverk skyddar anställda som avslöjar oegentligheter. Dessutom berörs 

visselblåsare i dess konventioner om korruption som merparten av EU:s 

medlemsstater ratificerat.  

 

Mitt syfte med uppsatsen är att analysera företagshemlighetsdirektivet i 

ljuset av skyddet för visselblåsare inom EU. Företagshemlighetsdirektivet 

har fått stark kritik dels för den vaga definitionen av företagshemligheter 

men även för att undantaget i sig inte ger visselblåsare ett adekvat skydd. I 

uppsatsen redogörs för innehållet i företagshemlighetsdirektivet och dess 

faktiska effekt för visselblåsare. I analysen jämförs det skydd som tidigare 

funnits för visselblåsare med undantaget i företagshemlighetsdirektivet och 

det konstateras att det inte finns någon diskrepans mellan dem. Den 

utveckling av synen på visselblåsare som skett inom EU liksom i 

Europarådet problematiseras i förhållande till företagshemlighetsdirektivet. 

Avslutningsvis fastställs att företagshemlighetsdirektivet är positivt för 

visselblåsare inom EU trots att skyddet är bristfälligt ur ett antal aspekter. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Volkswagens utsläppsfusk avslöjades av en slump under utsläppstester av 

externa aktörer under 2015. I samband med att skandalen uppdagades 

framkom att en av Volkswagens anställda redan 2011 försökt larma internt 

om utsläppsfusket.1 Om denna visselblåsare haft tillgång till effektiva 

interna kanaler för rapportering eller haft incitamenten att vända sig till en 

extern kanal såsom myndigheter eller media hade proportionerna av 

skandalen, den negativa miljöpåverkan och Volkswagens slutgiltiga förlust 

begränsats. Incitamenten för potentiella visselblåsare att träda fram påverkas 

givetvis av det skydd som erbjuds dem. Samtidigt ska detta skydd vägas mot 

en rad andra intressen, varav ett är näringsidkares skydd av 

företagshemligheter. Detta skydd är en grundpelare för företags möjlighet 

till utveckling, forskning och en sund konkurrenskraft.  

 

Den 14 april i år klubbade Europaparlamentet igenom ett direktiv som 

behandlar skyddet av företagshemligheter inom EU, hädanefter 

företagshemlighetsdirektivet.2 Direktivet innehåller ett undantag från dess 

tillämpningsområde för visselblåsare. Hur detta undantag eller direktivet i 

sin helhet kommer att tillämpas i praktiken är det ännu ingen som vet. Trots 

detta har redan kritiska röster höjts som ifrågasätter skyddet för 

visselblåsare och menar att det är tandlöst.3  

 

                                                
1 Se Dan Lucas: ”Volkswagenaffären – var god dröj”, DN Ekonomi, 
<http://www.dn.se/ekonomi/volkswagenaffaren-var-god-droj/>, besökt 2016-05-03. <http://www.dn.se/ekonomi/volkswagenaffaren-var-god-droj/>, besökt 2016-05-03. 
2 Förslag till Europaparlamentet och rådets direktiv om att skydda know-how och 
företagsinformation som inte röjts från att olagligen anskaffas, utnyttjas eller röjas, 
KOM(2013) 813 slutlig. 
3 Jfr. BBC News: ”Whistleblowers fear prosecution under new European Trade Secrets 
law”, BBC News Business, <http://www.bbc.com/news/business-36041738>, besökt 2016-
04-18; Jon Weman: ”Nytt EU-direktiv hotar journalister”, Journalisten.se, 
<http://www.journalisten.se/nyheter/nytt-eu-direktiv-hotar-journalister>, besökt 2016-04-
16.   
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Företagshemlighetsdirektivet är inte den första rättsakten som berör 

visselblåsare inom EU. Rätten till yttrandefrihet i EU-stadgan4 samt 

Europakonventionen5 liksom regleringar inom specifika rättsområden 

påverkar skyddet för anställda som rapporterar eller avslöjar oegentligheter. 

Vidare har Europarådet bland annat i en rekommendation samt en resolution 

behandlat vilket skydd man anser att medlemsstaterna bör garantera 

visselblåsare.  

 

I samband med avslöjandet av Panamadokumenten i april i år ställs frågan 

om skyddet för visselblåsare återigen på sin spets. 11,5 miljoner dokument, 

läckta till medierna av en anonym källa, avslöjade en enorm härva av 

brevlådeföretag i olika skatteparadis runt om i världen.6 I samma veva filade 

Europaparlamentet på de sista detaljerna inför införandet av 

företagshemlighetsdirektivet. Är det möjligt att i ett direktiv med syfte att 

stärka skyddet av företagshemligheter också lyckas att på ett adekvat sätt 

skydda anställda som träder fram och avslöjar skumraskaffärer?  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Mitt syfte med denna uppsats är att analysera företagshemlighetsdirektivet i 

ljuset av skyddet för visselblåsare inom EU.  

 

Mitt syfte konkretiseras genom följande frågeställningar: 

- Hur skyddas visselblåsare på EU-nivå?  

- Vad innebär företagshemlighetsdirektivets bestämmelser de facto för 

visselblåsare?   

- Är avvägningen mellan skyddet av företagshemligheter och skyddet 

för visselblåsare ändamålsenlig utifrån EU:s tidigare reglering kring 

visselblåsare? 
                                                
4 EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. 
5 Den europeiska konventionen om skydd för de de mänskliga rättigheterna och 
grundläggande friheterna. 
6 Se DN: ”Det här är Panamadokumenten”, DN Ekonomi, <http://www.dn.se/ekonomi/det-
har-ar-panamadokumenten/>, besökt 2016-05-04. 
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- Är avvägningen mellan skyddet av företagshemligheter och skyddet 

för visselblåsare ändamålsenlig utifrån perspektivet av visselblåsare 

som en viktig samhällsfunktion? 

 

1.3 Avgränsning 

Uppsatsen är avgränsad till att behandla visselblåsares skydd inom EU 

varför nationell rätt faller utanför uppsatsens område. Syftet att analysera 

företagshemlighetsdirektivet i ljuset av visselblåsares skydd inom EU 

innebär att fokus främst ligger på anställningsförhållanden inom den privata 

sektorn. Av denna anledning har visselblåsares skydd i förhållande till 

nationell säkerhet inte behandlats. Jag har av utrymmesskäl valt att avgränsa 

mig mot bestämmelser från FN och OECD och enbart beaktat europarätten.  

 

1.4 Metod och material 

Som utgångspunkt tillämpas en EU-rättslig metod för att deskriptivt 

redogöra för visselblåsares skydd inom EU liksom för 

företagshemlighetsdirektivets innehåll. Detta definieras vanligtvis som att 

fördragen konsulteras i första hand och därefter beaktas rättsfall från EU-

domstolen, förordningar och direktiv.7 Dessa rättskällor tolkas utifrån deras 

tillkomst, syften och systematik.8 Den systematiska tolkningen har haft stor 

betydelse i det avslutande kapitlet då företagshemlighetsdirektivet sätts i ett 

större sammanhang – inom ramen för visselblåsares skydd inom EU. 

Förarbeten till EU:s rättsakter konsulteras i förhållande till undersökningar 

och empiriska slutsatser som fastställs i dem. Förarbeten har traditionellt sett 

                                                
7 Reichel i: Korling och Zamboni (red.) (2013) s.110ff. 
8 Se bl.a. mål C-386/05, Color Drack GmbH v. Lexx international Vertriebs GmbH, [2007], 
ECR I-03699, punkt 41; mål C-381/08, Car trim GmbH v. KeySafety Systems Srl., [2010] 
ECR I-01255, punkt 47.  
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inte ansetts ha någon stark ställning inom EU, men har ökat i betydelse 

under de senaste åren.9  

 

Dessutom redogörs för Europakonventionen och Europadomstolens 

avgöranden utifrån dess betydelse för EU-rätten. Uppsatsen behandlar inte 

avgöranden från EU-domstolen utan fokus ligger på Europadomstolens 

avgörande.10 Jag har även valt att beakta Europarådets föreskrifter på 

området. Detta dels för att Europarådets syfte är att verka för det 

gemensamma europeiska arvet av ideal och värdeprinciper och dels 

beroende på det faktum att samtliga av EU:s medlemsstater även är 

medlemmar i Europarådet.11 Detta kan tyda på en europeisk samsyn i frågan 

om visselblåsare och vilket skydd som bör garanteras dessa. Utvecklingen 

har dessutom rört sig i en riktning där EU-rätten närmat sig Europarådet och 

Europakonventionen.12 Europarätten kommer följaktligen redogöras för 

utifrån ett tydligt EU-perspektiv.  

 

Litteraturen inom området är knapphändig varför Larssons litteratur som 

behandlar visselblåsare i huvudsak använts.13 Urvalet av rättsfall har gjorts 

med beaktande av ett tidsperspektiv. Jag har främst studerat rättsfall från år 

2000 och framåt, detta för att rättsutvecklingen på området under de senaste 

två årtiondena är av intresse för uppsatsens syfte. I urvalet har dessutom 

beaktats vilka rättsfall som främst påverkar anställda inom den privata 

sektorn.  

 

I fjärde kapitlet görs en jämförelse mellan EU-rätt och svensk rätt. Syftet 

med jämförelsen är att belysa olika sätt att definiera begreppet 

företagshemligheter. Jämförelsen är inte gjord som ett led i en komparativ 

studie av företagshemligheter. Utöver detta konsulteras tidningsartiklar för 

att bland annat belysa responsen av företagshemlighetsdirektivet.  

 
                                                
9 Reichel i: Korling och Zamboni (red.) (2013) s. 127.  
10 Se kap. 2.2.  
11 Europarådets stadga av den 5 maj 1949, art 1.  
12 Nyström (2011) s. 91.  
13 Larsson (2012) samt (2015).  
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I analysen granskas kritiskt avvägningen mellan skyddet av 

företagshemligheter och skyddet för visselblåsare. Direktivet analyseras 

utifrån perspektivet av visselblåsare som en viktig samhällsfunktion men 

med behovet av att begränsa skyddet för dessa i förhållande till andra 

intressen i beaktande. Vidare ifrågasätts företagshemlighetsdirektivets 

bestämmelser om visselblåsare utifrån tidigare EU-rätt. Diskussionen 

kommer dessutom till viss del att präglas av en de lege ferenda-karaktär, det 

vill säga resonemang kring frågan om vad rätten bör vara.  

 

1.5 Disposition  

I det inledande kapitlet förklaras vilket skydd som visselblåsare har inom 

EU genom att det redogörs för relevanta föreskrifter. Jag har valt att 

redogöra för Europakonventionen samt praxis från Europadomstolen i det 

andra kapitlet istället för i det tredje för att betona Europakonventionens 

särställning inom EU och dess relevans för EU:s medlemsstater. I det tredje 

kapitlet presenteras kort Europarådet och dess förhållande till EU. Vidare 

behandlas Europarådets bestämmelser som berör visselblåsare. Fjärde 

kapitlet analyserar företagshemlighetsdirektivet. Fokus ligger på 

bestämmelserna som rör visselblåsare och i detta kapitel presenteras även 

den kritik som riktats mot bestämmelserna från olika aktörer. Därefter, i det 

avslutande kapitlet kommenteras och analyseras ovanstående utredning. 

Sammanfattat är uppsatsen indelad i tre delar: visselblåsares skydd inom EU 

innan företagshemlighetsdirektivet trädde i kraft, därefter redogörelse av 

företagshemlighetsdirektivet för att avslutningsvis i en analysdel kritiskt 

behandla hur de två första delarna korresponderar med varandra.  
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2 Visselblåsares skydd inom 
EU 

2.1 Inledning 

Ordet visselblåsare kommer från engelskans whistleblower och definieras, i 

brist på enhetlig definition inom EU, på följande sätt av Europarådet: 

 

”’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 the public or 

private sector.”14 

 

Visselblåsare skyddas inom EU dels genom EU:s stadga och 

Europakonventionen, men även genom direktiv och förordningar som 

reglerar specifika områden. Jag kommer i denna del presentera regleringen 

kring visselblåsare samt redogöra för problempunkter.   

 

2.2 Europakonventionen  

Europakonventionen är en del av EU-rätten som en allmän rättsprincip och 

medför att EU:s medlemsstater har en skyldighet att garantera vissa 

grundläggande rättigheter för de individer som befinner sig inom statens 

jurisdiktion.15 Europakonventionen har dessutom betydelse för tolkningen 

av EU-stadgan. Enligt art. 52.3 ska EU-stadgans rättighetskatalog ha samma 

innebörd och räckvidd som de rättigheter som stadgas i 

Europakonventionen. Detta innefattar Europadomstolens tolkning av 

                                                
14 Recommendation CM/Rec(2014)7 of the Committe of Ministers to member states on the 
protecting whistleblowers, Appendix, princip a.  
15 Lissabonfördraget art. 6.3.  
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konventionsrättigheterna. Stadgan är i sin tur bindande för samtliga 

medlemsstater.16 Europakonventionen har följaktligen haft stor betydelse för 

visselblåsares skydd inom EU, inte minst genom Europadomstolens praxis 

de senaste två årtiondena.  

 

2.2.1 Rätten till yttrandefrihet 

Rätten till yttrandefrihet stadgas i art. 10 Europakonventionen och är av 

betydelse för visselblåsares skydd inom EU. Rätten till yttrandefrihet är inte 

en absolut rättighet utan får under vissa förhållanden inskränkas. I andra 

stycket stadgas de krav som uppställs för att en inskränkning ska anses vara 

legitim. Den inskränkande åtgärden måste ha stöd i lag samt vara nödvändig 

i ett demokratiskt samhälle. Vidare krävs det att begränsningen sker med 

hänsyn till något av de i konventionstexten uppräknade ändamålen. Dessa är 

1) statens säkerhet, 2) den territoriella integriteten eller den allmänna 

säkerheten, 3) förebyggande av oordning eller brott, 4) skydd för hälsa eller 

moral eller någon annans goda namn och rykte eller rättigheter, 5) 

förhindrande av att förtroliga underrättelser sprids, 6) upprätthållande av 

domstolars auktoritet och opartiskhet. För visselblåsare är det främst 

skyddet av annans goda namn, rykte eller rättigheter samt förhindrandet av 

att förtroliga rykten sprids som är av betydelse i bedömningen av 

begränsningens legitimitet.17 Huruvida åtgärden ska anses vara nödvändig 

eller inte i ett demokratiskt samhälle bedöms enligt en 

proportionalitetsbedömning som jag närmare kommer att beröra under 

kapitel 2.2.2.1.  

 

Förpliktelsen att garantera yttrandefrihet är för konventionsstaten både 

negativ och positiv till sin karaktär. Detta innebär att staten själv måste avstå 

från att kränka yttrandefriheten men att staten även har en skyldighet att 

säkerställa att andra aktörer inom statens jurisdiktion inte begränsar den. 
                                                
16 Lissabonfördraget art. 6.1. 
17 Se Guja v. Moldova, [GC], no 14277/04, ECHR 2008, punkt 59, Heinisch v. Germany, 
no 28274/08, ECHR 2011, punkt 49 och Palomo Sanchez and others v. Spain [GC] no 
28955/06, 38957/06, 28959, 28964/06, ECHR 2012, punkt 68.  
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Denna uppsats berör särskilt visselblåsares yttrandefrihet i förhållande till 

privata arbetsgivare, varför statens skyldighet att säkerställa yttrandefriheten 

mellan enskilda är av dominerande betydelse. Omfattningen av denna 

förpliktelse påverkas bland annat av övervakningsmöjligheterna, vilka 

enskilda och allmänna intressen som påverkas samt de rådande 

omständigheterna i berörd medlemsstat.18 

 

Sammanfattningsvis innebär detta att medlemsstaterna har en skyldighet att 

inom sin jurisdiktion garantera att yttrandefriheten efterlevs även i 

förhållandet mellan privata arbetsgivare och dess arbetstagare.19 

 

2.2.2 Praxis från Europadomstolen  

Jag kommer nedan att redogöra för visselblåsares skydd under art. 10 

Europakonventionen. Europadomstolen har utvecklat sin syn på 

arbetstagares yttrandefrihet från en relativt negativ sådan till en successivt 

ökad tolerans.20 Många av de rättsfall som utvecklat praxisen kring 

visselblåsare rör offentliganställda och i vissa fall även avslöjanden om 

statsapparaten. De principer som härrör från dessa mål är av intresse för 

uppsatsen då de även kan appliceras på anställningsförhållanden inom den 

privata sektorn. Jag kommer i min redogörelse av Europadomstolens praxis 

ta avstamp i ett rättsfall som är grundläggande för privatanställda 

visselblåsares skydd.   

 

I Fuentes Bobo, ett avgörande från 2000, fastställde domstolen att art. 10 

Europakonventionen inte bara omfattar offentliganställda utan i vissa fall 

även privatanställdas yttrandefrihet gentemot sina arbetsgivare.21 För att 

tydliggöra genom ett exempel har alltså Tyskland, som en följd av detta 

rättsfall, en förpliktelse att säkerställa att en visselblåsare anställd på 

Volkswagen i Tyskland inte drabbas av en konventionsstridig sanktion till 
                                                
18 Larsson (2015) s. 67. 
19 Larsson (2015) s. 52; Fuentes Bobo v. Spain, no 39293/98, 29 februari 2000.  
20 Larsson (2015) s. 82.  
21 Fuentes Bobo v. Spain, no 39293/98, 29 februari 2000, punkt 38.  
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följd av ett avslöjande av fusk med, låt säga, utsläppsvärden. 

Europadomstolen fastställde följaktligen genom detta mål att rätten till 

yttrandefrihet enligt art. 10 Europakonventionen även är tillämpbar när 

förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare regleras av civilrätten.22   

 

2008 avgjordes dock det första renodlade visselblåsarfallet.23 Bakgrunden 

till detta mål var att en av de anställda på den moldaviske riksåklagarens 

pressavdelning, Guja, avslöjat innehållet i två brev som anlänt till 

riksåklagaren. Breven, som avsänts av parlamentets vice talman samt en 

viceminister, hade till syfte att obehörigen påverka riksåklagarens beslut i 

enskilda fall. Visselblåsaren identifierades vilket ledde till att han 

avskedades från sin post hos riksåklagaren. Europadomstolen kom fram till 

att avskedandet inneburit en otillåten inskränkning av visselblåsarens 

yttrandefrihet.24 Detta avgörande är av stor vikt då domstolen utarbetade sex 

principer, de så kallade Guja-principerna, som vid en begränsning av 

visselblåsares yttrandefrihet ska beaktas i proportionalitetsbedömningen av 

inskränkningen. Viktigt att notera är att medlemsstaterna åtnjuter viss frihet 

i bedömningen av huruvida en åtgärd är nödvändig eller inte.25     

 

2.2.2.1 Guja-principerna  

Jag kommer nedan att redogöra för de 6 principer som domstolen författade 

i Guja-målet. Jag kommer dessutom, inom ramen för de olika principerna, 

att väva in senare avgöranden som utvecklat rättsläget och som påverkar 

tolkningen av principerna.  

 

Princip 1 rör arbetstagarens skyldighet att söka intern rättelse innan denne 

vänder sig till allmänheten. Domstolen framhåller att avslöjanden i första 

hand, med tanke på den anställdes lojalitets- och diskretionsplikt gentemot 

arbetsgivaren, ska göras internt. Endast om ett internt avslöjande är 

                                                
22 A.dom., punkt 38.  
23 Guja v. Moldova, [GC], no 14277/04, ECHR 2008; Larsson (2015) s. 55.  
24 A.dom., punkter 9-27 samt punkt 97.  
25 Danelius (2015) s. 466.  
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uppenbart ogenomförbart, exempelvis på grund av att effektiva interna 

medel saknas, får arbetstagaren vända sig till allmänheten.26 I Heinisch, ett 

avgörande efter Guja, fastställde domstolen att ett internt avslöjande inte 

kan krävas av arbetstagaren om detta inte rimligtvis kan förväntas.27 

Principen att i första hand söka intern rättelse kan komma att påverkas av 

Europarådets rekommendation om skydd för visselblåsare, vilken kommer 

att redogöras för under kapitel 3.2. Denna kan komma att utvidga 

undantagen för när en arbetstagare kan vända sig till allmänheten.28  

 

Princip 2 behandlar vikten av allmänintresse som ligger i avslöjandet. Ju 

starkare allmänintresset är, desto mer begränsade blir möjligheterna för 

arbetsgivaren att inskränka yttrandefriheten för arbetstagaren.29 Domstolen 

har inte uttalat sig kring vad som generellt ska anses vara av allmänintresse 

men vägledning kan hämtas i flera av domstolens avgöranden. Brister inom 

vård och omsorg liksom avslöjanden kring statens maktutövande har ansetts 

vara av allmänintresse.30 Av betydelse är dessutom om avslöjandet rör ett 

för landet allmänt samhällsproblem eller utgör ett led i en pågående 

samhällsdebatt.31  

 

De avslöjade uppgifternas riktighet är av relevans för princip 3. Kraven på 

uppgifternas riktighet är enligt Larsson lågt ställda och handlar snarare om 

att uppgifterna inte ska vara grundlösa. Att uppgiftslämnaren är i god tro 

vad gäller uppgifternas riktighet är även det väsentligt. Dock bör 

visselblåsaren, om möjligt och med beaktande av omständigheterna i det 

enskilda fallet, verifiera uppgifternas tillförlitlighet. Journalister har i detta 

                                                
26 Guja v. Moldova, [GC], no 14277/04, ECHR 2008, punkt 73.  
27 Heinisch v. Germany, no 28274/08, ECHR 2011, punkt 73.  
28 Larsson (2015) s. 57.  
29 Guja v. Moldova, [GC], no 14277/04, ECHR 2008, punkt 74. 
30 Heinisch v. Germany, no 28274/08, ECHR 2011; Bucur and Toma v. Romania, no 
40238/02, 8 januari 2013.  
31 Guja v. Moldova, [GC], no 14277/04, ECHR 2008, punkt 85-87; Kudeshkina v. Russia, 
no 29492/05, 26 februari 2009, punkt 94. Jfr. Fressoz and Roire v. France, [GC] no 
29183/95 ECHR 1999-I punkt 50.  



 14 

hänseende ett större ansvar att, inom ramen för sin journalistetik, kontrollera 

uppgifter och förmedla trovärdig och riktig information.32   

 

Princip 4 behandlar vilken betydelse skada för arbetsgivaren har. I 

proportionalitetsbedömningen görs en avvägning mellan arbetsgivarens 

skada och allmänhetens intresse av avslöjandet. För företag innebär skadan 

ofta förlorat anseende men någon enhetlig bedömning av hur skada bör 

värderas har ännu inte utarbetats av domstolen.33  

 

Motivet bakom avslöjandet är även det av betydelse för bedömningen enligt 

princip 5. Är visselblåsarens främsta motiv att hämnas eller skaffa sig en 

fördel karriärmässigt kan detta påverka skyddets omfattning i negativ 

bemärkelse.34  

 

Avslutningsvis har allvaret i den sanktion som drabbat arbetstagaren 

betydelse enligt princip 6. Uppsägning har ansetts vara en allvarlig sanktion, 

men även degradering och reprimander kan anses oproportionerliga enligt 

domstolen.35  

 

Dessa principer är alltså grundpelarna för proportionalitetsbedömningen av 

begränsningen. Denna bedömning görs efter att man konstaterat att en 

inskränkning skett samt att denna har stöd i lag och kan motiveras med ett 

legitimt ändamål.  

 

Utöver denna proportionalitetsbedömning värderar domstolen vilka skäl 

som framförts av staten som grund för begränsningen i arbetstagarens 

yttrandefrihet. Dessa ska vara både relevanta och tillräckliga för att en 

legitim inskränkning ska anses föreligga.36   

 

                                                
32 Larsson (2015) s. 59ff.  
33 Ibid. s. 62.  
34 Guja v. Moldova, [GC], no 14277/04, ECHR 2008, punkt 77.  
35 Se Larsson (2015) s. 65.  
36 SOU 2014:31 s. 143.  
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Sammanfattningsvis kan konstateras att Europakonventionen är av stor 

betydelse för visselblåsares skydd inom EU samt att utvecklingen rör sig 

mot ett allt starkare skydd för anställda som rapporterar om oegentligheter 

på arbetsplatsen. Dock finns det en viss osäkerhet i tillämpningen av Guja-

principerna vilket påverkar incitamenten för visselblåsare att träda fram. 

Exempel på detta är svårigheten för visselblåsaren att på förhand bedöma 

graden av allmänintresse av ett avslöjande. Hur det aktuella företaget 

kommer att skadas av ett avslöjande är även det en bedömning som kan vara 

svår för visselblåsaren att förutse. Dessa aspekter avgör yttrandefrihetens 

gränser inom anställningsförhållandet och en osäkerhet kring dessa gränser 

kan ha en avkylande effekt på anställdas incitament att avslöja ohederliga 

förfaranden på arbetsplatsen.  

 

2.3 Specialbestämmelser kring 
visselblåsare  

Utöver Europakonventionen finns inom EU-rätten ett antal rättsakter inom 

olika rättsområden som berör skyddet för visselblåsare. Nedan kommer 

dessa att presenteras med ett klart fokus på de bestämmelser inom 

respektive rättsakt som påverkar visselblåsares skydd inom EU.  

 

2.3.1 Whistleblowingsystem 

EU:s dataskyddsdirektiv37 är av betydelse för visselblåsares skydd inom EU 

då så kallade whistleblowingsystem regleras av direktivet. Det saknas en 

allmän definition av whistleblowingsystem på EU-nivå. Datainspektionen 

definierar dock whistleblowingsystem som särskilda rapporteringskanaler 

som inrättas i syfte att underlätta för de anställda att anmäla misstänkta brott 

                                                
37 Europaparlamentet och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för 
enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter.  
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mot såväl egen uppförandekod som nationell lag.38 Dessa system är ofta 

utvecklade för att försvåra möjligheterna för arbetsgivaren eller annan att 

efterforska uppgifternas ursprung.  

 

Artikel 29-gruppen är ett rådgivande EU-organ som arbetar med att utveckla 

dataskyddssystemets tillämpningsområde. I ett yttrande från 2006 definieras 

hur whistleblowingsystem kan organiseras för att uppfylla de krav som 

dataskyddsdirektivet kräver. Trots att detta yttrande alltså inte är bindande 

för medlemsstaterna är det av betydelse för tolkningen av 

dataskyddsdirektivet och tyder på en strävan hos EU som organ att belysa 

visselblåsarfrågan.  

 

Yttrandet innehåller 8 krav som kan ställas på verksamheter som jobbar med 

whistleblowingsystem. Gruppen bedömer bland annat att de negativa 

effekterna av ett system där anonymitet erbjuds överväger de positiva 

effekterna. De hänvisar till negativa konsekvenser för klimatet på 

arbetsplatsen liksom svårigheter att utreda anklagelserna. Dessutom 

framhålls det faktum att anonymitet inom systemet inte automatiskt innebär 

att efterforskningar gällande visselblåsaren inte kan genomföras av 

arbetsgivaren.39  

 

2012 presenterade Europeiska kommissionen ett förslag, i form av en 

förordning, till en förändrad reglering av dataskyddet.40 Denna reform 

beräknas träda i kraft 2018. Det är i dagsläget oklart hur denna skulle 

komma att påverka kraven på whistleblowingsystem inom EU.41 

                                                
38 Datainspektionen: ”Vägledning för personuppgifter som hanteras i system för 
whistleblowing”, <https://www.datainspektionen.se/Documents/vagledning-
whistleblowing.pdf>, besökt 2016-04-27.  
39 Article 29 Data Protection Working Party, Opinion 1/2006, s. 10.  
40 Förslag till Europaparlamentet och rådets förordning om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter 
(allmän uppgiftsskyddsförordning), KOM(2012) 11 slutlig. 
41 SOU 2014:31 s. 133.  
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2.3.2 Finansmarknadsområdet 

2013 antogs det så kallade kapitaltäckningsdirektivet42 som innehåller 

bestämmelser som skyddar visselblåsare inom finanssektorn. Direktivet 

förpliktigar medlemsstaterna att etablera både effektiva och tillförlitliga 

kanaler för att uppmuntra rapportering av överträdelser av dels direktivet 

självt men även överträdelser av EU:s förordning om tillsynskrav för 

kreditinstitut och värdepappersföretag.43 Krav på lämpligt skydd för 

anställda som rapporterar om oegentligheter inom institutet till berörda 

myndigheter framhålls tydligt. Detta ska åtminstone bestå av skydd för den 

anställde mot repressalier, diskriminering och andra former av 

missgynnande behandling.44  

 

Vidare stadgas att en anställd som rapporterar om missförhållanden ska 

garanteras konfidentialitet, såvida inte offentliggörande krävs i enlighet med 

nationell lagstiftning för utredning eller efterföljande rättsligt förfarande. 

Skydd av personuppgifter för visselblåsare likaväl som den av 

visselblåsaren anklagade ska ske i enlighet med dataskyddsdirektivet. 

Dessutom krävs av instituten att dessa ska inrätta interna rutiner för 

rapportering, vilket ska ske genom en särskild, oberoende och självständig 

kanal.45   

 

2014 antogs dels en ny marknadsmissbruksförordning46, dels ett nytt 

marknadsmissbruksdirektiv47.  I marknadsmissbruksförordningen stadgas ett 

skydd för anställda som vill anmäla överträdelser av förordningens 

bestämmelser som är i princip identiskt med det i kapitaltäckningsdirektivet. 

                                                
42 Europaparlamentet och rådets direktiv 2013/36/EU om behörighet att utöva verksamhet i 
kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag.  
43 Europaparlamentet och rådets förordning 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och 
värdepappersföretag.  
44 Europaparlamentet och rådets direktiv 2013/36/EU om behörighet att utöva verksamhet i 
kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, art. 71.2.b.  
45 Ibid. art. 71.  
46 Europaparlamentet och rådets förordning 596/2014 av den 16 april 2014 om 
marknadsmissbruk.  
47 Europaparlamentet och rådets direktiv 2014/57/EU av den 16 april 2014 om 
straffrättsliga påföljder för marknadsmissbruk.  
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En viktig skillnad är dock att medlemsstaterna, för att öka incitamenten för 

potentiella visselblåsare att träda fram, får reglera kring ekonomiska 

incitament för de anställda som rapporterar om oegentligheter. Det krävs då 

att informationen som överlämnas är relevant, ny och att den leder till att 

någon form av åtgärd gentemot den anklagade vidtas på grund av 

överträdelse av förordningens bestämmelser. Dessutom krävs det att 

visselblåsaren varken är rättsligt eller avtalspliktigt skyldig att rapportera 

sådan information till berörda myndigheter i medlemsstaten.48 

 

                                                
48 Europaparlamentet och rådets förordning 596/2014 av den 16 april 2014 om 
marknadsmissbruk, art. 32.  
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3 Europarådet 

3.1 Inledning 

Som nämnts ovan är Europarådet inte ett organ tillhörande EU. Då alla EU:s 

medlemsstater även är medlemmar i Europarådet är dess bestämmelser 

kring visselblåsare av intresse för min utredning. Europarådet har som syfte 

att verka för grundläggande fri- och rättigheter samt att verka för att 

rättsstatens principer efterlevs.49 Detta är syften som gjort att de i flera 

rättsakter berört vikten av visselblåsares skydd. Den rekommendation om 

skydd för visselblåsare som Europarådets ministerkommitté antog 2014 är 

av särskilt intresse och kommer att presenteras nedan tillsammans med 

Europarådets övriga akter som berör visselblåsare.  

 

3.2 Europarådets rekommendation om 
skydd för visselblåsare 

Europarådets rekommendation om skydd för visselblåsare är inte bindande 

för dess medlemsstater men kommer att påverka skyddet för visselblåsare 

inom EU då den troligen kommer att tillmätas betydelse som källa i 

Europadomstolens avgöranden, som i sig är en del av EU-rätten.50  

 

Syftet med rekommendationen är att få Europarådets medlemsstater att 

genomföra reformer som underlättar för visselblåsare att rapportera och 

avslöja oegentligheter som ligger i det allmänna intresset. En omfattande 

och sammanhållen ansats rekommenderas i form av reglering i nationella 

regelverk, institutionella ramverk samt kollektivavtal.51 Vad som ligger i det 

                                                
49 Europarådets stadga av den 5 maj 1949, art 3.  
50 Lissabonfördraget 6.3; Larsson (2015) s. 80f. 
51 Recommendation CM/Rec(2014)7 of the Committe of Ministers to member states on the 
protecting whistleblowers, Explanatory memorandum, princip 7.  
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allmänna intresset är upp till varje medlemsstat att definiera men 

avslöjanden av lagbrott, risker för enskildas hälsa och liv, kränkningar av 

mänskliga rättigheter samt risker för miljön är intressen som enligt 

rekommendationen bör inkluderas.52  

 

Den krets som omfattas av rekommendationen är brett definierad. Anställda 

inom både den offentliga och privata sektorn bör omfattas oberoende av 

anställningsförhållande och oavsett om personen i fråga uppbär lön eller 

inte.53 Kanaler för rapportering är enligt rekommendationen intern 

rapportering, anmälan till myndighet eller avslöjande till allmänheten. 

Någon hierarki mellan de tre kanalerna stadgas inte men de två första 

kanalerna bör enligt rekommendationen i första hand uppmuntras.54  

 

Visselblåsares skydd består av att den anställde som rapporterar 

missförhållanden inte ska drabbas av repressalier från arbetsgivaren. 

Repressalier omfattar uppsägning och avskedande, degradering, 

disciplingrundad omplacering, förlorade befordringsmöjligheter, 

bestraffande löneavdrag, kränkande särbehandling eller annan straffande 

eller diskriminerande behandling.55 I frågan om repressalier förekommit 

eller inte ligger bevisbördan hos arbetsgivaren.56 Vidare har den anställde en 

rätt att få vara anonym samt att få sin identitet skyddad.57 Av intresse är 

även att arbetsgivaren inte ska kunna avtala bort den anställdes möjlighet att 

slå larm och inte heller avtala bort skyddet för visselblåsare.58 

 

Så länge visselblåsaren har rimliga grunder att tro att de uppgifter som 

rapporteras eller avslöjas är korrekta bör skyddet bestå oavsett om det sedan 

visar sig att en fara för det allmänna intresset inte realiserats eller 

omständigheterna inte var så allvarliga som visselblåsaren förutsatt.59 

                                                
52 Ibid. princip 2.  
53 Ibid. princip 3.  
54 Ibid. princip 17.   
55 Ibid. princip 21. 
56 Ibid. princip 25.  
57 Ibid. princip 18. 
58 Ibid. princip 11. 
59 Ibid. princip 22.  
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Avslutningsvis kan konstateras att det är ett gediget skydd för visselblåsare 

som rekommenderas. Inställningen till visselblåsare är positiv och särskilt 

framhålls visselblåsares funktion som varningsklocka.60 Samtidigt får inte 

glömmas att rekommendationen inte är bindande för Europarådets 

medlemsstater. Som nämnts ovan kan dock principerna i rekommendationen 

påverka Europadomstolens praxis och eventuellt även leda vägen för nya 

rättsakter på området från Europarådet likaväl som från EU.  

 

3.3 Europarådets parlamentariska 
församlings resolution om skydd för 
visselblåsare  

Resolutionen om skydd för visselblåsare antogs av Europarådets 

parlamentariska församling 2010 i ett led att bekämpa korruption och 

misskötsel i både den offentliga och privata sektorn.61 Resolutionen 

uppmanar medlemsstaterna att se över sin nationella lagstiftning på området 

och hänvisar därefter till ett antal principer som bör beaktas i 

lagstiftningsarbetet.  

 

Enligt dessa principer ska de nationella ramverken skydda visselblåsare som 

i god tro anmäler lagbrott som påverkar eller hotar liv, hälsa, frihet eller 

andra legitima intressen som kunder, anställda, aktieägare eller 

skattebetalare har.62 Vidare bör lagstiftningen uppmuntra företagsledningar 

att inrätta interna kanaler för visselblåsning, där alla anställda som lämnat 

information i god tro ska skyddas från repressalier.63 Vid avslöjanden till 

media eller annan extern kanal ska visselblåsare skyddas då det saknas 

                                                
60 Ibid. introduction punkt 1-15.  
61 Resolution 1729 (2010) of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on 
protection of whistleblowers, stycke 1.  
62 Ibid. stycke 6.1.1. 
63 Ibid. stycke 6.2.1. samt stycke 6.2.2. 
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interna procedurer eller dessa inte kan anses vara effektiva.64 En intressant 

princip i resolutionen är dessutom att den nationella lagstiftningen ska öka 

risken för att den som vidtar repressalier mot en visselblåsare själv ska bli 

föremål för sanktioner, exempelvis uppsägning.65 Europadomstolen tog 

resolutionen i beaktande i målet Heinisch, en tydlig indikator på dess 

relevans.66  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att resolutionen uppmärksammar det 

faktum att visselblåsare ofta associeras med illojalitet och svek samt att 

visselblåsare på grund av detta i kombination med rädsla för sanktioner och 

det faktum att anmälningar sällan följs upp väljer att inte blåsa i visslan. 

Detta vill Europarådets parlamentariska församling genom resolutionen 

motverka.67  

 

3.4 Specialbestämmelser kring 
visselblåsare 

Utöver Europarådets rekommendation och resolution som specifikt 

behandlar visselblåsares skydd berörs visselblåsare även av andra rättsakter 

från Europarådet. Dess konventioner om korruption kommer presenteras 

nedan med fokus på de bestämmelser som påverkar visselblåsare.  

 

3.4.1 Europarådets konventioner om korruption  

Europarådets konventioner om korruption består av en straffrättslig och en 

civilrättslig sådan. Den straffrättsliga konventionen om korruption68 är av 

betydelse för visselblåsare som avslöjar korruptionsbrott för berörda 

                                                
64 Ibid. stycke 6.2.3. 
65 Ibid. stycke 6.2.6.  
66 Heinisch v. Germany, no 28274/08, ECHR 2011, punkt 37.  
67 Resolution 1729 (2010) of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on 
protection of whistleblowers, stycke 2 samt stycke 7.  
68 Council of Europe, Criminal Law Convention on Corruption, 27.I.1999. 
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myndigheter då de omfattas av bestämmelsen om skydd av vittnen som 

samarbetar med rättsvårdande myndigheter. Dessa ska av medlemsstaterna 

garanteras ett skydd från hot och påtryckningar på ett lämpligt och effektivt 

sätt.69  

 

Den civilrättsliga konventionen om korruption70 behandlar det 

arbetsrättsliga skydd som visselblåsare som avslöjar korruption omfattas av. 

Parterna till konventionen ska i sin nationella rätt garantera varje 

arbetstagare som har skälig anledning att misstänka korruption och som 

anmäler detta i god tro till berörda myndigheter lämpligt skydd mot 

oberättigade påföljder. Detta skydd gäller alltså inte anställda som avslöjar 

korruption till media, utan enbart till berörda myndigheter. Skyddet omfattar 

såväl offentliganställda som privatanställda.71 Den förklarande rapporten 

identifierar oberättigade påföljder såsom uppsägning, degradering eller 

andra ageranden som leder till att framsteg i karriären begränsas för den 

anställde.72 

 

I dagsläget har 22 av EU:s 28 medlemsstater ratificerat den civilrättsliga 

konventionen om korruption och 27 av EU:s 28 medlemsstater har 

ratificerat den straffrättsliga konventionen om korruption.73   

 

 

                                                
69 Ibid. art. 22.   
70 Council of Europe, Civil Law Convention on Corruption, 4.XI.1999.   
71 Ibid. art. 9; Larsson (2012) s. 22.  
72 Council of Europe, Civil Law Convention on Corruption, Explanatory Report, p. 69.  
73 Chart of signatures and ratifications of treaty 174; Chart of signature and ratifications of 
treaty 173.   
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4 Företagshemlighetsdirektivet 

4.1 Inledning 

Den 14 april i år klubbade Europaparlamentet igenom ett direktiv om skydd 

av företagshemligheter.74 Enligt en empirisk studie som kommissionen låtit 

Baker & McKenzie utföra är företagshemligheter en mycket värdefull 

tillgång för företag inom EU.75 Syftet med direktivet är att stärka och 

förbättra villkoren för innovativ affärsverksamhet inom EU, vilket i sin tur 

beräknas öka sysselsättningen liksom förbättra unionens konkurrenskraft.76 

Företagshemligheter faller utanför de konventionella 

immaterialrättigheterna såsom patent, varumärken och mönster och har inte 

tidigare skyddats inom EU. Företagshemligheter kan exempelvis bestå av 

information om kunder och leverantörer, affärsplaner eller företagsstrategier 

och skyddas nu på EU-nivå genom det nya företagshemlighetsdirektivet.77  

 

Direktivet fastställer regler som ska skydda mot olagligt anskaffande, 

utnyttjande och röjande av företagshemligheter. Företagshemligheter 

definieras som information som är hemlig och därför är av kommersiellt 

värde samt att innehavaren av företagshemligheten vidtagit rimliga åtgärder 

för att hålla informationen hemlig.78 Begreppet kommer att närmare 

behandlas under kapitel 4.2.  

 

Direktivet definierar vad som ska anses vara olagligt anskaffande, 

utnyttjande och röjande samt vilka påföljder, förfaranden och rättsmedel 

                                                
74 Förslag till Europaparlamentet och rådets direktiv om att skydda know-how och 
företagsinformation som inte röjts från att olagligen anskaffas, utnyttjas eller röjas, 
KOM(2013) 813 slutlig.  
75 Commission Staff Working Document Impact Assesment, SWD(2013) 471 final, annex 
7.1.  
76 Förslag till Europaparlamentet och rådets direktiv om att skydda know-how och 
företagsinformation som inte röjts från att olagligen anskaffas, utnyttjas eller röjas, 
KOM(2013) 813 slutlig, skäl 2.    
77 Ibid. Bakgrund till förslaget.  
78 Ibid. art. 1 och art. 2.1.  
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som ska vara konsekvensen av ett sådant handlande. En sådan påföljd är att 

intrångsgöraren på begäran av den skadelidande parten ska betala 

skadestånd till denne som står i proportion till skadan. Vid fastställandet av 

skadeståndet ska ekonomiska faktorer såsom exempelvis utebliven vinst 

beaktas.79 Enligt direktivet kan även andra påföljder åläggas intrångsgöraren 

om denne inte rättar sig efter direktivet. Dessa ska vara ändamålsenliga, 

proportionerliga och avskräckande.80 

 

För visselblåsare är direktivet relevant dels för att avslöjanden kan tänkas 

innebära överträdelse av direktivets bestämmelser men även för att 

direktivet innehåller ett undantag för visselblåsare. Innebörden av detta 

undantag kommer att behandlas utförligt under kapitel 4.3.  

 

4.2 ”Företagshemligheter” 

Som nämnts ovan definieras företagshemligheter som information som är 

hemlig och av den anledningen är av kommersiellt värde. Med hemlig 

menas att informationen varken är allmänt känd eller lättillgänglig för den 

krets av individer som normalt handskas med den information som avses. 

Dessutom uppställs ett krav på att innehavaren av företagshemligheten 

vidtagit rimliga åtgärder för att hålla informationen hemlig med beaktande 

av omständigheterna i det enskilda fallet.81  

 

Begreppet är brett definierat och mycket information inom ett företag kan 

tänkas omfattas av direktivets skydd. För att belysa detta kan en jämförelse 

med definitionen av företagshemligheter i den svenska lagen om skydd för 

företagshemligheter göras.82  

 

                                                
79 Ibid. art. 13.  
80 Ibid. art. 15.  
81 Ibid. art. 2.  
82 Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter. 
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”Med företagshemlighet avses i denna lag sådan information om 

affärs- eller driftförhållanden i en näringsidkares rörelse som 

näringsidkaren håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra 

skada för honom i konkurrenshänseende.”83 

 

Det kan konstateras att definitionen ovan innehåller fler rekvisit som måste 

uppfyllas för att informationen i fråga ska anses falla under begreppet 

företagshemligheter. Detta innebär att definitionen av företagshemligheter är 

snävare i den svenska lagen än i direktivet. Jämförelsen är enbart ägnad att 

visa på hur en alternativ och mer avgränsad definition av begreppet kan vara 

utformad.  

 

Direktivet har även kritiserats i olika europeiska medier och många 

journalister har uttryckt oro inför vad de anser är ett bristande skydd för 

både journalister och visselblåsare. Definitionen av företagshemligheter har 

kritiserats för att vara oprecis vilket resulterar i att det blir alltför lätt för 

företag att klassa information som företagshemligheter. Detta leder i sin tur 

till en ökad risk för visselblåsare och journalister att ställas inför rätta under 

direktivets bestämmelser.84  

 

Sammanfattningsvis innebär den breda begreppsbestämningen en risk för att 

anställdas avslöjanden av skumraskaffärer definieras som 

företagshemligheter och följaktligen anses olagliga enligt direktivets 

bestämmelser.  

 

4.3 Undantag för visselblåsare  

I preambeln till företagshemlighetsdirektivet betonas vikten av att direktivet 

inte inskränker yttrandefriheten och inte heller begränsar visselblåsares 

                                                
83 Ibid. 1§ 1st.  
84 Jfr Clas Svahn ”Kritik mot hur EU ska stärka skyddet för visselblåsare” DN Nyheter,  
< http://www.dn.se/nyheter/sverige/kritik-mot-hur-eu-ska-starka-skyddet-for-
visselblasare/>, besökt 2016-04-27.  
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verksamhet.85 Undantaget för visselblåsare innebär att medlemsstaterna ska 

säkerställa att direktivets åtgärder, förfaranden och rättsmedel inte tillämpas 

i de fall där anskaffandet, utnyttjandet eller röjandet av företagshemligheten 

sker i ett led att avslöja menligt agerande, oegentligheter eller olaglig 

verksamhet. Detta förutsatt att agerandet var nödvändigt för ett sådant 

avslöjande och att visselblåsaren agerat i det allmännas intresse.86 Är 

samtliga rekvisit uppfyllda ska anskaffandet, utnyttjandet eller röjandet av 

företagshemligheten anses laglig.  

 

Även journalister skyddas av ett undantag i direktivets bestämmelser. Att på 

ett legitimt sätt utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet föranleder 

inte ansvar enligt direktivet.87 Detta undantag för yttrande- och pressfrihet 

har självklart en effekt även för visselblåsare. Dock får undantaget utformat 

för visselblåsare anses vara lex specialis.  

 

Undantaget för visselblåsare är, som nämnts ovan, enbart tillämpligt om 

agerandet är nödvändigt för att avslöja menligt agerande, oegentligheter 

eller olagligt verksamhet. Utöver detta ska visselblåsaren agerat i det 

allmännas intresse för att undantaget ska vara tillämpligt.88 Bedömningen av 

huruvida agerandet var nödvändigt och i det allmännas intresse kan vara 

svår att förutse. Dessutom är bevisbördan för dessa två rekvisit placerade på 

visselblåsaren. Det är följaktligen visselblåsaren som ska styrka att dennes 

agerande skett i det allmännas intresse och att det dessutom var nödvändigt.      

 

Max Andersson, EU-parlamentariker för Miljöpartiet, uttrycker stark oro 

inför det nya direktivet. Han anser att skyddet för visselblåsare måste bli 

bättre. Han påpekar även att den otydliga definitionen av 

företagshemligheter är problematisk med hänvisning till att insynen i företag 

som en konsekvens av den breda definitionen kan komma att bli minimal. 

                                                
85 Förslag till Europaparlamentet och rådets direktiv om att skydda know-how och 
företagsinformation som inte röjts från att olagligen anskaffas, utnyttjas eller röjas, 
KOM(2013) 813 slutlig, preambeln p. 12.  
86 Ibid. art. 4(2)b.  
87 Ibid. art. 4(2)a.  
88 Ibid. art. 4(2)b.  
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Undantaget för visselblåsare anser Andersson är svagt då skyddet endast 

gäller efter att en rättstvist inletts. Dessutom är bevisbördan, då 

visselblåsaren själv måste styrka att avslöjandet skett för allmänhetens 

bästa, enligt Andersson problematisk.89   

 

Samtidigt finns det andra som ser på undantagsbestämmelsen som ett fullt 

acceptabelt skydd för visselblåsare inom EU. Jytte Guteland, EU-

parlamentariker för Socialdemokraterna anser att undantaget för 

visselblåsare i direktivet innebär att anställda som blåser i visslan får ett 

förstärkt skydd. Hon påpekar dock att arbetet med att stärka skyddet för 

visselblåsare bör fortsätta.90 

 

Undantaget får sammanfattningsvis anses vara kontroversiellt i förhållande 

till sitt syfte att skydda visselblåsare inom EU. Detta visar de kraftiga 

reaktioner som företagshemlighetsdirektivet bemötts av i media.  

                                                
89 Max Andersson: ”EU banar väg för fler företagshemligheter”, SVT Nyheter Opinion,  
<http://www.svt.se/opinion/eu-banar-vag-for-fler-foretagshemligheter>, besökt 2016-05-
07.  
90 Clas Svahn: ”Bättre skydd för visselblåsare” DN Nyheter,  
<http://www.dn.se/nyheter/sverige/battre-skydd-for-visselblasare/>, besökt 2016-05-07.  
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5 Analys  

Visselblåsares skyddas inom EU av art. 10 Europakonventionen och 

Europadomstolens praxis, art. 11 EU-stadgan samt direktiv och förordningar 

som behandlar specifika områden såsom personuppgiftshantering och 

finansmarknadsområdet. Dessutom har Europarådet med en 

rekommendation och resolution som behandlar visselblåsare visat på en 

strävan att öka incitamenten för potentiella visselblåsare att träda fram vilket 

till viss del även återspeglas i dess konventioner om korruption.  

 

Utvecklingen av Europadomstolens praxis samt det faktum att de rättsakter 

som jag presenterat ovan är författade under de senaste årtiondena tyder på 

att utvecklingen rör sig i en riktning som för visselblåsare är positiv. 

Samtidigt finns inget övergripande bindande på EU-nivå och Europarådets 

rekommendation och resolution är inte heller de bindande. Detta tyder på att 

EU:s medlemsstater inte varit redo att med bindande verkan på ett 

övergripande plan skydda visselblåsare inom EU. Samtidigt synes en 

strävan från både EU och Europarådet att förstärka incitamenten för 

visselblåsare att träda fram och stärka skyddet för visselblåsare såväl arbets- 

som straffrättsligt. Denna strävan manifesteras i de bestämmelser som 

skyddar visselblåsare inom finansmarknadsområdet samt de principer som 

utarbetats kring whistleblowingsystem. Den utveckling av praxis kring art. 

10 Europakonventionen, rätten till yttrandefrihet, som Europadomstolen 

bidragit med är även den en tydlig indikator på att visselblåsare ses som en 

viktig samhällsfunktion.  

 

Även i företagshemlighetsdirektivet manifesteras denna vilja att trygga 

visselblåsares yttrandefrihet genom att dessa undantas från direktivets 

åtgärder, förfaranden och rättsmedel. Samtidigt är den vaga definitionen av 

företagshemligheter liksom undantagets uppbyggnad där bland annat 

visselblåsaren bär bevisbördan, aspekter som kan tyda på att man inte varit 
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redo att låta skyddet för visselblåsare väga tyngre än skyddet av 

företagshemligheter.   

 

Den juridiska avvägningen mellan skyddet av företagshemligheter och 

skyddet för visselblåsare bygger på ett antal aspekter som ska vägas mot 

varandra. Ett effektivt skydd av företagshemligheter bidrar till tillväxt och 

ökad konkurrenskraft vilket i sin tur leder till fler jobb inom EU och en 

välmående ekonomi. Ett effektivt skydd för visselblåsare stärker en viktig 

samhällsfunktion, den att avslöja oegentligheter och ställa såväl företag som 

statliga organ till svars för kriminella eller omoraliska ageranden. Detta är 

viktigt för demokratin och rättsstaten. Dessutom kan avslöjanden eller 

rapportering av visselblåsare innebära att ageranden upphör i ett tidigare 

skede än vad som annars varit fallet. Detta kan, ur ett ekonomiskt perspektiv 

likaväl som för miljön, i form av skademinimering vara positivt för 

samhället i stort men även för företagen själva. Inom vissa 

samhällsfunktioner kan visselblåsning även leda till att liv kan räddas, som 

exempelvis när man reagerar på missförhållanden inom sjukvården eller 

rapporterar kring säkerhetsbrister.  

 

Vidare finns det frågor som allmänheten har ett legitimt intresse av att bli 

informerade om, där eventuell skada för företag och dess 

företagshemligheter får ge vika för allmänintresset. En sådan uppfattning får 

antas ligga bakom undantaget för visselblåsare i direktivet. Dock uppstår 

problem då syftet med direktivet är att skapa en, för medlemsstaterna, 

gemensam bas för skyddet av företagshemligheter. Detta syfte är ett annat 

än syftet att skydda visselblåsare. Avvägningen mellan dessa intressen har 

resulterat i undantaget för visselblåsare. Detta skydd, med beaktande av den 

vaga definitionen av företagshemligheter i förening med tillämpningen av 

undantaget där prövning inte kan ske förrän i efterhand och där bevisbördan 

är placerad på visselblåsaren, är utifrån visselblåsares perspektiv 

ofullständigt. Som en konsekvens av rädsla för ofantliga skadestånd eller 

andra påföljder påverkar detta självklart incitamenten för potentiella 

visselblåsare att träda fram samt innebär en risk för att den grävande 
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journalistiken hämmas. Samtidigt måste hänsyn tas till att två intressen står 

mot varandra. Detta kräver att en avvägning görs mellan skyddsintressena 

vilket i sin tur innebär att ingen av dem kan få ett absolut skydd. Detta 

dilemma ges uttryck för i den kritik som företagshemlighetsdirektivet möts 

av.     

 

Kritik har framförts mot att visselblåsaren bär bevisbördan för att agerandet 

skett i det allmännas intresse och var nödvändigt. Dock kan alternativet, det 

att arbetsgivaren ska styrka att visselblåsarens agerande inte skett i det 

allmännas intresse och inte var nödvändigt, anses konstlat och onaturligt.  

 

Min uppfattning är att den vaga definitionen av företagshemligheter utgör 

det mest problematiska med direktivet. Att en stor del av företagens 

information klassificeras som företagshemligheter kan leda till ökat 

hemlighetsmakeri. Detta begränsar den rätt till information om 

skumraskaffärer som allmänheten har. Dessutom riskerar en alltför bred 

definition att vara oprecis vilket utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv är 

negativt. Förutsebarhet och enhetlighet i rättstillämpningen är mycket 

viktigt. En vag definition innebär ett problem inte bara för potentiella 

visselblåsare utan även för företagen själva. Att göra definitionen av 

företagshemligheter snävare och därigenom klarare är önskvärt, dels för att 

öka rättssäkerheten men även för att förhindra att företagen klassar för 

mycket information som företagshemligheter. Ökat hemlighetsmakeri 

riskerar att skapa en grogrund för just oegentligheter och missförhållanden, 

detta som en konsekvens av minskad transparens för allmänheten vad gäller 

företagens ageranden. 

 

Samtidigt kan företagshemlighetsdirektivet inte anses stå i strid mot 

Europadomstolens praxis eller rättsakter av EU på området. Undantaget i 

direktivet tyder snarare på en medvetenhet om rådande rättsläge gällande 

skyddet för visselblåsare. Europakonventionen och undantaget i 

företagshemlighetsdirektivet är två parallella skydd för visselblåsare inom 
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EU. Att dessa två regleringar inte avviker alltför mycket från varandra är 

dock önskvärt.  

   

Vidare kan Europarådets rekommendation om skydd för visselblåsare antas 

ha betydelse för Europadomstolens tolkning av art. 10 Europakonventionen. 

Med tanke på det gedigna skydd som rekommenderas kan Guja-principerna 

utvecklas i en riktning som innebär ett förstärkt skydd för arbetstagare som 

slår larm. Hur länge undantaget i företagshemlighetsdirektivet kan anses 

hålla jämn takt med det skydd som kommer att utvecklas för visselblåsare 

enligt Europakonventionen är som en konsekvens av detta i dagsläget oklart. 

 

Företagshemlighetsdirektivet är, trots brister, positivt för visselblåsare inom 

EU i jämförelse med att det skulle vara fortsatt oreglerat kring området. 

Många av EU:s medlemsländer har redan bestämmelser i civil- eller 

strafflag som berör företagshemligheter. Företagshemlighetsdirektivets 

undantag för visselblåsare kan i länder där reglering kring visselblåsare 

saknas innebära ett förstärkt skydd.  

 

Avslutningsvis kan konstateras att det finns sociala och kulturella attityder 

som motarbetar och hämmar potentiella visselblåsare. Detta 

uppmärksammas bland annat i Europarådets parlamentariska församlings 

resolution om skydd för visselblåsare. Att EU på ett tydligt och handfast sätt 

jobbar för att motverka dessa attityder är viktigt ur ett perspektiv av 

visselblåsare som en viktig samhällsfunktion då visselblåsare kan belysa 

likaväl som motverka samhällsproblem. Privatanställda som blåser i visslan 

är viktiga för insynen i hur verksamheter bedrivs. Detta bidrar till 

konsumentskydd, rättvis konkurrens och att affärsverksamheter regleras på 

rätt sätt utifrån finansiella, fiskala och miljömässiga perspektiv. 

 

Min slutsats är, baserat på analysen ovan, att det inte föreligger en 

diskrepans mellan tidigare EU-rätt på området och 

företagshemlighetsdirektivet. Vad gäller avvägningen mellan skyddet av 

företagshemligheter och skyddet för visselblåsare är den vaga definitionen 
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av företagshemligheter problematisk ur ett rättssäkerhetsperspektiv men 

även ur perspektivet av visselblåsare som en vital samhällsfunktion. 

Undantaget för visselblåsare i direktivet ger inte ett absolut skydd – en 

naturlig konsekvens av att två intressen ska beaktas. Ett mer effektivt 

konstruerat skydd, om än önskvärt utifrån en visselblåsares perspektiv, 

riskerar att underminera skyddet av företagshemligheter och leda till en 

olämplig avvägning där båda intressen inte beaktas.  
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