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Sammanfattning 

Denna uppsats har till syfte att utforska rättsläget för arbetstagares kritikrätt och hur denna för-

håller sig till rätten att fritt ge uttryck för sina åsikter och tankar. Betydelsen som användandet 

av sociala medier har fått på kritikrättens område samt framgent eventuellt kommer att ha är 

annat som behandlas. I uppsatsen har domar från Arbetsdomstolen använts för att undersöka 

var gränsen för yttrandefrihet och kritikrätt går för arbetstagare. 

Arbetstagarens rätt att kritisera arbetsgivaren får anses vara tämligen vidsträckt även om det 

definitivt finns begränsningar. Kritikrätten är mer omfattande för offentliganställda än för an-

ställda i den privata sektorn. Arbetstagarens position på arbetsplatsen har betydelse så till vida 

att det anses att med mer ansvar och en högre position följer en större begränsning att fritt rikta 

kritik mot arbetsgivaren. En med kritikrätten närbesläktad typ av fall är då den anställde på 

fritiden agerar på ett sätt som riskerar att i allmänhetens ögon skada arbetsgivarens anseende. 

När AD gör en bedömning av huruvida en överträdelse av kritikrätten ägt rum är det en rad 

faktorer som har betydelse för utgången. Att yttrandet har ägt rum i sociala medier torde inte i 

någon avgörande del påverka bedömningen. På svaret om de sociala mediernas intåg inneburit 

någon principiell förändring av kritikrätten får svaret anses bli att nej, det har det inte. Föränd-

ringen ligger istället på det praktiska planet då spridningen av ett visst yttrande på mycket kort 

tid har visat sig kunna nå ett stort antal mottagare. Spridningen kan även fortsätta långt efter det 

att upphovsmannen kanske ångrat sig och raderat meddelandet.  
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Abstract 

The aim of the essay is to explore the boundaries of the right of an employee to critisize ones 

employer and how this right is connected to freedom of expression. The role of social media in 

this context is also being examined. In the essay court decisions from the Swedish labor law 

court is being analyzed with the purpose of finding the line to what extent employers can be 

critizised. The obligation to sometimes refrain from critizising ones employer is an obligation 

that follows from the principle that an employee must show lojalty towards his or her employer. 

The employees right to direct critizism towards the employer can be said to be relatively strong. 

There are however boundaries, as this essay shows. The right to critizise goes a lot further for 

employees being public servants than for those employed in the private sector. The position of 

the employee in the workplace is given a lot of weight when determining if the right to critizise 

has been breached. The higher up in the hierarchy the emoloyee is the higher is the demand of 

lojalty and hence the smaller is the space to direct critizism towards the employer. There are 

also the cases when the employees actions on his or her own free time is regarded as posing a 

risk of negatively affecting the view of the employer among the general public.The answer to 

the question if and if so how social media has meant a change in the right of an employee to 

critizise the employer is that on a principal level no significant change can be said to have taken 

place. Some change can however be expected at a more practical level where what is published 

on social media short thereafter can be given a massive spread to an almost infinite number of 

recipients. The spread may also continue long after the writer removes the original contribution. 
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1. Inledning  
 

 

Rätten att ”säga vad man tycker” får sägas vara en omistlig del i det demokratiska samhället. 

Den rättigheten är dock på intet vis oinskränkt, inte minst i arbetslivet, vilket den här uppsatsen 

kommer att handla om. I den här uppsatsen kommer således kritikrättens gränser utforskas i 

relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare.  

Sociala medier har på bara några få år fått ett stort och djupgående genomslag i samhället. Den 

påverkan som det därigenom kommit att få samt eventuellt framgent kommer att få på kritik-

rättens område är vidare något som kommer att diskuteras.  

 

1.1. Syfte    
 

Uppsatsen syftar till att undersöka rättsläget vad gäller arbetstagares kritikrätt gentemot arbets-

givare. Själva huvudfrågan är var gränsen för arbetstagares kritikrätt går och om och i så fall på 

vilket sätt användandet av sociala medier har inneburit någon förskjutning av den gränsen. Med 

gränsen för arbetstagares kritikrätt avses i huvudsak de omständigheter som utgör saklig grund 

för uppsägning. För att besvara den frågan behöver först den allmänna lojalitetsplikt en arbets-

tagare har gentemot en arbetsgivare behandlas. Vidare kommer frågan hur kritikrätten förhåller 

sig till den grundlagsfästa yttrandefriheten att analyseras.  Skillnaden  avseende kritikrätten 

mellan privata och offentliga arbetsgivare kommer också att belysas.    

 

1.2. Metod   

 

Juridiska problemställningar angrips ofta med en traditionell rättadogmatisk metod, med syftet 

att uttolka gällande rätt. Hjälpmedlen enligt den rättsdogmatiska metoden är lagtext, förarbeten, 

rättspraxis och doktrin. Då kritikrätten som sådan inte är reglerad i lag kommer dess gränser i 

första hand definieras med hjälp av rättspraxis, även om övriga uppräknade rättskällor också 

kommer att användas. Den rättspraxis som främst kommer att studeras är domar från Arbets-

domstolen, som är högsta, och i vissa fall enda, instans vid tvister mellan arbetsgivare och ar-

betstagare. Som alltid när domar skall tolkas finns det risker med att dra generaliserbara slut-

satser från kasuistisk praxis, det vill säga att de speciella förutsättningar som råder i ett visst 

rättsfall utmynnar i en mer allmän tolkning av rättsläget som inte tillmäter omständigheterna 

kring det speciella fallet tillräckligt med hänsyn. Den risken torde vara större ju mer extensiv 

tolkningen blir. Där så är möjligt ämnar jag därför tillämpa en mer restriktiv tolkning av tidigare 

rättsfall. Det gäller främst avsnitten där kritikrätten och lojalitetsplikten behandlas på ett mer 

allmänt plan. Den delen av uppsatsen som behandlar sociala mediers inverkan på kritikrätten är 

till sin natur mer diskuterande vilket för med sig att en mer extensiv tolkning av rättspraxis 

kommer att begagnas. Vad gäller val av metod för den delen av uppsatsen så är ambitionen att 

röra sig från den rättsdogmatiska metoden mot en mer rättsvetenskaplig metod. Distinktionen 

mellan den rättsdogmatiska och den rättsvetenskapliga metoden är nog inte i alla delar alldeles 
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tydlig. Enligt mitt förmenande är dock den rättsdogmatiska metoden till sitt väsen mer deskrip-

tiv medan den rättsvetenskapliga metoden är något friare och tillåter mer av normativa övervä-

ganden. En annan sak är att den rättsvetenskapliga metoden tillåter att en större bredd av 

material än de traditionella rättskällorna används, något jag ämnar göra för att belysa en pro-

blematik som ännu inte kan sägas ha fått någon fullständig behandling i de traditionella rättskäl-

lorna.  

  

1.3. Avgränsning    
 

Kollektivavtal spelar en ofta avgörande roll inom arbetsrättens område. Det är emellertid inte 

något som kommer användas som ett hjälpmedel inom ramen för denna uppsats då jag ämnar 

utreda hur långt kritikrätten sträcker sig utan inverkan av avtal.  Det torde vara mindre vanligt 

förekommande att där finna behandlade de frågor som är av intresse för denna uppsats, åt-

minstone i någon mer utförlig och detaljerad form. Jag har åtminstone inte funnit frågorna be-

handlade i de kollektivavtal jag studerat, förutom måhända ett allmänt hållet stadgande om all-

män lojalitet. Inte heller AD hänvisar i de domar som behandlas i uppsatsen till kollektivavtal 

i någon större omfattning. En annan anledning till att utelämna kollektivavtalen är att det möj-

liggör en mer allmängiltig analys av rättsläget.  Även andra typer av avtal såsom exempelvis 

sekretessklausuler är något som i den fortsatta framställningen av samma anledning kommer 

att lämnas därhän.  Andra element i lojalitetsplikten som exempelvis förbudet för en arbetsta-

gare att bedriva med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet kommer inte beröras. 

Lojalitetsplikten kan sägas vara tudelad, det vill säga även arbetsgivaren har en lojalitetsplikt 

gentemot arbetstagaren. Det är dock något som inte kommer att behandlas i någon större om-

fattning inom ramen för uppsatsen.   

 

 1.4. Disposition  
 

Uppsatsen består av två delar. I den första kommer kritikrätten på ett mer allmänt plan som en 

del av arbetstagarens lojalitetsplikt behandlas. I den andra delen kommer kritikrätten kopplas 

till fenomenet sociala medier.   
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 2. Yttrandefriheten  
 

Yttrandefriheten brukar betraktas som en grundläggande fri- och rättighet. Det följer först och 

främst av 2 kap 1 § p 1 i regeringsformen (RF),"frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt 

meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor". Av första stycket i nyss 

nämnda paragraf framgår att varje medborgare gentemot det allmänna är garanterad friheter 

och rättigheter. Slutsatsen av det är att yttrandefriheten mot privata arbetsgivare inte är grund-

lagsskyddad.  Det finns även internationell lagstiftning med ungefär samma innehåll, främst 

Europakonventionen som utgör direkt gällande rätt.1 Av 2 kap 19 § RF framgår att lag eller 

annan föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av konventionen. 

Europadomstolen har möjlighet att utdöma skadestånd i de fall en medlemsstat bryter mot stad-

gandet. Europadomstolen har i dessa fall emellertid inte någon möjlighet att tvinga en med-

lemsstat att ändra lagstiftningen.2 Enligt artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om mänskliga 

rättigheter har var och en rätt till åsikts- och yttrandefrihet. Inskränkningar får finnas men dessa 

skall ha stöd i lag och får endast tillgripas för att säkerställa att det demokratiska samhällets 

krav på allmän ordning och liknande tillgodoses.   

 

2.1. ILO-konventionen nr. 158 

 

Till skydd mot att arbetstagare sägs upp utan giltig anledning finns ILO-konventionen nr. 158, 

som har ratificerats av Sverige. Konventionen stadgar att giltiga skäl för uppsägning hänförliga 

till arbetstagaren rör dennes uppförande och duglighet, något som framgår av art. 4. Enligt art. 

5 utgör inte det faktum att arbetstagaren lämnat in klagomål, antingen direkt till arbetsgivaren 

eller till behörig kontrollmyndighet, ett giltigt skäl för uppsägning. Detta bör dock inte tolkas 

som att fältet för kritik har lämnats helt öppet. Det vore att uppfatta som orimligt att vissa typer 

av ogrundade anklagelser skulle kunna lämnas utan att någon form av sanktioner kom på fråga 

endast på den grunden att de gjordes i form av en anmälan till myndighet. Syftet med konvent-

ionen torde ju vara att skydda arbetstagaren i de fall missförhållanden råder och att vända sig 

direkt till arbetsgivaren inte är en framkomlig väg att gå.2  Hur förenlig är då svensk rätt med 

den nyss nämnda konventionen? Den rådande uppfattningen förefaller vara att den syn som AD 

ger i sina domar går att förena med konventionens tämligen kategoriska ordalydelse.  AD har i 

sina domar gjort tämligen klart att grundlösa anmälningar till myndigheter som huvudsakligen 

syftar till att skapa problem för arbetsgivaren inte är något som accepteras, då den typen av 

handlande utgör ett åsidosättande av den grundläggande lojalitet som arbetstagaren är skyldig 

att visa arbetsgivaren. I AD 1986 nr. 95 godkände AD uppsägningen med hänvisning just till 

att syftet med anmälan var att skapa oreda och inte att lösa ett verkligt problem. I AD 1982 nr. 

110 hade arbetstagaren avvisat arbetsgivarens försök att genom diskussion försöka lösa det 

uppkomna problemet, något som kom att ligga arbetstagaren till last i AD:s bedömning.  

 

 

                                                           
1 Enligt SFS 1994:1219. 
2 SOU 1993:32, s. 385 f. 
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2.2. Europakonventionen 

 

Europakonventionen utgör som nämnts ovan direkt gällande rätt i Sverige. Skulle en medlems-

stat genom sitt handlande bryta mot konventionen kan följden bli att Europadomstolen utdömer 

skadestånd. Däremot har inte Europadomstolen möjlighet att tvinga en medlemsstat att aktivt 

företa sig något, som att ändra sin lagstiftning.3  

De allmänt hållna artiklarna i konventionen medför ett stort tolkningsutrymme. För att med 

någon bestämdhet kunna sluta sig till hur rättsläget ser ut i en given fråga behöver ledning sökas 

i Europadomstolens praxis. Domstolen förefaller i sina domar sträva efter att följa den utveckl-

ing som hela tiden sker i samhället vilket kan bidra till att försvåra bedömningen för konvent-

ionsstater huruvida den nationella lagstiftningen är förenlig med konventionen.4 Ett exempel på 

det kan stadgandet att skyddet gäller gentemot det offentliga anses vara. Motsvarande gäller för 

RF, det skiljer dock i ordval. RF hänvisar till det offentliga som ”det allmänna” medan det i 

konventionen står ”offentlig myndighet”. Skillnaden torde vara större än endast rent språklig. 

Enligt den förhärskande tolkningen av RF är den inte tillämplig på statligt ägda bolag. Medan 

konventionen förefaller vara det. Enligt RF läggs således större vikt på den formella driftsfor-

men medan Europakonventionen mer tar fasta på hur verksamheten är finansierad.5 Viktigast 

för den fortsatta framställningen är att konstatera att konventionen äger tillämplighet på relat-

ionen mellan arbetsgivare i den offentliga sektorn och dess anställda.  

Enligt artikel 10 i konventionen tillkommer rätten till yttrandefrihet var och en. I yttrandefri-

heten ingår även sådant som måhända kan uppfattas som stötande eller sårande av vissa. Euro-

pakonventionen uppställer inga krav på formen för yttrandet. Det kan vara skriftligt eller munt-

ligt och innefattar även meddelanden som sprids i kommersiellt syfte. Även resultatet av konst-

närligt skapande innefattas av skyddet.6 Kretsen av mottagare saknar betydelse för frågan om 

yttrandet är skyddat, såväl yttranden som sprids i små grupper som det som exempelvis läggs 

ut på Internet och får ett mycket stort antal mottagare åtnjuter samma skydd.  

I demokratiska samhällen anses yttrandefrihet tillhöra något av det mest grundläggande som 

finns. Inskränkningar får endast företas i den mån de betraktas som nödvändiga och proport-

ionerliga. Europakonventionens artikel 10.2 stadgas det om vilka inskränkningar av yttrande-

friheten som får göras. Av artikeln framgår att inskränkningar endast får göras med stöd av lag 

och att det endast får ske för att skydda vissa uppräknade värden. Dessa kan sägas vara nöd-

vändiga för att upprätthålla staters territoriella integritet, säkerhet, brottsförebyggande arbete 

och så vidare.  

Den lojalitetsplikt som råder inom svensk rätt kan inte sägas komma till uttryck genom lagstift-

ningen. Den inskränkning av yttrandefriheten den innebär betraktas trots detta som legitim. 

Anledningen till det får hänföras till uppfattningen att begreppet lag i sammanhanget inte skall 

förstås som den faktiska lagtexten utan istället själva rättsordningen. Då det mellan arbetsmark-

nadens parter råder en betydande avtalsfrihet skall detta betraktas som en del av gällande rätt. I 

                                                           
3 SOU 2008:43, s 49f. 
4 Danelius, 2012, s. 50 
5 Ds 2001:9 s. 22 f. 
6 Danelius, 2007, s. 366 
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praktiken medför det anförda att inskränkningar i yttrandefriheten i form av avtal kan äga före-

träde framför de rättigheter som stadgas om i konventionen.  Förutsättningen är emellertid att 

inskränkningarna befinns vara proportionerliga.7  

Artikel 10 i Europakonventionen har även aktualiserats i Svenska rättsfall. I AD 1997 nr 57 

fann AD att då arbetsgivaren var privat skulle artikel 10 inte anses som tillämplig. Verksam-

heten som företaget bedrev var förvisso skattefinansierad, något som enligt AD:s mening 

emellertid inte ansågs föranleda en annan bedömning.   

 

Kan en stat enligt artikel 10 hållas ansvarig när båda parterna i konflikten är privaträttsliga 

subjekt? Frågan aktualiserades i målet Bobo mot Spanien8 och svaret är att artikel 10 äger till-

lämplighet i sådana fall då den är tillämplig på alla förhållanden mellan arbetsgivare och ar-

betstagare. Vad artikel 10 därmed gör är att stipulera en positiv skyldighet för stater att 

skydda privatanställda arbetstagares yttrandefrihet. Vad domen Bobo mot Spanien visar är att 

yttrandefriheten på ett principiellt plan är överordnad lojalitetsplikten. Av Europadomstolens 

praxis går det vidare att utläsa att domstolen lägger en avgörande vikt vid typen av yttranden.9   

 

 Som synes kommer Europadomstolen till en annan slutsats än AD i AD 1997 nr 57. För att 

Europakonventionen skall kunna åberopas behöver det inte röra sig om en tvist mellan ett pri-

vat rättssubjekt och staten utan den är tillämplig även vad gäller förhållandet mellan enskilda,  

något som  konstaterade av Arbetsdomstolen i AD 1998 nr 17.  

 

2.3. EU-stadgan 

 

 EU-stadgan är en annan rättskälla att ta hänsyn till. Till skillnad från Europakonventionen är 

den endast tillämplig inom EU-rättens område där den gäller för medlemsstaterna myndig-

heter och offentliga organ sant för EU:s institutioner.10 Artikel 11.1 i EU-stadgan behandlar 

yttrandefriheten.  Den lyder: "Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar 

åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets 

inblandning och oberoende av territoriella gränser." Yttrandefriheten är inte heller enligt EU-

stadgan obegränsad. Artikel 52.1 stadgar att under vissa omständigheter kan yttrandefriheten 

begränsas. EU-stadgan har direkt effekt i medlemsländerna, det vill säga den äger direkt till-

lämplighet i medlemsstaterna och dess regler kan av enskilda åberopas direkt. Med förhands-

avgörande menas den rätt, och i vissa fall skyldighet, för domstol som dömer i sista instans att 

inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen.11   

 

 

 

                                                           
7 Viklund, 2010, s. 647. 
8 Målet kommer att behandlas längre fram i framställningen. 
9 Viklund, 2010, s. 648. 
10 SOU 2010:68, s. 100. 
11 SOU 2008:43, s 39f. samt 43. 
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2.4. Yttrandefrihet enligt regeringsformen   

 

 

 Den svenska regeringsformen innehåller skydd för yttrandefriheten.  Den tillförsäkras var och 

en i förhållande till det allmänna. Stadgandet lyder:"frihet att i tal, skrift eller bild eller på an-

nat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor". Det är således till-

lämpligt oavsett i vilken form yttrandet görs. Rätten till yttrandefrihet är som tidigare nämnts i 

förhållande till det allmänna men också i förhållande till privaträttsliga subjekt som ägnar sig 

åt myndighetsutövning. Sådana privaträttsliga subjekt kan exempelvis vara företag som ägnar 

sig åt besiktning av motorfordon. Statligt eller kommunalt ägda bolag som inte sysslar med 

myndighetsutövning faller dock utanför grundlagens reglering.12   

 

Inskränkningar i yttrandefriheten måste meddelas i form av lag. Dessutom måste inskränk-

ningarna göras för att skydda vissa i RF uppräknade intressen. Vidare måste lagstiftningen 

vara proportionerlig i förhållande till de ändamål som önskas uppnås. Den fria åsiktsbild-

ningen får inte hotas av inskränkningarna och åtgärder som vidtas enbart på grund av poli-

tiska, religiösa eller kulturella grunder, eller annan sådan åskådning    

Hur förhåller sig då RF till Europakonventionen?  Den enskilde erbjuds en valmöjlighet att 

välja att åberopa den av lagarna som i en given situation erbjuder bäst skydd. Annorlunda ut-

tryckt har ett kumulativt skydd i och med inkorporeringen av Europakonventionen uppnåtts.13   

I de fall TF och YGL inte anses tillämplig kan det skydd som ges av RF istället komma att 

tillämpas. Skyddet som ges av RF är emellertid inte lika omfattande som det som TF och YGL 

erbjuder, bland annat saknas skydd för meddelarfrihet. Det skulle således kunna betyda att 

skyddet för en offentliganställd gjordes beroende av i vilken form informationen offentliggjor-

des. Justitieombudsmannen, JO, synes dock i sin praxis försöka mildra skillnaderna av vilken 

av grundlagarna som är tillämpliga.14 

 

2.5. Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen 

 

Tryckfrihetsförordningen (TF ) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) erbjuder också ett skydd 

för yttrandefriheten. Skillnaden är att TF gäller för tryckta publikationer och YGL är tillämplig 

på andra medier, exempelvis radio och TV. 15 Inom ramen för denna framställning torde YGL 

vara av mer intresse än TF. YGL kommer därför behandlas i det följande. TF får av utrym-

messkäl förbigås. 

 

 

                                                           
12 Bull och Sterzel, 2010, s. 62. 
13 Prop. 1993/94:117, s.39 
14 Bull och Sterzel, 2010, s. 66. 
15 1 kap 1 § 3 st. TF och 1 kap 1 § 1 st. YGL. 
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2.6. YGL 

 

Av namnet kan man måhända lätt förledas att tro att YGL gäller för alla yttranden oavsett 

form. Så är dock inte fallet utan YGL är endast tillämplig på de medietyper som är angivna i 

lagtexten. De typer av massmedia som omfattas av lagen är främst TV och radio, filmer och 

ljudupptagningar.16 För att databaser ska omfattas av YGL krävs det att finns ett utgivnings-

bevis utfärdat. Även enskilda personer, i tillägg till företag och organisationer, har möjlighet 

att för sin databas skaffa ett utgivningsbevis.17 För enskilda personer torde så kallade bloggar 

vara den mest förekommande typen av databaser. Den som får ett utgivningsbevis utfärdat för 

sin blogg får en skyldighet att kontrollera att det som publiceras håller sig inom lagens råmär-

ken.18 Av det nyss nämnda följer att bloggar där det inte finns något utgivningsbevis utfärdat 

inte omfattas av grundlagsskyddet.  Den torde gälla den stora majoriteten bloggar i Sverige. 

Även olika former av diskussionsforum där användarnas inlägg direkt blir tillgängliga för 

andra användare faller utanför skyddet.19  

 

2.7. Meddelarfriheten  

 

 Som en komponent i yttrandefriheten finns meddelarfriheten som är tillämplig för offentli-

ganställda och innefattar en rätt meddela upplysningar för offentliggörande i något av de me-

dium som ingår i uppräkningen i TF och YGL. Av 1 kap 3 § TF samt 1 kap 4 § YGL framgår 

att ingen får åtalas eller dömas till ansvar, åläggas skadeståndsskyldighet, bli föremål för in-

grepp för missbruk av tryck- eller yttrandefriheten om det inte finns stöd i grundlagarna för 

detta. Det finns emellertid vissa inskränkningar i meddelarfriheten. Av 7 kap 3 § TF samt 5 

kap 3 $ YGL framgår att meddelarfriheten faller bort vid vissa brottsliga gärningar, exempel-

vis spioneri och högfärräderi, när en allmän handling oriktigt och uppsåtligen lämnas ut av 

den anställde och i fall då tystnadsplikt enligt Offentlighets- och sekretesslagen åsidosätts.   

 

 Den som lämnar uppgifter har rätt till anonymitet och det är inte tillåtet för den som tagit 

emot uppgiften att röja uppgiftslämnarens identitet, något som framgår av 3 kap 3 § TF samt 2 

kap. 3 § YGL. I tillägg till anonymitetsskydd finns även ett efterforskningsförbud som ut-

tryckligen förbjuder myndigheter och andra allmänna organ att söka ta reda på uppgiftslämna-

rens identitet, framgår av 3 kap. 4 § TF samt 2 kap 4 § YGL. Undantaget mot efterforsknings-

förbudet är endast då efterforskningar krävs för att åtal enligt TF och YGL skall kunna 

väckas. Av 3 kap 5 § TF och 2 kap 5 § 2 st. YGL framgår att den som uppsåtligen bryter mot 

efterforskningsförbudet kan dömas till böter eller fängelse i upp till ett år.   

 

Anskaffarfriheten som stadgas om i 1 kap 1 $ 4 st. TF samt i 1 kap 2 § 2 meningen YGL ger 

meddelaren en rätt att också anskaffa uppgifter.  Kravet som ställs är att syftet är att offentlig-

göra uppgifterna i ett medium som innefattas av TF och YGL.   

 

                                                           
16 1 kap. 1 § 1 st. YGL. 
17 SOU 2010:68, s. 67. 
18 Warnling-Nerep och Bernitz, 2009, s. 123. 
19 Prop. 2001/02:74 s. 98. 
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De grundlagsskyddade rättigheter som tillerkänns arbetstagare gäller emellertid endast offent-

liganställda med undantaget som följer av 13 kap 2 § och 2 kap 2 § OSL. I dessa lagrum stad-

gas att arbetstagare anställda av ekonomiska föreningar, stiftelser samt kommunala och lands-

tingsägda bolag åtnjuter bland annat meddelarfrihet och repressalieförbud på motsvarande sätt 

som offentliganställda.    

 

 Den arbetstagare som med skydd av meddelarfriheten lämnar upplysningar åtnjuter inte end-

ast ett straffrättsligt skydd utan också ett skydd mot att bli avskedad, uppsagd, omplacerad, 

utsatt för disciplinära åtgärder, att bli fråntagen sina arbetsuppgifter eller att löneförhöjning 

uteblir. Även sådant handlande från arbetsgivarens sida som utskällningar, tillrättavisanden 

eller att arbetstagaren blir utfryst ingår i repressalieförbudet.20 Arbetstgivare som bryter mot 

repressalieförbudet kan dömas till böter och fängelse i upp till ett år, något som följer av1 kap 

1 $ 3 st. TF samt 1 kap 2 $ YGL.   

 

För att en arbetstagare skall kunna åtnjuta skydd för lämnade upplysningar måste dessa ha 

lämnats i publiceringssyfte, något som självfallet kan vara svårbevisat. Som rättsläget är torde 

det vara tillräckligt att uppgiftslämnarens påstående om att meddelandet lämnats i publice-

ringssyfte åtminstone inte framstår som osannolikt.21 Vidare krävs det för att meddelarskydd 

skall uppnås att upplysningen eller meddelandet lämnats till en bestämd mottagare. Det kan 

vara en nyhetsredaktion, en nyhetsbyrå eller en enskild journalist. Att samtidigt sprida med-

delandet till andra, exempelvis arbetskamrater eller lägga ut det på sociala medier är däremot 

något som inte skyddas av meddelarfriheten.22   

 

 

3. Tystnadsplikt och yttrandefrihet 

3.1. Tystnadsplikt i offentlig verksamhet 

Tystnadsplikten kan betraktas som en del av lojalitetsplikten. På grund av känsligheten i att 

begränsa yttrandefriheten krävs det för offentliganställda att bestämmelser om tystnadsplikt inte 

får regleras via avtal utan det måste följa av lagstiftningen. OSL är den lag som reglerar tyst-

nadsplikt i den offentliga sektorn. Vad tystnadsplikt rent konkret innebär är ett förbud mot att 

röja uppgift, något som kan ske genom att allmän handling lämnas ut, muntligen eller på något 

annat sätt. OSL är tillämplig på myndigheter, 2 kap 1 §, samt privaträttsliga subjekt som aktie-

bolag och ekonomiska föreningar där kommun eller landsting utövar ett rättsligt bestämmande 

inflytande, 2 kap 2 §. Även riksdagen och kommunal- samt landstingsfullmäktige har att följa 

OSL, vilket följer av 2 kap 4 §.  

Meddelarfriheten påverkas inte av tystnadsplikten då offentliganställda inte kan bli utsatta för 

straff med undantag för situationer som omfattas av 7 kap 3 § TF eller 5 kap 3 § YGL. Värt att 

notera är att de eventuella sekretessavtal eller sekretessförbindelser som anställda i offentlig 

sektor kan få underteckna i praktiken inte påverkar tystnadsplikten. 

                                                           
20 Prop. 2009/10:81, s. 40. 
21 Fahlbeck, 2004, s. 37. 
22 Ds 2001:9, s. 21. 
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3.2. Tystnadsplikt i privat verksamhet 

Tystnadsplikten som en del av lojalitetsplikten väger för privat anställda tyngre än yttrandefri-

heten. Tystnadsplikt kan beslutas om inte bara via lagstiftning utan även, vilket sannolikt är det 

vanligaste i privat sektor, genom avtal. Tystnadsplikten kan betraktas som hur stor insyn utom-

stående skall få över verksamheten. Den beslutanderätten ligger som huvudregel hos arbetsgi-

varen.23 Frågan är inte heller allmänt reglerad i lagstiftningen.24 De undantag som finns rör 

vissa grupper av arbetstagare som journalister25, advokater26, sjukvårdspersonal27 och anställda 

vid privaträttsliga organ som befattar sig med allmänna handlingar28.  

Även i kollektivavtal kan frågan om tystnadsplikt vara reglerad. Vidare kan olika former av 

sekretessklausuler användas.  Varken kollektivavtal eller sekretessklausuler kommer i denna 

framställning behandlas mer utförligt annat än som ett konstaterande om dess existens.  Anled-

ningen till det är förutom bristen på utrymme att utelämnandet möjliggör en mer allmängiltig 

behandling av frågan.  

Tystnadsplikt kan också framgå av ordningsregler, ofta ensidigt framtagna av arbetsgivaren. 

Dessa torde i allmänhet vara formulerade i tämligen generella ordalag.29 Enligt AD:s uppfatt-

ning krävs det heller inte för att tystnadsplikt skall anses råda att frågan är uttryckligen reglerad 

utan det anses underförstått följa av anställningsförhållandet. AD har i AD 1994 nr 79 belyst 

frågan om underförstådd tystnadsplikt. De kriterier som domstolen ställer upp för att det ska 

röra sig om ett brott mot den underförstådda tystnadsplikten är följande: Uppgifterna ska vara 

av en sådan art att det får anses ligga i arbetsgivarens intresse att de inte sprids vidare. Det skall 

med andra ord röra sig om för verksamheten intern information som om den kommer ut riskerar 

att skada arbetsgivaren. AD framhåller att syftet med spridningen av uppgifterna är avgörande 

om handlandet skall bedömas som brott mot tystnadsplikten. Är inte syftet att skada arbetsgi-

varen bör det inte kunna bedömas som brott mot tystnadsplikten. Arbetstagaren i det nyss 

nämnda rättsfallet upphör med spridningen sedan arbetsgivaren uttryckt sitt missnöje. Att ar-

betstagaren efter att ha blivit vidtalad om det olämpliga i att sprida uppgifter trots detta fortsätter 

är annars en försvårande omständighet i sammanhanget. Annat som påverkar bedömningen är 

huruvida arbetstagarens agerande anses efter omständigheterna vara försvarligt och om det rå-

der ett orsakssamband mellan arbetstagarens agerande och den skada som drabbar arbetsgiva-

ren. Vidare är även vad gäller frågor om tystnadsplikt arbetstagarens ställning och uppdrag av 

betydelse. Ju högre ställning och mer ansvar en arbetstagare har desto högre krav anses kunna 

ställas. 

 Hur förhåller sig tystnadsplikten till brottsliga gärningar eller allvarliga missförhållanden be-

gångna inom arbetsgivarens verksamhet? Enligt 2 $ FHL faller i sådana fall arbetstagarens tyst-

nadsplikt bort. FHL äger tillämplighet för såväl privat som offentligt anställda. FHL är som 

namnet antyder till för att utgöra ett skydd för företagshemligheter.  Den arbetstagare som av 

uppsåt eller oaktsamhet röjer eller utnyttjar en företagshemlighet som vederbörande tagit del av 

                                                           
23 Fahlbeck, 2004, s. 113. 
24 A.a, s. 67 ff. 
25 3 kap. 3 § TF och 2 kap. 3 § YGL. 
26 8 kap. 4 § RB. 
27 25 kap. 1 § OSL. 
28 2 kap. 3 § och 2 kap. 4§ OSL 
29 Fahlbeck, 2004, s. 109. 
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genom sin anställning blir skadeståndsskyldig för den skada som drabbar arbetsgivaren. Det 

krävs alltså för att skadeståndsskyldighet skall komma ifråga att arbetstagaren insett eller åt-

minstone borde ha insett att spridningen av uppgifterna kunnat åsamka arbetsgivaren skada.30 

 

3.3. Yttrandefrihet   

Yttrandefriheten för privat anställda befinner sig inte alls på samma nivå som yttrandefriheten 

för offentliganställda. Regeringarna i grundlagarna RF, YGL eller TF är som huvudregel inte 

tillämpliga på rättsförhållandet mellan enskilda rättssubjekt. Några undantag finns emellertid. 

Privat anställda i driftsformerna aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag och stiftelser 

där kommun eller landsting är huvudman omfattas av skyddet i TF och YGL. I den fortsatta 

framställningen rörande yttrandefrihet och tystnadsplikt för privat anställda kommer dock den 

typen av speciella fall inte behandlas.  

För arbetsgivare och arbetstagare inom den privata sektorn finns inget som hindrar parterna att 

genom avtal inskränka yttrandefriheten.31 Efterforskningsförbudet är inte heller tillämpligt i den 

privata sektorn. Arbetsgivaren har således rätt att försöka utröna vem av en grupp anställda som 

exempelvis fungerat som uppgiftslämnare till en journalist. Bedömningen av hur långt en ar-

betsgivare kan gå i detta avseende får anses bero på begreppet god sed på arbetsmarknaden.32  

Även om RF inte direkt är tillämplig på förhållandet mellan enskilda har AD uttalat att de på 

grund av sin centrala natur bör tillmätas betydelse vid tolkning av såväl civilrättslig lagstiftning 

som avtal. AD framhåller att begränsning av opinionsfriheterna endast skall tolkas in då be-

gränsningen framstår som åsyftad eller ingår som ett naturligt led i regelsystemet.33  

I AD 1982 nr 110 laborerade AD med begreppet den ”medborgerliga yttrandefriheten” som 

underförstått ingår i vårt samhällssystem och som tillförsäkrar privat anställda en vidsträckt rätt 

att ifrågasätta och kritisera arbetsgivaren. Begreppet den ”allmänna yttrandefriheten” som hän-

visas till i senare domar från AD synes väsentligen vara närmast identisk med den medborger-

liga yttrandefriheten.34 Vad som står klart är att AD genomgående inte tydligt definierar dessa 

begrepp. De anses måhända vara tillräckligt välkända.  

Inte heller meddelarskyddet gäller för anställda i den privata sektorn. Frågan om någon skillnad 

avseende meddelarskyddet skall råda för skattefinansierad privat verksamhet behandlades av 

AD i AD 1997 nr 57. AD konstaterade att något sådant skydd i dagsläget inte kunde anses 

finnas och att det i så fall vore en uppgift för lagstiftaren och inte domstolen att införa föränd-

ringen.  

Frågan avseende stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet 

har för övrigt utretts.35 Som bakgrund till att frågan utreddes angavs den i samhället ökade 

privatiseringen av verksamhet som tidigare drivits i offentlig regi vilket medfört ett ökat behov 

av skydd för anställda inom de verksamheterna att till media rapportera om missförhållanden 

                                                           
30 Fahlbeck, 2004, s. 27. 
31 Lagrådets betänkande 1988/89:LU 30, s 75 ff. 
32 Fahlbeck, 2004, s. 43. 
33 AD 1982 nr. 31 samt AD 1982 nr. 33. 
34 AD 1994 nr. 79 samt AD 1997 nr. 57. 
35 SOU 2013:79. 
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och andra uppgifter av intresse för allmänheten. Målsättningen var att privatanställda i offentligt 

finansierad verksamhet skulle få samma typ av meddelarskydd som offentliganställda. Enligt 

utredningsdirektivet skulle utredningen främst inriktas på att ge anställda inom vård, skola och 

omsorg ett ökat skydd.36 Utredningen framförde som förslag att en ny lag införs med det med-

delarskydd som gäller för offentliganställda som förebild. Lagen skall enligt förslaget vara till-

lämplig på arbetsgivare och arbetstagare som verkar inom områdena vård, skola och omsorg. 

Enligt förslaget skall lagen gälla för samtliga anställda, oavsett anställningsform. Anställda i 

företagsledande ställning skall dock vara undantagna. Med stöd av lagen skall all typ av in-

formation som inte bryter mot lagstadgad tystnadsplikt kunna lämnas ut.37 

 

3.4. Spridning    
 

När det gäller omfattningen av spridningen är det tänkbart att yttrandet till en början är avsett 

för en begränsad skara mottagare. Detta skulle i så fall kunna jämställas med att en arbetstagare 

uttrycker sig kritiskt om arbetsgivaren i fikarummet på arbetet eller liknande, det vill säga inför 

en begränsad mängd mottagare. När kritiken övergår i något som kanske bäst kan betecknas 

som smutskastning har gränsen för det tillåtna passerats. Detta är naturligtvis fallet även vid 

användandet av sociala medier. Skillnaden är alltså obefintlig rent principiellt. Däremot finns 

det i praktiken en skillnad i att yttranden på sociala medier med lätthet kan spridas vidare vilket 

kan få den effekten att yttrandet även om det raderas av upphovsmannen så att säga kan leva 

sitt eget liv och få en betydligt större spridning än avsett. En annan skillnad gentemot fika-

rums-exemplet är att vid spridande via sociala medier är mottagarna ofta från verksamheten 

mer utomstående. Det är en inte obetydlig skillnad då kritik som framförs till externa mottagare 

betraktas som mer känslig än yttranden som når en intern krets inom verksamheten.  

 

 En annan fråga som uppstår är huruvida antalet yttranden har någon inverkan på bedömningen 

om tillräckliga skäl för uppsägning anses föreligga.  Där torde svaret vara att det i normalfallet 

krävs mer än något enstaka fall av misskötsamhet i detta hänseende för att arbetsgivaren skall 

ha laglig rätt att säga upp arbetstagaren.38   

 

3.5. Repressalieförbudet 

 

Repressalieförbudet har av AD ansetts som något synnerligen skyddsvärt och har därför i sin 

praxis ställt upp höga krav för de omständigheter som föranlett arbetsgivarens åtgärder. Att 

arbetstagaren genom sitt agerande orsakat störningar i verksamheten eller att det negativt på-

verkat allmänhetens förtroende för myndigheten är i sig inte tillräckliga skäl för att en förflytt-

ning av arbetstagaren skall anses vara påkallad. Det krävs starkare skäl för att förflyttning av 

arbetstagaren skall vara motiverad.  Ett sådant skäl anses samarbetssvårigheter vara, åtminstone 

                                                           
36 SOU 2013:79, s. 11. 
37 SOU 2013:79, s. 11f. 
38 Frågan aktualiserades i AD 1994 nr. 79 
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om de är av en mer allvarlig art och i synnerhet om de riskerar att skada tredje man som flyg-

passagerare eller patienter.39 Att samarbetssvårigheterna kanske uppstått som en följd av att 

arbetstagaren utnyttjat yttrandefriheten torde i sig inte behöva innebära ett diskvalificerande av 

arbetsgivarens åtgärder.40 Bedömningen får naturligtvis göras från fall till fall.  

 

  I AD 1991 nr. 106 var frågan huruvida en vårdare anställd inom kriminalvården som gett 

uttryck för rasistiska och främlingsfientliga åsikter lagligen kunde omplaceras. Enligt AD:s be-

dömning var omplaceringen ett resultat av att vårdaren utnyttjat sin yttrandefrihet och godtog 

därmed inte arbetsgivarsidans uppfattning att omplaceringen ägde rum för att bevara förtroen-

det för myndigheten hos allmänheten och andra myndigheter. Inte heller argumenten som fram-

fördes av arbetsgivarsidan att det på arbetsplatsen som ett resultat av arbetstagarens uttalanden 

i media uppstått samarbetsproblem och motsättningar fann något gehör hos rätten, då detta inte 

ansågs vara styrkt. Motsatt resultat nåddes i AD i 2011 nr. 15 där det var fråga om omplacering 

av en undersköterska som i media bland annat påstått att det förekom en rasistisk jargong på 

arbetsplatsen. AD fann att omplaceringen var riktig. Vad som förefaller ha vägt tungt i bedöm-

ningen är de samarbetsproblem undersköterskans agerande gav upphov till på arbetsplatsen. Att 

arbetsplatsen var en intensivvårdsavdelning på ett sjukhus där samarbetsproblemen ansågs hota 

patientsäkerheten torde ha spelat en avgörande betydelse för domslutet. 

 

4. Lojalitetsplikten  
 

 En arbetstagare har en principiell skyldighet att vara lojal mot sin arbetsgivare. Denna skyl-

dighet är beroende av arbetstagarens befattning. Lojalitetsplikten blir starkare ju högre befatt-

ning arbetstagaren har.41   

 

AD har uttalat att arbetstagare med uppdrag som skyddsombud eller facklig förtroendeman 

skall anses ha en större frihet att kritisera arbetsgivaren. Ett skyddsombud måste ha friheten 

att i sitt uppdrag ta kontakt med exempelvis en myndighet utan att någon föregående diskuss-

ion med arbetsgivaren om lämpligheten i detta behöver företas.42  

 

En arbetstagares rätt att rikta kritik mot sin arbetsgivare är beroende av om arbetstagaren är 

anställd inom privat eller offentlig sektor.  Den offentligt anställde åtnjuter ett grundlagsskydd 

som så att säga tillåter arbetstagaren att uttala sig som vilken medborgare som helst.  Detta är 

huvudregeln och framgår av 2 kap.1 § RF.  Det finns emellertid vissa inskränkningar i kritik-

rätten även för offentliganställda.   

 

Den privatanställde behöver även förhålla sig till den kontraktuella lojalitetsplikt som i all-

mänhet är snävare än den yttrandefrihet som offentliganställda åtnjuter. För privatanställda 

                                                           
39 AD 2011 nr. 15. 
40 AD 2003 nr. 51 och AD 2011 nr. 15 
41 Iseskog, 2003, s. 177 
42 AD 1988 nr. 162 
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ger den allmänna yttrandefriheten inte någon rätt att bryta mot det lojalitetsåtagande som föl-

jer av anställningsavtalet. Offentliganställda åtnjuter däremot en grundlagsskyddad yttrande-

frihet gentemot arbetsgivaren. Viktigt att notera är dock att arbetstagaren i sitt handlande 

måste vara lojal mot arbetsgivaren och exempelvis respektera fattade beslut.43   

 

Grunden i anställningsförhållandet består av en förpliktelse för arbetstagaren att utföra det ar-

bete som han eller hon är ålagd att göra och en förpliktelse för arbetsgivaren att betala ut lön. 

Utöver detta finns det ett antal så kallade biförpliktelser. Gemensamt för dessa är att de inne-

fattar en skyldighet för arbetstagaren att sätta arbetsgivarens intressen framför sitt eget. En ar-

betstagare får inte vidta åtgärder som är ägnade att försvåra eller skada arbetsgivarens verk-

samhet.44 De förpliktelser som är en följd av anställningsavtalet har en mer långtgående ver-

kan än vad som normalt torde vara fallet i kontraktsförhållanden i allmänhet.45 I lojalitetsplik-

ten ingår en rad förhållningsregler. Exempel på dessa är förbud att under anställningen bed-

riva med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet och förbud att ägna sig åt brottslig verk-

samhet som drabbar arbetet, arbetsgivaren eller arbetskamraterna.  

 

De krav som ställs på en arbetstagares lojalitet anses främst gälla under arbetstid. Detta skall 

dock inte tas som intäkt för att vilket beteende som helst på fritiden är acceptabelt. Ofta torde 

det vara så att de skyldigheter och förpliktelser som följer av anställningen så att säga spiller 

över på fritiden. AD 1982 nr. 29 gällde frågan om huruvida det var rätt att omplacera en kri-

minalvårdare med anledning av att hon levde tillsammans med en villkorligt frigiven man. 

AD slog fast att det kan inträffa att en arbetstagares rätt att fritt förfoga över sin påverkas av 

vederbörandes anställning.  

 

I det fall en arbetstagare genom sitt agerande bryter mot lojalitetsplikten kan följden enligt 

18§ LAS bli att vederbörande blir avskedad. Kravet som uppställs är emellertid att överträdel-

sen anses vara av ett sådant slag att den inte rimligen skall behöva tålas av arbetsgivaren. 

 Som rättsfigur och begrepp sträcker sig lojalitetsplikten naturligtvis långt bortom arbetsrätten 

och kritikrätten men det är i det sammanhanget det kommer att behandlas. Dess betydelse 

inom arbetsrätten torde kunna sökas i uppfattningen om anställningsförhållandet som starkt 

hierarkiskt uppbyggt.46 Det tar sig främst uttryck i arbetsgivarens rätt att leda och fördela ar-

betet. Annat som har påverkat betydelsen av lojalitetsplikten står att finna i regleringstekniska 

fördelar, förtroendesynpunkter och arbetsgivarens svårigheter att övervaka arbetstagaren i 

kombination med risken att arbetstagaren åsamka arbetsgivaren skada. Med risk för skada 

åsyftas såväl materiella skador på arbetsgivarens egendom som immateriella skador som ex-

empelvis goodwill och arbetsgivarens anseende.47 Lojalitetsplikten gäller således inte endast 

direkt mot arbetsgivaren utan även i förhållande till arbetskamrater men även gentemot tredje 

man, som exempelvis kunder.48 

 

Ett annat synsätt är att betrakta anställningsförhållandet som något av ett socialt fenomen där 

                                                           
43 Iseskog, 2003, s. 181 
44 AD 1993 nr. 18 
45 AD 1994 nr. 79 
46 Munukka, 2007 s. 210. 
47 A.a., 2007, s. 210. 
48 Ds 2002:56, s. 303. 



20 
 

människan är villig att för ett större mål till viss del ge upp sin frihet. Tanken förefaller bygga 

på en syn på människan som social varelse som söker mening i livet och strävar efter att ingå i 

ett större sammanhang. Vad som hänt under de senaste decennierna är att utvecklingen på ar-

betsmarknaden gått i en riktning som motverkar detta genom att företagen i större utsträck-

ning börjat använda sig av inhyrd arbetskraft från bemanningsföretag. Resultatet har blivit 

medarbetare som inte är anställda av företaget de arbetar på och därigenom inte heller står un-

der samma direkta kontroll som de hade gjort om de varit anställda direkt av företaget som 

driver verksamheten.49   

 

Lojalitetsplikten kan med fördel betraktas som något av ett samlingsbegrepp för en rad ofta 

tämligen likartade regler som arbetstagaren har att förhålla sig till.50 Exempel på ”underbe-

grepp” om man så vill är förbud att med arbetsgivaren bedriva konkurrerande verksamhet, skyl-

dighet att inte begå brott som drabbar arbetsgivaren, skyldighet att iaktta tystnadsplikt och skyl-

dighet att inte överträda kritikrätten51, vilket är vad denna uppsats till stor del kommer att be-

handla. Inom ramen för denna uppsats kommer de olika begreppen behandlas var för sig, även 

om de i praktiken ofta tenderar att flyta in i varandra.  

 

4.1. Lojalitetsplikt i offentlig och privat sektor  

 

När det gäller lojalitetsplikten som sådan råder inga större skillnader mellan arbetsplatser i of-

fentlig och privat sektor.52 Skillnaden ligger istället till största delen i hur yttrandefriheten på-

verkar lojalitetsplikten. Ofta kan man finna att yttrandefriheten ges företräde framför lojalitets-

plikten. Ett i sammanhanget intressant rättsfall är AD 2007 nr. 20.53 Målet rörde en polisman 

som avskedats (det rörde sig således inte om endast uppsägning) sedan han via e-post till två 

kommunala företrädare uttryckt sig på ett kränkande och hotfullt sätt och samtidigt gett uttryck 

för missaktning mot människor med annan etnisk bakgrund. Arbetsgivarsidan anförde att den 

anställde genom sitt agerande skadat förtroendet inte bara för honom själv utan att det även 

negativt påverkat allmänhetens förtroende för myndigheten. AD fann emellertid att det inte ens 

förelåg saklig grund för uppsägning. Yttrandefriheten för polismannen ansågs således som mer 

skyddsvärt än det minskade förtroendet för myndigheten som agerandet gett upphov till. 

 

4.2. Omfattningen av lojalitetsplikten 

 

Hur omfattande lojalitetsplikten skall anses vara för olika arbetstagare beror på en rad faktorer. 

Det som påverkar hur stora krav det i detta hänseende är rimligt att ställa på den enskilde med-

arbetaren är bland annat arbetstagarens position inom verksamheten, vilken typ av verksamhet 

                                                           
49 Källström och Malmberg, 2013, s. 19 f. 
50 Ds 2002:56, s. 292. 
51 Ds 2002:56, s. 302 ff. 
52Viklund, 2010, s. 642.  För definition av vilka som avses med offentligt anställda, se 1-2 §§ LOA. 
53 Rättsfallet kommer att behandlas längre fram i framställningen. 
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det rör sig om och huruvida arbetstagaren genom sitt handlande riskerat arbetsgivarens kund-

relationer. Att exempelvis tala om för en kund att de produkter arbetsgivaren saluför är av un-

dermålig kvalitet eller är möjliga att införskaffa till ett lägre pris hos en annan leverantör torde 

vara ett agerande där arbetstagaren bryter mot lojalitetsplikten. Att det objektivt sett är sant 

befriar inte arbetstagaren från ansvar. Inte heller gör det någon egentlig skillnad om informat-

ionen lämnas på fritiden. Arbetstagare har nämligen även utanför arbetstid en skyldighet att 

uppträda lojalt mot arbetsgivaren. Kraven som ställs på arbetstagaren på dennes fritid är dock 

inte lika långtgående som vad som anses gälla under arbetstid.54 Det rör främst handlingar som 

kan medföra en påverkan på relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare. Typfallet får nog 

sägas vara att arbetstagaren genom sitt handlande på fritiden riskerar att påverka kunders, eller 

allmänhetens när det handlar om offentliganställda, uppfattning om organisationen. I praxis 

finns exempel på att AD godtog en omplacering av en anställd inom kriminalvården som levde 

tillsammans med en person som var villkorligt frigiven.55  

 

4.3. Verkningar vid brott mot lojalitetsplikten  

 

Vilka verkningar kan ett brott mot lojalitetsplikten medföra för den anställde? Om man studerar 

AD:s praxis står det tämligen snabbt klart att i de flesta fall som rör brott mot lojalitetsplikten 

och som hamnat inför AD är själva rättsfrågan huruvida saklig grund för uppsägning alternativt 

avskedande förelegat. Följdverkningarna för den enskilde arbetstagaren kan således bli väldigt 

allvarliga. Värt att notera är att AD i sina domar rörande brott mot lojalitetsplikten i regel haft 

att ta ställning huruvida saklig grund för uppsägning eller avskedande förelegat och att därmed 

i de fall svaret på den frågan bedömdes som nej inte skall tolkas som att någon överträdelse av 

lojalitetsplikten skett utan endast att sanktionerna i sammanhanget bedömdes som alltför långt-

gående.56 När det gäller brott mot lojalitetsplikten bör en liknande bedömning företas som vid 

annan typ av misskötsamhet. Det bör således i allmänhet krävas att överträdelser skett vid ett 

upprepat antal tillfällen om inte graden av misskötsamhet bedömts vara så pass svår att arbets-

tagaren via en enstaka handling visat sig klart olämplig för den innehavda tjänsten. Till det som 

påverkar bedömningen hör anställningstid och om det finns en historia av tidigare misskötsam-

het. I de fall det inträffade förefaller vara en isolerad händelse bör hänsyn tas till det i bedöm-

ningen.57 

 

4.3.1. Uppsägning 

 

Uppsägning från arbetsgivarens sida måste enligt 7 § LAS vara sakligt grundad. Om arbetsgi-

varen skäligen kan erbjuda den anställde annat arbete hos sig är uppsägningen inte att betrakta 

som sakligt grundad, mer om detta nedan. 

                                                           
54 Fahlbeck, 1998-1999, s. 316. 
55 AD 1982 nr. 29 
56 Svensäter, 1991, s. 119. 
57 Prop. 1973:129, s. 124. 
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När allvarligheten i brottet mot lojalitetsplikten skall avgöras bör bedömningen vara inriktad på 

vilka slutsatser om arbetstagarens framtida lämplighet som är möjliga att dra med hänsyn till 

vad som inträffat. Den bör med andra ord blicka mer framåt än bakåt. Enligt förarbetena ställs 

det som krav att arbetstagarens olämplighet är klart dokumenterad för att saklig grund för upp-

sägning skall anses föreligga58. Innan en eventuell uppsägning blir aktuell bör arbetsgivaren ge 

arbetstagaren möjlighet att vidta rättelse.  För att det skall vara möjligt måste naturligtvis ar-

betstagaren först ha informerats om den försummelse som ligger honom eller henne till last. En 

sådan form av tillsägelse får dock inte förväxlas med disciplinpåföljden varning enligt 62 § 

MBL.59 

 

4.3.2. Avskedande   

 

Avskedande enligt 18 § LAS får endast tillgripas i de fall arbetstagaren grovt åsidosatt de plikter 

och skyldigheter som följer av anställningen. Det krävs i allmänhet att handlingen eller hand-

lingarna som ligger till grund för avskedandet antingen bedöms vara avsiktliga eller grovt 

vårdslösa och där det är orimligt att arbetsgivaren skall behöva tåla dem.60 

 

4.3.3. Omplacering 

 

Innan en uppsägning av arbetstagaren kan företas måste arbetsgivaren först ha prövat möjlig-

heten att bereda vederbörande annat arbete hos sig. Är det möjligt att omplacera arbetstagaren 

anses inte saklig grund för uppsägning föreligga.61 Uppsägning skall med andra ord tillgripas 

som ett sista alternativ när andra möjligheter ansetts vara uttömda. Skyldigheten att pröva om 

omplacering är möjlig gäller inte endast vid fall av arbetsbrist, som måhända är det mest vanliga 

fallet, utan även vid personliga skäl, dit olika former av misskötsamhet räknas; även i situationer 

där arbetstagaren trots goda intentioner inte når upp till en acceptabel nivå rent prestationsmäss-

igt bör möjligheten att genom omplacering komma till rätta med problemet först prövas.62 Värt 

att notera är dock att omplaceringsskyldigheten inte på något sätt är absolut. Det måste efter 

omständigheterna anses som skäligt att pröva omplacering. Vid så pass grova fall av missköt-

samhet att förtroendet för arbetstagaren får anses vara förbrukat faller kravet på omplacering 

bort.63 I AD 1982 nr. 110 var det fråga om en arbetstagare som hotat företrädare för arbetsgi-

varen och vidare även spritt nedsättande kommentarer om arbetsgivaren.64 AD svarade inte på 

frågan huruvida det var att anse som skäligt efter omständigheterna att kräva att arbetsgivaren 

skulle omplacera arbetstagaren till en annan tjänst inom företaget. AD konstaterade endast att 

                                                           
58 Prop. 1973:129, s. 124. 
59 Lunning och Toijer, 2010, s. 358 f. 
60 Prop. 1973:129, s. 149 f. 
61 Prop. 1973:129, s. 122. 
62 Lunning och Toijer, 2010 s. 497. 
63 A.a., 2010 s. 497 ff. 
64 Rättsfallet kommer att behandlas mer utförligt längre fram i uppsatsen. 
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någon omplaceringsmöjlighet inte fanns tillgänglig. Det kan tolkas på det viset att om möjlig-

heten funnits borde omplacering ägt rum. Arbetstagarens agerande betraktades alltså inte som 

tillräckligt allvarligt för att direkt diskvalificera från omplacering. Värt att notera är vidare att 

när det gäller den tämligen långtgående omplaceringsskyldigheten så ligger risken hos arbets-

givaren för de fall omplacering är möjlig men inte vidtas.65  

 

4.3.4. Förlust av återanställningsrätt 

 

En annan sanktion som kan drabba en anställd är att vederbörande förlorar sin återanställnings-

rätt, som stadgas om i 25 § LAS. Att återanställningsrätten kan gå förlorad har sin grund i det 

krav på lojalitet som arbetstagaren är skyldig att visa även efter anställningen har upphört. I de 

fall arbetstagarens agerande i lojalitetshänseende skulle betraktas som saklig grund för uppsäg-

ning om anställningen kvarstod bör i så fall det även vara tillräckligt för att återanställningsrät-

ten skall anses vara förverkad.66 I AD 2006 nr. 8 var frågan huruvida en före detta arbetstagares 

handlande efter anställningens upphörande skulle medföra att rätten till återanställning var för-

verkad. Arbetstagaren hade efter anställningens upphörande tillsammans med en utomstående 

befunnit sig i arbetsgivarens lokaler och då även för privat bruk begagnat sig av arbetsgivarens 

utrustning. AD fann att då det hela framstod som en isolerad incident och arbetstagaren i övrigt 

skött arbetet oklanderligt saknades det grund för att frånta vederbörande från företrädesrätten 

till återanställning. Att arbetstagaren under en relativt lång tid arbetat åt samma arbetsgivare 

och mer eller mindre behandlats som tillsvidareanställd kan ha påverkat domslutet.  

 

 

 

 

 

5. Kritikrätten  

 

5.1. Extern och intern kritikrätt   

 

Det kan vara lämpligt att dela upp kritikrätten i en intern och en extern del. Med den interna 

kritikrätten avses vilka möjligheter den anställde har att direkt med arbetsgivaren ta upp frågor 

som handlar om förhållandena på arbetsplatsen. Med den externa kritikrätten avses de möjlig-

heter en arbetstagare har att vända sig till externa mottagare med sina synpunkter avseende 

                                                           
65 Lunning och Toijer, 2010, s.499. 
66 Prop. 1973:129, s. 166. 
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verksamheten. Externa mottagare kan vara media eller myndigheter.67 Som kommer att visas i 

den här framställningen förväntas en arbetstagare ofta först nyttja de interna möjligheterna att 

framföra kritik innan hen vänder sig till externa mottagare.  

 

5.2. Kritikrätten inom offentlig sektor  

 

Ett rättsfall från AD som behandlar kritikrätten inom dem offentliga sektorn är AD 2003 nr. 

51.68 Målet rörde en arbetstagare (hälsovårdsinspektör) som gjort en anmälan till åklagare och 

där påstått att arbetsgivaren betett sig brottsligt. Arbetstagaren hade vidare anmält sin egen ar-

betsplats till arbetsmiljöinspektionen.  Rättsfrågan i målet var huruvida det var rätt att avskeda 

arbetstagaren. AD fann att arbetstagaren nyttjat sin yttrandefrihet och att en myndighet som 

huvudregel saknar möjlighet att vidta åtgärder mot en anställd som begagnar sig av sina grund-

lagsskyddade fri- och rättigheter, även om resultatet blir att myndighetens anseende påverkas 

eller att allmänhetens förtroende skadas. Inte heller påverkas bedömningen av att arbetstagarens 

agerande medför störningar i myndighetens verksamhet. AD påpekar dock i AD 2003 nr. 51 att 

bedömningen kan påverkas av arbetstagarens ställning på arbetsplatsen.  Rör det sig om en 

arbetstagare som är direkt ansvarig för myndighetens beslut kan det påverka rättsläget. En sådan 

arbetstagare skulle således anses ha mindre utrymme för att agera på motsvarande sätt som var 

upprinnelsen till AD 2003 nr. 51. 

 

6. Visselblåsning 

 

Vad som i allmänhet får anses åsyftas med visselblåsning är situationer då personer, ofta an-

ställda, slår larm om oegentligheter eller brottsliga handlingar som äger rum inom en verksam-

het.69 Det bör poängteras att någon exakt definition av begreppet inte kan sägas föreligga.70 

Med visselblåsning kan avses såväl intern kritik inom en organisation som extern kritik som 

kommuniceras till utomstående.71 De missförhållanden och oegentligheter det kan röra sig om 

är arbetsmiljöbrister, situationer som hotar patientsäkerheten, mutor, korruption och så vidare. 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, har uttalat att skydd för vis-

selblåsning har en viktig roll i att uppmuntra till rapportering och i förlängningen att minska 

korruption.72 

Det verkar råda delade mening om visselblåsning som äger rum internt inom en organisation 

verkligen bör benämnas som visselblåsning. Den förhärskande uppfattningen förefaller dock 

vara att betrakta den interna och den externa visselblåsningen som två delar i samma process. 

                                                           
67 Fransson, 2013, s. 61 
68 Målet kommer att få en mer utförlig behandling längre fram i uppsatsen. 
69 Se Europarådets resolution 1729 (2010) om skydd för whistleblowers. 
70 Dessutom används ofta den engelska beteckningen whistleblowing även på svenska.  
71 Fransson, 2013, s. 31. 
72 OECD, Whistleblower protection: encouraging reporting, July 2012, s. 3. 
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Det vanligaste torde vara att en visselblåsare initialt slår larm inom den egna organisationen för 

att sedan i de fall arbetsgivarens åtgärder uppfattas som otillräckliga vända sig till en extern 

mottagare. Med det synsättet betraktas således även anmälningar som görs internt som vissel-

blåsning.73 

I Sverige finns det i dagsläget inte någon särskild skyddslagstiftning för arbetstagare som slår 

larm. Det finns emellertid förslag till sådan lagstiftning.74 Ett motiv för att införa en speciell 

lagstiftning för att skydda visselblåsare är att arbetstagare av rädsla för repressalier avstår från 

att anmäla missförhållanden inom en verksamhet. Ett annat motiv är att den anställde genom 

en särskild lag erhåller en större överblick över vilket skydd som finns att få vid en anmälan.75 

Enligt förslaget till den lag som är tänkt att skydda visselblåsare skall arbetstagare som på grund 

av sin anmälan drabbas av repressalier kunna få skadestånd. Det skall vidare ställas krav på att 

arbetsgivare inför rutiner för att underlätta anmälningar.76 

Det förekommer dock redan i dagsläget att det internt inom organisationer inrättas så kallade 

visselblåsningssystem för att möjliggöra för anställda att framföra kritik och slå larm vid miss-

förhållanden.77 Ingen generell definition av begreppet finns emellertid tillgänglig. Datainspekt-

ionen menar exempelvis att visselblåsningssystem innefattar kanaler inrättade i syftet att un-

derlätta för arbetstagare att rapportera såväl brottsliga gärningar som händelser som inte utgör 

brott i lagens mening men som bryter mot företagens interna uppförandekod. I praktiken kan 

dessa rapporteringskanaler utgöras av telefontjänster, en webbsida där det är möjligt att göra 

anmälningar eller en e-postadress dedikerad för anmälningar.78 

Utvecklingen i Sverige av införandet av visselblåsningssystem är i hög grad hänförligt till de 

regler som gäller för amerikanska företag och som även skall tillämpas på svenska dotterbolag 

i amerikanska koncerner, enligt Sarbanes-Oxley Act.79 Vidare skall Sarbanes-Oxley Act till-

lämpas av alla företag som är börsnoterade i USA, vilket därmed direkt påverkar vissa stora 

svenska företag.80 Enligt amerikansk lagstiftning är det i vissa fall ett krav att i verksamheten 

ha inrättat ett system för visselblåsning.81 Som en detalj i sammanhanget, inte minst för att visa 

på det allvar som tillmäts fenomenet visselblåsning, kan det nämnas att det enligt Sarbanex-

Oxley Act föreskrivs upp till tio års fängelse samt böter för den som hämnas mot en visselblå-

sare.82 

Enligt det ovan beskrivna lagförslaget skall det göras skillnad på externa och interna larm. Med 

interna larm avses att den anställde vänder sig till någon inom verksamheten med sina uppgifter. 

Med externa larm avses att den anställde vänder sig till en myndighet eller offentliggör uppgif-

terna. Med offentliggörande avses både att arbetstagaren själv publicerar uppgifterna och att 

uppgifterna lämnas till någon annan i syfte att de skall publiceras. Som huvudregel skall den 

                                                           
73 Larsson, 2012, s. 13. 
74 Se SOU 2014:31, Visselblåsare-Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. 
75 SOU 2014:31, s. 21. 
76 SOU 2014:31, s. 22. 
77 Fransson, 2013, s. 160. 
78 Datainspektionen (2010), Ansvaret för personuppgifter som hanteras i system för whistleblowing, s. 4. 
79Se  http://www.soxlaw.com för en beskrivning av lagen. 
80 Exempel på företag med svensk anknytning som även handlas på amerikanska marknadsplatser är ABB och 
Ericsson. 
81 Se Section 301 i Sarbanes-Oxley Act.  
82 Larsson, 2012, s. 12. 

http://www.soxlaw.com/
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anställde först ha slagit larm internt innan hen vänder sig till någon extern mottagare av upp-

gifterna. Dessutom ställs det krav på att det skall vara fråga om allvarliga missförhållanden i 

verksamheten och att uppgifterna är riktiga, eller åtminstone vid tidpunkten för larmet för den 

anställde framstod som riktiga.83 

Med allvarliga missförhållanden skall enligt lagförslaget avses brottsliga gärningar där påfölj-

den kan bli fängelse eller så grova missförhållanden att de bedöms vara med brott jämförliga.84 

 

7. Rättsfall från Europadomstolen 

 

Tre rättsfall från Europadomstolen med anknytning till arbetstagares kritikrätt kommer i det 

följande behandlas.  

 

 Europadomstolens dom den 29 februari 2000, Bobo mot Spanien 

 Europadomstolen har i målet Bobo mot Spanien behandlat ett fall som rörde en journalist som 

i ett radioprogram och i en tidningsartikel uttalat sig kränkande om ledningen för den TV-kanal 

där arbetstagaren var anställd.  Uttalandena var grova där arbetsplatsen jämfördes med ett kon-

centrationsläger. De hade förvisso yttrats i samband med en konflikt med arbetsgivaren och i 

form av svar på frågor ställda av en journalist. Det vidtogs disciplinära åtgärder mot arbetsta-

garen som sedermera även på grund av de fällda yttrandena kom att bli avskedad. Europadom-

stolen fastslog att även om arbetsgivarens åtgärder var i enlighet med spansk lag så stred de 

mot artikel 10 i Europadomstolen. Att notera är att det enligt Europadomstolens praxis förelig-

ger en egen proportionalitetsbedömning som tillerkänns respektive konventionsstat och dess 

myndigheter. Bedömningen skall avse om de vidtagna åtgärderna står i rimlig proportion till de 

vidtagna åtgärderna. I målet Bobo mot Spanien fann Europadomstolen emellertid att kravet på 

rimlig proportionalitet inte var uppfyllt. Samma krav på proportionalitet gäller även för svenska 

arbetsgivare.  

 

 Europadomstolens dom den 21 juli 2011, Heinisch mot Tyskland 

 

Rättsfallet behandlade avvägningen mellan arbetstagares yttrandefrihet och lojalitetsplikten 

mot arbetsgivaren. En sjuksköterska anställd på ett äldreboende i Tyskland anmälde missför-

hållanden på arbetsplatsen till åklagare. Missförhållandena rörde bland annat underbemanning 

och bristande patientdokumentation. Anmälan lades emellertid ner utan att några åtgärder vid-

togs mot äldreboendet. Efter att ha varit med om att distribuera flygblad som kritiserade arbets-

givaren avskedades sjuksköterskan. Sjuksköterskan var för övrigt redan uppsagd på grund av 

upprepad sjukfrånvaro. Avskedandet uppmärksammades i både TV och tidningar.  Den tyska 

nationella domstolen ansåg att arbetstagaren agerat illojalt mot arbetsgivaren och att avskedan-

                                                           
83 SOU 2014:31, s. 24. 
84 SOU 2014:31, s. 24. 
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det var lagligt. Europadomstolen fann emellertid att avskedandet var en kränkning av Europa-

konventionens artikel 10 som behandlar yttrandefrihet. Att sjuksköterskan vid ett flertal till-

fällen under två års tid försökt uppmärksamma ledningen på bristerna medförde tillsammans 

med det stora intresset hos allmänheten att få vetskap om missförhållandena att avskedandet 

var oproportionerligt. 

 

Europadomstolens dom den 12 september 2011, Sanchez mot Spanien 

 

Målet rörde fackliga företrädare som blev uppsagda efter att i ett fackligt nyhetsbrev ha publi-

cerat satirteckningar med grova sexuella anspelningar som föreställde andra anställda. Den nat-

ionella domstolen, en arbetsdomstol i Barcelona, fann att uppsägningarna var förenliga med 

spansk rätt. 

De anställda ansåg att satirteckningarna användes som ett svepskäl från arbetsgivarens sida att 

bli av med dem då de var medlemmar i ett fackförbund som organiserade budbilschaufförer. 

Att hindra deras fackliga arbete var därmed ett brott mot art. 11, som handlar om föreningsfri-

het. De hävdade vidare att teckningarna i enlighet med art. 10 var att betrakta som tillåten kritik 

då de inte publicerats i syfte att förolämpa någon.  

 Europadomstolen fann att ingen kränkning av art. 10, läst i ljuset av art. 11, ägt rum.  

 

8. Rättsfall från arbetsdomstolen 

 

  

Rättsfall från 1982 fram till nutid har analyserats. Att just året 1982 har valts beror på att det 

året infördes lagen om anställningsskydd (1982:80). Samtidigt har det av utrymmesskäl varit 

nödvändigt att införa en begränsning. Syftet med rättsfallsanalysen har varit att extrahera de 

principer som kan anses utgöra gällande rätt på kritikrättens och yttrandefrihetens område i 

arbetslivet.  Den grundfråga som majoriteten av rättsfallen behandlar är huruvida saklig grund 

för uppsägning, eller i vissa fall avskedande, förelegat. Några av målen behandlar istället ifall 

arbetsgivaren haft rätt att omplacera arbetstagaren. Samtliga rättsfall utom tre rör anställa inom 

den privata sektorn. Det är inte resultatet av ett medvetet urval utan beror på att antalet domar 

från AD där arbetstagaren är offentliganställd är väldigt få. Det kan vara värt att notera att i 

vissa fall är tingsrätten första instans medan målen i andra fall tas upp direkt av AD. Det som 

är avgörande om tingsrätten eller AD är första instans är huruvida arbetstagaren är fackligt 

ansluten eller inte. För arbetstagare som inte är anslutna till en arbetstagarorganisation är tings-

rätten första instans. Detsamma gäller i fall då den anslutne i och för sig är fackligt ansluten 

men då stöd för talan saknas från arbetstagarorganisationen.85 En tingsrättsdom kan överklagas 

till AD.86 Det krävs dock prövningstillstånd för att AD skall ta upp målet.87    

                                                           
85 2 kap. 1-2 §§ LRA. 
86 2 kap. 3 § LRA. 
87 http://www.arbetsdomstolen.se/pages/pages.asp?IngID=9&IngLangID=1. 

http://www.arbetsdomstolen.se/pages/pages.asp?IngID=9&IngLangID=1
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En del av rättsfallen har redan omnämnts tidigare i framställningen. I detta avsnitt kommer de 

emellertid att behandlas mer djupgående. 

 

 

 AD 1982 nr. 9  
 

 

 Rättsfallet rörde en person som var anställd som säljare i ett företag. Den anställde blir avske-

dad, främst på grund av vad arbetsgivaren betraktar som ett illojalt agerande. Säljaren hade 

även anförtrotts uppgiften att rekrytera nya säljare och det var i den rollen som han inför två 

arbetssökande kritiserade företaget. Kritiken rörde påstådda problem med företagets ekonomi, 

som främst kunde yttra sig som svårigheter att sköta utbetalningen av lön. Som en följd av 

detta tackade en av de arbetssökande nej till ett erbjudande om anställning i företaget.  

Arbetstagaren yrkade i tingsrätten att avskedandet skulle förklaras som ogiltigt då sakliga skäl 

för såväl avskedande som uppsägning saknades. Bolaget anförde att den anställde betett sig 

illojalt men att personen även hade uppvisat dåliga försäljningsresultat. Tingsrätten fann att 

saklig grund för uppsägning förelåg, dock inte saklig grund för avskedande.  

AD ansåg att uttalandena gjordes i syfte att misskreditera arbetsgivaren och därmed till sin natur 

var att betrakta som ett illojalt agerande av ett slag som knappast i någon situation var att be-

trakta som försvarlig. Eftersom arbetstagaren inte ansågs ha någon förtroendeställning i företa-

get förelåg dock inte saklig grund för uppsägning och än mindre för avskedande. Något som i 

sammanhanget är intressant är att tingsrätten i sina domskäl tog fasta på att den anställde skulle 

medverka i rekryteringen av ny personal och att därmed större krav på hans lojalitet kunde 

ställas. Tingsrätten förefaller alltså ha gjort bedömningen att arbetstagaren befann sig i förtro-

endeställning.  

Slutsatser från domen: 

Uttalanden som görs i syfte att misskreditera arbetsgivaren är inte att betrakta som ett försvarligt 

agerande från den anställdes sida. 

Om arbetstagaren inte befinner sig i förtroendeställning är det trots detta inte säkert att saklig 

grund för uppsägning föreligger. 

 AD 1982 nr. 110  
 

 

Rättsfallet rörde en person som ansågs inneha en förtroendeställning inom företaget. Han hade 

tidigare bland annat arbetat som platschef och ingick i arbetsgivarens ledningsgrupp. Under ett 

utbildningsmöte kritiserade arbetstagaren arbetsgivaren och gjorde uttalanden med innebörden 

att företagets framtidsutsikter var dystra och att ledningen var inkompetent. Han uppmanade 

vidare deltagarna på mötet att söka sig vidare till andra arbetsgivare. En tid senare skickar ar-

betstagaren ett brev till den verkställande direktören där han hotar att polisanmäla företagsled-
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ningen för ärekränkning. Han hotade även med att offentliggöra viss information under förut-

sättning att han blev uppsagd. Slutligen hade han riktat en uppmaning till en säljare att denne 

borde upplysa sin fackliga organisation om att företagets produkter inte uppfyllde miljökraven.  

Arbetstagarens talan fördes av Svenska Industritjänstemannaförbundet, SIF, som gjorde gäl-

lande att den kritik den anställde riktat mot bolaget inte var av så allvarlig art som arbetsgivar-

sidan påstod. Han hade vidare varit under stor press under tiden när brevet till den verkställande 

direktören skickades och det hade aldrig varit avsett som ett hot. Någon uppmaning till säljaren 

om att denne borde rapportera att bolaget inte följde miljökraven hade inte förekommit. Slutli-

gen hävdade arbetstagarsidan att den anställde inte befunnit sig i någon förtroendeställning.   

AD fann att saklig grund för uppsägning förelåg. AD fann det vara styrkt att den anställde i 

huvudsak gjort de uttalanden saken gällde.  Brevet som skickades till bolagets VD hade enligt 

AD:s mening skickats i syfte att hota arbetsgivaren. Kritikrätten som sådan medger inte rätt att 

rikta hot mot arbetsgivaren. AD ansåg att den anställde fortfarande hade en relativt hög befatt-

ning inom bolaget, även om han inte längre innehade tjänsten som platschef. Att arbetstagaren 

innehade en förtroendeställning hos arbetsgivaren utgjorde en försvårande omständighet då kra-

ven på lojalitet ökar när den anställde befinner sig i förtroendeställning. Annorlunda uttryckt: 

Ju högre upp i hierarkin i ett företag en arbetstagare befinner sig desto mindre är svängrummet 

att rikta kritik.  

Slutsatser från domen: 

Förtroendeställning medför att utrymmet att kritisera arbetsgivaren minskar. 

Hot omfattas inte av kritikrätten. 

 

AD 1982 nr. 159 

Målet rörde en lärare som riktade kritik mot sin arbetsgivare och därefter blev avskedad. Lära-

ren hade varit initiativtagare till en skrivelse där hon tillsammans med sju kollegor riktade en 

uppmaning till skolans styrelse att avgå. Kopior av skrivelsen skickades sedan till alla föräldrar 

vars barn var elever på skolan. Läraren hade vidare vägrat skriva under en lojalitetsförklaring 

som arbetsgivaren begärt av henne att underteckna.  

AD fann att saklig grund för avsked ej förelegat. AD ansåg vidare att skälen för att vilja skilja 

den anställde från tjänsten inte ens var tillräckligt starka för att saklig grund för uppsägning 

skulle anses föreligga. Stor betydelse för utgången hade lärarens ställning på arbetsplatsen. Den 

anställde ansågs inte inneha en ledande ställning på arbetsplatsen. Brevet till föräldrarna skrev 

läraren efter att hon mottagit varslet om uppsägning och AD betraktade det som ett sätt att söka 

stöd hos föräldrarna för att få behålla sin anställning, något som sågs som en förmildrande om-

ständighet. Det faktum att det rörde sig om en privatskola och som därmed var beroende av 

terminsavgifter påverkade inte bedömningen i någon avgörande betydelse. AD anser heller inte 

att det var fel av den anställde att vägra underteckna lojalitetsförklaringen. Hon hade för övrigt 

författat en egen lojalitetsförklaring som hon var villig att skriva under.  

Slutsatser från domen: 
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Den anställdes ställning på arbetsplatsen tillmäts stor betydelse i fråga om den uttryckta kritiken 

utgör saklig grund för uppsägning. 

När kritik uttrycks i syfte att söka stöd hos tredje man kan det utgörande en förmildrande om-

ständighet. 

 

AD 1986 nr. 95 

 

Målet rörde två hotellreceptionister som efter att ha blivit varslade om uppsägning på grund av 

arbetsbrist anmält arbetsgivaren till kommunens hälso- och miljöskyddsnämnd, som fattar be-

slut om utskänkningstillstånd av alkohol. I anmälan påstods det att hotellet serverat alkohol till 

minderåriga och att privata fester hållits i lokalerna efter tillåten tid. De hävdade vidare att 

arbetsplatsen stod utan en duglig ledning. Vid den efterföljande inspektionen som blev resulta-

tet av anmälan påstods hotellreceptionisterna medvetet ha lämnat ut nycklar till de sämsta rum-

men på hotellet. Inspektionen gav upphov till en artikel i lokaltidningen som inte var till arbets-

givarens fördel.  

Arbetsgivarsidan anförde att de två anställda uppvisade en passiv och ovillig attityd vad gällde 

att utföra de arbetsuppgifter som tillkom dem. Arbetsgivaren påstod vidare att de hade brutit 

mot arbetsplatsens ordningsregler. De skall bland annat ha fuskat med stämplingen av tidkort, 

sovit på arbetstid, medtagit husdjur till arbetsplatsen samt underlåtit att följa av arbetsgivaren 

utfärdade instruktioner.   

AD fann att det rådde ett ömsesidigt missförtroende mellan arbetsgivar- och arbetstagarsidan 

och att relationen präglades av motsättningar. AD ansåg det vara styrkt att arbetstagarna felakt-

igt hade stämplat tidkorten, sovit under arbetstid samt vägrat följa arbetsgivarens instruktioner. 

Att en av de anställda hade tagit med sig sin hund till arbetsplatsen ansåg AD dock inte vara ett 

brott mot arbetsgivarens instruktioner. Vad gällde händelsen med nycklarna till de dåliga rum-

men som hade lämnats ut i samband med inspektionen ansåg AD inte att det var styrkt att det 

gjorts medvetet. AD uttalade att även om de enskilda händelserna i sig inte kunde betraktas som 

så allvarliga utgjorde de ett uttryck för den bristande respekt de anställda visade arbetsgivaren.  

Vad gällde anmälan till kommunens hälso- och miljöskyddsnämnd uttalade AD i domen att 

graden av missförhållanden påverkar arbetstagarens rätt att anmäla, ju allvarligare missförhål-

landen desto större rätt anmäla. Arbetstagaren bör dock, om möjligt, kontakta arbetsgivaren 

innan anmälan görs. Något som är av extra vikt i de fall tillstånd från myndigheten är nödvän-

digt för att kunna bedriva verksamheten. Även en anmälan som inte föranleder några åtgärder 

från myndighetens sida kan innebära skada för arbetsgivaren. Att lämna medvetet oriktiga upp-

gifter är i sig ett uttryck för att arbetstagaren brister i lojalitet. I rättsfallet förelåg saklig grund 

för uppsägning, fann AD, då de två hotellreceptionisterna inte innan anmälan gjordes försökt 

kontakta bolagsledningen. Inte heller hade de gjort några försök att rådgöra med andra anställda 

på arbetsplatsen, något som enligt AD:s resonemang varit det naturliga om deras agerande som 

de hävdade skedde med syftet att värna arbetsplatsen.  

Slutsatser från domen: 



31 
 

En arbetstagare har i och för sig rätt att rapportera missförhållanden till myndigheter. Ju gravare 

missförhållanden desto större rätt att anmäla. 

Att uppge falska uppgifter är ett uttryck för illojalitet från arbetstagarens sida. 

Syftet med anmälan är något som tillmäts betydelse vid bedömningen av agerandet. 

Innan anmälan görs bör den anställde ha haft direkt kontakt med arbetsgivaren i syfte att av-

hjälpa missförhållandena.  

Underlåtenhet att följa av arbetsgivaren utfärdade instruktioner kan utgöra ett tecken på bris-

tande respekt för arbetsgivaren och en ovilja att samarbeta. 

 

AD 1987 nr. 5 

Rättsfallet rörde ett antal städare som i anslutning till en strejk hade riktat kritik mot sin arbets-

givare, varefter de avskedats. AD uttalade att kritikrätten är vidsträckt och att avgörande bety-

delse för om arbetsgivaren skall anses få tåla kritiken är arbetstagarnas ställning på arbetsplat-

sen. Saklig grund för avsked ansågs inte föreligga. Noteras bör att målet endast till en mindre 

del rörde arbetstagarnas kritikrätt.  

Slutsatser från domen: 

Arbetstagarnas ställning på arbetsplatsen tillmäts stor betydelse vid bedömningen om kritiken 

skall betraktas som ett så stort brott mot lojalitetsplikten att saklig grund för uppsägning skall 

anses föreligga. 

 

AD 1987 nr. 22 

Målet rörde en produktchef som kritiserade företagsledningen och som bland annat på grund 

av detta blev uppsagd. Kritiken yttrades inför några anställda som produktchefen ansvarade för. 

Han uppgav att han var mer lämpad än VD att driva företaget och uttalade tvivel rörande före-

tagets möjligheter att överleva med nuvarande ledning. Yttrandena skapade oro bland de an-

ställda. Genom sina uttalanden ansåg rätten att arbetstagaren agerat illojalt mot arbetsgivaren. 

Produktchefen ansågs vidare av arbetsgivaren vara svår att samarbeta med och skall även fel-

aktigt ha hanterat arbetsgivarens kreditkort.  

En av frågorna som tingsrätten hade att ta ställning till var huruvida LAS i sammanhanget var 

att anse som tillämplig, då anställda i företagsledande ställning inte omfattas av lagen. Tings-

rätten uttalade att i mindre företag skall normalt sett endast företagsledaren, det vill säga VD, 

vara undantagen från LAS. Produktchefens handlande avseende inköpen som gjordes på kre-

ditkortet ansågs av rätten i hög grad ha bidragit till att rubba arbetsgivarens förtroende för den 

anställde. Tingsrätten fann uppsägningen vara grundad. Som skäl härför angav domstolen miss-

bruket av kreditkortet, i förening med samarbetsproblemen och den anställdes ställning på ar-

betsplatsen. Det ansågs inte möjligt att omplacera arbetstagaren till en annan tjänst inom före-

taget.  

AD fastställde tingsrättens dom.  
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Slutsatser från domen: 

Högre krav på lojalitet följer med en högre befattning på arbetsplatsen. 

 

AD 1987 nr. 65 

Rättsfallet rörde en flygkapten som bland annat påstods ha uttalat sig nedsättande om bolags-

ledningen och därefter blivit uppsagd. Det fanns för övrigt andra omständigheter som framför-

des av bolaget och som mer handlade om pilotens skicklighet i yrkesutövningen, som dock här 

kommer att förbigås. Uppsägningen verkställdes aldrig. Den anställde var även facklig förtro-

endeman. Piloten hade riktat kritik mot arbetsgivaren som dels rörde upplevda säkerhetsbrister 

men som främst var inriktad på allmänna frågor som rörde bolaget. Kritiken yttrades av piloten 

i sin egenskap av facklig förtroendeman. 

 AD fann att även om uttalandena inte kunde betraktas som lämpliga låg de inom det tillåtnas 

gräns. Uttalandena bedömdes ha yttrats i hastigt mod och AD framhöll dessutom att det vid 

fråga om uppsägning av facklig förtroendeman ställs särskilt höga beviskrav. Saklig grund för 

uppsägning ansågs således ej föreligga.  

Slutsatser från domen: 

En facklig förtroendeman får anses ha en mer långtgående kritikrätt än en vanlig anställd. 

Att yttranden fälls i hastigt mod är en förmildrande omständighet. 

 

AD 1988 nr. 67 

Målet rörde en hovmästare anställd på Hotell Sheraton som sades upp av arbetsgivaren på grund 

av personliga skäl. Han påstods ha spridit en bok innehållande nedsättande beskyllningar rik-

tade mot arbetsgivaren. Dessutom påstods han ha brutit mot de regler som fanns rörande in-

stämpling med tidkort. Ett brev skulle även ha lämnats till personalchefen där hovmästaren 

hotade med att vända sig till pressen med de uppgifter han var i besittning av. Arbetsgivaren 

gjorde vidare gällande att arbetstagaren olovligen uteblivit från arbetet. Han skall även vid ett 

annat tillfälle meddelat att han inte hade för avsikt att infinna sig på arbetsplatsen, något som 

av arbetsgivaren åberopades som arbetsvägran. Under uppsägningstiden som följde efter upp-

sägningen hävdade arbetsgivaren att arbetstagaren uppträtt illojalt. Han påstods ha skrivit ett 

brev som skickats till personalchefen och en facklig ombudsman. Han skall vidare även ha 

ägnat sig åt affischering på och runt hotellet. Enligt affischerna förekom det prostitution och 

narkotikahandel på hotellet, något som bestreds av arbetsgivaren. Hovmästaren kritiserade även 

via pressen bolagets personalpolitik. Under uppsägningstiden fortsatte hovmästaren med sitt 

beteende, även efter att han blivit avstängd från arbetet. Två anmälningar till länsstyrelsen gjor-

des där arbetstagaren i den ena påstod att organiserad brottslig verksamhet och skattefusk på-

gick och i den andra att arbetsgivaren inte följde reglerna för spritutskänkning. Även socialbor-

garrådet kontaktades och delgavs hovmästarens åsikter angående alkoholtillståndet. Hotellets 

ägare Folksam kontaktades och enligt arbetsgivarsidans mening skall hovmästaren vid den kon-

takten ha spridit felaktiga uppgifter rörande företagets personalpolitik.   
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Arbetstagaren bestred alla anklagelser om klandervärt beteende som arbetsgivaren gjorde gäl-

lande. Arbetstagaren vitsordade förvisso att han hade spridit boken men det var inte skäl för att 

säga upp honom. Att vända sig till media ansåg den anställde vara en grundlagsskyddad rättig-

het.  

Tingsrätten bedömde att saklig grund för uppsägning inte förelåg. Tingsrätten delade arbetsta-

garsidans uppfattning att han hade haft rätt att vända sig till media. Tingsrätten ansåg det vidare 

inte vara styrkt att den anställde gjort sig skyldig till arbetsvägran.  

Målet överklagades till AD som fann att saklig grund för uppsägning förelåg. Hänsyn togs även 

till de omständigheter som under uppsägningstiden uppkommit. AD påpekade att även om det 

föreligger en tämligen omfattande kritikrätt är det inte tillåtet att låta den övergå i hot mot ar-

betsgivaren.  Det finns ingenting som direkt hindrar en arbetstagare att vända sig till en myn-

dighet eller annan utomstående med sin kritik mot arbetsgivaren. Vad det emellertid kan inne-

bära är att arbetstagaren åsidosätter sin lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren och därmed omöj-

liggör en fortsatt anställning. AD framhåller vikten av att arbetstagaren först försökt nå fram 

till arbetsgivaren med sina synpunkter innan steget att kontakta en tredje part tas. Själva syftet 

med kontakten och dess faktiska underlag tillmäts vidare betydelse. AD fann det inte styrkt att 

arbetstagaren först försökt framföra kritiken till arbetsgivaren innan kontakter med utomstående 

togs. Inte heller ansågs missförhållandena i sak vara styrkta. De texter arbetstagaren författat 

utgjorde i själva verket anklagelser utan som inte uttryckte någon vilja att komma till rätta med 

de av honom påstådda problemen. Hovmästaren hade med sitt beteende försatt sig i ett tillstånd 

av konfrontation gentemot arbetsgivaren som därefter inte skäligen kunde förväntas behålla 

honom i anställning.  

Slutsatser från domen: 

Att uttala hot är något som går långt utanför kritikrätten. 

Syftet med anmälan är något som tillmäts betydelse vid bedömningen av agerandet. 

Innan anmälan görs bör den anställde ha haft direkt kontakt med arbetsgivaren i syfte att av-

hjälpa missförhållandena.  

Uppgifternas objektiva sanningshalt tillmäts betydelse.  

 

 

AD 1988 nr. 162 

Målet rörde en hissmontör som samtidigt innehade ett förtroendeuppdrag som huvudskydds-

ombud. Arbetstagaren blev uppsagd på grund av personliga skäl och samtidigt avstängd från 

arbetet under uppsägningstiden. Hissmontören hade skickat ett brev till myndigheten Statens 

Anläggningsprovning och där påtalat att det fanns säkerhetsbrister i några av bolaget installe-

rade hissanläggningar. En kopia av brevet hade för kännedom skickats till bolaget. Innehållet i 

brevet letar sig sedermera in i den fackliga tidningen Elektrikern. Brevet skickades av den an-

ställde i egenskap av skyddsombud.  

Bolaget ansåg att det inte var det faktum att brevet skickades som utgjorde ett illojalt beteende 

utan att det var de felaktiga uppgifter och för bolaget kränkande uttalanden det innehöll. Bolaget 
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hävdade vidare att den anställde inte gjort något för att försöka hindra den spridning uppgifterna 

i brevet kom att få. Brevet kom att publiceras i en facklig tidning.  

AD fann det emellertid vara utrett att den anställde inte fick kännedom om publiceringen av 

brevet förrän efter att tidningen gått i tryck.  AD fann att det tidvis rått en spänd stämning mellan 

bolaget och fackförbundet och arbetstagarsidan hävdade att bolaget till och med haft en närmast 

fientlig inställning till fackligt arbete. AD fann dock i sin bedömning att det inte gick att fast-

ställa att så hade varit fallet. AD framhöll att det som var övergripande för domstolens bedöm-

ning var huruvida brevet skickades med ett ärligt uppsåt för åstadkomma rättelse eller om det 

fanns något ovidkommande syfte, som man får anta mer har att göra om ett sätt att skada bola-

get. AD fann att hissmontören haft fog för sitt agerande då det fanns brister i hissanläggningens 

skick. Det ansågs vidare som befogat att kontakt direkt togs direkt med myndigheten utan att 

först ha försökt nå rättelse genom att kontakta arbetsgivaren. Anledningen till att agerandet sågs 

som acceptabelt var, enligt AD, dels att det inte rörde sig om något pågående missförhållande, 

något som enligt förmenande kan ifrågasättas då det fanns en annan hissanläggning som också 

hade blivit felaktigt installerad.  

Det avgörande för målets utgång förefaller dock vara det faktum att den anställde innehade 

uppdraget som skyddsombud och arbetsgivaren genom uppsägning kränkt hans föreningsrätt. 

Sakliga skäl för uppsägning ansågs inte föreligga.  

AD för i domen ett resonemang om möjligheten för skyddsombud att i frågor som rör arbets-

miljö och säkerhet för de anställda på arbetsplatsen direkt påtala bristerna för myndigheter utan 

att vara tvungen att först behöva kontakta arbetsgivaren för att få till stånd en förändring.  

En arbetstagare som innehar ett fackligt förtroendeuppdrag kan även rent generellt sägas ha en 

större rätt att kritisera arbetsgivaren än vad som anses gälla för vanliga anställda. AD har också 

uttalat att de fackliga företrädarnas rätt att rikta kritik mot arbetsgivarna utgör en förutsättning 

för facklig verksamhet.    

Slutsatser från domen: 

Det kan i vissa situationer vara ursäktligt att ta direkt kontakt med och delge en extern mottagare 

sina synpunkter innan arbetsgivaren kontaktats. 

Det gäller särskilt för skyddsombud i frågor som rör arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen. 

Med ett fackligt förtroendeuppdrag följer en större rätt att rikta kritik mot arbetsgivaren. 

 

 

 

AD 1989 nr. 129 

En redaktör för en tidning erhöll först en skriftliga varning från arbetsgivaren efter att ha ut-

tryckt sig nedsättande och förolämpande mot tidningens chefredaktör och förolämpat och hotat 

styrelseordföranden. Redaktören skall även ha uppträtt på ett olämpligt sätt mot en läsare som 

kritiserat tidningens innehåll. Arbetstagaren fick en andra varning efter att ha hindrat tidningens 

ansvarige utgivare från att granska tidningsmaterialet. Varningarna bestreds av arbetstagaren 
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genom sitt fackförbund, journalistförbundet. Den anställde blev sedan först avstängd från arbe-

tet och sedan uppsagd med hänvisning till personliga skäl. Som grund för detta angavs samar-

betssvårigheter samt att arbetstagaren spred material som ännu inte var granskat av den ansva-

rige utgivaren. Materialet innehöll en artikel skriven av redaktören som innebär ett angrepp mot 

tidningsledningen.  Redaktören hade vidare i både TV och radio uttryckt sig kränkande mot 

tidningens styrelse och chefredaktör. Arbetstagaren vitsordade endast att han var författare till 

skrivelsen men inte att han var den som stod bakom spridningen och distribueringen.  

AD fann i sin bedömning det som styrkt att redaktören kritiserat tidningsledningen i så hårda 

och kränkande ordalag som normalt inte skall behöva tålas i ett anställningsförhållande. En del 

av ansvaret för den uppkomna situationen ansåg AD ligga på arbetsgivaren som borde ha kun-

nat förutse den konflikt som kom att uppstå på grund av den kritik arbetstagaren tidigare riktat 

mot chefredaktören. Som situationen kom att utveckla sig hade dock arbetsgivaren att välja på 

att säga upp redaktören eller chefredaktören då de som synes inte kunde samarbeta. AD fann 

därför att det förelåg sakliga skäl för uppsägning.  

Slutsatser från domen: 

Yttras kritiken i så hårda och kränkande ordalag att det rimligen inte skall behöva tålas av ar-

betsgivaren kan det enskilt utgöra saklig grund för uppsägning. 

 

 

AD 1991 nr. 106 

Målet gällde en kriminalvårdare vid ett häkte som i ett par tidningsintervjuer sympatiserade 

med den öppet rasistiska organisationen Bevara Sverige Svenskt. Han blev med anledning av 

sina uttalanden omplacerad. 

Arbetsgivaren anförde att omplaceringen vara att betrakta som ett arbetsledningsbeslut och som 

ett sådant borde stå utanför den rättsliga prövningen och att de arbetsuppgifter vårdaren erhållit 

genom omplaceringen låg inom ramen för hans arbetsskyldighet.  

Arbetstagaren hävdade att omplaceringen mer var att betrakta som ett straff för de uttalanden 

han gjort. De nya arbetsuppgifterna var tråkiga och enformiga samtidigt som han i och med den 

nya schemaläggningen som var ett resultat av omplaceringen kom att missa ersättning för obe-

kväm arbetstid samt övertidsersättning. Vårdaren anförde vidare att arbetsgivarens syfte med 

omplaceringen varit att förmå honom att säga upp sig från anställningen.  

AD uttalar i domen att syftet med arbetsgivarens omplacering förefaller vara att återställa all-

mänhetens förtroende för myndigheten. AD framhåller, i en mer generell diskussion, att en 

offentlig arbetsgivare i och för sig saknar rätt att ingripa mot en anställd som genom sin kritik 

riktad mot arbetsgivaren förorsakar störningar i verksamheten eller negativt påverkar allmän-

hetens uppfattning av arbetsgivaren. Samtidigt påpekar domstolen att det i vissa typer av verk-

samheter som kriminalvården eller Invandrarverket (nuvarande Migrationsverket) och för an-

ställda med en särpräglad förtroendeställning som direkt ansvarar för av myndigheten fattade 

beslut inte kan anses möjligt att ha anställda som är medlemmar av eller öppet sympatiserar 

med rasistiska organisationer.  
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Vad gäller det fall som var för handen ansåg AD inte att arbetsgivaren haft rätt att omplacera 

vårdaren med hänsyn till allmänhetens förtroende. Omplaceringen betraktades av domstolen 

som en följd av att den anställde utnyttjat sin grundlagsskyddade yttrande- och föreningsfrihet 

och ansågs därmed strida mot både lag och goda seder på arbetsmarknaden.   

Slutsatser från domen: 

Möjligheten att ingripa mot en arbetstagare anställd i offentlig sektor för att vederbörande an-

vänder sin yttrande- och föreningsfrihet är begränsad. 

En offentlig arbetsgivare får tåla att kritiken orsakar störningar i verksamheten och att allmän-

hetens uppfattning om arbetsgivaren påverkas negativt. 

 

AD 1994 nr. 79 

Målet gällde en driftoperatör på ett pappersbruk som hade sagts upp med hänsyn till illojalitet 

och brott mot tystnadsplikten. Arbetstagaren hade riktat kritik mot den beredskap som fanns 

inför en eventuell olycka vid ett kärnkraftverk beläget i närheten. Vidare hade han publicerat 

vissa uppgifter som endast var avsedda för internt bruk inom företaget samt spritt påståenden 

om att gränsvärden för utsläpp av vissa kemikalier överskreds av pappersbruket. Publiceringar 

hade ägt rum i lokal media och uttalanden hade gjorts i kommunfullmäktige.   

AD uttalade i sin dom att utgångspunkten måste anses vara att arbetstagaren inte tillåts agera 

på ett sätt som orsakar arbetsgivaren skada. Den lojalitetsplikt som anställningen ger upphov 

till får vidare anses gå utöver den kontraktuella lojalitetsplikt som innefattas i ett vanligt avtal. 

Orsaken till det brukar förklaras med att genom anställningsavtalets ingående skapas en mer 

personlig relation mellan parterna som innebär mer omfattande förpliktelser än vad som annars 

gäller för en avtalsrelation. Anställningsavtalet skall emellertid inte ses som ett förbud för en 

arbetstagare att delta i den offentliga debatten. Arbetsgivaren bör i en sådan situation själv för-

söka delta i debatten för att förklara omständigheter eller bestrida kritiken. En annan omstän-

dighet är att det finns begränsningar i vad en arbetstagare tillåts säga i debatten. Att bryta mot 

tystnadsplikten, göra inlägg som endast syftar till att åsamka arbetsgivaren skada samt sprida 

direkt oriktiga och dessutom allvarliga påståenden ansågs enligt AD:s bedömning inre vara 

tillåtet. Att göra en anmälan till en myndighet är något arbetstagaren äger rätt att göra, under 

förutsättning att missförhållanden förekommer på arbetsplatsen och arbetstagaren har gjort all-

varligt menade ansatser att till arbetsgivaren framföra detta. Kontakten mellan arbetstagare och 

arbetsgivare bör i sådana fall vara direkt. Är arbetsgivaren beroende av tillstånd från den myn-

dighet till vilken anmälan gjorts anses detta vara än viktigare.  

I domen behandlade AD hur svensk lagstiftning angående rätten att till myndighet anmäla miss-

förhållanden står i överensstämmelse med ILO-konventionen nr. 158 art. 4 och 5. I dessa artik-

lar behandlas saklig grund för uppsägning och anses vara uppfyllda genom 7 § LAS. AD påpe-

kar förvisso att artiklarna i konventionen inte tillåter uppsägning på grund av arbetstagarens 

anmälan till myndighet men att de torde kunna tolkas på det viset att anmälan utan grund ändock 

kan resultera i att arbetstagaren sägs upp. Syftet med regleringen, menade AD, bör ju vara att 

möjliggöra för arbetstagaren att förmå arbetsgivaren att vidta rättelse och inte att fungera som 

ett instrument för missnöjda anställda att på det viset komma åt arbetsgivaren. I målet hade inte 

arbetstagaren personligen kontaktat arbetsgivaren för att påpeka bristerna.  Det var istället den 
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anställdes fackförbund som hade tagit upp frågan med företaget och därmed framstod det som 

opåkallat att den anställde skulle behöva göra samma sak. Inte heller den debattartikel i en 

tidning som den anställde var upphovsman till utgjorde saklig grund för uppsägning. Anled-

ningen till det var enligt AD att frågan till sin karaktär var av allmänt intresse. Vidare gick det 

enligt AD:s uppfattning inte heller att styrka att den anställde hade handlat i syfte att skada 

arbetsgivaren. AD framhöll att vid bedömningen om saklig grund för uppsägning anses före-

ligga är det av större vikt att klarlägga den anställdes lämplighet för fortsatt anställning och 

mindre vikt kan därmed läggas vid den anställdes faktiska handlande. Saklig grund för uppsäg-

ning ansågs ej föreligga. 

Slutsatser från domen: 

En arbetsgivare bör, om möjligt, svara på kritik genom att ge sig in i den allmänna debatten. 

En arbetstagare bör innan anmälan till myndighet görs via direkt kontakt med arbetsgivaren 

försöka åtgärda missförhållandena, något som är än viktigare om verksamheten är beroende av 

tillstånd från kontrollmyndigheten för att kunna bedriva verksamheten. 

Som ersättning för direkt kontakt torde kontakt som tas av den anställdes fackförbund kunna 

accepteras. 

Vid bedömningen för om saklig grund för uppsägning föreligger bör bedömningen mer kon-

centreras på den anställdes fortsatta lämplighet för anställning och mindre vikt läggas vid det 

faktiska handlandet. 

 

AD 1997 nr. 57 

Målet gällde tre ambulansförare som blev uppsagda efter att ha riktat kritik mot sin arbetsgivare, 

ett privat företag som tillhandahöll ambulanstjänster på uppdrag av Stockholms läns landsting. 

Kritiken utgjordes av en femsidig sammanställning som lämnades dels till den fackliga tidskrif-

ten Kommunalarbetaren samt till Centrala avdelningen för ambulanssjukvård och katastrofme-

dicinsk planering, vilken fungerade som tillsynsmyndighet för ambulanssjukvården i Stock-

holms län. Arbetstagarna lät sig även i samband med detta intervjuas i TV och tidningar, där de 

kritiserade företaget och dess ledning. Arbetsgivaren hävdade att det inträffade skadat företaget.  

Arbetstagarna, genom sitt fackförbund Svenska Kommunalarbetareförbundet som förde deras 

talan, hävdade att de bara nyttjat sina rättigheter enligt Europakonventionen och ILO-konvent-

ionen att rikta kritik mot arbetsgivaren.  

AD fann att Europakonventionen inte var tillämplig då det var fråga om anställda inom den 

privata sektorn. Det faktum att verksamheten finansierades med offentliga medel ändrade inte 

bedömningen. AD ansåg inte att saklig grund för uppsägning förelåg för någon av de tre arbets-

tagarna. För det första ansågs det inte möjligt att kollektivt döma de tre utan var och ens hand-

lande måste kunna särskiljas. Vidare fann AD att de lämnade uppgifterna var trovärdiga och att 

det fanns fog för kritiken. Verksamhetens art var sådan att det fanns ett allmänintresse av att 

missförhållandena gavs offentlighet. Det framkom att arbetstagarna vid ett flertal tillfällen gjort 

allvarligt menade försök att påtala bristerna i arbetsmiljön för bolagsledningen. Detta hade dock 

inte gett något resultat. Samtidigt ansåg dock domstolen att ytterligare krav att på ett mer en-

träget sätt i samband med intervjuer och liknande försöka förmå arbetsgivaren att ge sin syn på 
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bristerna kunde ställas, men att det som ändock gjorts från de anställdas sida måste bedömas 

som tillräckligt. Det gick vidare heller inte att påvisa att de anställda anmält bolaget i syfte att 

skada det.  

 

Slutsatser från domen: 

När flera arbetstagare riktar kritik måste var och ens handlande kunna särskiljas. 

Syftet med anmälan har betydelse vid bedömningen av om agerandet är försvarligt. 

Huruvida uppgifterna som ligger till grund för anmälan är sanna eller inte har betydelse för 

bedömningen. 

 

AD 2003 nr. 51 

Målet rörde en hälsovårdsinspektör som ett att ha blivit omplacerad efter samarbetssvårigheter 

anmäler arbetsgivaren, Stockholm Stad, till åklagarmyndigheten. Anmälan rörde misstanke om 

miljöbrott under hanteringen av miljöskadade hus samt korruption och jäv. Arbetsgivaren häv-

dade att den anställdes påståenden var felaktiga. Det vitsordades emellertid att ett fel i hand-

läggningen uppkommit på grund av tekniska problem med datakommunikationen. Arbetsgiva-

ren gjorde vidare gällande att arbetstagaren vetat om detta och genom att inte påpeka felet innan 

anmälan företogs hade han brutit mot lojalitetsplikten. Arbetsgivaren anförde att den anställdes 

agerande var ett utslag av hämndlystnad som uppkommit genom omplaceringen. En ytterligare 

anmälan gjordes av arbetstagaren, ca ett år senare, den här gången till arbetsmiljöinspektionen. 

I anmälan påstås den anställde bland annat vara utsatt för utfrysning, förtal, och sabotage av 

hans arbete. Detta skall ha pågått utan att arbetsgivaren gjort några ansatser att tillsammans med 

honom förbättra situationen. Enligt arbetsgivarens uppfattning var påståendena ogrundade.  

AD fann att saklig grund för uppsägning inte förelåg. Först och främst var hälsovårdsinspektö-

ren offentligt anställd vilket medför att utrymmet att rikta kritik mot arbetsgivaren är större än 

vad det hade varit om han varit privat anställd. I princip får offentliganställdas yttrandefrihet 

inte begränsas av hänsyn till arbetsgivarens rykte eller huruvida allmänhetens förtroende för 

verksamheten riskerar att skadas. Emellertid är det så att denna vidsträckta yttrandefrihet inte 

tillkommer anställda som innehar direkt ansvar för myndighetens beslut och som innehar en 

särpräglad förtroendeställning. AD fann dock att hälsovårdsinspektör inte faller in under den 

kategorin anställda. Den anställde ansågs vidare ha grund för sin kritik. Dessutom gjordes an-

mälan i egenskap av boende i Stockholms kommun vilket i det här fallet utgör ett visst skydd. 

Rätten för en person i egenskap av medborgare att kritisera den politiska makten går självklart 

betydligt längre än vad som tillkommer samma person i egenskap av anställd.  

Slutsatser från domen: 

Offentliganställdas möjligheter att kritisera sin arbetsgivare är större än vad som gäller för pri-

vatanställda. 

Minskat förtroende bland allmänheten och störningar i verksamheten på grund av anställdas 

kritik är något som den offentliga arbetsgivaren får anses tåla. 
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Offentliganställda som innehar en förtroendeställning och som är direkt ansvariga för myndig-

hetens beslut kan dock ha vissa inskränkningar i sin kritikrätt. 

 

AD 2005 nr. 124 

Målet rörde en lärare vid en folkhögskola som blev avskedad efter att ha riktat grov kritik, 

framförd på ett kränkande sätt, mot bland annat skolans rektor till dess styrelse och personal.  

Läraren hade tidigare haft en relation med rektorn. När den relationen upphört hade rektorn 

inlett ett förhållande med en annan anställd på skolan, vilket föranledde att lärarens beteende 

kom att präglas av den privata konflikten med rektorn. Under drygt ett och ett halvt års tid 

uttalade sig läraren kränkande om skolans ledning och personal och begagnade sig då av ett 

mycket grovt språkbruk. Vidare hade läraren trakasserat en annan anställd vid skolan både på 

arbetsplatsen och i vederbörandes bostad. Lärarens talan fördes av dennes fackförbund, Lärar-

nas Riksförbund.  

AD uttalade att en arbetstagare har rätt att framföra kritik mot såväl arbetsgivaren som förhål-

landen i verksamheten utan att det hindras av den lojalitetsplikt som följer av anställningsför-

hållandet. I det här fallet hade skolledningen även tagit lärarens uppgifter på allvar och som en 

följd av de framförda synpunkterna initierat en intern utredning, som emellertid inte fann något 

stöd för lärarens påståenden.  

AD konstaterade att det var tveksamt om lärarens agerande endast syftade till att uppmärk-

samma oegentligheter. Det framstod som sannolikt att uttalandena gjordes i syfte att skada rek-

torn som privatperson samt anseendet för hans befattning, vilket i sin tur hade medfört skada 

för skolan. AD framhöll att kritiken inte yttrats vid något enstaka tillfälle i hastigt mod utan 

upprepade gånger och under en lång tid. Samtidigt måste kritik framföras på ett sätt som till sin 

natur inte är kränkande. AD fann att saklig grund för avskedande förelåg då den anställde agerat 

på ett sätt som rimligen inte skall behöva tålas i något rättsförhållande.  

Slutsatser från domen: 

Kritik som syftar till att skada arbetsgivaren är inte tillåten. 

Kritik får inte framföras på ett kränkande sätt. 

 

AD 2006 nr. 103 

Målet rörde en idrottskonsulent i en idrottsförening som via epost riktar kritik mot föreningens 

ordförande och kassör. Det som föranleder agerandet är missnöje med hur föreningen hanterat 

en situation där medel tillhörigt föreningen förskingrats.  Efter detta stängs epost-funktionen av 

i den anställdes dator. En kort tid senare skickar idrottskonsulenten ett nytt e-postmeddelande, 

den här gången från en kollegas dator. Den anställde blir efter detta först avstängd från arbetet 

och sedan avskedad. Enligt den anställde skickades mejlen för att informera medlemmarna om 

det inträffade, det vill säga incidenten rörande förskingringen.  Det var av vikt då han uppgav 

att han inte trodde att föreningens styrelse på ett korrekt sätt skulle hantera situationen. Arbets-

tagaren hade för övrigt innan det uppdagades att föreningens medel förskingrats framfört syn-

punkter avseende hur rutiner avseende ekonomin hanterades.  
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AD fann att sakliga skäl för avskedande förelåg. Den anställde hade använt en kränkande och 

hotfull ton i e-postmeddelandena som dessutom utgjorde angrepp på enskilda personer. Sprid-

ningen hade skadat föreningens rykte. Arbetstagarens försvar att han på grund allvarligheten i 

det inträffade behövde agera snabbt godtogs inte av AD då domstolen ansåg det klarlagt att han 

kände till att polisanmälan redan var gjord. Att idrottskonsulenten använt sig av en kollegas 

dator för att skicka det andra mejlet betraktades av AD som allvarligt, då det kunde ge intrycket 

att det var kollegan som hade skickat det. Den anställde ansågs ha en förtroendeställning på 

arbetsplatsen. Skälen för det var att han svarade direkt inför föreningens styrelse och att han i 

sitt arbete hade ett stort eget ansvar. 

Slutsatser från domen: 

Synpunkter får inte spridas med en kränkande eller hotfull ton. Personangrepp är inte tillåtet. 

Högre krav rörande lojalitet kan ställas på den anställde som befinner sig i förtroendeställning. 

 

AD 2007 nr. 20 

Rättsfallet rörde en polisinspektör, som tjänstgjorde som yttre befäl, och som blev avskedad 

efter att ha skickat två e-postmeddelanden till företrädare för Malmö kommun, det ena till en 

planeringssekreterare och det andra till kommunalrådet. E-postmeddelandena var till sin natur 

grovt kränkande och rasistiska. E-postmeddelandena blev diarieförda som allmänna handlingar. 

Händelsen kom att uppmärksammas stort i riksmedia. 

 Polisbefälet åtalades för övrigt för hets mot folkgrupp men åtalet ogillades då tingsrätten inte 

fann det vara styrkt att e-postmeddelandena skickades i syfte att nå några andra än de två mot-

tagarna och att han heller inte insett att de skulle få spridning.  

Arbetsgivaren, staten, anförde att polismannens agerande hade skadat förtroendet både för ho-

nom som anställd och för allmänhetens förtroende för myndigheten. Enligt arbetsgivaren fanns 

det ingenting i övrigt att anmärka på den anställdes yrkesutövning. Någon utredning om möj-

ligheten att omplacera den anställde företogs inte. Polismyndigheten anförde att det inte var 

meningsfullt då allmänhetens såväl som arbetsgivarens förtroende är en förutsättning för att 

kunna vara anställd.  

AD fann att den anställde inte gjort sig skyldig till någon brottslig gärning och att e-postmed-

delandena skickats på fritiden. Vidare ansåg AD att polismannen utnyttjade den rätt till yttran-

defrihet som råder enligt 2 kap. 1 § RF. Arbetstagaren borde ha getts möjlighet att när agerandet 

uppmärksammades korrigera sina uttalanden, något han endast gavs möjlighet till vid mötet 

med personalansvarsnämnden, som fattade beslutet om avskedandet. AD uttalade att avskedan-

det i ljuset av samtliga omständigheter var ”fullständigt oproportionerligt”. Polismannen hade 

avskedats men det förelåg enligt AD:s mening inte ens saklig grund för uppsägning. 

Slutsatser från domen: 

Offentliganställdas yttrandefrihet får betecknas som tämligen vidsträckt, i synnerhet när den 

begagnas på fritiden. 
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Minskat förtroende bland allmänheten och störningar i verksamheten på grund av anställdas 

kritik är något som den offentliga arbetsgivaren får anses tåla. 

 

AD 2011 nr. 15 

Rättsfallet rörde en undersköterska anställd på intensivvårdsavdelningen på ett sjukhus som i 

media (ett debattprogram på TV) påstod att det vid arbetsplatsen förekom en främlingsfientlig 

kultur. Efter det kallades den anställde till ett flertal möten med sjukhusledningen. Dessa möten 

spelade mannen in med dold mikrofon och delar av inspelningen spelades upp i TV när han en 

tid senare åter deltog i debattprogrammet. Undersköterskan blev därefter arbetsbefriad med lön 

för att några månader senare bli omplacerad till en annan avdelning, något som han inte accep-

terade. 

 Arbetsgivaren hävdade att samarbetsproblemen och konflikterna mellan undersköterskan och 

övrig personal på avdelningen efter deltagandet i media kom att eskalera. Han påstods bland 

annat ha anklagat den övriga personalen för att ha en rasistisk jargong och ett olämpligt uppträ-

dande. Det fanns, menade arbetsgivaren, en risk att patientsäkerheten hotades om mannen tilläts 

komma tillbaka till intensivvårdsavdelningen.  

Undersköterskan, som företräddes av sitt fackförbund Svenska Kommunalarbetareförbundet, 

hävdade att förflyttningen hade sin grund i att han uttalat sig i media och att han straffades för 

den kritik han gett uttryck åt. Sjukhuset hade i själva verket en skyldighet att stötta den anställde 

i rätten att utnyttja sin grundlagsfästa yttrandefrihet.  

AD fann inte skäl att pröva huruvida den anställde haft fog för sina uttalanden i media eftersom 

arbetsgivarsidans talan enbart byggde på att det förelåg så allvarliga samarbetsproblem att pa-

tientsäkerheten hotades. AD uttalade att samarbetssvårigheter kan utgöra ett godtagbart skäl för 

förflyttning och på pekade vidare att förflyttning kan vara ett sätt att undvika mer långtgående 

åtgärder som uppsägning. En intensivvårdsavdelning på ett sjukhus är en sådan miljö där sam-

arbetsproblem man innebära en risk för patientsäkerheten.  AD fann att det förelegat motsätt-

ningar och att det därför med hänsyn till patientsäkerheten var befogat att förflytta underskö-

terskan. Vad som till stor del verkar ha bidragit till domslutet är de inspelningar med dold mik-

rofon som den anställde gjort då dessa bidragit till att flera av de andra anställda på avdelningen 

upplevde att det inte längre kunde lita på mannen.  

Vad som bör noteras är att det tillämpliga kollektivavtalets bestämmelser rörande förflyttning 

är vad som tillämpades av AD. De principer som AD stödde sig på för att nå domslutet är dock 

sådana som torde anses vara generaliserbara på andra liknande fall.    

Slutsatser från domen: 

Samarbetssvårigheter kan utgöra ett godtagbart skäl för förflyttning och kan dessutom innebära 

att en uppsägning undviks. 

Inom vissa arbetsplatser kan samarbetsproblem innebära risker för tredje man vilket medför en 

större möjlighet för arbetsgivaren att använda sig av instrumentet förflyttning av arbetstagare. 

 

AD 2011 nr. 74 
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Målet var det första i Arbetsdomstolen som gällde yttranden gjorda på sociala medier. Målet 

handlade om en polisinspektör som på sin fritid drev en blogg som var allmänt tillgänglig. Det 

krävdes med andra ord ingen inloggning eller liknande för att få åtkomst till materialet. Bloggen 

kallades ”Farbror Blå” vilket syftade på mannens yrke som polis. I bloggen hade den anställde 

gjort olämpliga inlägg om poliser och polisarbetet. Ett exempel på ett inlägg: ”Vi ollade hand-

tagen i dörrarna, fönsterhissknapparna, växelspaken, ratten samt stereo- och polisradioknap-

parna. Och luren som man pratar i till ledningscentralen. Helt nerollad polisbil. Omoget? Sex-

istiskt? Ja, för fan.”  

När tidningen Kvällsposten uppmärksammade polismyndigheten på förekomsten av bloggen 

blev polisinspektören hemkommenderad från den tillfälliga tjänstgöringen som FN-polis i Su-

dan. Bloggen hade startats som ett tidsfördriv under FN-tjänstgöringen. Mannen blev polisan-

mäld, av polismyndigheten, för brott mot tystnadsplikt samt sexuellt ofredande. I det första 

fallet inleddes aldrig någon förundersökning och i det andra fallet lades förundersökningen ned.  

Arbetsgivarsidan hävdade att den anställde genom sin blogg visat prov på omdömeslöshet och 

respektlöshet. Bloggen gav intrycket att mannen och hans kollegor ägnade sig åt brottsliga och 

respektlösa handlingar riktat både mot andra kollegor som mot allmänheten. Vidare anförde 

arbetsgivaren att den människosyn som mannen gav uttryck för var främmande för polismyn-

digheten. Läsaren gavs intrycket att vad som stod i bloggen var exempel på en polismans var-

dag. Bloggen skadade därmed allmänhetens förtroende för polismyndigheten. 

Mannen företräddes av sin fackliga organisation, Polisförbundet, som anförde att han blivit 

avskedad utan att ens saklig grund för uppsägning förelåg. Bloggandet var ett uttryck för ar-

betstagarens grundlagsskyddade yttrandefrihet. Vidare hävdade arbetstagarsidan att arbetsgiva-

ren inte fullgjort sin omplaceringsskyldighet. 

AD konstaterade att det var bloggandet i sig självt som enligt arbetsgivaren utgjorde saklig 

grund för avsked. Det fanns ingenting att anmärka på vad gällde den anställdes yrkesutövande. 

Genom att under sin fritid skriva på bloggen utnyttjade mannen sin grundlagsskyddade yttran-

defrihet enligt vilken, som framgår av 2 kap 1§ 1 st. RF, alla gentemot det allmänna är tillför-

säkrade yttrandefrihet. Att blogginläggen skrevs från utlandet saknade i sammanhanget bety-

delse. AD utvecklade resonemanget med att påpeka att störningar i verksamheten och upprörda 

känslor bland kollegor eller allmänhet är underordnat den anställdes rätt att utnyttja sina grund-

lagsfästa fri- och rättigheter. Detsamma gäller för det fall att allmänhetens förtroende för myn-

digheten skadas med anledning av det inträffade. Det är helt enkelt något som arbetsgivaren får 

tåla. AD fann heller inte att arbetstagaren hade någon utpräglad förtroendeställning inom polis-

myndigheten. AD tog även upp möjligheten att med hänsyn till allvarliga samarbetssvårigheter 

vidta åtgärder mot arbetstagaren. Det betraktades som en möjlighet även när samarbetssvårig-

heterna hade sin orsak i att den anställde utnyttjat sin yttrandefrihet. AD hänvisade till AD 2011 

nr. 15, som behandlas ovan. AD uttalade att även om samarbetssvårigheter kan vara en orsak 

till att anställningen avslutas bör emellertid särskilt stränga krav ställas i de fall samarbetssvå-

righeterna härrör från den anställdes nyttjande av en grundlagsskyddad rättighet. AD ansåg att 

det inte förelåg några allvarliga samarbetssvårigheter mellan polisinspektören och hans kolle-

gor och i sådant fall det förekom borde arbetsgivaren ha prövat andra åtgärder än avskedande. 

AD fann att saklig grund för avskedande inte förelåg. Arbetsgivaren hade för övrigt inte ens 

haft saklig grund för att säga upp den anställde.  

Slutsatser från domen: 
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Offentliganställdas yttrandefrihet får betecknas som tämligen vidsträckt, i synnerhet när den 

begagnas på fritiden. 

Minskat förtroende bland allmänheten och störningar i verksamheten på grund av anställdas 

kritik är något som den offentliga arbetsgivaren får anses tåla. 

 

AD 2012 nr. 25 

Målet rörde en rektor vid en friskola som blev uppsagd bland annat på grund av sina aktiviteter 

på Facebook. Arbetsgivaren ansåg att det faktum att rektorn genom sin privata Facebooksida 

var medlem i ett antal så kallade grupper där namnet på flertalet av grupperna på olika sätt 

anspelade på sex. Vidare anförde arbetsgivaren att han på sin Facebooksida hade lagt upp bilder 

med sexuellt innehåll. Det här målet skiljer sig från merparten av de andra som behandlas inom 

ramen för denna uppsats på det sätt att arbetstagaren inte har påståtts rikta otillbörlig kritik mot 

arbetsgivaren, anmäla densamme till myndigheter och så vidare. Det målet behandlar är 

huruvida de aktiviteter en arbetstagare företar sig under dennes fritid kan anses skada förtroen-

det och anseendet för arbetsgivaren i så hög grad att saklig grund för uppsägning föreligger. 

Arbetsgivaren anförde inför AD att agerandet varit ägnat att skada skolan och därmed det bolag 

som stod bakom skolan.  

AD påpekade i domen att arbetstagaren har en skyldighet att sätta arbetsgivarens intresse fram-

för sitt eget och att undvika situationer där pliktkollision riskerar uppstå. AD ansåg dock att det 

var oklart om de grupper mannen var medlem i och de bilder han hade publicerat verkligen var 

av en sådan sexuell karaktär som arbetsgivaren hade gjort gällande. När det gäller frågan om 

huruvida den anställde befann sig i förtroendeställning ansåg AD så vara fallet, vilket förefaller 

naturligt med tanke på att en rektor har det yttersta ansvaret för verksamheten på den skola 

vederbörande är anställd. Som tidigare har behandlats i denna framställning finns det i allmän-

het mindre svängrum för anställda i förtroendeställning att använda sig av yttrandefriheten. 

Samtidigt får det inte bli så att personer i förtroendeställning helt kommer att sakna yttrandefri-

het. AD fann att inga anmärkningar hade gjorts mot hur rektorn skötte sina arbetsuppgifter. 

Hans agerande på Facebook var inte arbetsrelaterat och arbetsgivaren hade inte drabbats av 

någon skada förrän man valde att säga upp rektorn och information och information om hän-

delsen nådde massmedia. Saklig grund för uppsägning ansågs således inte föreligga. 

Slutsatser från domen: 

Arbetstagaren har en skyldighet att sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget. 

Bedömningen av om skada drabbat arbetsgivaren skall göras baserat på den anställdes agerande 

och inte på vad som inträffar efter att denne sagts upp, 

 

9. Samlade slutsatser av rättspraxis 

I detta avsnitt kommer AD:s principer som de kommit till uttryck i de ovan refererade rättsfallen 

analyseras med syftet att därifrån extrahera generaliserbara slutsatser.  

Majoriteten av de analyserade rättsfallen rör privatanställda arbetstagare. En orsak till detta kan 

enligt mitt förmenande vara att regleringen kring offentliganställdas yttrande- och kritikrätt får 
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anses vara relativt tydlig. Samtidigt råder det för offentliganställda en betydligt starkare rätt att 

uttrycka sin mening än vad som är fallet för privatanställda, vilket sannolikt bidrar till att of-

fentliga arbetsgivare med hänsyn till det ofta väljer att inte agera mot anställda.  

 

9.1. Förtroendeställning 

 

En avgörande omständighet vid bedömningen om kritikrätten överskridits är huruvida den an-

ställde innehaft en förtroendeställning 

 I de fall AD funnit att någon förtroendeställning inte förelåg har det krävts ett mer allvarligt 

handlande från den anställdes sida för att saklig grund för uppsägning skalla ha ansetts före-

ligga. Förtroendeställningen behöver inte nödvändigtvis utgöras av en hög formell befattning 

utan kan också ligga i arbetsuppgifternas art, om de förväntas utföras under en hög grad av eget 

ansvar, eller det faktum den anställde svarar direkt inför den högsta ledningen och inte till någon 

form av mellanchef. Att det med förtroendeställning följer en ökad lojalitetsplikt får anses vara 

tämligen klarlagt.88 Enligt mitt förmenande är förtroendeställning det kriterium som har störst 

tyngd när AD bedömer huruvida den uttalade kritiken utgör saklig grund för uppsägning. 

 

 

 

9.2. Syftet med kritiken 

 

Det syfte som arbetstagaren har med sin kritik har enligt AD betydelse. Om syftet i huvudsak 

anses vara att skapa svårigheter för arbetsgivaren så väger det negativt i bedömningen om 

huruvida yttrandet skall anses vara skyddsvärt.89 I AD 1988 nr. 67 var det fråga om en hovmäs-

tare vid en restaurang belägen i ett hotell som spridit en artikel där det fördes fram att prostitut-

ion bedrevs på hotellet och att delar av hotellets ledning var inblandade i verksamheten. AD 

ansåg att syftet med artikeln var att skada bolaget och att arbetstagaren när han spred artikeln 

ställde sig bakom densamma. Arbetstagaren hade vidare anmält arbetsgivaren till länsstyrelsen. 

I anmälan påstods att spritutskänkningen skedde på ett olovligt sätt. Arbetstagaren hade även 

brevledes till företagets personalchef i en grov ton gett sin syn på dess personalpolitik. Till sitt 

försvar för sitt agerande hävdade arbetstagaren i AD att då arbetsförhållandena var så under-

måliga såg han det närmast som sin plikt att försöka komma tillrätta med dessa. Han påstod 

vidare att tidigare försök att nå fram till företagsledningen inte hade gett någon effekt. AD fann 

dock att stöd saknades för de påståenden arbetstagaren gjort och han bedömdes inte heller på 

ett meningsfullt sätt försökt påverka företagsledningen att ta itu med påstådda bristerna.  Ar-

betstagarens beteende ansågs av AD inte kunna ursäktas med att det var tillfälliga händelser 

som bottnade i en känsla av besvikelse.  

                                                           
88 AD 1982 nr. 9, AD 1982 nr. 110, AD 2003 nr. 51, och AD 2006 nr. 103. 
89 Se AD 1986 nr. 95 
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I AD 1994 nr. 79 rörde det sig om en arbetstagare som efter vad arbetsgivaren gjorde gällande 

hade brutit mot tystnadsplikten och utsatt arbetsgivaren för mer kritik än vad denna rimligen 

skulle behöva tåla. Arbetstagaren (en processoperatör) hade tillskrivit länsstyrelsen och i brevet 

kritiserat arbetsgivarens beredskap inför en eventuell kärnkraftsolycka. Arbetstagaren hade 

även skrivit en artikel med liknande innehåll som publicerades i en arbetsplatstidning. Arbets-

tagaren hade innan detta försökt få gehör för sina farhågor internt, dock utan att få något gehör. 

Processoperatören hade även kritiserat företagets planer att lägga ner den interna räddnings-

styrka som bolaget förfogade över för att istället nyttja den kommunala räddningstjänsten. Detta 

framfördes vid en debatt i kommunfullmäktige. AD fann att inga av de av arbetstagaren vid-

tagna åtgärderna syftat till att åsamka arbetsgivaren skada. 

AD 1982 nr. 159 rörde en arbetstagare (lärare) som var initiativtagare till ett brev med uppma-

ningen till skolans styrelse att den borde avgå. Arbetsgivaren svarade med att varsla läraren om 

avsked. Varpå läraren skickar det nyssnämnda brevet till elevernas föräldrar. AD fann att saklig 

grund för avsked inte förelåg. Lärarens agerande i och med det brev som hade författats kunde 

inte betraktas som tillräckligt illojalt i ljuset av de tidigare motsättningar mellan styrelsen och 

läraren som förelegat. Att underrätta föräldrarna och därmed försöka skaffa stöd för att få be-

hålla anställningen var enligt AD:s bedömning inte att bedöma som speciellt klandervärt. 

 

 

 

9.3. Graden av allvarlighet hos missförhållandena  

 

När det gäller allvarligheten av de kritiserade missförhållandena kan man notera att ju allvarli-

gare dessa är ju större frihet att kritisera ges till arbetstagaren. På samma sätt anses frågor som 

starkt ligger i arbetstagarnas intresse, exempelvis arbetsmiljöfrågor, ge ett större svängrum att 

rikta kritik.90  

Något som AD i sina domar visat sig fästa avseende vid är hur pass välgrundad den mot arbets-

givaren riktade kritiken är. Anses den vara välgrundad är det något som styrker uppfattningen 

att handlandet inte skall betraktas som illojalt medan motsatsen gäller i de fall kritiken betraktas 

som mer eller mindre ogrundad.91 Det kan emellertid inte sägas finnas något absolut krav på att 

den anställdes påståenden i efterhand är att bedöma som objektivt sanna.92 

 

9.4. Graden av spridning  

 

Något som har visat sig vara betydelsefullt för AD:s bedömning är graden av spridning som 

arbetstagarens kritik får. Det går det att uttrycka det som att ju större spridning desto sämre läge 

                                                           
90 Se AD 1997 nr. 57. 
91 Källström och Malmberg, 2013, s. 256. 
92 Ds 2002:56, s. 319. 
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kan arbetstagaren hamna i. Samtidigt är det inte alltid möjligt för arbetstagaren att förutse vilken 

spridning ett visst yttrande eller lämnad uppgift kommer att få. I AD 1997 nr. 57 fick några 

dagboksanteckningar som lämnats till den fackliga tidningen Kommunalarbetaren spridning till 

såväl andra tidningar som till TV. Enligt AD:s bedömning hade det varit svårt för arbetstagaren 

att förutse både den stora spridningen och på det sätt den massmediala bevakningen kom att 

utformas. Något ansvar för detta kunde således inte läggas på arbetstagaren. 

 

9.5. Anställda med fackliga förtroendeuppdrag 

 

Skyddsombud, eller anställd med fackligt förtroendeuppdrag anses ha en mer långtgående rätt 

att rikta kritik mot arbetsgivaren. Även rätten att anmäla arbetsgivaren är större för dessa kate-

gorier anställda.93 Frågan om en facklig förtroendemans kritikrätt aktualiserades i AD 1987 nr. 

65. Den facklige förtroendemannen uppgavs att på ett nedsättande sätt ha uttryckt sin missakt-

ning för arbetsgivaren och sina kollegor. AD uttalade i domen att fackliga företrädare äger rät-

ten att också i fräna ordalag rikta kritik mot arbetsgivaren.  

Enligt lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen får fackliga för-

troendemän och skyddsombud inte missgynnas på arbetsplatsen. Några explicita bestämmelser 

som ger dessa kategorier anställda ett ökat anställningsskydd finns emellertid inte. Det anses 

dock vara tämligen klarlagt att stränga krav bör läggas på den av arbetsgivaren åberopade be-

visningen som ligger till grund för uppsägning av fackliga förtroendemän.94  

Å andra sidan kan det finnas tillfällen då det till exempel handlar om att en fackligt förtroende-

vald missbrukar sin ställning eller sitt uppdrag. I den typen av situationer är det tänkbart att 

agerandet medför en hårdare bedömning än vad som annars hade varit fallet. AD har också 

uttalat att det bör kunna ställas större krav på en facklig förtroendemans uppträdande, AD 2007 

nr. 53. Fallet gällde en arbetstagare (tunnelbaneförare) som även innehade ett fackligt förtroen-

deuppdrag som blivit avskedad. Anledningen uppgavs vara mannens mindre lämpliga språk-

bruk och den i sammanhanget alltför hårda kritik han gav uttryck för. Själva frågan om kritik-

rätten blev aldrig föremål för prövning av domstolen som nöjde sig med att konstatera att man-

nens beteende var av en så pass allvarlig art att det rimligen inte skulle tolereras.  

 

9.6. Samarbetssvårigheter 

 

Samarbetssvårigheter brukar ibland uppges som skäl för uppsägning. Arbetsgivaren bör dock i 

de fall Samarbetssvårigheter föreligger främst använda sig av möjligheten att omplacera den 

anställde. AD har uttalat att om samarbetssvårigheterna är av en så allvarlig art att det framstår 

                                                           
93 Källström och Malmberg, 2013, s. 256. 
94 Prop. 1974:88, s. 159. 
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som orimligt att den anställde kvarstår i samma funktion på arbetsplatsen får omplacering till-

gripas.95 När det gäller frågan i vilken grad den anställde har möjlighet att vägra att bli ompla-

cerad har AD uttalat att i de fall det finns ett gemensamt ansvar för den uppkomna situationen 

skall vägran inte utgöra saklig grund för uppsägning.96 I andra domar har dock AD ansett det 

vara möjligt att besluta om omplacering av arbetstagare. I de fall samarbetssvårigheterna riske-

rar att skada tredje man, exempelvis att patientsäkerheten hotas, väger det tungt i frågan om ett 

beslut om omplacering varit riktigt.97  Vägran från den anställdes att medverka till detta skulle 

således kunna utgöra saklig grund för uppsägning. Vi har också kunnat se att arbetstagare som 

gjort ansatser till samarbete på grund av detta fått behålla sin anställning.98 En annan del som 

rör samarbetssvårigheter är huruvida den anställde följt arbetsgivarens instruktioner, då vägran 

att följa den typen av anvisningar kan vara ett tecken på bristande ansträngning till samarbete.99  

 

 

 

 

9.7. Samråd mellan arbetsgivare och arbetstagare   

 

Det anses finnas en skyldighet mellan arbetsgivare och arbetstagare att söka en lösning på det 

uppkomna problemet innan andra åtgärder vidtas.100 Något som tillmäts stor betydelse är 

huruvida arbetstagaren först genom direkta kontakter med arbetsgivaren försökt komma tillrätta 

med problemet innan han eller hon har begagnat sig av den externa kritikrätten.101 När det gäller 

situationer där arbetstagaren kontaktar för verksamheten behöriga myndigheter kan det noteras 

att det inte finns något uttalat förbud mot detta.102 Däremot bör arbetsgivaren anses ha ett legi-

timt anspråk på att bli kontaktad innan en anmälan eller liknande görs.  Undantaget är givetvis 

grova missförhållanden eller lagbrott. Rätten för arbetsgivaren att bli kontaktad först torde väga 

särskilt tungt då den bedrivna verksamheten kräver tillstånd av myndigheter för att få bedrivas. 

Anledningen till det är att enbart en anmälan kan i sig medföra skada eller åtminstone olägen-

heter även i de fall den lämnas utan åtgärd. Ett rättsfall som behandlar detta är AD 1986 nr. 95. 

Arbetstagare kontaktade länsstyrelsen utan att dessförinnan påtalat de upplevda problemen för 

arbetsgivaren. En annan sak är att anmälan till stora delar föreföll vara i det närmaste grundlös. 

I AD 1988 nr. 67 var det fråga om en hovmästare som anmälde arbetsgivaren till kontrollmyn-

digheten. Han bedömdes inte ha gjort någon allvarligt menad ansats för att komma till rätta med 

problemen på arbetsplatsen.  

                                                           
95 AD 2003 nr. 51. 
96 AD 1997 nr. 57. 
97 AD 2011 nr. 15. 
98 AD 1994 nr. 79. 
99 AD 1986 nr. 95. 
100 Ds 2002:56, s. 320 
101 AD 1994 nr. 79 
102 AD 1986 nr. 95 samt AD 1988 nr. 67. 
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Arbetstagaren bör söka direkt kontakt med arbetsgivaren, även om det i praxis har godkänts att 

kontakten har gått via representanter för den anställdes fackliga organisation. 

 

9.8. Arbetsgivarens svar på kritiken 

 

Hur arbetsgivaren väljer att förhålla sig till den kritik som framförs är även det något som AD 

har visat sig ta hänsyn till i sin bedömning. Exempel från praxis är AD 1997 nr. 57 där arbets-

tagare bjöd in representanter för arbetsgivaren till ett möte men där dessa uteblev. AD fann även 

att några ansatser från arbetsgivarens sida att förbättra situationen för de anställda inte hade 

företagits. Som tidigare har anförts bör arbetstagaren först ta kontakt med arbetsgivaren innan 

vederbörande vänder sig till en extern mottagare. Även arbetsgivaren kan anses ha en motsva-

rande skyldighet att kontakta arbetstagaren för att försöka utröna om det finns någon substans 

i den framförda kritiken innan beslut om någon åtgärd gentemot den anställde fattas.103 

 

 

 

9.9. Deltagande i den offentliga debatten  

 

En anställd har rätt att ta del av och bidra med sina åsikter i den offentliga debatten. Det som 

anses krävas är att debatten ur samhällssynpunkt är av vikt eller att det finns ett allmänintresse 

i att offentliggöra vad som äger rum på arbetsplatsen. De yttranden som den anställde gör får 

inte vara osanna eller kränkande, vilket är i linje med vad som annars gäller för yttrandefrihet 

och kritikrätt inom arbetslivet. Från praxis finns dock exempel på uttalanden som inte till sitt 

innehåll varit med sanningen överensstämmande men som trots detta inte renderat konsekven-

ser för den anställde. Arbetstagarens ställning på arbetsplatsen synes där ha haft en stor inverkan 

på utgången. Syftet från den anställdes sida får inte vara att åsamka arbetsgivaren skada och att 

bryta mot eventuell tystnadsplikt är inte tillåtet. Arbetsgivaren måste emellertid ges möjlighet 

att ge sin syn på saken. I ambulansförarmålet104 gick de anställda till media med sina uppgifter 

om missförhållanden på arbetsplatsen. Arbetsgivaren gavs i samband med det möjlighet att 

kommentera de anställdas uppgifter men valde att avstå. AD har i den domen vidare uttalat att 

allmänintresset kunde vara ett befogat skäl för arbetstagare att vända sig till media med uppgif-

ter om missförhållanden. En förutsättning för detta är emellertid att det även i övrigt framstår 

som skäligt att kontakten med media tas. Exempel från rättspraxis vad gäller vilken typ av upp-

gifter det kan handla om är information om hur ambulanstransporter sköts och vilken beredskap 

som finns inför en tänkbar olycka vid ett kärnkraftverk.105 Det rör sig således om upplysningar 

om förhållanden som kan tänkas ha stor betydelse för den enskilde individen.  

                                                           
103 Källström och Malmberg, 2013, s. 257. 
104 AD 1997 nr. 57. 
105 AD 1994 nr. 79. 
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9.10. Frågan om arbetsgivaren lidit skada   

 

Vid bedömningen om kritiken skall falla inom det tillåtnas gräns har AD fäst vikt vid huruvida 

arbetsgivaren drabbats eller riskerat att drabbats av skada. Huvudregeln för kritikrätten, vilket 

även gäller för andra delar av lojalitetsplikten, är att arbetstagaren inte får företa handlingar som 

är avsedda att försvåra eller skada arbetsgivarens verksamhet. 106   Som AD:s praxis skall förstås 

så får inte den anställde medvetet komma med osanna anklagelser mot arbetsgivaren. Det-

samma torde gälla i situationer då en oriktig anmälan görs till en myndighet. Enligt ILO:s kon-

vention nr. 158 får, som framgår av artikel 5, en arbetstagare inte sägas upp med anledning av 

en anmälan till myndighet görs. AD har emellertid uttalat att trots artikelns lydelse bör kon-

ventionstexten tolkas som att en anställd som medvetet yttrar falska beskyllningar mot arbets-

givaren kan sägas upp. 

Arbetstagaren har en skyldighet att sätta arbetsgivarens intressen före sina egna. Vidare före-

ligger det en skyldighet för arbetstagaren att undvika situationer som kan medföra pliktkollision 

med arbetsgivarens intressen. Offentliga arbetsgivare anses få tåla en större mängd kritik än 

privata arbetsgivare.  

 

9.11. Kränkande uttalanden  

 

Kränkande uttalanden som utgör personangrepp eller rentav hot är inte skyddat av yttrandefri-

heten och kritikrätten och utgör, under förutsättning att de bedöms vara tillräckligt allvarliga, 

saklig grund för uppsägning.107 

Ibland kan yttranden fällas i ”stundens hetta” och det är emellertid något som AD betraktat som 

förmildrande omständigheter.  Ett exempel är AD 1987 nr. 65 där en arbetstagare fällt yttrandet 

att ”ledningen var åt helvete”. Yttrandet sågs som ursäktligt. 

 

9.12. Offentliganställda  

 

AD har i endast ett fåtal fall avgjort frågor rörande yttrandefrihet och kritikrätt där arbetstagaren 

varit anställd i den offentliga sektorn.108 Det starka skydd den kategorin anställda har i detta 

hänseende förefaller ha den effekten att det offentliga i egenskap av arbetsgivare endast i un-

dantagsfall försöker säga upp anställda för att de nyttjar sin grundlagsskyddade rätt att uttala 

sig. När arbetsgivaren är det allmänna är möjligheterna att inskränka de anställdas yttrandefrihet 

                                                           
106 AD 2005 nr. 124. 
107 AD 1989 nr. 129. 
108 Inom ramen för denna uppsats har AD 2003 nr. 51 och AD 2011 nr 15 behandlats. 
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ytterst begränsade. En situation som AD tar upp är om det rör sig om en anställd som har ett 

personligt ansvar för de beslut som myndigheten fattar.109 Vilka övriga omständigheter som 

kan tänkas påverka i en sådan situation är något av en öppen fråga. Samtidigt är naturligtvis det 

mest troliga att de principer som anges för privatanställda tillämpas analogt. Det bör dock no-

teras att bestraffning av offentliganställda som nyttjar sin yttrandefrihet i allmänhet inte är till-

låtet. Omplacering kan vara acceptabelt i de situationer där samarbetssvårigheterna är så grava 

att de omöjliggör en fortsatt anställning i samma form som tidigare.110 

 

10. Sociala medier  
 

 Sociala medier kan definieras som kommunikationskanaler som möjliggör en direkt kommu-

nikation mellan användarna. De traditionella massmedierna, exempelvis TV och radio, tillåter 

endast en enkelriktad kommunikation från en avsändare till många mottagare. Sociala medier 

gör det möjligt för användare att kommunicera direkt med varandra genom text, bild och ljud. 

En annan skillnad gentemot massmedier är att innehållet skapas av dem som använder dem. 

Det är således fullt möjligt att mottagare och sändare utgörs av samma person. Anhängare av 

sociala medier framhåller dessa som ett hjälpmedel för att skapa ett jämlikt samtal där gränserna 

för inträde är låga. Vad som brukar anföras av de som anlägger en mer kritisk inställning till 

fenomenet är att makten över information och personuppgifter har kommit att hamna hos ett 

fåtal stora företag.111 Facebook som är störst har måhända fått klä skott för den främsta kritiken.  

 

Idag finns merparten av större företag, kommuner och myndigheter i någon form representerade 

på sociala medier. Företagens syfte med detta torde ha kommersiella förtecken, det vill säga 

sociala medier används som en form av marknadsföringsverktyg. Hos kommuner och myndig-

heter förefaller syftet med närvaron mer sökas i en önskan att möta medborgarna där de befinner 

sig.   

 

10.1. Facebook 

 

 Facebook är den största och mest kända aktören bland sociala medier. Inledningsvis begränsa-

des medlemskap i Facebook till studenter vid Harvard för att senare tillåta användare med e-

postadress knuten till andra så kallade ivy league universitet i nordöstra USA. Så småningom 

öppnades Facebook upp för alla användare. I Sverige finns det år 2014 cirka 4,9 miljoner kon-

ton, vilket innebär att mer än hälften av befolkningen är medlemmar på Facebook. Det är emel-

lertid osäkert hur många av dessa konton som används aktivt. Antalet aktiva användare 2015 

över hela världen beräknas uppgå till cirka 1,4 miljarder.112   

                                                           
109 AD 2003 nr. 51. 
110 AD 2011 nr. 15. 
111 Nationalencyklopedin, sociala medier. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sociala-medier 
(hämtad 2015-10-03). 
112 Nationalencyklopedin, Facebook. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/facebook (hämtad 
2015-10-03). 
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10.2.Youtube 

 

Youtube är en webbplats inriktad på distribution och konsumtion av videoklipp. Den ur-

sprungliga tanken bakom Youtube var att möjliggöra för privatpersoner att dela med sig av 

sina egenproducerade videofilmer. Idag har emellertid tonvikten förskjutits till professionellt 

producerat material, exempelvis utdrag ur TV-program och musikvideor.113   

 

10.3. Bloggar 

 

Namnet blogg härrör från det engelska webblog och kan bäst beskrivas som en form av dag-

bok på webben. En traditionell blogg består i huvudsak av skriftligt material, även om det 

också kan förekomma bilder och videoklipp. Bloggar med kommersiella syften är ofta re-

klamfinansierade. För läsaren finns ofta möjligheten att själv bidra till bloggen, vanligtvis i 

form av kommentarer som publiceras i anslutning till blogginläggen.114 En variant av bloggar 

är de så kallade mikrobloggarna. Den mest kända är Twitter. Det speciella med dessa är att 

varje inlägg är väldigt kort, i fallet med Twitter högst 140 tecken. Twitter har idag drygt 288 

miljoner användare världen över. Hur många av dessa som är svenskar förefaller det inte fin-

nas någon tillgänglig statistik över.115 

 

 

 11. Analys av sociala mediers betydelse för kritikrätten  

 

 Som tidigare i framställningen har avhandlats föreligger det en tämligen vidsträckt rätt för ar-

betstagare att rikta kritik mot arbetsgivare. Hur denna förhåller sig till användningen av sociala 

medier kommer behandlas i detta avsnitt. Rättspraxis vad gäller kritikrätt en vid användning av 

sociala medier är inte särskilt omfattande. Rättsläget kan med andra ord sägas vara något oklart. 

Däremot måste självklart en arbetstagare vid användandet av sociala medier iaktta samma loja-

litetsplikt där det ingår att avhålla sig från att skada arbetsgivaren som om yttrandet gjordes i 

en annan form.  

 

11.1. Offentliganställda 

 

 Något som är klart är att den utökade kritikrätt som tillkommer offentliganställda självklart 

även gäller när det tar sig uttryck genom användandet av sociala medier. Det innebär att inlägg 

                                                           
113 Nationalencyklopedin, YouTube. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/youtube (hämtad 2015-
10-03). 
114 Nationalencyklopedin, blogg. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/blogg (hämtad 2015-10-03). 
115 Nationalencyklopedin, Twitter. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/twitter (hämtad 2015-10-
03). 
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på sociala medier som skapar svårigheter för arbetsgivaren eller som skadar dennes anseende 

som huvudregel torde befinna sig inom det tillåtnas gräns.  

11.2. Arbetsdomstolens bedömningsgrunder 

 

Rimligtvis bör inte Arbetsdomstolens bedömningsgrunder i någon större utsträckning påverkas 

av användandet av sociala medier, vad gäller exempelvis arbetstagarens ställning på arbetsplat-

sen och så vidare. En bedömningsgrund som dock kan komma att påverkas av användandet av 

sociala medier är frågan huruvida arbetstagaren agerande syftat till att komma tillrätta med 

missförhållanden på arbetsplatsen. Att hävda att exempelvis ett blogginlägg har det syftet torde 

vara tämligen svårt då arbetsgivaren i normalfallet får anses ha svårt att både ta del av yttrandet 

samt att därefter bemöta kritiken. I fall det råder missförhållanden på arbetsplatsen är yttranden 

utlagda på sociala medier således inget lämpligt tillvägagångssätt för att komma till rätta med 

problemet. Den anställde riskerar att yttrandena snarare bedöms som ett sätt att hämnas på ar-

betsgivaren. 

 

11.3. Har sociala medier inneburit en förändring i kritikrätten?   

 

Sociala medier är fortfarande något relativt nytt. Går det att notera någon principiell förändring 

i kritikrätten i och med den ökade användningen av sociala medier?  Svaret på den frågan får 

bli nej. Den egentliga skillnad som sociala medier har fört med sig på kritikrättens område är 

den snabbhet och stora spridning som ett yttrande kan få. Sannolikt blir spridningen i vissa fall 

mycket större än vad upphovsmannen hade som avsikt. Å andra sidan har upphovsmannen vissa 

möjligheter att via inställningar, på exempelvis Facebook, åtminstone till viss del styra över 

kretsen av mottagare. Jag skriver delvis då det kan vara svårt att förhindra att någon av de 

betrodda läsarna i sin tur ger inlägget spridning. Samtidigt bör man hålla i minnet att mängden 

mottagare bara är en faktor i sammanhanget och att smutskastning av sin arbetsgivare egentli-

gen aldrig är tillåtet oavsett antalet mottagare. Enligt det kriterium som har ställts upp i rätts-

praxis är det tillräckligt att yttrandet gjordes i syfte att skada arbetsgivaren. 

Vad gäller typen av yttranden torde det finnas ett större svängrum för den anställde att uttrycka 

personliga omdömen och åsikter än vad som kan anses gälla för yttranden ägnade att skada 

arbetsgivarens verksamhet.  

Vad gäller distinktionen mellan intern och extern kritikrätt så anses det i allmänhet mer allvar-

ligt att vända sig till externa mottagare. Vid användandet av sociala medier torde i normalfallet 

mottagarna vara att betrakta som externa. När det gäller spridningen har AD i ett i framställ-

ningen tidigare behandlat rättsfall funnit att den anställde inte rimligen kunnat förutse den stora 

spridning kritiken kom att få.116 Arbetstagaren ansågs därmed heller inte kunna lastas för den 

stora spridningen som kom att ske i tidningar och TV. Det i domen anförda resonemanget torde 

kunna öppna möjligheten för en arbetstagare vars inlägg på sociala medier fått större spridning 

än vad hen förutsåg att åberopa liknande argument till sitt försvar. I det nyssnämnda rättsfallet 

spreds kritiken från en facktidning med ett begränsat antal läsare till dagspress med ett betydligt 

                                                           
116 AD 1997 nr. 57. 
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större antal läsare och vidare till TV. Är det måhända tänkbart att ett inlägg som får så stor 

spridning i sociala medier att det så småningom plockas upp av traditionella medier kan sägas 

innefattas i det ovan anförda? Enligt mitt förmenande är det mycket som talar för det.  

Något som bör betänkas är den snabbhet som sociala medier innebär i kommunikationen. Det 

medför att inlägg och yttranden kan författas, kanske i affekt, utan att konsekvenserna för upp-

hovsmannen står klara. Jämfört med situationen i AD 1997 nr. 57 där det var fråga om förfat-

tandet av en debattartikel utgör det en avsevärd skillnad. AD har naturligtvis i sin bedömning 

möjlighet att ta hänsyn till denna för den anställde förmildrande omständighet. Det finns emel-

lertid i dagsläget inget rättsfall där detta har prövats.  

En annan skillnad är att yttrandet oftast görs i skriftlig form vilket har betydelse i möjligheten 

att dokumentera och bevisa överträdelsen. Det kan jämföras med några förflugna ord i fi-

karummet på arbetsplatsen där den anställde på ett helt annat sätt har möjlighet att helt enkelt 

neka till att ha gjort uttalandet.  

 

En annan tänkbar aspekt som användningen av sociala medier riskerar att föra med sig är att 

arbetsgivare medvetet använder det som ett verktyg för att genom uppsägning eller avskedande 

göra sig av med vad arbetsgivaren uppfattar som misshagliga anställda. 

De slutsatser som kan dras av AD:s praxis rörande kritikrätten är att det är ett antal principer 

som, med varierande styrka, avgör huruvida ett visst agerande kan anses falla inom ramen för 

det tillåtna. Den kritikrätt som tillkommer anställda i den privata sektorn är betydligt mindre 

omfattande än vad som gäller för offentliganställda. Även för den kategorin arbetstagare kan 

yttrandefriheten och kritikrätten komma att begränsas.  Det gäller främst för anställda som in-

nehar en särpräglad förtroendeställning eller för de arbetstagare som omfattas av lagstadgad 

tystnadsplikt.  

När det gäller frågan vilken inverkan sociala medier framgent kommer ha på rättspraxis avse-

ende frågor av vikt för yttrandefrihet och kritikrätt är det enligt mitt förmenande främst frågor 

avseende spridningen som kan komma att påverkas. Då sociala medier alltmer gått från att ha 

varit som haft något av nyhetens behag kring sig till att bli något som uppfattas som mer eta-

blerat är det tänkbart att detta även inneburit något av en mognadsprocess för användarna. Må-

hända har insikten bland användarna sjunkit in att ett inlägg kan få betydligt större spridning än 

vad som var avsett från början. Något som möjligen kan tyda på det är att inget större antal fall 

som rör anställdas kritikrätt vid användandet av sociala medier har kommit till AD för prövning. 

 

11.4. Några i media uppmärksammade fall    

 

Då tillgången på rättsfall som behandlar yttrandefrihet och kritikrätt vid användandet av sociala 

medier är synnerligen begränsad kommer i detta avsnitt några fall som aldrig nått AD behand-

las. Syftet är att visa på de problem och svårigheter användandet av sociala medier kan ge upp-

hov till.  
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En tillfälligt anställd på juristutbildningen vid Örebro Universitet lade upp nedsättande kom-

mentarer om sina studenter och universitetet på Facebook. Detta resulterade i att skolledningen 

stängde av läraren från all undervisning.117 

En sjuksköterska på en anestesiklinik lade upp bilder från operationssalen på Facebook. Enligt 

tidningsartikeln rådde det delade meningar om huruvida någon patient var synlig på bilderna. 

Enligt verksamhetschefen var dock, oavsett om någon patient var synlig på bilderna eller inte, 

själva tilltaget att lägga upp bilderna ”illa nog”. Sjuksköterskan skall ha erhållit en muntlig 

erinran.118 Sjuksköterskans tilltag är enligt mitt förmenande extra allvarligt då det riskerar att 

skada tredje man, som dessutom befinner sig i en utomordentligt utsatt situation i egenskap av 

patienter i en operationssal. 

Tre anställda på ett bemanningsföretag, uthyrda till ett stort industriföretag, blev uppsagda av 

bemanningsföretaget sedan uppdragsgivaren förklarat dem inte längre önskvärda på arbetsplat-

sen. Upprinnelsen var ett inlägg från en av dem på Facebook där han beskrev arbetsplatsen som 

ett dårhus, varpå de två andra kommenterade hans inlägg i en liknande anda. Efter att industri-

företaget uttalat att de inte längre ville ha de tre arbetstagarna i sin verksamhet blev de på grund 

av arbetsbrist uppsagda av bemanningsföretaget. Anställda i bemanningsföretaget hade viss-

tidsanställningar och kunde sägas upp med 14 dagars varsel. Industriföretaget hade för övrigt, 

enligt tidningsartikeln, ett tvåsidigt policydokument där riktlinjerna för arbetstagarnas närvaro 

på sociala medier slogs fast. De var tvungna att följa företagets uppförandekod, visa respekt 

som avsändare samt vara tydliga med att de inte uttalade sig för företagets räkning.  

En anställd på en snabbmatsrestaurang skrev i sin blogg nedsättande kommentarer om arbets-

givaren och arbetsplatsen. Hon blev på grund av detta uppsagd. Därefter lägger hennes chef 

upp kommentarer på Facebook där han bland annat skriver att han ”småskrattar” åt det inträf-

fade. Efter att chefens inlägg uppmärksammats togs de bort. Någon uppsägning av chefen blev 

emellertid inte aktuell.119 Tydligen gick uppsägningen snabbt. Hur det kunde gå så snabbt ville 

dock ägaren till restaurangen inte vidare utveckla i de tidningsartiklar som följde av det inträf-

fade. Ägaren uttalade dock att den anställda varit en duktig medarbetare men att hennes blog-

ginlägg om restaurangen inte var något som arbetsgivaren kunde acceptera.120 Även en facklig 

representant intervjuades av media i samband med det inträffade och uttalade då att det förelig-

ger en lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren från den anställdes sida. Av medierapporteringen 

framgår ingenting om att fackförbundet skall haft invändningar mot uppsägningen. Enligt mitt 

förmenande är det i och för sig tveksamt om saklig grund för uppsägning verkligen förelåg, 

självklart med den reservationen att det är möjligt att inte alla omständigheter blev belysta i 

medierapporteringen.  

 En deltidsanställd inom försvarsmakten lade på sin Facebook-sida upp kritiska åsikter om Göta 

ingenjörsregemente i Eksjö. Bland annat skall löneutbetalningar inte ha skötts på ett korrekt 

sätt, lastbilar skall ha varit så dåligt underhållna att de börjat brinna och soldaterna skall ha 

tilldelats sopsäckar istället för ryggsäckar att förvara sina tillhörigheter i under övningarna. Det 

skall vidare under övningar ha rått stor brist på ammunition, kängor och vattenväskor. Den 

                                                           
117 http://na.se/nyheter/orebro/1.835687-universitetslarare-avstangd-krankte-elever-pa-facebook. 
118 http://www.helahalsingland.se/allmant/halsingland/la-upp-bilder-fran-operationssalen-pa-facebook 
119 http://www.dn.se/ekonomi/sparkades-efter-blogginlagg-om-arbetsgivaren. 
120 http://na.se/nyheter/orebro/1.709060-hon-sparkades-for-ett-blogginlagg 

http://www.dn.se/ekonomi/sparkades-efter-blogginlagg-om-arbetsgivaren
http://na.se/nyheter/orebro/1.709060-hon-sparkades-for-ett-blogginlagg
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försvarsanställde uppgav i sitt inlägg att förtroendet för arbetsgivaren ”sjunkit till en lägsta 

nivå”. I den tidningsartikel som blev resultatet av inlägget på Facebook bemöttes kritiken av 

regementets informationschef som höll med om att det funnits vissa problem med löneutbetal-

ningarna och att det rått brist på materiel. Däremot sade sig företrädaren för arbetsgivaren inte 

känna till att lastbilar börjat brinna.121 Att bemöta kritiken så sakligt som möjligt torde vara den 

mest lämpade strategin för arbetsgivaren i en situation som den här. Av tidningsartikeln fram-

kommer inte om den anställde innan inlägget skrevs hade försökt påtala bristerna för arbetsgi-

varen, vilket, som har behandlats tidigare i framställningen, bör vara den första åtgärden för en 

missnöjd arbetstagare. Det framgår inte heller om arbetsgivaren vidtagit några åtgärder mot 

arbetstagaren med anledning av den framförda kritiken. Med tanke på den starka yttrandefrihet 

som tillkommer offentliganställda och att vetskap om de framförda förhållandena kan sägas ha 

ett allmänintresse, då det kan påverka landets försvarsförmåga, torde utrymmet för arbetsgiva-

ren att agera i detta fall vara synnerligen begränsat. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
121 Aftonbladet, 2015-12-31, s. 14. 



56 
 

 

 

 

 

 

12. Källförteckning 

Offentligt tryck 

Propositioner 

Prop. 1973:129 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om anställningsskydd m.m. 

Prop. 1974:88 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om facklig förtroendemans ställ-

ning på arbetsplatsen m.m. 

Prop. 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen. 

Prop. 2001/02: 74 Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet. 

Prop 2009/10: 81 Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor. 

 

Statens offentliga utredningar 

SOU 1993:32 Ny anställningsskyddslag.  

SOU 2008:43 Tre rapporter till Grundlagsutredningen.  

SOU 2010:68 Ny yttrandefrihetsgrundlag? Yttrandefrihetskommittén presenterar tre modeller. 

SOU 2013:79 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet. 

SOU 2014:31 Visselblåsare-Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missför-

hållanden. 

 

Departementsserien 

Ds 2001:9 Yttrandefrihet för privatanställda. 

Ds 2002:56 Hållfast arbetsrätt-för ett föränderligt arbetsliv. 

 

Lagrådsbetänkanden 

1988/89:LU 30 

Europarådet 



57 
 

Europarådets resolution 1729 (2010) om skydd för whistleblowers. 

 

Litteratur 

Bull, Thomas och Sterzel, Fredrik, Regeringsformen. En kommentar, SNS Förlag, Stockholm, 

2010. 

Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 3:e uppl., Norstedts Juridik, Stock-

holm 2007. 

Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i Europeisk praxis, 4:e uppl., Norstedts Juridik, Stock-

holm, 2012. 

Fahlbeck, Reinhold, Employee Loyalty in Sweden. Comparative Labor Law & Policy Journal, 

1998-1999, s. 297-319. 

Fahlbeck, Reinhold, Lagen om skydd för företagshemligheter, 2:a uppl., Norstedts Juridik, 

Stockholm 2004. 

Fransson, Susanne, Yttrandefrihet och whistleblowing. Om gränserna för anställdas kritikrätt, 

Premiss, Stockholm, 2013. 

Iseskog, Tommy, Personaljuridik, 16:e uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2003. 

Källström, Kent och Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet: Inledning till den individuella 

arbetsrätten, 3:e uppl., Iustus Förlag, Uppsala, 2013.Larsson, Per, Whistleblowing-Förutsätt-

ningar och skydd för dem som slår larm om korruption och andra oegentligheter, Transparency 

International Sverige, Rapport no. 1, 2012. 

Lunning, Lars och Toijjer, Gudmund, Anställningsskydd. En lagkommentar, 10:e uppl., 

Norstedts Juridik, Stockholm, 2010. 

Munukka, Jori, Kontraktuell lojalitetsplikt, Jure Förlag AB, Stockholm, 2007. 

Schmidt, Folke, Löntagarrätt. Reviderad upplaga 1994 ombesörjd av Tore Sigeman, Juristför-

laget JF AB, Stockholm, 1994. 

Svensäter, Lennart, Arbetsrätt och upphovsrätt. Om det enskilda anställningsförhållandets re-

glering och dess grunder samt om konsekvenserna av att framställa resultat omfattas av 1 § 

upphovsrättslagen, Norstedts Juridik, Stockholm, 1991. 

Viklund, Lars, Om ”den merborgerliga yttrandefriheten” för privatanställda, Ahlberg, Kerstin 

(red.), Vänbok till Ronnie Eklund, Iustus Förlag, Uppsala 2010. 

Warnling-Nerep, Wiweka, och Bernitz, Hedvig, En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet, 

4:e uppl., Jure Förlag AB, Stockholm, 2009. 

 

Övriga tryckta källor 

Aftonbladet, 2015-12-31. 



58 
 

Datainspektionen (2010), Ansvaret för personuppgifter som hanteras i system för whistle-

blowing, Intellecta infolog, Solna, 2010. 

 

Elektroniska källor 

http://www.dn.se/ekonomi/sparkades-efter-blogginlagg-om-arbetsgivaren (hämtad 2015-12-01). 
 
http://www.helahalsingland.se/allmant/halsingland/la-upp-bilder-fran-operationssalen-pa-facebook (hämtad 
2015-12-01). 
 
http://na.se/nyheter/orebro/1.835687-universitetslarare-avstangd-krankte-elever-pa-facebook (hämtad 2015-
12-01). 

http://na.se/nyheter/orebro/1.709060-hon-sparkades-for-ett-blogginlagg (hämtad 2015-12-01). 

Nationalencyklopedin, blogg. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/blogg (hämtad 2015-

10-03) 

Nationalencyklopedin, Facebook. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/facebook (häm-

tad 2015-10-03) 

Nationalencyklopedin, sociala medier. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sociala-me-

dier (hämtad 2015-10-03) 

Nationalencyklopedin, YouTube. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/youtube (hämtad 

2015-10-03) 

OECD, Whistleblower protection: encouraging reporting, July 2012, 
http://www.oecd.org/cleangovbiz/toolkit/50042935.pdf (hämtad 2015-12-16). 

 

http://www.arbetsdomstolen.se/pages/pages.asp?IngID=9&IngLangID=1, sidan besökt 2015-11-01. 

 

Rättsfallsförteckning 

Europadomstolens domar 

Mål nr. 39293/98 (2000) Fuentes Bobo mot Spanien  

Mål nr: 28274/08 (2011) Heinisch mot Tyskland 

Mål nr: 28955/06, 28957/06, 28959/06, 28964/06 (2011) Sanchez mot Spanien 

 

Arbetsdomstolens domar 

 

AD 1982 nr. 9 

AD 1982 nr. 110 

AD 1982 nr. 159 

http://www.dn.se/ekonomi/sparkades-efter-blogginlagg-om-arbetsgivaren
http://www.helahalsingland.se/allmant/halsingland/la-upp-bilder-fran-operationssalen-pa-facebook
http://na.se/nyheter/orebro/1.835687-universitetslarare-avstangd-krankte-elever-pa-facebook
http://na.se/nyheter/orebro/1.709060-hon-sparkades-for-ett-blogginlagg
http://www.oecd.org/cleangovbiz/toolkit/50042935.pdf
http://www.arbetsdomstolen.se/pages/pages.asp?IngID=9&IngLangID=1


59 
 

AD 1986 nr. 95 

AD 1987 nr. 5 

AD 1987 nr. 22 

AD 1987 nr. 65 

AD 1988 nr. 67 

AD 1988 nr. 162 

AD 1989 nr. 129 

AD 1991 nr. 106 

AD 1994 nr. 79 

AD 1997 nr. 57 

AD 2003 nr. 51 

AD 2005 nr. 124 

AD 2006 nr. 103 

AD 2007 nr. 20 

AD 2011 nr. 15 

AD 2011 nr. 74 

AD 2012 nr. 25 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

  


