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Förkortningar 
AD – Arbetsdomstolen 

ABPU-10 – Allmänna bestämmelser om personaluthyrning 2010 
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Sammanfattning 
I denna uppsats behandlas Lagen (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för            

arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden och hur den tillämpas på inhyrda             

arbetstagare. Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för hur inhyrda arbetstagare             

påverkas av den nya lagstiftningen och hur andra rättskällor kan komma att påverkas av              

lagens uppkomst. Detta för att se hur skyddet för inhyrda arbetstagare kan uppnås genom              

andra medel än visselblåsarlagen. I uppsatsen har vi valt att använda oss av den traditionella               

rättsdogmatiska metoden. Genom denna metod har vi undersökt gällande rättskällor för att            

tolka och tillskansa oss en förståelse över hur lagens tillämpning kan komma att se ut i                

framtiden. Detta för att se hur det faktiska skyddet just nu ser ut för inhyrda arbetstagare som                 

slår larm i inhyrarens verksamhet. Vi har valt att avgränsa oss till att endast beröra tjänstemän                

och därför exkluderat arbetare i denna uppsats. Vi har använt oss av befintligt material som               

varit tillgängligt för oss, bland annat förarbeten till flertalet lagar, däribland Lagen (2018:558)             

om företagshemligheter. Vi har även använt oss av avhandlingar, aktuella kollektivavtal och            

övrig doktrin som skrivits i ändamålet att beröra visselblåsning på den svenska            

arbetsmarknaden.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Lagen (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om             

allvarliga missförhållanden (hädanefter kallad för visselblåsarlagen), trädde i kraft den första           

januari 2017. Lagens ändamål är enligt propositionen att ge arbetstagaren ett förstärkt skydd             1

mot arbetsgivarens repressalier, då arbetstagaren slår larm om allvarliga missförhållanden i           

arbetsgivarens verksamhet. Före lagens ikraftträdande fanns det inte någon särskild,          

heltäckande skyddsreglering för visselblåsare på den svenska arbetsmarknaden. I         2

propositionen till visselblåsarlagen framgår det att Regeringens avsikt med den nya           

lagstiftningen är att skapa en skyddsreglering för samtliga arbetstagare, även inhyrda, i såväl             

offentlig som privat sektor. När vi har studerat lagens förarbeten har vi funnit ett hål i den                 3

nya lagstiftningen vad gäller skyddet för inhyrda arbetstagare. Detta är något som            

uppmärksammas i lagens förarbeten och har även noterats av skribenter i den juridiska             

tidskriften Ny Juridik. För att ge läsaren en praktisk kontext till problemet, kommer vi genom               4

ett fiktivt typexempel att illustrera på vilket sätt den nya lagstiftningen kan ge upphov till               

problem med inverkan på bemanningsbranschens trepartsförhållande. 

1.2 Definitioner 

Inhyrda arbetstagare: 

Med inhyrda arbetstagare avses en arbetstagare som är anställda av bemanningsföretag i syfte             

att hyras ut till kundföretag för arbete under kundföretagets kontroll och ledning. 

 

Bemanningsföretag: 

Med bemanningsföretag avses en fysisk eller juridisk person som har arbetstagare anställda i             

syfte att hyra ut dessa till kundföretag för arbete under kundföretagets kontroll och ledning. 

1 SFS 2016:749. Lag om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga 
missförhållanden. 
2 Prop. 2015/16:128. Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga 
missförhållanden. s 10.  
3 Prop. 2015/16:128, s 1.  
4 Ericson, Bo & Ask, Henric. Visselblåsarlagen. Ny Juridik. Nr 1. 2018. 
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Inhyrare: 

Med inhyrare, tillika kundföretag, avses en en fysisk eller juridisk person för vilken och              

under vars kontroll och ledning arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag arbetar. 

1.3 Ett fiktivt typexempel 

Jesper arbetar som verksamhetskonsult och har sedan sin examen vid LTH varit anställd hos              

bemanningsföretaget Clown Consulting (CLOWCO). För tillfället är Jesper uthyrd till ett           

mindre svenskt företag som utvinner mineraler utomlands. Mineralföretaget har sedan sitt           

bildande köpt in konsultuppdrag från CLOWCO och har därmed blivit en av            

bemanningsföretaget viktigaste kunder. Efter år av slit är det äntligen Jespers tur att ansvara              

för ett nytt uppdrag hos mineralföretaget. För att få det prestigefyllda uppdraget tvingas Jesper              

lova sin chef att han, som chefen uttrycker det: “inte ska sjabbla till något”. Konsultuppdraget               

hos mineralföretaget går inledningsvis som på räls för Jesper. En arbetsdag då Jesper går              

igenom en av mineralföretagets rapporter upptäcker han att företaget verkar ha kopplingar till             

kriminell verksamhet. Jesper begär därför ett möte med mineralföretagets chefsjurist, som han            

vill informera om sin upptäckt. Chefsjuristen invänder och menar att uppgifterna ur rapporten             

som Jesper läst förmodligen inte stämmer, men att hon skall undersöka saken. Tiden går och               

uppdraget fortsätter för Jesper, men han märker att mineralföretaget fortfarande förefaller ha            

kopplingar till kriminell verksamhet. Någon dag senare träffar Jesper en gammal vän, Niklas,             

över en lunch. Niklas arbetar som advokat och Jesper känner sig därför manad att fråga sin                

vän hur han skall agera gällande sin upptäckt om mineralföretagets kriminella kopplingar.            

Vännen nämner då för Jesper att det sedan en tid tillbaka finns en ny nationell lagstiftning                

som skall skydda visselblåsare. Vännen förklarar att en arbetstagare som larmar om            

missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet blir skyddad mot arbetsgivarens repressalier.         

Niklas tillägger att han själv ännu inte hunnit befatta sig med den nya lagstiftningen och att                

han därmed inte känner till alla detaljer. Trots det tycker Jesper att det vännen berättar låter                

vettigt. Innan de skiljs åt lovar Niklas att han skall sätta sig in i den nya lagstiftningen så fort                   

han får tid och sedan återkomma med råd, om Jesper skulle vilja agera gentemot              

mineralföretaget. Dagarna går, men Niklas återkommer inte trots Jespers många påminnelser.           

Jesper blir otålig och bestämmer sig till slut för att ta saken i egna händer. Han tar kontakt                  
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med en av landets större dagstidningar för att anonymt informera om oegentligheterna i             

mineralföretagets verksamhet. Morgonen därpå vaknar Jesper till tonerna av arbetstelefonens          

ringsignal. Det är Jespers chef på CLOWCO som ringer. Chefen beordrar Jesper att så fort               

som möjligt infinna sig på kontoret. Väl inne på kontoret möts Jesper av chefen och               

bemanningsföretagets personalansvariga. Rytande och illröd i ansiktet förklarar chefen för          

Jesper att mineralföretaget på grund av en läcka, som de menar är Jesper, nu vill avbryta alla                 

affärsförbindelser med CLOWCO. Chefen menar att Jesper har stuckit dolken i ryggen på sin              

arbetsgivare. Chefen förklarar att mineralföretaget, på grund av Jespers handlande, inte längre            

kommer vända sig till CLOWCO för framtida konsulttjänster. Chefen ger Jesper ett            

ultimatum: han skall på egen begäran omedelbart lämna sin anställning, annars kommer            

bolaget avskeda honom och yrka på skadestånd. Jesper söker därefter återigen upp Niklas,             

Jesper förklarar nu för Niklas vad som hänt och frågar hur han nu skall agera. Arbetsgivaren                

kan ju inte avskeda honom hursomhelst, för han är väl skyddad av den nya visselblåsarlagen,               

eller i alla fall av LAS? Niklas förklarar för Jesper att han nu har hunnit sätta sig in i den nya                     

lagstiftningen och tycker sig förstå att den endast skyddar mot samma part som larmet avser.               

Niklas förtydligar att Jesper enligt visselblåsarlagen skyddas mot mineralföretagets         

repressalier, men att han däremot inte har något skydd mot bemanningsföretagets repressalier.            

Innan de lägger på lovar Niklas Jesper att han kommer ställa upp som juridiskt ombud, ifall                

Jesper vill ta striden med arbetsgivaren. För något typ av skydd måste det väl ändå finnas för                 

en sådan som Jesper…? 

1.4 Syfte och frågeställning 

Som blivande personalvetare besitter vi ett intresse för bemanningsbranschen och hur den            

regleras på den svenska arbetsmarknaden. Visselblåsning har på senare år även tagit större             

plats i media, med fall såsom Macchiarini-skandalen , “Panama Papers” och den nyligen            5 6

uppmärksammade penningtvättsskandalen i Danske Bank. Regeringens syfte med den nya          7

visselblåsarlagen är, som tidigare nämnts, att förstärka skyddet för visselblåsare mot           

5 Lindquist, Bo. Visselblåsare straffades – de ansvariga jobbar vidare. Forskning och Framsteg. 25-09-18 
https://fof.se/tidning/2018/8/artikel/visselblasarna-straffades-de-ansvariga-jobbar-vidare (hämtad 27/11/18) 
6 Svensson, Frida. Detta behöver du veta om Panamaläckan. Svenska Dagbladet. 04-04-16 
https://www.svd.se/detta-behover-du-veta-om-panama-lackan (hämtad 27/11/18) 
7 Lindgren, Martin. Detta har hänt Penningtvättsskandalen på Danske Bank. Dagens Industri. 19-09-18. 
https://www.di.se/nyheter/detta-har-hant-penningtvattskandalen-pa-danske-bank/ (hämtad 27/11/18) 
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arbetsgivarens repressalier. Vi valde därför att undersöka hur skyddet ser ut för inhyrda             8

arbetstagare som larmar om allvarliga missförhållanden i inhyrarens verksamhet, efter          

tillkomsten av den nya skyddslagstiftningen. Därmed har vi tagit, vad vi anser vara, två              

relevanta ämnesområden och kombinerat dessa – vilket har resulterat i ämnet för vår uppsats.              

Syftet med denna uppsats är att undersöka och klargöra hur skyddet för inhyrda arbetstagare              

ser ut i och med ikraftträdandet av visselblåsarlagen och hur visselblåsarlagen förhåller sig i              

relation till annan lagstiftning. Uppsatsen syftar till att besvara följande frågeställningar:  

 

1. Hur skyddas inhyrda arbetstagare – efter ikraftträdandet av den nya           

visselblåsarlagen – mot arbetsgivarens repressalier, när de slår larm om allvarliga           

missförhållande i inhyrarens verksamhet? 

2. Finns det annan lagstiftning eller andra avtal som kan bli tillämpliga i en situation               

där inhyrd personal slår larm och hur samverkar i sådant fall dessa med visselblåsarlagen? 

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa uppsatsen till att endast behandla inhyrda arbetstagare som är              

anställda och verksamma inom privat sektor i Sverige. Detta innebär således att uppsatsen inte              

kommer beröra arbetstagarens rätt i offentlig verksamhet. Vi kommer inte heller se till andra              

arbetstagarkategorier som liknar inhyrd personal, exempelvis entreprenadanställda eller        

konsulterande egenföretagare. Detta då visselblåsarlagen endast är tillämplig på arbetstagare.  9

1.6 Metod och material 

Juridisk metodlära utgör grunden för rättsvetenskapliga arbeten. Den juridiska metodläran har           

till uppgift att tillåta betraktaren att generalisera, abstrahera och systematisera gällande rätt            

(lex lege lata), för att därigenom skapa en bild av enhetlighet och sammanhang. I vårt arbete                10

med denna uppsats har vi främst nyttjat oss av traditionell rättsdogmatisk metod.            

Rättsdogmatikens grundsyn utgår från att rätten kan beskrivas och inordnas i hierarkiska            

8 SOU 2014:31 Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. s 37. 
9 SOU 2014:31. s. 35. 
10 Fils, Gustav. Det rättsliga skyddet för visselblåsare före tillkomsten av Lagen (2016:749) om särskilt skydd                
mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållande . PM i arbetsrättslig metod              
HARH06, Lunds universitet, HT2018 
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system. Med hjälp av den rättsdogmatiska metoden kan betraktaren väga och värdera olika             

rättskällor och deras inbördes auktoritet mot varandra. I vår uppsats har vi valt att använda oss                

av de traditionella rättskällorna – lagtext, förarbeten, sedvänja och doktrin.  

 

Uppsatsen och dess frågeställning har tagit sin utgångspunkt i den nya visselblåsarlagen.            

Lagstiftningen är relativt nytillkommen och inga fall har ännu varit föremål för            

rättstillämpningen. Detta innebär således att praxis kopplat till rättsområdet är förhållandevis           

outvecklat, om inte obefintlig. Detta är likaså gällande för den nya lagen om             

företagshemligheter, som denna uppsats behandlar till viss del. Det något bristfälliga           

underlaget har lett till vissa svårigheter när vi har analyserat lagstiftningen och jämfört den              

mot annan gällande rätt. Därav har vi tvingats att till stor utsträckning grunda vårt              

analysarbete på förarbetena till de båda lagarna. Vi har studerat förarbetena och sedvänja             

tillkommen innan lagarnas ikraftträdande och tolkat dessa teleologiskt. Detta för att försöka            

förstå vad lagstiftarens ändamål och syfte är bakom lagstiftningens tillkomst.   11

 

I fråga om doktrin och litteratur på ämnet är det tillgängliga urvalet begränsat, åtminstone i               

relation till andra rättsområden. För att få en bredare bild av det rådande rättsläget innan               

lagarnas tillkomst har vi främst vänt oss till litteratur av Fransson, Fahlbeck, Malmberg med              

flera, samt Larssons avhandling om visselblåsare på den svenska arbetsmarknaden. På grund            

av det begränsade urvalet av doktrin och sedvänja gällande visselblåsarlagen och nya FHL har              

vi behövt ställa de nya lagarna mot tidigare domslut gällande lojalitetsplikt och aktuella             

kollektivavtal. Detta för att bättre förstå rättsläget på den svenska arbetsmarknaden och hur             

arbetsmarknadens parter förhåller sig till inhyrda arbetstagare. 

1.7 Disposition 

Vi har valt att inleda uppsatsen med ett fiktivt typexempel. Detta för att på ett enklare sätt                 

illustrera för läsaren hur den nya visselblåsarlagen kan ge upphov till en tänkbar             

problemsituation för inhyrda arbetstagare. Därefter har vi valt att kortfattat belysa rådande            

11 Ek, Henric. Det rättsliga skyddet efter tillkomsten av Lagen (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för                 
arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. PM i arbetsrättslig metod HARH06, Lunds             
universitet, HT2018 
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förutsättningar som omger inhyrda arbetstagare i bemanningsbranschen. Vidare berörs         

områden som arbetstagarens kritikrätt och lojalitetsplikt, samt hur arbetsmarknadens parter          

inbördes förhåller sig till varandra i ett trepartsförhållande. När vi avhandlar visselblåsarlagen            

har vi valt att långtgående fragmentera lagen och dess rekvisit, samt belysa lagens förhållande              

till FHL. Detta för att sedan ställa visselblåsarlagens bestämmelser mot          

bemanningsbranschens förutsättningar. Genom att stegvis behandla uppsatsens olika        

komponenter hoppas vi att tillhandahålla en adekvat grund för en väl underbyggd analys och              

sedan en slutsats. 
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2. Bemanningsbranschen 

2.1 Bemanningsbranschens betydelse på arbetsmarknaden  

Bemanningsföretag var länge otillåtna, men under tidigt 90-tal genomförde dåvarande          

regering förändringar i lagstiftningen som gjorde det lagligt med uthyrning av arbetskraft.            12

Detta är något som har gett upphov till bemanningsbranschens utveckling under de senaste 30              

åren. År 2016 var det drygt 60.000 personer anställda i bemanningsbranschen, vilket har             

medfört att trepartsförhållandet har blivit en alltmer vanligt förekommande konstruktion på           

den svenska arbetsmarknaden.  13

2.2 Bemanningsbranschens trepartsförhållande 

Avtalet om tillsvidareanställning mellan arbetstagare och arbetsgivare utgör det vanligaste          

anställningsförhållandet på den svenska arbetsmarknaden. Det så kallade        14

tvåpartsförhållandet anses därmed normerande inom arbetsrätten. I bemanningsbranschen        

tillämpas istället ett trepartsförhållande, vilket innebär att det traditionella partsförhållandet          

mellan arbetsgivaren och arbetstagaren ersätts av avtal mellan tre parter:          

bemanningsföretaget, inhyraren och den inhyrda arbetstagaren. Denna konstruktion        15

inbegriper ett anställningsavtal mellan den inhyrda arbetstagaren och bemanningsföretaget         

samt ett civilrättsligt avtal mellan bemanningsföretaget och inhyraren. Ett exempel på           

civilrättsligt avtal mellan bemanningsföretag och inhyrare är Kompetensföretagens        16

standardavtal ABPU-10. Då en inhyrd arbetstagare är anställd hos ett bemanningsföretag           17

finns det inget direkt avtal mellan inhyraren och den inhyrda arbetstagaren. Däremot när den              

inhyrda arbetstagaren utför uppdrag hos en inhyrare, blir den primära arbetsledningsrätten           

samt ansvaret för den inhyrda arbetstagarens säkerhet på arbetsplatsen, förflyttad från           

12 Källström, Kent. Malmberg, Jonas. Anställningsförhållandet. 4:e upplagan. Uppsala. Iustus Förlag. 2016. s. 
44 
13 Källström, et al. 2016. s. 45. 
14 Direktiv 2008/104/EG. p. 15 samt Källström, et al. 2016. s. 119. 
15 Källström, et al. 2016. s. 45. 
16 Kompetensföretagen är en arbetsgivarorganisation och ett medlemsförbund i Almega  
17 Kompetensföretagen, Allmänna bestämmelser om personaluthyrning 2010  
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bemanningsföretaget till inhyraren. Utöver arbetsledningsrätten blir inhyraren även ansvarig         18

för exempelvis arbetsmiljöfrågor och eventuella brott mot Diskrimineringslagen. Det innebär          

således att arbetsgivarfunktionen delas mellan bemanningsföretaget och inhyraren. Vidare         

fungerar bemanningsföretaget som den inhyrda arbetstagarens juridiska arbetsgivare och har          

därmed rätten att leda och fördela arbetet samt fritt antaga och säga upp anställda. Se figur 1                 19

nedanför för ett grafiskt tydliggörande av förhållandet mellan de parterna i           

trepartsförhållandet.  

 

 
Figur 1. Trepartsförhållandet i bemanningsbranschen 

2.3 Olika förhållanden som berör inhyrda arbetstagares anställning 

2.3.1 Arbetstagarens kritikrätt 

Inom den privata verksamheten finns genom det ingångna anställningsavtalet mellan          

arbetsgivare och arbetstagare en lojalitetsplikt. Lojalitetsplikten utgör en dold klausul i           

18 Källström, et al. 2016. s. 45. 
19 Ibid. 
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anställningsavtalet inom den privata verksamheten och är inte reglerad i lagstiftning. Inom            20

privat verksamhet behöver arbetsgivaren inte avtala om lojalitetsplikt i anställningsavtalet          

med arbetstagaren för att den skall vara gällande. Detta grundar sig i att anställningsavtalet              

även inbegriper en ömsesidig lojalitet mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Arbetstagaren          21

har trots lojalitetsplikten genom en arbetsrättslig grundprincip rätten att kritisera sin           

arbetsgivare. Arbetstagarens kritikrätt har sedan 1980-talet existerat som en arbetsrättslig          22

grundprincip i svensk rätt. Kritikrätten är inte lagstadgad men är ändå fast förankrad i              

rättsordningen. Den är ett resultat av praxis från AD och dess syn på arbetstagarens rätt att                23

yttra sig om förhållanden i arbetsgivarens verksamhet, såväl internt som externt. Rätten för             24

arbetstagaren att kritisera sin arbetsgivare förutsätter att arbetstagarens syfte inte är att skada             

arbetsgivaren, samt att kritiken i sig är befogad. Vid tillfällen där arbetsgivaren skadats av              

arbetstagarens kritik kan anställningen ändå skyddas av proportionalitetsprincipen i LAS. Vad           

som avses med proportionalitetsprincipen är att det alltid måste finnas en rimlig proportion             

mellan mål och medel. En åtgärd får därför inte anses vara orimlig i förhållande till vad                25

aktören vill uppnå med åtgärden. Om anställningen skyddas beror därför helt på situationen             

och bedöms enskilt av AD från fall till fall.  26

2.3.2 Arbetstagarens tystnadsplikt 

Arbetstagarens tystnadsplikt utgör en del av den implicita lojalitetsplikten, vilken som tidigare            

nämnts fungerar som en dold klausul i anställningsavtalet. I den privata verksamheten gäller             

avtalsfrihet mellan parterna på arbetsmarknaden då det gäller arbetstagarens tystnadsplikt.          27

Avtalsfriheten ger en möjlighet för arbetsgivaren att ytterligare stärka tystnadsplikten genom           

anställningsavtalet eller ett kollektivavtal. Genom avtal finns det utrymme för arbetsgivaren           

att explicit föreskriva bestämmelser angående arbetstagarens tystnadsplikt. Detta resulterar i          

att arbetstagarens tystnadsplikt i princip kan betraktas som än mer långtgående än            

20 Larsson, Per. Skyddet för visselblåsare i arbetslivet - en konstitutionell och arbetsrättslig studie. Stockholm. 
Jure Förlag AB. 2015. s. 178. 
21 Larsson 2015. s. 179f. 
22 AD 1982 nr 110  
23 Fahlbeck 2013. s. 137. 
24 Fransson, Susanne. Yttrandefrihet och whistleblowing - Om gränserna för anställdas kritikrätt. Stockholm.             
Premiss Förlag AB. 2013. s 109 samt Larsson 2015. s. 193. 
25 Källström, et al. 2016. s. 75. 
26 AD 1994 nr 79 Värubruk-målet samt AD 1997 nr 57 Samariten-målet 
27 Fahlbeck 2013. s. 133.  
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arbetstagarens lojalitetsplikt. I privat verksamhet sträcker sig den avtalade tystnadsplikten          28

längre än den grundlagsstadgade yttrandefriheten. Detta beror dels på att yttrandefriheten är            29

avsedd att skydda den enskilda från det allmänna och inte mellan enskilda parter. I likhet med                

kritikrätten som nämnts i tidigare avsnitt, är arbetstagarens brott mot tystnadsplikten inte            

befogat om dennes avslöjande är ämnat att uppsåtligt skada arbetsgivaren.   30

2.3.3 Bemanningsdirektivet och Lag (2012:854) om uthyrning av arbetstagare 

Bemanningsdirektivet (2008/104/EG) antogs av Europeiska Unionen i november 2008 och          

avsåg att stärka skyddet och arbetskvalitén för inhyrda arbetstagare inom EU:s           

medlemsländer. Den så kallade likabehandlingsprincipen (art. 5) utgör en central del av            31

direktivet. Principen syftar till att inhyrda arbetstagares anställningsvillkor minst skall          

motsvara de villkor som gäller för andra arbetstagare anställda inom samma verksamhet som             

arbetstagaren är inhyrd hos. Likt andra EU-direktiv var bemanningsdirektivets syfte att           32

implementeras i nationell lagstiftning och gav därmed upphov till den svenska Lagen            

(2014:854) om uthyrning av arbetstagare (hädanefter kallad för uthyrningslagen).         33

Likabehandlingsprincipen behandlas i uthyrningslagens sjätte paragraf. En inskränkning av         34

denna paragraf resulterar i skadestånd för den eventuella kränkning som en arbetstagare            

behövt utstå, samt för den ekonomiska förlust som uppkommit till följd av detta. Vare sig               35

Bemanningsdirektivet eller uthyrningslagen tar ställning gentemot visselblåsning. De riktar         

mestadels in sig på likabehandlingsprincipen och att inhyrda arbetstagare skall jämställas med            

andra arbetstagare i arbetsgivarens verksamhet. Likabehandlingsprincipen gör sig påmind i          

Kompetensföretagens ABPU-10, där det enligt punkt 5.2 framgår att kundföretaget förbinder           

behandla den inhyrda arbetstagaren likt företagets egna anställda och i enlighet med lag och              

god sed på arbetsmarknaden.   36

28 Fransson 2013. s. 89f. 
29 Fahlbeck 2013. s. 77, 137.  
30 Fransson 2013. s. 90 samt AD 1994:79.  
31 Direktiv 2008/104/EG.  
32 Direktiv 2008/104/EG. art 5 p. 1. 
33 Prop. 2011/12:178. s. 18. 
34 SFS 2012:845. § 6.  
35 SFS 2012:846. § 13. 
36 ABPU-10. p. 5.2. 
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2.4 Kollektivavtalets utformning i Bemanningsbranschen 

Kollektivavtal kan ha betydelse för inhyrda arbetstagare i bemanningsbranschen. Tjänstemän          

anställda av företag inom bemanningsbranschen kan falla under det kollektivavtal,          

Tjänstemannaavtalet, som senast slöts i maj 2017 mellan arbetsgivarorganisationen         

Kompetensföretagen och arbetstagarorganisationen Unionen. Det är möjligt för såväl         37

arbetstagarorganisationer som arbetsgivarorganisationer att genom kollektivavtal frångå LAS        

bestämmelser om turordning. Kollektivavtalet som kan tillämpas av parter som är           38

medlemmar i antingen Unionen eller Kompetensföretagen, stipulerar att lokala parterna skall           

värdera krav och behov snarare än att förhålla sig till turordningsreglerna i LAS. De nämner               39

att avgörande faktorer att ta hänsyn till är anställdas kompetens och vad för specifik              

kompetens som behövs för det enskilda uppdraget. Sista utvägen i fråga om uppsägning och              

turordning på arbetsplatser som anammar detta kollektivavtal är alltså att följa LAS            

bestämmelser om turordning. Som tidigare nämnt (avsnitt 2.3.1) har arbetstagaren en           

lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare. I kollektivavtalet mellan Unionen och         

Kompetensföretagen har parterna valt att avtala om lojalitet mellan arbetsgivare och           

arbetstagare. Avtalet menar att förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare grundar sig           40

i ömsesidigt förtroende mellan parterna och att arbetstagaren skall vara diskret när det gäller              

bemanningsföretagets samt inhyrarens affärsangelägenheter.  

 

  

37 Tjänstemannaavtalet. Giltighetstid 2017-2020. Hämtad (10/12/18) 
https://www.unionen.se/sites/default/files/files/267_Avtalstryck_2017_2020_2.pdf  
38 SFS 1982:80. § 22. 
39 Tjänstemannaavtalen. mom 13.5. 
40 Tjänstemannaavtalen. mom 3.1.  
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3. Visselblåsarlagen 

3.1 Syftet med lagen 

Enligt visselblåsarlagens första paragraf ger lagen: “...ett särskilt skydd mot repressalier för            

arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet.” Det           

innebär att lagen tolkat e contrario inte skyddar en arbetstagare mot något annat än              

arbetsgivarens repressalier. Enligt förarbetena är syftet med den nya visselblåsarlagen att           

avskräcka arbetsgivare från att vidta repressalier mot arbetstagaren, då denne slår larm om             

allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet. Regeringens avsikt är att skyddet          

mot repressalier skall innebära skadestånd för den arbetsgivare som vidtar repressalier mot en             

arbetstagare som slår larm om ett allvarligt missförhållande. Detta är något som nu återfinns              41

i lagens nionde paragraf. Vidare är syftet med lagen att även uppmana fler arbetstagare att               42

larma om allvarliga missförhållanden. Detta då visselblåsare anses fylla en viktig funktion för             

samhället. Det finns i Regeringens mening ett allmänintresse i att synliggöra och åtgärda             

missförhållanden som kan förekomma eller uppstå på den svenska arbetsmarknaden. Lagen           43

är därför tillämplig på samtliga kategorier av arbetsgivare och arbetstagare, däribland inhyrda            

arbetstagare. Lagen skall även vara tvingande till fördel för arbetstagaren. Vidare skall avtal             44

som inskränker lagens bestämmelser anses vara ogiltiga. Därmed kan inte lagens skydd            45

avtalas bort i det enskilda anställningsavtalet eller genom kollektivavtal. Det är inte tänkt att              

lagen skall ersätta annan skyddsreglering – såsom anställningsskyddet och principen om           

saklig grund i LAS – utan snarare förstärka arbetstagarens befintliga skydd. För att lagen              46

skall bli tillämplig måste arbetstagaren ha fog för sitt påstående om missförhållandet i             

arbetsgivarens verksamhet, i samband med detta även uppfylla lagens olika rekvisit för att             

larma externt.  Lagens olika rekvisit behandlas senare i avsnitt 3.3. 47

41 Prop. 2015/16:128. s. 73, 113. 
42 SFS 2016:749. Lag om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga 
missförhållanden. § 9. 
43 Prop. 2015/16:128. s. 10. 
44 Prop. 2015/16:128. s. 28f. 
45 SFS 2016:749. § 3 och Prop. 2015/16:128. s. 47f. 
46 Prop. 2015/16:128. s. 19f. 
47 Prop. 2015/16:128. s. 1, 41f.  
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3.2 Repressaliebegreppet, bevisbörda och påföljder 

Regeringens definition av begreppet repressalier omfattar åtgärder som arbetsgivaren kan          

påföra en arbetstagare, för att därigenom försämra dennes ställning på arbetsplatsen. I            

propositionen beskrivs och exemplifieras arbetsgivarens repressalier som följande:  

 

“Enligt regeringens mening bör som repressalier anses handlande eller underlåtenhet från           

arbetsgivarens sida som innebär ogynnsam behandling eller ogynnsamma följder för          

arbetstagaren. Detta bör omfatta bl.a. uppsägning, avskedande, omplaceringar,        

disciplinpåföljder, fråntagande av arbetsuppgifter, orimligt hög arbetsbelastning, uteblivna        

löneökningar, försämrade förmåner, andra negativa förändringar av       

anställningsförhållandena, trakasserier, oberättigat dåliga vitsord, tillrättavisande      

utskällningar och utfrysning på arbetsplatsen. För en arbetstagare som inte har en            

tillsvidareanställning kan det utifrån omständigheterna vara en repressalie att arbetstagaren          

inte får förlängd anställning. Även hot om repressalier bör kunna vara en repressalie.”  48

 

Om en arbetstagare anser sig ha blivit utsatt för någon av dessa åtgärder från sin arbetsgivare i                 

samband med arbetstagarens larm om missförhållanden, skall de därmed betraktas som           

repressalier i lagens mening. Eftersom att det för visselblåsarlagen tillämpas en omvänd            

bevisbörda räcker det därför att arbetstagaren påstår sig ha blivit utsatt för repressalier, för att               

bevisbördan skall gå över på arbetsgivaren. Om det i domstol visar sig att arbetstagaren              49

blivit utsatt för arbetsgivarens repressalier, kan arbetsgivaren bli skyldig att utge allmänt            

skadestånd. Arbetsgivaren kan även bli skyldig att ersätta den förlust som arbetstagaren            50

åsamkas i form av ekonomiskt skadestånd.  51

 

48 Prop. 2015/16:128. s. 49. 
49 SFS 2016:749. § 10. 
50 SFS 2016:749. § 9. 
51 Prop. 2015/16:128. s. 74. 
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3.3 Lagens rekvisit 

För att lagens skydd skall vara tillämplig då en arbetstagare slår larm om ett allvarligt               

missförhållande, krävs det att personen i fråga uppfyller några av lagens olika rekvisit. Om              52

dessa rekvisit inte uppfylls resulterar detta i att arbetstagaren står utan det lagstadgade             

repressalieskyddet. I propositionen framgår det att arbetstagaren kan larma på två olika sätt             

för att denne skall kunna bli skyddad av lagen – internt larm respektive externt larm. Det                

interna larmet innebär att en arbetstagare rapporterar om ett missförhållande direkt till sin             

arbetsgivare. I sådant fall avses det en fysisk person med någon typ av arbetsledande              

befattning. Enligt visselblåsarlagens sjätte paragraf har arbetstagaren även möjlighet att slå           53

larm internt via en arbetstagarorganisation. Att slå larm via en arbetstagarorganisation skall            54

likställas med att slå larm till arbetsgivaren och ger skydd enligt fjärde paragrafen i              

visselblåsarlagen. Då arbetstagaren slår larm internt krävs inga särskilda omständigheter,          

annat än att det kan röra sig om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet. I              55

propositionen framgår det att en arbetstagare, då denne slår larm internt, inte skall behöva              

besitta ett särskilt kunskapsunderlag gällande omständigheterna kring ett missförhållande.         

Externt larm innebär att arbetstagaren gör uppgifter offentliga. Det kan innebära att            

arbetstagaren exempelvis vänder sig till en myndighet för att offentliggöra uppgifter. I            56

utgångspunkt bör ett externt larm alltid föregås med ett internt larm. Detta är nödvändigtvis              57

inte tvingande, då arbetstagaren även besitter rätten att larma externt under vissa förhållanden.             

Då arbetstagaren väljer att slå larm till extern part tillkommer vissa rekvisit som arbetstagaren              

måste uppfylla för att erhålla lagens skydd mot arbetsgivarens repressalier. Rekvisiten för ett             58

lagenligt externt larm stipulerar att arbetstagaren beaktar följande omständigheter: 

 

1. Innebär missförhållandet brott med fängelse i straffskalan? 

2. Om inte, är missförhållandet jämförligt med brott med fängelse i straffskalan? 

52 Prop. 2015/16:128. s. 36f, 97. 
53 Prop. 2015/16:128. s. 54. 
54 SFS 2016:749. § 6. 
55 Prop. 2015/16:128. s. 53.  
56 Prop. 2015/16:128. s. 104. 
57 Prop. 2015/16:128. s. 65. 
58 Prop. 2015/16:128. s. 36f, 97. 
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3. Finns det allmänintresse i den information som arbetstagaren avslöjar vid ett externt            

larm? 

4. Har arbetsgivaren efter arbetstagarens föregående larm tillåtits att åtgärda         

missförhållandet i sin verksamhet? 

5. Om inte, har arbetsgivaren då fått skälig tid att åtgärda missförhållandet? 

6. Finns det fog för arbetstagarens påstående om det allvarliga missförhållandet i           

arbetsgivarens verksamhet? 

7. Föreligger det befogad anledning för arbetstagaren att bortse från ovan nämnda           

rekvisit? 

 

Dessa rekvisit är tillämpliga på samtliga arbetstagarkategorier, således även för inhyrda           

arbetstagare. Rekvisit 1 och 2 samt 4 och 5 är ihopslagna för att påvisa hur de är beroende av                   

varandra.  

 

Rekvisit 1 och 2: Innebär missförhållandet ett brott med fängelse i           

straffskalan? Om inte, är missförhållandet jämbördigt med ett brott med          

fängelse i straffskalan? 

Visselblåsarlagens första paragraf stipulerar att brott som har fängelse i straffskalan är att             

betrakta som ett allvarligt missförhållande. Detta är det första rekvisitet som beskrivs i             59

propositionen och något som arbetstagaren främst skall ha i åtanke innan denne slår larm.              60

Detta involverar även fall där det allvarliga missförhållandet är jämbördigt med brott med             

fängelse i straffskalan, där fängelse kan vara ett tänkbart utfall. Det jämbördiga förhållandet             

innebär att arbetstagaren skall framföra konkreta misstankar om att larmet avser ett allvarligt             

missförhållande för att skyddas av lagen. Lagrådet ansåg att enbart konkreta misstankar inte             61

skall vara jämbördigt med brott med fängelse i straffskalan. Lagrådet anser även att denna              

enskilda bestämmelse antagligen kommer vara föremål för framtida behandling.  62

 

59 SFS 2016:749. § 1. 
60 Prop. 2015/16:128. s. 35f. 
61 Prop. 2015/16:128. s. 96.  
62 Prop. 2015/16:128. s. 127. 
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Rekvisit 3: Finns det ett allmänintresse i den information som arbetstagaren           

avslöjar vid ett externt larm? 

I propositionen anges det att kravet på allmänintresset av röjd information om            

missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet tillmäts en särskilt stor betydelse. Det innebär           63

att lagens tillämplighet till stor del vilar på detta rekvisit. Att det måste finnas en viss grad av                  

allmänintresse för ett missförhållande inom enskilda verksamheter är något som          

korresponderar med praxis från Europadomstolen. Vad begreppet allmänintresse innebär         64

definieras dock inte direkt i förarbetena till lagen. I SOU:n anges det att tolkningen av               

allmänintresse utgår från Europadomstolens praxis och då främst avser:  

 

“...vanvård inom äldreomsorgen, polisbrutalitet, politikers försök att påverka        

rättsutredningar, grym och oetisk djurhållning, oetiska anställningsförhållanden,       

skogsskövling och utnyttjande av barn och deras föräldrar genom aggressiv marknadsföring           

av ohälsosam mat. ”   65

 

I fråga om nationell rätt anges det i propositionen till visselblåsarlagen att AD:s praxis tillstår               

att ju större fallet av missförhållande, desto större utrymme skall det finnas för arbetstagaren              

att slå larm. I propositionen påtalas även det att ett allmänintresse inte skall kunna tillskrivas               

omständigheter andra än just allvarliga missförhållanden. Rent interna angelägenheter såsom          66

konflikter mellan arbetstagare och allmänna missnöjesyttringar faller därmed inte inom ramen           

för allmänintresset. Enligt lagstiftarens mening skulle avsaknaden av en sådan avgränsning           

indirekt leda till att arbetsledningsrätten, samt den personliga integriteten, riskerar att urholkas            

i en allt för stor utsträckning.  67

 

63 Prop. 2015/16:128. s. 36. 
64 Larsson, s 165, Fransson, s 46ff, Fuentes Bobo v. Spain. 29/02/2000 samt Heinisch v. Germany. 21/10/2011 
65 SOU 2014:31. s. 141f. 
66 Prop. 2015/16:128. s. 37. 
67 Prop. 2015/16:128. s. 38 samt Ericson & Ask 2018. s. 25. 
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Rekvisit 4 och 5: Har arbetsgivaren efter arbetstagarens föregående interna          

larm tillåtits att åtgärda missförhållandet i sin verksamhet? Om inte, har           

arbetsgivaren då erhållit skälig tid för att åtgärda missförhållandet? 

För att arbetstagaren skall få skydd enligt visselblåsarlagen måste denne först larma internt,             

om det inte föreligger befogad anledning för att larma externt. Därefter skall arbetsgivaren             

även få möjlighet att åtgärda det missförhållande i sin verksamhet som larmet avser.             68

Arbetstagaren måste även ta hänsyn till huruvida arbetsgivaren har erhållit tillräckligt med            

information från larmet för att åtgärda missförhållandena. Detta för att arbetsgivaren skall ha             

möjlighet att vidta skäliga åtgärder för att reda ut de missförhållanden som arbetstagarens             

larm avser. Med skäliga åtgärder avses enligt propositionen att arbetsgivaren på ett seriöst sätt              

ska agera för att komma till rätta med missförhållandena, som påvisats genom det interna              

larmet. I fall där arbetsgivaren inte vidtagit skäliga åtgärder för att åtgärda            69

missförhållandena har arbetstagaren rätt att slå larm externt. Utöver detta måste arbetstagaren            

beakta i fall arbetsgivaren erhållit skälig tid för att åtgärda missförhållandena. Skälig tid är              70

ett subjektivt begrepp och beror på missförhållandets art och omfattning. Arbetstagaren kan            

således inte larma internt för att sedan förvänta sig omedelbara åtgärder, utan måste ge              

arbetsgivaren tid att reda ut missförhållandet.  

 

Rekvisit 6: Finns det fog för arbetstagarens påstående om allvarliga          

missförhållande i arbetsgivarens verksamhet?  

För att arbetstagaren skall bli skyddad mot repressalier från arbetsgivaren vid ett externt larm              

krävs det att arbetstagaren har fog för påståendet om det allvarliga missförhållandet. I             71

propositionen anser Regeringen att bedömningen om fallet avser ett allvarligt missförhållande           

baseras på arbetstagarens påståenden, därför krävs det inte fog för påståendet när            

arbetstagaren slår larm internt. Regeringen menar att det även bör ställas höga krav på              

arbetstagaren vid ett externt larm, detta för att externa larm har större potential att skada               

68 Prop. 2015/16:128. s. 46.  
69 Prop. 2015/16:128. s. 105.  
70 Ibid. 
71 Prop. 2015/16:128. s. 72. 
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arbetsgivaren. Med höga krav avses det enligt propositionen att arbetstagaren skall vara säker             

på att det är ett pågående allvarligt missförhållande som påträffats. Detta snarare än att det               

enbart handlar om en tillfällig försummelse eller felaktighet. Arbetstagaren erhåller inget           

skydd av lagen om denne larmar externt med grundlösa negativa uttalanden. Regeringen            

stärker denna bedömning med hjälp av tidigare praxis på området.  72

 

Rekvisit 7: Föreligger det befogad anledning för arbetstagaren att tillåtas          

bortse från ovan nämnda rekvisit? 

Arbetstagaren har i vissa fall ytterligare en möjlighet att larma externt, utan att behöva beakta               

ovan nämnda rekvisit. Detta med förutsättning att det finns en befogad anledning till det              

externa larmet. I propositionen beskrivs befogad anledning som omständigheter i          73

arbetsgivarens verksamhet som utför mycket allvarliga missförhållanden. Mycket allvarliga         

missförhållanden avses enligt propositionen innebära grov brottslighet, mycket allvarlig         

ekonomisk brottslighet eller en akut fara för liv.   74

3.4 Visselblåsarlagens förhållande till FHL 

Den 1:a juli 2018 trädde nya Lagen (2018:558) om företagshemligheter (hädanefter förkortad            

till FHL) i kraft. Den ersatte då den äldre Lagen (1990:409) om skydd för              

företagshemligheter. I propositionen till den nya FHL omnämns visselblåsarlagen som en av            75

grunderna till att det lagstadgade skyddet för företagshemligheter krävde en reform. Likväl            

anges det i propositionen till nya FHL att reformen av FHL inte skall påverka tillämpningen               

av annan lagstiftning, bland annat visselblåsarlagen. Regeringen framför även i          76

propositionen till nya FHL att de lägger stor vikt vid kravet på ett allmänintresse i den                

information som arbetstagare väljer att avslöja. Detta för att arbetstagarens handlande, enligt            77

FHL, inte skall betraktas som ett obehörigt röjande av företagshemligheter. I likhet med vad              

72 AD 1997 nr 57 
73 SFS 2016:749. Lag om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga 
missförhållanden. 
74 Prop. 2015/16:128. s. 68. 
75 SFS 2018:558. Lag om företagshemligheter. Övergångsbestämmelser. p. 2. 
76 Prop. 2017/18:200. s. 22. 
77 Prop. 2017/18:200. s. 55. 
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som tidigare beskrivits som rekvisit i visselblåsarlagen (se avsnitt 3.3), anger Regeringen i             

propositionen till FHL att röjandet av information som utgör brott med fängelse i straffskalan              

skall anses utgöra ett allmänt intresse. Utöver brott med fängelse i straffskalan väljer             

Regeringen att betrakta följande grunder i övrigt, då det kommer till att bedöma huruvida              

uppgifter om missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet skall utgöra information av          

allmänintresse: 

 

“Som regel bör det krävas att missförhållandet har beröring med den allmänna säkerheten,             

konsumentskyddet, folkhälsan och miljöskyddet eller något därmed jämställt allmänt         

intresse.”  78

 

Enligt propositionen till FHL skall den nya lagen inte anses utgöra något hinder för              

arbetstagare från att slå larm om missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet. Detta då FHL,             

per definition, inte tolkar en arbetstagares avslöjande om allvarliga missförhållanden i           

arbetsgivarens verksamhet som en skyddsvärd företagshemlighet. Trots detta kan det enligt           

propositionen uppstå situationer där en arbetstagare blir skadeståndsskyldig enligt FHL.          79

Propositionen belyser det tänkbara fallet där en arbetstagare avslöjar vad denne tror är mycket              

allvarliga missförhållanden till en extern part, men misstar sig gällande omständigheternas           

egentliga natur. Arbetstagaren kan då erhålla visselblåsarlagens repressalieskydd, som i sådan           

situation kräver att arbetstagaren har fog för bedömningen bakom sitt externa larm (se avsnitt              

3.3, rekvisit 6, 7). FHL kräver dock en ännu högre nivå av tillförlit i fråga om det                 

informationsunderlag på vilken arbetstagaren grundar sina påståenden.  

 

I förarbetena till FHL framgår det att andra paragrafen, andra stycket i lagen kräver att det                

finns en skälig misstanke om att de företagsinterna förhållanden som avslöjats utgör brott med              

fängelse i straffskalan. Detta för att arbetstagaren enligt FHL inte skall kunna anses att ha               80

företagit ett obehörigt angrepp på företagshemligheter. Därmed finns det ett visst utrymme för             

att en arbetstagare alltså bli skyddad av visselblåsarlagen, men samtidigt straffad av FHL. I              

78 Prop. 2017/18:200. s. 55. 
79 Prop. 2017/18:200. s. 57f. 
80 Prop. 2017/18:200. s. 46ff. 
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propositionen tillägger dock Regeringen att en sådan situation – om den skulle uppstå – bör ge                

domstolen skäl att jämka ett eventuellt skadestånd till arbetstagarens fördel.  

 

Vidare anser Regeringen att den nya FHL skall utgöra ett komplement för att adressera den               

osäkerhet som kan uppstå i tolkningen, i fråga om vilken allvarsgrad som krävs, för att röjning                

av företagshemligheter skall vara motiverad. Regeringen hänvisar därefter till att kravet skall            81

skall anses vara motiverat i samband med avslöjande av informationens allmänintresse. Detta            

skall enligt Regeringen sätta gränsen för vad som är tillåtet när det gäller arbetstagarens              

röjning av företagshemligheter.  

 

I propositionen till FHL anför två av utredningens remissinstanser, Svenskt Näringsliv och            

Teknikföretagen, att arbetstagare inte skall kunna tillåtas företa obehöriga angrepp på           

företagshemligheter och samtidigt bli skyddade av visselblåsarlagens repressalieskydd. Enligt         

de två remissinstanserna kan detta tänkas ske då arbetstagaren slår internt larm om             

missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet till en avtalsansluten arbetstagarorganisation (se         

avsnitt 3.1). De antyder även att företrädaren för arbetstagaren i arbetstagarorganisationen           

skall vara restriktiv med att föra företagshemligheten vidare inom arbetstagarorganisationen.   82

81 Prop. 2017/18:200. s. 54f. 
82 Prop. 2017/18:200. s. 46f. 
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4. Visselblåsarlagens inverkan på bemanningsbranschen 

4.1 Inhyrda arbetstagares skydd mot arbetsgivarens repressalier 

Enligt första stycket i visselblåsarlagens andra paragraf framgår det att inhyrda arbetstagare            

skall jämställas med inhyrarens andra arbetstagare, då de slår larm om allvarliga            

missförhållanden i inhyrarens verksamhet. Med inhyrd personal avses enligt andra stycket i            83

samma paragraf de arbetstagare som Lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare är            

tillämplig på. Vidare avses inhyrare vara detsamma som kundföretag. I propositionen till            84 85

visselblåsarlagen förklarar Regeringen anledningen till att inhyrda arbetstagare skall         

jämställas med andra arbetstagare i inhyrarens verksamhet – alltså inhyrarens egna           

arbetstagare. Regeringen menar att skyddet för inhyrda arbetstagare är lika viktigt som            86

skyddet för andra arbetstagare. I vissa fall är skyddsbehovet för inhyrda arbetstagare till och              

med större än för andra arbetstagare, på grund av deras svagare ställning i inhyrarens              

verksamhet. Därmed väljer Regeringen att i propositionen till visselblåsarlagen konstatera att:  

 

“...det är angeläget att ett särskilt skydd mot repressalier införs även för inhyrda             

arbetstagare. Ett sådant skydd kan enligt regeringens mening bäst åstadkommas genom att            

inhyrda jämställs med arbetstagare i förhållande till inhyraren. Inhyrda bör därför ges ett             

skydd mot repressalier i förhållande till inhyraren när larmet avser inhyrarens verksamhet.            

Det är nämligen i förhållande till inhyraren som behovet av skydd framstår som starkast när               

det gäller sådana larm.”  87

83 SFS 2016:749. § 1 st. 1. 
84 SFS 2012:854. Lag om uthyrning av arbetstagare. § 1. 
85 SFS 2016:749. § 1 st. 1. 
86 Prop 2015/16:128. s. 33. 
87 Prop 2015/16:128. s. 34. 
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4.2 Visselblåsarlagens inverkan på bemanningsbranschens 

trepartsförhållande 

Som tidigare framförts bygger bemanningsbranschens på ett trepartsförhållande (se avsnitt          

2.2). Under ett uppdrag hos inhyraren står den inhyrda arbetstagaren under inhyrarens            88

arbetsledningsrätt, men är alltjämt anställd hos bemanningsföretaget. Bemanningsföretaget        89

skall därmed anses vara den inhyrda arbetstagarens faktiska arbetsgivare. Som det tidigare            

framkommit kan arbetsgivarfunktionen därmed anses vara delad mellan inhyraren och          

bemanningsföretaget. Om en inhyrd arbetstagare däremot slår larm om ett missförhållande i            

inhyrarens verksamhet, skall larmet riktas till inhyraren och inte till bemanningsföretaget –            

arbetstagarens faktiska arbetsgivare. Detta då det i propositionen framgår att: 

 

“...när en inhyrd arbetstagare slår larm om allvarliga missförhållanden i inhyrarens           

verksamhet jämställs han eller hon med arbetstagare i förhållande till inhyraren. Det som             

sägs i lagen om arbetsgivare gäller då inhyraren. Om en inhyrd arbetstagare slår larm om               

missförhållanden i inhyrarens verksamhet ska alltså lagens bestämmelser tillämpas som om           

inhyraren vore arbetsgivare. Det är mot repressalier från inhyraren arbetstagaren skyddas,           

och det är inhyraren som blir skadeståndsskyldig.”  90

 

Genom citatet ovan framgår det att den inhyrda arbetstagaren erhåller visselblåsarlagens           

skydd mot inhyrarens repressalier, om den inhyrda arbetstagaren slår larm om allvarliga            

missförhållanden i inhyrarens verksamhet. Som det tidigare framförts i föregående avsnitt,           

skall den inhyrda arbetstagaren vid larm i inhyrarens verksamhet betraktas som jämställd med             

andra arbetstagare i inhyrarens verksamhet. Detta innebär att inhyraren tillika är att betraktas             

som den inhyrda arbetstagarens arbetsgivare, när den inhyrda arbetstagaren larmar om           

allvarliga missförhållande i inhyrarens verksamhet.  

 

88 Källström, et al. 2016. s. 45. 
89 Ibid. 
90 Prop. 2015/16. s. 100. 
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Ett tänkbart scenario, likt det som beskrivs det fiktiva typexemplet (se avsnitt 1.2), kan uppstå               

i och med att visselblåsarlagens repressalieskydd endast är tillämpbart i ett           

tvåpartsförhållande. När en arbetstagare slår larm om allvarliga missförhållanden i          

arbetsgivarens verksamhet träder lagens skydd in mellan de två parterna. Lagens skydd blir då              

gällande för den inhyrda arbetstagaren om denne skulle slå larm till bemanningsföretaget om             

missförhållanden i bemanningsföretagets verksamhet. Däremot är lagen inte utformad för att           

skydda arbetstagaren mot någon annan än just arbetsgivaren. Lagens skydd blir därför inte             

gällande när ett bemanningsföretag vidtar åtgärder mot en uthyrd arbetstagare, då denne            

larmar om missförhållanden i inhyrarens verksamhet. Visselblåsarlagen tillåter dock inte att           91

två olika parter uppträder som arbetsgivare samtidigt. Därigenom är lagen enbart tillämpbar i             

ett partsförhållande, nämligen det förhållande som finns mellan arbetstagare och arbetsgivare.          

Sammantaget resulterar lagens tillämpning i att en arbetstagaren endast kan erhålla lagens             92

skydd mot arbetsgivarens repressalier och inte mot åtgärder vidtagna av en tredje part. Denna              

juridiska problemställning beskrivs vidare i författningskommentaren till propositionen,        

genom det att: 

 

“...en anställd i ett bemanningsföretag som slår larm om allvarliga missförhållanden i            

bemanningsföretagets verksamhet kan ha ett skydd mot repressalier från         

bemanningsföretaget, det vill säga arbetsgivaren, följer direkt av att lagen är tillämplig på             

arbetstagare. I sådana fall är det arbetsgivaren och ingen annan som ska beaktas vid              

tillämpning av lagen. Det innebär att man inte kan låta olika verksamheter uppträda som              

arbetsgivare vid tillämpning av olika delar av lagen. En person har alltså inte något särskilt               

skydd enligt lagen i förhållande till arbetsgivaren om larmet avser missförhållanden i            

inhyrarens verksamhet men det är arbetsgivaren som vidtar en repressalie…”  93

 

Som det framgår av citatet ovan kan inte två parter samtidigt tillåtas att betraktas som               

arbetsgivare, i förhållande till den arbetstagare som larmar. Detta oavsett vilken part som             

arbetstagarens larm om missförhållanden avser. Detta innebär således att en arbetstagare           

endast kan erhålla lagens repressalieskydd mot endera part. I fallet där en inhyrd arbetstagare              

91 Prop. 2015/16. s. 33f. 
92 Prop. 2015/16. s. 100. 
93 Ibid. 
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larmar om missförhållanden i inhyrarens verksamhet, blir den inhyrda arbetstagaren endast           

skyddad mot inhyrarens repressalier. Visselblåsarlagen kan därmed inte skydda den inhyrda           

arbetstagaren mot repressalier vidtagna av bemanningsföretaget, den inhyrda arbetstagarens         

faktiska arbetsgivare. 

4.3 “En ändamålsenlig förstärkning” 

Den situationen som beskrivits i det tidigare avsnittet, samt i det fiktiva typexemplet (se              

avsnitt 1.2), belyser visselblåsarlagens inverkan på bemanningsbranschens       

trepartsförhållande. Just denna tänkbara situation behandlas kortfattat i propositionen till          

lagen. I propositionen framgår det hur Regeringen menar att en sådan situation, ifall den              

uppkommer, inte är helt oproblematisk. Utredningsarbetet tillkännager den problematik som          94

uppstår i fråga om vilken part – bemanningsföretaget eller inhyraren – som skall betraktas              

som arbetsgivare, om en inhyrd arbetstagare larmar om missförhållanden i inhyrarens           

verksamhet. En utvidgning av regleringen som ger arbetstagaren skydd mot båda parter har             

efterfrågats av Finansförbundet, en av lagberedningens remissinstanser. I propositionen         95

väljer dock regeringen att konstatera att den nuvarande definitionen av förhållandet mellan            

arbetstagare och arbetsgivare, inte tillåter någon vidare utökning av lagstiftningens räckvidd.           

En utökning som täcker andra förhållanden än förhållandet mellan arbetstagare och           

arbetsgivare är i Regeringens mening inte genomförbar. Kortfattat tillägger Regeringen att           96

en sådan utökning även skulle innebära ett ingrepp i avtalsförhållandet mellan inhyraren och             

uthyraren. Mot denna bakgrund uttalar Regeringen i propositionen att:  

 

“...den föreslagna lösningen utgör en ändamålsenlig förstärkning av skyddet mot repressalier           

för inhyrda. Alternativa lösningar där arbetstagare skyddas mot repressalier från såväl           

inhyrare som uthyrare oavsett vilken verksamhet larmet avser skulle dessutom riskera att bli             

avsevärt mycket svårare att tillämpa.”  97

 

94 Prop 2015/2016:128. s. 33. 
95 Ibid. 
96 Prop 2015/2016:128. s. 33f. 
97 Prop 2015/2016:128. s. 34. 
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I hänseende till detta konstaterar Regeringen vidare att den inhyrda arbetstagaren redan har ett              

skydd mot arbetsgivaren, det vill säga bemanningsföretaget, genom lagen om          

anställningsskydd. Anställningsskyddet inbegriper situationer då en arbetstagare blir uppsagd         

eller avskedad utan att det föreligger en saklig grund för detta. LAS hindrar dock inte               98

arbetsgivaren att vidta mindre ingripande former av åtgärder, likt de typer av repressalier som              

visselblåsarlagen skyddar arbetstagaren mot – exempelvis fråntagande av arbetsuppgifter,         

uteblivna löneökningar eller orimligt hög arbetsbelastning (se avsnitt 3.2). Då LAS inte            99

inkluderar några förbud mot dessa typer av åtgärder, innebär detta således att det för              

arbetstagaren inte finns ett heltäckande lagstadgat skydd mot arbetsgivarens repressalier.          

Åtminstone inte mot repressalier i form av arbetsgivarens mindre ingripande åtgärder.  

  

98 SFS 1982:80. Lagen om Anställningsskydd. §§ 7, 18.  
99 Prop. 2015/16:128. s. 49. 
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5. Analys 

Som redan beskrivits i kapitel 3 är visselblåsarlagens ändamål att skydda arbetstagare mot             

arbetsgivarens repressalier när de slår larm om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens           

verksamhet. Syftet är som tidigare beskrivits (se avsnitt 3.1) att skydda samtliga arbetstagare             

mot arbetsgivarens repressalier. I propositionen anger Regeringen att visselblåsning får en allt            

större betydelse för allmänhetens intresse av att synliggöra allvarliga missförhållanden som           

kan förekomma på den svenska arbetsmarknaden. Därmed är det Regeringens intention att            

visselblåsarlagen och dess repressalieskydd skall utgöra ett incitament för att få fler            

arbetstagare att slå larm. Vi menar att arbetstagarens incitament till att slå larm borde anses               

utgöra den viktigaste bakomliggande faktorn till lagens existens. Om det skall finnas reella             

incitament för arbetstagare att larma, måste arbetstagaren vara förvissad att lagen faktiskt            

kommer att skydda arbetstagaren då denne väl slår larm. För att arbetstagaren ens skall kunna               

erhålla lagens skydd, förutsätter detta att arbetstagaren uppfyller lagens rekvisit då denne            

larmar. Med tanke på antalet rekvisit som måste uppfyllas för att lagens skydd för              

arbetstagaren skall bli tillämpligt, kan det ytterst falla på frågan om den enskilda individen,              

tillika domstolen, faktiskt kan tillgodogöra sig en klar förståelse av lagstiftningens innehåll            

och exakta tillämpningsområde. Även Lagrådet framför kritik gällande lagens tvetydiga          

konstruktion och i propositionen väljer de att ge följande kommentar: 

 

“Som Lagrådet kommer in på i det följande är de föreslagna lagbestämmelserna vaga och              

deras innebörd därmed svår att fastställa. En sådan utformning medför uppenbara risker för             

problem i rättstillämpningen .”   100

 

I uppsatsens tidigare delar har det lagts stort fokus på att redogöra för rekvisiten i               

visselblåsarlagen, hur de är ämnade att tolkas och hur de bör fungera i en praktisk kontext.                

Genom vårt typexempel har vi försökt att skapa en fiktiv situation som skall adressera ett               

tänkbart problem som kan uppstå, då lagens bestämmelser tillämpas på en inhyrd arbetstagare             

i den privata sektorn. I typexemplet upptäcker den fiktiva karaktären Jesper ett            

missförhållande i den verksamhet han är uthyrd till. Detta i form av att företaget som Jesper är                 

100 Prop 2015/16:128. s. 125. 
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uthyrd till har kopplingar till kriminell verksamhet. Beroende på dess art och omfattning kan              

kriminell verksamhet betraktas som ett allvarligt missförhållande, kopplat till rekvisiten i           

visselblåsarlagens första paragraf. Jesper larmar först internt inom inhyrarens verksamhet.          

Dock när Jespers interna larm inte leder till några märkbara åtgärder från inhyrarens sida,              

väljer Jesper att istället larma externt.  

 

Genom att först larma internt och sedan ge inhyraren ett skäligt tidsutrymme för att åtgärda               

missförhållandena, bör Jesper anses uppfylla lagens rekvisit för att tillåta sig att larma externt              

och fortfarande erhålla lagens repressalieskydd. I vårt typexempel reagerar mineralföretaget          

negativt på läckan till pressen (Jespers externa larm). Mineralföretaget misstänker att Jesper är             

läckan och väljer därför att avbryta sin affärsförbindelse med Jespers arbetsgivare,           

bemanningsföretaget. Mineralföretaget väljer att inte vidta några direkta åtgärder         

(repressalier) mot Jesper i och med hans larm. Hade mineralföretaget vidtagit åtgärder att             

betrakta som repressalier skulle företaget ha riskerat att bli skadeståndsskyldiga, i enlighet            

med visselblåsarlagen. Jespers agerande leder indirekt till att bemanningsföretaget blir          

ekonomiskt lidande, då mineralföretaget inte längre vill använda sig av bemanningsföretagets           

tjänster. I vårt typexempel blir konsekvensen av Jespers agerande att bemanningsföretaget           

väljer att säga upp Jesper på grund av arbetsbrist i och med den förlust han indirekt påfört sin                  

arbetsgivare. Detta är möjligt enligt arbetsrättens rådande praxis, då Jespers tjänst hos            

inhyraren via bemanningsföretaget inte längre existerar.  

 

När arbetsgivaren väljer att säga upp en arbetstagare till följd av att arbetstagaren slår larm om                

missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet, skall denna åtgärd betraktas som en repressalie           

enligt visselblåsarlagen (se avsnitt 3.2). Bemanningsföretagets åtgärd är alltså att betrakta som            

en repressalie, tolkat utifrån förarbetenas begreppsdefinition av repressalier. Jespers larm          

avser dock allvarliga missförhållanden i mineralföretagets verksamhet. Som beskrivits i          

avsnitt 4.2 blir visselblåsarlagens repressalieskydd enbart gällande för arbetstagaren gentemot          

den arbetsgivare och verksamhet som arbetstagarens larm avser. Detta gör att Jesper inte             

erhåller något skydd mot bemanningsföretagets repressalier, eftersom han i denna situation           

endast erhåller visselblåsarlagen skydd mot mineralföretagets repressalier. Som vi tidigare          

diskuterat framgår det tydligt i propositionen att olika parter inte kan tillåtas uppträda som              
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arbetsgivare i samma situation. Regeringen tillstår att en situation, likt den vi beskriver i vårt               

typexempel, skulle innebära en brist i repressalieskyddet för inhyrda arbetstagare. Trots det            

menar Regeringen att en lösning som utökar arbetstagarens skydd till att gälla både mot              

inhyraren och uthyraren, skulle vara alltför svår att tillämpa. I propositionen väljer dock             

Regeringen att inte föra ett utvecklat resonemang kring sin ståndpunkt. Det är då svårt att               

förstå motivet bakom Regeringens avsikt att inte utöka skyddet för inhyrda arbetstagare till att              

även täcka uthyrarens repressalier. På grund av detta väljer vi därför att tolka det som att en                 

eventuell trepartslösning, i Regeringens mening, inte är förenlig med arbetsrättens          

normerande tvåpartsförhållande. Oavsett motivet bakom Regeringens beslut medför lagens         

nuvarande konstruktion att repressalieskyddet inte kan tillämpas på ett sådant sätt att samtliga             

parter i bemanningsbranschens trepartsförhållande kan omfattas av lagen, i en och samma            

situation. Därav kan den inhyrda arbetstagaren alltså endast erhålla lagens repressalieskydd           

mot en enda part – endera inhyraren eller bemanningsföretaget. 

 

Som vi tidigare nämnt (se avsnitt 4.3) framför Regeringen att arbetstagaren redan har ett              

skydd mot uthyrarens repressalier genom LAS. Arbetstagarens anställningsskydd genom LAS          

är dock inte gällande för mindre ingripande åtgärder (repressalier). LAS är endast tillämpbar             

när arbetsgivaren avser att säga upp, avskeda eller omplacera en arbetstagare. Tidigare praxis             

från AD som berör uppsägning på grund av arbetsbrist påvisar att en enskild tjänst som               

upphör att existera skall anses utgöra saklig grund för uppsägning på grund av arbetsbrist.              101

Även i fall där arbetsgivaren har blivit anklagad för fingerad arbetsbrist – enligt kärande              

grundat på förhållanden hänförliga till arbetstagaren personligen – har AD dömt till            

arbetsgivarens fördel. Som redan nämnts väljer Jespers arbetsgivare, bemanningsföretaget, i          102

vårt fiktiva typexempel att säga upp Jesper. Detta då hans tjänst som inhyrd arbetstagare i               

mineralföretagets verksamhet inte längre finns kvar. Tolkat utifrån AD:s praxis borde           

bemanningsföretagets uppsägning av Jesper, på grund av arbetsbrist, kunna anses vara sakligt            

grundad. I sin avhandling om visselblåsare i arbetslivet belyser även Per Larsson en tänkbar              

situation liknande vårt typexempel. Han påtalar även de möjliga konsekvenser som kan följa             

av att en inhyrd arbetstagare slår larm om missförhållanden i inhyrarens verksamhet, samt att              

101 AD 1994 nr 140 
102 AD 2012 nr 11 
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bemanningsföretaget som en påfallande konsekvens kan riskera att förlorar sitt kontrakt med            

kundföretaget. Larsson nämner bland annat att uppsägning av arbetstagaren på grund av            103

arbetsbrist ligger nära till hands för arbetsgivaren att nyttja i sådan situation. Larsson tillägger              

även att arbetsgivarens beslut om driftsinskränkningar i sin egen verksamhet, alltjämt godtas            

som gällande i en senare bedömning av AD.  

 

Arbetstagarens kritikrätt och tystnadsplikt är förhållanden som påverkar den enskilda          

arbetstagaren, tillika anställda inom bemanningsbranschen. Detta då arbetstagaren besitter en          

kritikrätt som kan riktas mot såväl bemanningsföretaget som inhyrare. Som tidigare nämnts            

(se avsnitt 2.3.1) utgör lojalitetsplikten en dold klausul i anställningsavtalet. I           

Tjänstemannaavtalet, kollektivavtalet mellan Kompetensföretagen och Unionen, utvecklas       

lojalitetsplikten till att innefatta att arbetstagaren iakttar viss diskretion gällande både           

bemanningsföretagets och kundföretagets affärsangelägenheter. De båda parterna har här valt          

att avtala om en utökad lojalitetsplikt i kollektivavtalet, trots att detta redan skall anses vara               

långtgående gällande mellan arbetstagare och arbetsgivare. Avtalsparterna har valt denna          104

lösning för att tillförsäkra sig en ömsesidig lojalitet inom trepartsförhållandet. I vanliga fall             

behövs inget avtal som definierar innebörden av arbetstagarens lojalitetsplikt. Därför tror vi            

att Tjänstemannaavtalets avtalsparter beslöt sig för den här lösningen för att särskilt påtala             

arbetstagarens lojalitet mot både kund- och bemanningsföretag. Detta då tidigare praxis från            

AD enbart utgörs av fall som inbegriper två parter – vad vi valt att kalla för arbetsmarknadens                 

normerande tvåpartsförhållande. Även i Kompetensföretagens standardavtal mellan       

bemanningsföretag och inhyrare, ABPU-10, återfinns bestämmelser om sekretess som avser          

hur den inhyrda arbetstagaren kan tillåtas agera vid informationsdelgivning. Som tidigare           

beskrivits (se avsnitt 2.4) används standardavtalet för att reglera förhållandet mellan           

bemanningsföretaget och kundföretaget (inhyraren), då det kommer till frågor rörande den           

inhyrda arbetstagaren och affärsförbindelsen i övrigt. Angående bestämmelserna om sekretess          

anges det i ABPU-10 att “leverantören” (bemanningsföretaget och därigenom den inhyrda           

arbetstagaren) och kunden skall betrakta avtalets och uppdragets innehåll som konfidentiella           

uppgifter. Däremot anges det att parterna inte är skyldiga att iaktta sekretess då det kommer               105

103 Larsson. s. 163. 
104 AD 1982 nr 110 
105 ABPU-10. p. 11. 
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till information som “part är skyldig att avslöja enligt lag eller annan författning”. I              106

eventuella fall där en inhyrd arbetstagare avslöjar sekretessbelagd information gällande          

inhyraren och dess verksamhet, får det antas att arbetstagaren och därigenom           

bemanningsföretaget kan riskera påföljder på grund av kontraktsbrott. Detsamma får dock           

inte anses vara gällande om arbetstagaren faktiskt avslöjar sådan information som avses med             

citatet ovanför. Detta kan möjligen anses utgöra en ansats till att genom avtalsvägen adressera              

visselblåsning i hänseende till bemanningsbranschens trepartsförhållande. Vidare kan detta         

innebära att bemanningsbranschens avtalsparter kan komma att bära huvudansvaret för hur           

inhyrda arbetstagares rätt skall beaktas i situationer där dessa tvingas agera visselblåsare. 

 

Som vi tidigare beskrivit (se avsnitt 2.3.1) äger arbetstagaren en rätt att kritisera sin              

arbetsgivare. Arbetstagarens kritikrätt begränsas av lojalitetsplikten och       

propornatilitetsprincipen. Därmed äger arbetstagaren ingen rätt att framföra kritik som har till            

avsikt att skada arbetsgivaren genom osakliga och osanna påståenden. Balansen mellan           

arbetstagarens kritikrätt och lojalitetsplikt avhandlas i det så kallade Värö bruk-målet från            

1994. I sin bedömning av fallet gör AD gällande att arbetstagaren har en långtgående rätt att                107

kritisera sin arbetsgivare. Detta förutsätter dock att arbetstagarens handlande inte ämnar att            

uppsåtligen skada arbetsgivaren. I sitt domslut lägger AD en stor vikt vid allmänintresset av              

de uppgifter som kärande avslöjat. Domstolen menade att det skall anses vara ett berättigat              

skäl att externt delge uppgifter som innebär ett allmänintresse. Domstolen ansåg dessutom att             

arbetstagaren inte hade åsidosatt sin lojalitetsplikt gentemot arbetstagaren. Detta grundade AD           

på det faktum att arbetstagaren först hade sökt rättelse, gällande de missförhållande denne             

upptäckt, internt inom arbetsgivarens verksamhet. Detta är jämförligt och står i klar kontrast             

till två andra liknande fall som avhandlats i AD, där arbetstagarna valde att endast rikta sin                

kritik direkt till externa parter. Att arbetstagarnas avslöjanden i dessa fall inte hade             108

föranletts av att dessa sökt rättelse för missförhållande internt hos arbetsgivaren, fick AD att              

döma till arbetsgivarens fördel. I de båda fallen ansåg domstolen alltså att arbetstagarna hade              

åsidosatt sin lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren, samt att den avslöjade informationen inte           

innebar ett allmänintresse.  

106 Ibid. 
107 AD 1994 nr 79 
108 AD 1986 nr 95 Stadshotellet i Karlshamn samt AD 1988 nr 67 Sheraton-målet 
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Som tidigare nämnts har visselblåsarlagen haft en inverkan på reformen av           

skyddslagstiftningen för företagshemligheter (se avsnitt 3.4). Regeringen har i vissa          

avseenden använt visselblåsarlagen när de formade rekvisiten för nya FHL. De lade då i likhet               

med vad som framgår i visselblåsarlagens proposition lagt en stor vikt vid kravet på ett               

allmänintresse i den information som avslöjas. Högt ställda krav på allmänintresse skall alltså             

vara uppfyllda för att röjd information inte skall anses utgöra ett obehörigt angrepp. I              

propositionen förklaras även anledningen till att FHL inte skall utgöra något hinder för en              

arbetstagare att slå larm i arbetsgivarens verksamhet i enlighet med visselblåsarlagens           

bestämmelser. Vi anser dock att det uppstår en viss problematik då de två lagarna ställs mot                

varandra. Detta då lagarna bejakar två helt olika skyddsintressen. Som redan framgått, är             

visselblåsarlagens syfte att förstärka skyddet för arbetstagare då de slår larm om allvarliga             

missförhållanden. Arbetstagaren utgör därmed lagens skyddsintresse. I den nya, likt den           

gamla FHL, utgör företagshemligheter det självklara skyddsintresset. I förarbetena till den nya            

FHL väljer Regeringen att, ytterst kortfattat, analysera det tänkbara fallet då dessa två             

skyddsintressen kolliderar. 

 

Problematik kan uppstå i situationen då en arbetstagare larmar externt till en myndighet eller              

internt till en arbetstagarorganisation, i tron att larmet avser ett faktiskt missförhållande i             

arbetsgivarens verksamhet. I fallet där arbetstagaren i samband med det externa larmet skulle             

yppa företagshemligheter till extern part för att påvisa ett allvarligt missförhållande riskerar            

arbetstagaren att bli straffad. Skulle domstolen anse att omständigheterna som är gällande i             

det specifika fallet inte är sådana som kan anses utgöra ett allvarligt missförhållande, skulle              

därmed arbetstagaren bli straffad i enlighet med FHL. En sådan situationen kan tänkas utgöra              

ett visst dilemma för arbetstagaren då det kommer till att rapportera om allvarliga             

missförhållande till extern part. Detta då arbetstagaren riskerar att straffas för sina företagna             

handlingar i enlighet med FHL. Detta är något som får anses kollidera med visselblåsarlagens              

syfte att uppmana arbetstagare till handling och sedan skydda dessa mot arbetsgivarens            

repressalier, då arbetstagaren slår larm om missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet.          

Sammantaget ger detta oss uppfattningen av ett motsägelsefullt och kontraproduktivt          

förhållande mellan visselblåsarlagen och FHL. Detta då arbetstagarens repressalieskydd         
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genom visselblåsarlagen riskerar att indirekt bli underminerat av skadeståndsanspråk i          

enlighet med FHL. För att ställa detta i relation till vårt fiktiva typexempel, skulle även ett                

skadeståndsansvar enligt FHL kunna riktas mot Jesper. I och med att Jesper röjer             

företagshemligheter till extern part för att avslöja det allvarliga missförhållandet, riskerar han            

att samtidigt bli skadeståndsskyldig gentemot inhyraren ifall deras eventuella brott inte kan            

styrkas i senare utredning. Det innebär således att Jesper, i och med sitt larm, kan drabbas av                 

bemanningsföretagets repressalier samt mineralföretagets eventuella skadeståndsanspråk      

gällande obehörigt angrepp på företagshemligheter. 

 

Vi anser att FHL inte utgör något direkt hinder för arbetstagaren att slå larm i arbetsgivarens                

verksamhet, i enlighet med vad som framgår i propositionen till FHL. Däremot anser vi att               

FHL kan utgöra ett indirekt hinder för arbetstagare att slå larm, eftersom arbetstagaren kan              

riskera att bli skadeståndsskyldig till arbetsgivaren i en efterföljande process. Ännu finns det             

inte några domstolsfall som behandlar situationer där visselblåsarlagen, eller den nya FHL har             

tillämpats och därmed inget fall där de båda lagarna ställts mot varandra. I brist på praxis blir                 

det därför svårt att förutspå hur rättstillämpningen av dessa nya lagbestämmelser skulle te sig              

och huruvida de skulle kunna samspela i en eventuell rättsprocess. I samband med det              

indirekta hinder och skadeståndsskyldigheten som kan tänkas uppstå genom ett obehörigt           

angrepp på företagshemligheter enligt FHL, anser vi att skyddet för arbetstagare kan            

inskränkas till följd av detta. Detta innebär att inhyrda arbetstagare som vill slå larm om ett                

allvarligt missförhållande i inhyrarens verksamhet, likväl inte finner några incitament till att            

avslöja allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet. Inhyrda arbetstagares skydd         

mot arbetsgivarens repressalier är, som vi tidigare förklarat, begränsat och har inte märkbart             

förstärkts av visselblåsarlagen. Att en inhyrd arbetstagare utöver detta även kan bli            

skadeståndsskyldig till arbetsgivaren i enlighet med FHL, rimmar illa med Regeringens           

bakomliggande syfte med visselblåsarlagen. Nämligen att förstärka arbetstagarens skydd mot          

arbetsgivarens repressalier.  
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6. Slutsats 

Syftet med vår uppsats är att besvara våra frågeställningar (se avsnitt 1.3) om hur skyddet för                

inhyrda arbetstagare, som slår larm om allvarliga missförhållanden i inhyrarens verksamhet,           

faktiskt ser ut. Vi ville även undersöka hur annan författning kan påverka arbetstagarens rätt i               

en sådan situation. Utifrån det vi diskuterar i vår analys, väljer vi att dra ett antal slutsatser. I                  

fråga om hur inhyrda arbetstagare skyddas i och med tillkomsten av visselblåsarlagen, vill vi              

konstatera att skyddet för denna arbetstagarkategori borde betraktas som begränsat. Detta då            

inhyrda arbetstagares repressalieskydd, enligt lagens bestämmelser, kan kringgås genom         

bemanningsbranschens trepartsförhållande (se avsnitt 4.2). Även om den inhyrda         

arbetstagaren i praktiken kan erhålla ett skydd mot inhyrarens repressalier, kan arbetstagarens            

egentliga arbetsgivare (bemanningsföretaget) istället vidta sådana åtgärder mot arbetstagaren         

som enligt lagen kan betraktas som repressalier. Därigenom uppstår en lucka i lagen. På grund               

av detta delar vi inte Regeringens uppfattning att visselblåsarlagen skulle innebära en            

“ändamålsenlig förstärkning” för skyddet av inhyrda arbetstagare. En av lagstiftningens          

fundamentala komponenter är att den skall ge samtliga arbetstagare ett reellt incitament att slå              

larm om allvarliga missförhållanden – i vetskap om att arbetstagaren sedermera erhåller            

lagens skydd mot arbetsgivarens eventuella repressalier. I fallet av inhyrda arbetstagare är det             

svårt att se att lagen, i dess nuvarande utformning, skulle innebära ett reellt incitament för               

inhyrda arbetstagare att slå larm om oegentligheter i arbetsgivarens verksamhet. I ljuset av             

Bemanningsdirektivet och likabehandlingsprincipen ter sig det underligt att lagstiftningen inte          

utformats för att ge arbetstagare ett lika rätt till skydd, oavsett mot vilken denna rätt skulle                

gälla. 

 

Som vi tidigare har konstaterat finns det ännu inte någon praxis från AD där domstolen               

åberopat visselblåsarlagen som grund. Tidigare fall av liknande karaktär har dömts utefter vitt             

skilda grunder, helt beroende på handlingens proportionalitet och arbetstagarens intentioner          

(se avsnitt 5). Detta medger att det för oss är svårt att förutspå hur en domstol kommer att                  

tolka den nya lagstiftningen, i fallet där en inhyrd arbetstagare slagit larm i inhyrarens              

verksamhet. Grundat på tidigare praxis borde domstolen antagligen fästa en särskild vikt vid             
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allmänintresset av den information som arbetstagaren genom sitt larm delger extern part. Om             

en inhyrd arbetstagares larm skulle innebära information av största vikt för allmänintresset –             

exempelvis upptäckten av systematisk brottslighet inom en samhällsviktig entitets verksamhet          

– kan det tänkas att domstolen rent av väljer att angripa visselblåsarlagens bristfälliga skydd              

för inhyrd personal. Därav kan prejudicerande domstolsfall utgöra en tänkbar grund för en             

eventuell framtida omarbetning av visselblåsarlagen, samt en ytterligare förstärkning av          

skyddet för inhyrda arbetstagare. 

 

Vidare anser vi även att bestämmelserna i den nya FHL innebär ytterligare hinder för inhyrda               

arbetstagare att slå larm. Trots att visselblåsarlagens och FHLs ändamål är att skydda två              

skilda skyddsintressen, överlappar de till viss del. Detta i fråga om vad som betraktas vara               

information som en arbetstagare kan avslöja externt och på ett sådant sätt, att arbetstagaren              

inte bryter mot bestämmelser i någon av de två lagarna. Detta hade varit ett tänkbart utfall då                 

lagarna tidsmässigt tillkommit nära inpå varandra. Bestämmelserna i FHL innebär dock att det             

ställs högre krav på arbetstagaren i fråga om de rekvisit som denne måste uppfylla. Detta för                

att arbetstagaren inte skall anses ha befattat sig med ett obehörigt angrepp på             

företagshemligheter (se avsnitt 3.4). Vi diskuterar i vår analys att det kan uppstå en situation               

där en arbetstagare som larmar om ett troligt missförhållande kan uppfylla visselblåsarlagens            

olika rekvisit, men samtidigt bryta mot bestämmelserna i FHL. Detta då arbetstagaren, enligt             

FHL, kan anses ha otillräckligt informationsunderlag eller exakt vetskap om missförhållandets           

art och omfattning. Bestämmelserna i den nya FHL kan därför anses ytterligare urholka             

arbetstagarens incitament att larma om missförhållanden i sin arbetsgivares verksamhet.          

Långsiktigt kan detta bidra till att svensk arbetsmarknad med en ständigt växande            

bemanningsbransch, rör sig för långsamt framåt eller i helt fel riktning, i fråga om etik och                

moral kopplat till inhyrda arbetstagares särskilda ställning.  
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7. Egna tankar och förslag på åtgärder 

Vi anser att förhållandet för inhyrda arbetstagare och deras rätt enligt visselblåsarlagen är             

problematiskt. Vi finner det även underligt att det inte diskuterats mer mellan jurister och              

framförallt arbetstagarorganisationer. Problemet är erkänt av både Regeringen samt         

arbetsgivarorganisationer, något som framförts genom propositionen till visselblåsarlagen.        

Även framgår det tydligt av enskilda remissinstanser att de velat se en lösning till det här                

problemet. Då vi studerat ämnet och kommit fram till slutsatser via det rättsliga underlaget,              

har vi insett att det inte förefaller finnas något större intresse för en förändrad lagstiftning.               

Vidare anser vi att visselblåsarlagen som i dess nuvarande utformning inte är förenlig med              

bemanningsbranschens trepartsförhållande, eftersom lagen är utformad att appliceras på det          

normerande tvåpartsförhållandet mellan en enda arbetstagare och arbetsgivare. Vi anser          

därför att lagstiftaren till viss del har uppvisat ett förlegat förhållande till hur de väljer att                

kategorisera och inordna arbetsmarknadens parter. Att Regeringen väljer att tvärt konstatera           

att arbetstagare endast kan ha en enda arbetsgivare, speglar ingen större tilltro till de              

förändringar som sker på den svenska arbetsmarknaden i fråga om flexibilitet. Likt vad som              

är gällande för andra delar av arbetsrätten kan det då bli en fråga för arbetsmarknadens parter                

att tvingas finna en lösning för att fylla hålet som uppstått i och med lagstiftningen. Därför                

ser vi framför oss att kollektivavtal och enskilda avtal kommer att spela en stor roll i den                 

fortsatta utvecklingen för eventuella visselblåsare, anställda och verksamma inom         

bemanningsbranschen. 

 

Ett konkret exempel på en eventuell lösning kan vara att infoga en klausul, liknande den som                

vi diskuterat kring lojalitetsplikt i kollektivavtalet mellan Unionen och Kompetensföretagen.          

Denna nya avtalsklausul bör dock vara gällande för att skydda arbetstagaren mot repressalier             

från såväl inhyrare som bemanningsföretaget. Denna klausul skulle i sådant fall, i teorin,             

resultera i att inhyrda arbetstagare avtalsvägen erhåller ett reellt skydd mot samtliga parter då              

arbetstagaren slår larm om allvarliga missförhållanden. 
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Summary 
In this essay we are addressing a relatively new Swedish statute named Lagen (2016:749) om               

särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden            

[special protection for workers who report gross misconduct], and how it applies to hired              

workers. Our purpose with this essay is to achieve an understanding on how hired workers               

are affected by the new statute and how other legislation may be affected by the               

implementation of this statute. We’ve done this to see how the protection of hired workers               

may be implemented by other means than this particular statute. For this essay we’ve mainly               

been using the traditional legal dogmatic method. Through this method we’ve studied sources             

of law that are currently in use in the Swedish legal system. By interpreting these we want to                  

achieve an understanding for how the statute’s application may be applied by Swedish courts              

in the future. We’ve also used this to understand what the actual protection for hired workers                

currently looks like. We’ve decided to delimit ourselves in this essay to only refer to               

white-collar workers. We’ve made use of material currently available to us and material that              

is constituting the current jurisprudence in Swedish Law, including preparatory work for            

other statutes such as Lagen (2018:558) om företagshemligheter [company secrets]. We’ve           

also made use of other people’s thesis, currently active collective agreements and other             

sources of doctrine which has been written to refer to whistleblowing on the Swedish labour               

market. 
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