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Centralorganisationen TCO har lämnat ett remissyttrande till ovannämnda
utredning. Journalistförbundet, som är medlem i TCO, vill med detta
remissyttrande framföra att vi till vissa delar har avvikande uppfattning jämfört
med TCO.
Vårt yttrande behandlar avsnittet om rapportering om överträdelser.
Journalistförbundet delar TCO:s uppfattning att oegentligheter i alla delar av det
privata näringslivet ska kunna avslöjas.
Men, som TCO skriver i sitt remissyttrande, saknas idag ett fullgott skydd mot
repressalier för privatanställda som vänder sig till myndigheter för att påtala
missförhållanden.
TCO föreslår därför en utvidgning av det sekretesskydd som finns i offentlighetsoch sekretesslagen (OSL) 30:4b. Utvidgningen skulle omfatta all verksamhet där
myndigheter utövar tillsyn. Syftet är att skydda anställda mot repressalier från
arbetsgivare genom att paragrafen innebär absolut sekretess för anmälarens
identitet.
Även om syftet är gott, ställer sig dock Journalistförbundet tveksamt till TCO:s
förslag av följande skäl:
Det finns en uppenbar risk att paragrafen tolkas på det sättet av myndigheterna att
även om namnet på anmälaren inte finns med i anmälan, skulle den som får ta del
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av anmälan, av anmälans innehåll och utformning kunna få reda på anmälarens
identitet. Det kan leda till att uppgiften inte lämnas ut.
Sekretessbestämmelsen omfattas inte heller av meddelarfriheten, det vill säga
rätten att offentliggöra eller lämna uppgiften i syfte att den ska publiceras.
Det kan leda till att allmänheten inte kan få ta del av anmälda missförhållanden.
Om utvidgning av nämnda bestämmelse ska ske, bör därför sekretessnivån ändras
från absolut sekretess – nuvarande reglering- till omvänd sekretess. Det innebär
en presumtion för sekretess, men att sekretessen ändå ska prövas.
Vidare bör 30:4b då omfattas av meddelarskyddet för att ge möjlighet att lämna
uppgifter för publicering. Identiteten på anmälaren kan då skyddas genom det
grundlagsenliga källskyddet som gäller för media som omfattas av
tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetslagen.
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