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Arbetsmarknadsdepartementet 
103 33 Stockholm  

 
    
 
 
 
Betänkandet SOU 2014:31 Visselblåsare. Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om 
allvarliga missförhållanden  
 
 
Tingsrätten lämnar följande yttrande. Betänkandets indelning följs. 
 

11 Det behövs en reglering om stärkt skydd för arbetstagare som slår larm (s. 201 - 215) 

Tingsrätten instämmer i utredarens bedömning. 

 

12.1 En särskild lag (s. 217 - 218) 

Förslaget tillstyrks. 

 

12.2 Lagens syfte (s. 218 - 219) 

Förslaget tillstyrks. 

 

13.1 Endast arbetstagare men alla arbetstagare bör omfattas (s. 221 - 229) 

Förslaget tillstyrks.  

 

13.2 Alla typer av arbetsgivare bör omfattas (s. 229) 

Förslaget tillstyrks.  

 

13.3 Lagen bör gälla larm om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet  

(s. 229 - 232) 

Förslaget tillstyrks. 
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13.4 Lagens tillämplighet i gränsöverskridande situationer (s. 232 - 235) 

Förslaget tillstyrks. 

 

14.1.1 Regleringen bör innebära en förenkling och ett förtydligande (s. 237 - 240) 

Tingsrätten instämmer i utredarens bedömning. 

 

14.1.2 Reglerna i korthet för interna respektive externa larm (s. 240 - 241) 

Förslaget tillstyrks.  

 

14.2 Allvarliga missförhållanden – vid både interna och externa larm (s. 241 - 256) 

Förslaget tillstyrks. 

 

14.3.2 Interna larm (s. 256 - 259) 

Förslaget tillstyrks. 

 

14.3.3 Larm till arbetsorganisation (s. 259 - 261) 

Förslaget tillstyrks. 

  

14.4 Externa larm (s. 262 - 265) 

Förslaget tillstyrks. 

 

14.5 Arbetstagaren bör som huvudregel först ha slagit larm internt (s. 265 - 272) 

Förslaget tillstyrks. 

 

14.6 Vid externa larm bör det krävas fog för att uppgifterna är riktiga (s. 272 - 276) 

Förslaget tillstyrks.  

 

14.7 Skydd mot repressalier (s. 276 - 285) 

Förslaget tillstyrks. 

 

15.2.1 Ingen straffrättslig ansvarsfrihet vid arbetstagares larm (s. 288 - 290) 

Förslaget tillstyrks. 
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15.2.2 Undantag från det stärkta skyddet om arbetstagaren genom larmet begår ett brott 

(s. 290 - 291) 

Förslaget tillstyrks. 

 

16.1 Skadestånd (s. 293 - 296) 

Förslaget tillstyrks.  

 

16.2 Några regler om ogiltighet bör inte införas (s. 297 - 298) 

Förslaget tillstyrks. 

 

17.1 Lagen om rättegången i arbetstvister bör tillämpas (s. 299 - 300) 

Förslaget tillstyrks. 

 

17.2 Sekretess bör gälla i mål om arbetstagare som slår larm (s. 300 - 301) 

Förslaget tillstyrks. 

 

17.3 En bevisregel efter diskrimineringslagens mönster bör gälla (s. 301 - 303) 

Förslaget tillstyrks. 

 

17.4. Preskription (s. 303) 

Förslaget tillstyrks. 

 

18.1 Förhållandet till annan lagstiftning (s. 305 - 309) 

Förslaget tillstyrks med följande tillägg. Det är viktigt att det tydligt framgår av lagen att det skydd 

som grundlagarna och Europakonventionen ger offentliganställda kvarstår opåverkat. För att 

detta ska komma till tydligare uttryck föreslås dels att den föreslagna 6 § flyttas upp så att den blir 

4 § och således tas in under rubriken ”Vad lagen skyddar mot”, dels ges följande lydelse: ”Enligt 

tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen har var och en ett skydd mot åtgärder 

från myndigheter och andra allmänna organ. Det skyddet påverkas inte av reglerna i denna lag.”   

 

18.2 Lagens förhållande till avtal (s. 309 - 313) 

Förslaget tillstyrks. 
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18.3.1 Inget undantag från det förstärkta skyddet vid skadeståndsansvar (s. 313) 

Förslaget tillstyrks. 

 

18.3.2 Ingen frihet från skadeståndsansvar vid stärkt skydd (s. 314 - 315) 

Förslaget tillstyrks. 

 

19.1 Skyldighet för arbetsgivare att ha rutiner för larm eller vidta andra åtgärder  

(s. 317 - 326) 

Förslaget tillstyrks.  

 

20.1 En tystnadsplikt för den som mottagit uppgift enligt en intern rutin (s. 327 - 332) 

Förslaget tillstyrks. 

 

20.2 En sekretessbestämmelse bör införas till skydd för visselblåsares identitet  

(s. 332 - 336) 

Förslaget tillstyrks. 

 

21.1 Framtida behov av utvärdering (s. 337 - 339) 

Tingsrätten instämmer i utredarens bedömning. 

 

22 Ikraftträdande (s. 341) 

Bedömningen att det inte finns behov av några övergångsbestämmelser delas. 

 

___ 

 

I detta ärende har lagmannen Magnus Widebeck beslutat. Tingsnotarien Madeleine Jönsson har 

varit föredragande. 

 

 

 

Magnus Widebeck 

 

     Madeleine Jönsson 

 


