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1 Inledning  
 

I Sverige har vi en grundlagsskyddad yttrandefrihet som skyddar medborgarnas rätt att 

framföra åsikter och att delta i den offentliga debatten. Rätten till yttrandefrihet är en viktig 

del av ett demokratiskt samhälle och motiveras bland annat av insyns- och 

demokratiintressen. Yttrandefrihet är en förutsättning för att allmänheten ska kunna få insyn 

och kontroll över verksamhet som bedrivs av det allmänna, eller med hjälp av allmänna medel 

såsom verksamheter som har betydande roller i ett demokratiskt samhälle, exempelvis skola 

och vårdomsorg. Denna insyn och kontroll möjliggör opinionsbildning, nyhetsförmedling och 

bidrar till att skapa en allmän debatt. Vilket i sin tur effektiviserar verksamheter och bidrar till 

rättssäkerhet då missförhållanden i verksamheter både kan avslöjas och rättas till. Ytterligare 

ett argument som har förts fram till varför det är viktigt att värna om yttrandefrihet, är att 

denna rättighet även kan bidra till att ge anställda en värdigare ställning i relation till sin 

arbetsgivare när det gäller arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse. En anställd som kan känna 

sig trygg med att utan risk för repressalier ta upp ett problem med sin arbetsgivare och 

dessutom kunna nyttja sin yttrandefrihet genom att även offentligt synliggöra och diskutera 

problem, har utan tvivel en värdigare ställning än den som inte kan.
1
 Dock så gäller den 

grundlagsskyddade yttrandefriheten enbart mellan den enskilda individen och det allmänna, 

vilket i arbetslivet betyder att enbart offentligt anställda med stat, kommun eller landsting som 

arbetsgivare skyddas av detta grundlagsskydd.
2
 Följaktligen omfattas inte relationen mellan 

en privatanställd och dennes arbetsgivare av detta rättsliga skydd, som privat privatanställd 

har arbetstagaren istället ett visst skydd för sin yttrandefrihet genom Europakonventionen för 

de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) då Sverige, som 

konventionsstat har en positiv skyldighet att se till att yttrandefriheten respekteras, även i 

relationen mellan privata arbetsgivare och deras anställda.
3
  

 

En anställds rätt till yttrandefrihet är dock inte oinskränkbar då inskränkningar kan göras 

genom lag och genom avtal. Ytterligare en begränsning av yttrandefriheten är 

lojalitetsplikten, en rättsprincip som inte uttryckligen finns formulerad i lag men som följer av 

anställningsavtalet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Denna princip går ut på att man som 

anställd ska vara lojal mot sin arbetsgivare genom att sätta arbetsgivarens intressen framför 

                                                 
1
 Ds 2001:9, s. 37-38.  

2
 Ibid, s. 18. 

 
3
 Fuentes Bobo mot Spanien (39293/98) 
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sina egna och inte handla på ett sådant sätt som kan komma att skada arbetsgivaren. 

Lojalitetsplikten kan därmed vid en intressekollision komma att inskränka på en arbetstagares 

yttrandefrihet i anställningen.
4
  

 

Mot bakgrund av ovan beskrivna rättsliga regleringar finns ett utrymme mellan den 

grundlagsskyddade yttrandefriheten och lojalitetsplikten för offentliganställda och mellan 

Europakonventionens yttrandefrihet som mänsklig rättighet och lojalitetsplikten för privat 

anställda där anställningsförhållandets rättigheter och skyldigheter ställs mot varandra. En 

arbetstagare har en skyldighet att vara lojal mot sin arbetsgivare samtidigt som denna har en 

grundlagstiftad rätt till yttrandefrihet och en kritikrätt gentemot sin arbetsgivare. För att kunna 

avgöra vilka av dessa skyldigheter och rättigheter som väger tyngst måste Arbetsdomstolen 

(AD) i varje enskilt fall göra en helhetsbedömning av omständigheterna i det aktuella fallet. 

 

1.1 Syfte  

 

Syftet med denna uppsats är att utreda gällande rättsläge då en arbetstagare väljer att utnyttja 

sin yttrandefrihet och/eller kritikrätt samt om och hur lojalitetsplikten inskränker dessa 

rättigheter. Jag ämnar med denna uppsats att, dels ge läsaren ökad kunskap och medvetenhet 

om regelverket kring yttrandefriheten i arbetsmarknadens olika sektorer, dels ge ett bidrag till 

diskussioner och debatter kring yttrandefrihet och dess rättsliga reglering å ena sidan och 

lojalitetsplikt å andra sidan. Jag kommer därför att utreda och kartlägga vilka faktorer AD 

lägger vikt vid då de avväger anställningsförhållandets rättigheter och skyldigheter mot 

varandra. Syftet besvaras närmare genom nedanstående fyra frågeställningar: 

 

● Vilken rätt till yttrandefrihet har en anställd?  

● Skiljer sig denna rätt beroende på om man arbetar i offentlig eller privat sektor?  

● Hur inskränker lojalitetsplikten på rätten till yttrandefriheten? 

● Vilka faktorer betraktar AD som särskilt viktiga att beakta då de bedömer om en 

arbetstagare överträtt sin kritikrätt och agerat illojalt mot sin arbetsgivare? 

 

                                                 
4
 Schmidt, 2004, s. 257. 
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1.2 Avgränsningar 

 

Jag har valt att redogöra för de rättigheter och skyldigheter som gäller i en pågående 

anställning och därmed inkluderas inte till exempel arbetstagarens skyldigheter och rättigheter 

till yttrandefrihet efter anställningens upphörande. Lojalitetsplikten är omfattande och 

innehåller en antal olika förhållningsregler som reglerar hur anställningsavtalets parter ska 

samverka med varandra. Ytterligare en avgränsning är att enbart redogöra för lojalitetsplikten 

i förhållande till kritikrätten, tystnadsplikt och yttrandefrihet. Jag har vidare även valt att 

skriva uppsatsen utifrån ett arbetstagarperspektiv och kommer därmed inte att redogöra för 

arbetsgivarens förpliktelser gentemot arbetstagaren när det gäller lojalitetsplikten.  

 

1.3 Metod och material 

 

Jag har valt att använda mig den så kallade rättsdogmatiska metoden, vilket innebär att 

gällande rätt tolkas och utreds genom rättskällor såsom grundlag, lag, propositioner, statens 

offentliga utredningar (SOU), praxis och doktrin.
5
 Vid urvalet av praxis så har jag använt mig 

av databasen Karnov, och sökningar på begreppen: ”lojalitetsplikten”, ”yttrandefrihet”, 

”kritikrätt” och ”meddelarfrihet”. Därefter har jag gallrat bort de rättsfall som inte passat för 

uppsatsen syfte och avgränsningar. För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar utgår jag 

från befintliga rättskällor och tolkar och klassificerar gällande rätt. Då lojalitetsplikten är en 

oskriven rättsregel som inte finns reglerad i lagtext men som följer av anställningsavtalet 

används praxis och doktrin för att fastställa dess omfattning och innebörd.  

 

1.4 Disposition 

 

I uppsatsens inledande kapitel presenteras uppsatsens syfte, avgränsningar och den metod och 

det material jag har valt att använda mig av i författandet av uppsatsen. Detta följs av kapitel 

två som syftar till att redogöra för gällande rätt avseende yttrandefriheten för både 

privatanställda och offentliganställda, samt vilka inskränkningar som finns i fråga om rätten 

till kritik och yttrandefrihet. I kapitel tre redovisas praxis från AD för att utreda och kartlägga 

gränserna för yttrandefriheten och lojalitetsplikten i arbetslivet vilket exemplifieras genom 

åtta rättsfall, fyra från offentlig sektor och fyra från privat sektor. I kapitel fyra analyseras 

                                                 
5
 Peczenik, 1995, s. 33.   
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gällande rätt och AD:s praxis för att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Avslutningsvis förs en slutdiskussion där jag reflekterar och värderar studiens resultat och 

gällande rätt samt dess inverkan på anställningsförhållandet och det demokratiska samhället 

utifrån ett arbetstagarperspektiv.  

 

 

 
 

2 Gällande rätt  
 

I följande kapitel presenteras gällande rätt när det gäller yttrandefrihet, yttrandefrihet för 

offentlig respektive privat anställda, Europakonventionen samt olika rättsliga begränsningar 

av yttrandefriheten.  

 

2.1 Yttrandefrihet 

 

I Sverige regleras yttrandefriheten genom våra tre grundlagar, RF, TF och YGL. I 2 kap. 1 § 

RF kan man utläsa att varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet, 

vilket innebär att var och en är fri att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela 

upplysningar samt att uttrycka tankar, åsikter och känslor. I samma paragraf utläses vidare att 

varje medborgare har en frihet att erhålla och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av 

andras yttranden. Rätten att uttrycka sig i tryckt skrift regleras av TF och medborgarnas rätt 

att uttrycka sig i andra medier, såsom radio och tv regleras genom bestämmelser i YGL. 

Inskränkningar av denna grundlagsskyddade yttrandefrihet kan endast göras med lagstöd 

enligt 2 kap. 20 § RF och i 2 kap. 23 § RF återfinns en förteckning över dessa lagliga 

inskränkningar. Dessa inskränkningar handlar till exempel om begränsningar med hänsyn till 

rikets säkerhet, folkförsörjningen samt den allmänna ordningen och säkerheten. 

 

Den svenska arbetsmarknaden är indelad i en offentlig sektor respektive en privat sektor och 

det rättsliga regelverket kring yttrandefriheten får olika betydelse beroende av om 

arbetstagaren är anställd inom privat eller offentlig sektor, då grundlagsskyddet enbart är 

tillämpligt mellan det allmänna, det vill säga myndigheter och andra allmänna organ och det 

enskilda, som exempelvis offentliganställda.
6
Följande avsnitt syftar till att redogöra för 

                                                 
6
 Ds 2001:9, s. 18. 
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yttrandefrihetens rättsliga reglering för respektive sektor samt att urskilja vilka likheter och 

skillnader som finns mellan offentlig och privat sektor.  

 

2.2 Yttrandefrihet för offentligt anställda  

 

Det rättsliga regelverket kring offentligt anställdas yttrandefrihet syftar till att förverkliga 

offentlighetsprincipen som finns reglerad i TF 2 kap. 1§. Offentlighetsprincipen infördes i 

Sveriges första tryckfrihetsordning redan år 1766 och syftar till att skapa en insyn för medier 

och allmänheten i offentliga verksamheter. Denna öppenhet möjliggör en granskning av 

statsmakten och deras arbete för att kunna förhindra maktmissbruk och korruption. Dock så är 

inte alla allmänna handlingar offentliga då vissa är belagda med sekretess. De lagliga 

undantagen som får göras från offentlighetsprincipen finns reglerade i offentlighets- och 

sekretesslagen (OSL) och handlar om undantag med hänsyn till rikets säkerhet, för att skydda 

den personliga integriteten eller för att förhindra brott.
7
 Jag kommer att redogöra för OSL och 

hur denna lag inskränker på yttrandefriheten under rubriken begränsningar av yttrandefriheten 

längre ned i detta avsnitt. 

 

Offentligt anställdas yttrandefrihet skyddas genom att de, även i sin anställning omfattas av 

det allmänna grundlagsskyddet som ges genom bestämmelserna i RF, YGL, och TF. 

Ytterligare en del av det rättsliga regelverk som syftar till att skydda yttrandefriheten och 

förverkliga offentlighetsprincipen är det så kallade meddelarskyddet. Meddelarskyddet 

regleras i 1 kap. 1§ tredje stycket TF respektive 1 kap. 2§ YGL och består av flera delar, 

meddelarfriheten, anskaffarfriheten, anonymitetsskyddet, efterforskningsförbudet och 

repressalieförbudet.  

Meddelarfriheten innebär att var och en har rätt att lämna uppgifter om valfritt ämne för 

offentliggörande i media, samtidigt som meddelarskyddet tillförsäkrar rätten att vara anonym 

när denna utnyttjar sin yttrande- och meddelarfrihet. Vilket innebär att den person som 

mottagit upplysningar som är avsedda för publicering inte får röja källans identitet enligt 3 

kap. 3§ TF och 2 kap. 3§ YGL. Om en media representant med uppsåt eller av oaktsamhet 

röjer identiteten på sin källa riskerar denne böter eller fängelse i högst ett år.   

 

Offentliganställda skyddas även genom efterforskning- och repressalieförbudet som innebär 

att offentliga arbetsgivare varken får efterforska vem som har lämnat uppgifter till media eller 

                                                 
7
 Ehrlemark, 2011, s. 81-87. 
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får vidta repressalier på grund av arbetstagarens tillkännagivande.
8
 Det är straffbart för en 

arbetsgivare eller arbetsgivarrepresentant inom den offentliga sektorn att bryta mot 

efterforsknings- och repressalierförbudet. Den som bryter mot dessa bestämmelser riskerar 

straffansvar enligt vad som anges i 3 kap. 5 § andra stycket TF, 2 kap. 5 § andra stycket YGL 

och i 14 kap. 1 § OSL, det vill säga böter eller fängelse i högst ett år.  

 

Anskaffarfriheten i sin tur reglerar rättigheten att anskaffa uppgifter för offentliggörande i 

media.
9
   

 

För att ett yttrande ska skyddas av den grundlagsskyddade meddelarfriheten ska det finnas ett 

publiceringssyfte med spridandet av uppgifterna, spridandet kan inte heller ske genom vilket 

media som helst, utan måste spridas genom ett grundlagsskyddat media för att omfattas av 

meddelarfriheten som t.ex. genom en nyhetsredaktion eller genom att medverka i ett 

radioprogram. Meddelarfriheten omfattar således inte uppgifter som offentliggörs genom 

media som inte omfattas av TF eller YGL, vilket innebär att många sociala media inte 

omfattas, likaså omfattar meddelarfriheten inte direktkommunikation, demonstrationer eller 

spridning av dokument.
10

 

 

Den särskilda grundlagsregleringen genom TF och YGL omfattar således enbart vissa 

kommunikationstekniker.
11

 För att ett medium som exempelvis en webbplats ska omfattas av 

grundlagsskyddet krävs det, enligt databasregeln 1 kap. 9 § YGL ett utgivningsbevis samt att 

endast den som driver databasen kan påverka webbplatsens innehåll, vilket exempelvis 

utesluter webbplatser med kommentarsfunktioner. För yttrandeformer som faller utanför TF 

och YGL: s grundlagsskydd gäller istället det rättsliga skydd som följer av RF och 

europarätten.
12

 I och med att efterforsknings- och repressalieförbudet finns reglerat i TF och 

YGL så faller skyddet från dessa bestämmelser bort i dessa situationer. Dock så har  

Justitieombudsmannen (JO) i ett beslut uttalat att RF även bör gälla på motsvarande sätt då 

den enskilde nyttjat sin yttrandefrihet i andra medieformer än de som omfattas av TF eller 

                                                 
8
 3 kap. 4 § TF och 2 kap. 4 § YGL. 

9
 SOU 2013:79, s. 27-29. 

10
 SOU 2013:79, s. 49. 

11 Maskinellt framställda skrifter, tekniska upptagningar och elektromagnetiska vågor. Dessa tekniker innefattar 

bl.a. böcker, tidningar, cd-skivor, DVD-filmer, radio, tv och olika webbplatser. SOU 2010:68 s.50. 
 
12

 SOU 2010:68, s.50 och s. 72. 
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YGL. Det finns således inom RF ett skydd mot repressalieåtgärder även när TF eller YGL 

inte kan tillämpas.
13

 

 

Meddelarfriheten omfattar inte heller rätten att lämna ut uppgifter om missförhållanden och 

oegentligheter till myndigheter.
14

 Vilket betyder att offentliganställda som väljer att lämna 

uppgifter om missförhållanden och oegentligheter till myndigheter som exempelvis 

Socialstyrelsen varken skyddas av meddelarfrihetens anonymitetsskydd eller repressalie- och 

efterforskningsförbud. En offentliganställd omfattas i dessa situationer istället samma rättsliga 

skydd som en privatanställd, det vill säga rätten och grunden till arbetstagarens anmälan 

bedöms istället utifrån kravet på lojalitet som följer av anställningsavtalet. 15 Dock så har AD 

uttalat i domen AD 2003 nr 51 att yttrandefriheten som finns reglerad i RF 2 kap 1§, men inte 

meddelarfrihet ger ett rättsligt skydd mot repressalier från arbetsgivaren i dessa situationer. 

Dock så bör det framhållas att domen var skiljaktig då två av ledamöterna ansåg att 

myndighetsanmälningar om brott har ett annat syfte än att lämna upplysningar eller för 

opinionsbildning och därmed bör den grundlagsskyddade yttrandefriheten inte omfatta 

myndighetsanmälningar.  

 

Då det gäller rätten att lämna uppgifter om missförhållanden och oegentligheter så regleras 

denna rättighet även genom ILO:s konvention nr 158 om uppsägningar av anställningsavtal 

från arbetsgivarens initiativ och dess artikel 5. Konventionen ställer krav på att en 

arbetsgivare måste ha giltiga skäl till att säga upp en anställd och konventionen nämner fem 

skäl som inte utgör giltiga skäl till att säga upp en anställd. Ett skäl som räknas upp som 

ogiltigt är att en anställd lämnat in ett klagomål eller en anmälan till behörig myndighet. 

Vilket innebär att en anställd som vänder sig till en myndighet med ett påstående om lag eller 

författningsbrott får alltså inte skiljas från anställningen.
16

 

 

De offentliganställda har i och med detta rättsliga regelverk ett mycket omfattande rättsligt 

skydd för yttrandefriheten. De offentliganställdas rätt till yttrandefrihet är dock inte helt utan 

begränsningar, tillåtna inskränkningar kan göras med lagstöd i enlighet med vad som anges i 

7 kap. 3 § TF och 5 kap. 3 § YGL. Efterforskningsförbudet gäller exempelvis inte för 

offentliga arbetsgivare när arbetstagaren i samband med sitt yttrande gjort sig skyldig till 

                                                 
13

 Se JO beslut 2009-09-25 dnr 149 2009. 
14

 Fransson, 2013, s. 65. 
15

 Ibid, s. 97. 
16

 SOU2014:31, s.127. 
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grövre brott, som brott mot rikets säkerhet eller uppsåtligt åsidosättande av lagstadgad 

tystnadsplikt och sekretess.
17

  

 

2.3  Yttrandefrihet för privatanställda  

 

Arbetstagare inom den privata sektorn omfattas inte i samma utsträckning som 

offentliganställda av yttrandefriheten, då grundlagsskyddet genom TF och YGL främst riktar 

sig mot det allmänna, det vill säga myndigheter och andra allmänna organ förhållande till 

enskilda.
18

 Sålunda gäller grundlagsskyddet enbart för offentligt anställda, och inte mellan 

privat anställda eller och deras arbetsgivare. Privatanställda har i likhet med offentligt 

anställda ett anonymitetsskydd då de lämnar uppgifter till media, men lojalitetsplikten och 

den avtalsbaserade tystnadsplikten är överordnad rätten till yttrandefrihet och begränsar 

därmed en privatanställds rätt till yttrandefrihet. Ytterligare en betydelsefull skillnad i relation 

till offentliganställda och deras meddelarskydd är att privatanställda arbetsgivare inte omfattas 

av efterforskning- och repressalieförbudet. Vilket innebär att privata arbetsgivare både kan 

efterforska källan bakom offentliggjorda uppgifter och ta till repressalier mot den anställde 

som har lämnat dessa uppgifter så länge dessa repressalier har stöd i kollektivavtal och lagen 

(1982:80) om anställningsskydd (LAS).
 19

  AD har dock framhållit att arbetsgivare även måste 

ta hänsyn till vad som anses vara god sed på arbetsmarknaden då denne vidtar repressalier 

mot den anställde.
20

 Det rättsliga skyddet för yttrandefriheten skiljer sig därmed åt för 

privatanställda respektive offentliganställda, om en offentlig arbetsgivare tar till allvarligare 

former av repressalier såsom avskedande, uppsägning, meddelande av disciplinpåföljder, 

fråntagande av arbetsuppgifter eller genom utebliven löneförhöjning kan åtal väckas mot 

arbetsgivaren. Detta kan jämföras med att en privat arbetsgivare som tar till samma åtgärder 

riskerar skadestånd när saklig grund saknas för motsvarande repressalier, eller om det handlar 

om en uppsägning som saknar saklig grund kan uppsägningen förklaras ogiltig och 

anställningen i dessa fall bestå.
21

 

 

                                                 
17

 SOU2014:31, s 49-50. 
18

 Ds 2001:9, s. 18. 
19

 SOU 2013:79, s. 44. 
20

 AD 1991 nr. 106. 
21

 SOU 2013:79, s. 51-52.   
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Ett antal statliga utredningar
22

  har under åren syftat till att utreda frågan om det finns ett 

behov av att tillförsäkra även privatanställda ett stärkt skydd för yttrandefriheten. Ett exempel 

på en sådan utredning är Ds 2001:9 - Yttrandefrihet för privatanställda, vilken innehåller 

föreslag på lagändringar för att stärka privatanställdas rätt till yttrandefrihet.
 
Förslagen har på 

grund av omfattande kritik från både regering och de olika remissinstanserna inte lett fram till 

några lagstiftningsåtgärder. Kritiken som framförts är att dels att det skulle strida mot 

avtalsfriheten som gäller mellan privatanställda och deras arbetsgivare och därmed urholka 

privatanställdas lojalitetsplikt och avtal om tystnadsplikt, dels att lagförändringarna riskera att 

skada företags konkurrensmöjligheter.
23

 

 

2.4 Europakonventionen 

 

I samband med att Sverige 1995 inkorporerade Europakonventionen i svensk lag
24

 har 

Europakonventionen fått ett särskilt inflytande i den svenska rättsordningen då regeringen 

enligt RF inte får anta lag eller andra föreskrifter som strider mot konventionen och dess 

bestämmelser.
25

 Och enligt 2 kap 19 § RF och 11 kap 14 § RF får inte domstolen och andra 

myndigheter tillämpa lagstiftning eller föreskrifter som strider mot Europakonventionen.  

 

I Europakonventionens artikel 10 finns ett skydd för yttrandefriheten, i vilken man kan läsa 

att var och en av konventionsstaternas medborgare ska äga rätt till yttrandefrihet.  

I konventionen framhålls främst det allmännas förhållande till det enskilda, såsom exempelvis 

relationen mellan en offentlig arbetsgivare och dennes anställd.
 26

 Dock så ålägger EKMR 

även konventionsstaterna en positiv förpliktelse att skydda enskildas yttrandefrihet från 

inskränkningar även i förhållandet mellan andra än staten, som mellan arbetsgivare och 

anställda inom privat sektor. Detta framgår av domen Fuentes Bobo mot Spanien där 

Europadomstolen yttrat att konventionsstaterna i vissa fall kan ha en positiv skyldighet att 

skydda en anställds yttrandefrihet även om det är fråga om ett privaträttsligt 

anställningsförhållande och inte ett offentligrättsligt. Dock så står det i EKMR inte helt klart 

hur omfattande statens skyldighet för att garantera yttrandefriheten i förhållandet mellan en 

                                                 
22

 Se. även. SOU 1990:12 Meddelarrätt meddelarfrihet i företag och föreningar, m.m. och SOU 2013:79 - 
Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet. 
23

 2010/11:KU22, s.14-16. 
24

 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna. 
25

 Fransson, 2013, s.18. 
26

 Ds. 2002:56, s. 308-309.   
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arbetstagare och dess privata arbetsgivare är. Domen i fråga handlar om en man som har blivit 

avskedad från sitt arbete som producent på ett spanskt Tv-bolag efter att ha kritiserat sin 

arbetsgivare i ett radioprogram. Europadomstolen bedömde att arbetsgivarens handlande var 

ett direkt ingripande i den anställdes yttrandefrihet och att handlandet således stred mot 

EKMR och dess artikel 10. Europadomstolen betonade att en stat inte kan frånsäga sin 

skyldighet att övervaka att konventionen följs genom att delegera uppgifter till privata 

rättssubjekt. Vidare ansåg Europadomstolen att Fuentes Bobo inte hade överskridit sin 

kritikrätt och därmed kunde inte arbetsgivarens åtgärd, ett avskedande anses vara 

proportionerligt i förhållande till arbetstagarens kritik och det sammanhang i vilket kritiken 

framfördes. 

  

Även i mål ”Samariten Ambulans AB” AD 1997 nr 57 resonerades det huruvida EKMR:s 

artikel 10 kunde tillmätas någon betydelse för privata arbetstagares rätt till yttrandefrihet.27 

AD bedömde i detta fall dock att det inte följer någon sådan positiv skyldighet av artikel 10 

då artikeln enligt AD bör tolkas så att rättigheterna enbart ska tillskrivas det allmänna som 

exempelvis offentliga myndigheter och därmed inte har någon rättslig betydelse i förhållandet 

mellan privata arbetsgivare och deras arbetstagare.  

 

2.5 Begränsningar av yttrandefriheten 

 

2.5.1 Lojalitetsplikten 

 

Genom ett anställningsavtal tillförsäkras både arbetstagare och arbetsgivare vissa rättigheter 

och skyldigheter som de båda parterna måste ta hänsyn till. Arbetstagarens huvudsakliga 

förpliktelse består i att utföra sina arbetsuppgifter. Arbetsgivaren har en skyldighet att ersätta 

arbetstagaren för utfört arbete, genom att betala ut lön. Anställningsavtalet innehåller vid 

sidan av dessa huvudsakliga förpliktelser, även vissa biförpliktelser för den anställde. En av 

dessa biförpliktelser är lojalitetsplikten, en rättsprincip som inte uttryckligen finns formulerad 

i lagtext men som likväl har en utfyllande verkan, då innebörden av lojalitetsplikten finns 

beskriven i lagar, avtal och i domstolspraxis.
28

 Lojalitetsplikten består av en mängd 

förhållningsregler och innefattar bland annat en skyldighet att inte begå brott som går ut över 

anställningen, att inte utföra otillåtna bisysslor och annat handlande utanför arbetet, en 

förpliktelse att inte avslöja företagshemligheter, förbud att mot arbetsgivaren bedriva 

                                                 
27

 AD 1997 nr 57. 
28

 Malmberg, 2013, s. 244-245. 
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konkurrerande verksamhet, den anställdes allmänna upplysningsplikt, en skyldighet att vårda 

anförtrodd egendom, att redovisa penningmedel denne uppbär för 

arbetsgivarens räkning, en skyldighet att iaktta sin tystnadsplikt samt att inte överskrida sin 

kritikrätt.
29

 

 

I samband med författandet av denna uppsats har jag läst och tolkat en mängd arbetsrättslig 

forskning, litteratur och praxis som beskriver anställningsavtalets lojalitetsplikt, och den 

gemensamma nämnaren i dessa texter är att alla har refererat till Folke Schmidts formulering 

av lojalitetsplikten. Schmidt menar i sin framställning av lojalitetsplikten, att 

anställningsavtalet består av mer än utbytet av rena förmögenhetsrättsliga prestationer, då 

anställningsavtalet även bygger på ett personligt förhållande mellan arbetstagaren och 

arbetsgivaren. En grundläggande regel är även att arbetstagaren inte får skada arbetsgivaren 

genom sitt handlande. Arbetstagaren har utöver detta även en skyldighet att sätta 

arbetsgivarens intresse framför sitt eget och därtill undvika situationer där arbetstagaren 

riskerar att hamna i en pliktkollision med arbetsgivaren.
30

 

 

I Departementsserien 2002:56 (Ds) Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv beskrivs 

lojalitetsplikten på ett liknande sätt, nämligen som en handlingsregel som beskriver hur 

arbetsgivare och arbetstagare bör förhålla sig gentemot varandra i anställningsförhållandet. 

Anställningsavtalet beskrivs som en form för samarbete som grundas på en ömsesidig 

skyldighet för arbetsgivare och arbetstagare att ta hänsyn till varandras intressen. 

Lojalitetsprincipen kan tillämpas dels för att fylla ut normluckor då uttryckliga rättsliga regler 

saknas, dels som vägledning vid tolkning av redan etablerade rättsliga regler. 

Lojalitetsprincipen ställer krav både på en så kallad passiv lojalitet och på en aktiv lojalitet. 

Den passiva lojaliteten handlar om att arbetstagaren i vissa situationer ska avhålla sig från att 

handla på ett visst sätt till exempel genom att respektera sin tystnadsplikt genom att avhålla 

sig från att avslöja sådana uppgifter som omfattas av denna tystnadsplikt. Den aktiva 

lojaliteten i sin tur ställer krav på den anställda att agera i en viss situation.
31

 Fransson 

exemplifierar detta genom att en anställd inom vården, å ena sidan har en lagstadgad 

rapporteringsskyldighet vid missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet enligt lex-Maria- 

och lex-Sarah bestämmelserna vilket innebär en skyldighet att framföra kritik å andra sidan 

                                                 
29

 Malmberg, 2013, s.244-260. 
30

 Schmidt, 2004, s. 257. 
31

 Ds 2002:56, s. 292-293. 
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kan lojalitetsplikten komma att utgöra ett hinder för den anställde att framföra intern och 

extern kritik gentemot arbetsgivaren.
32

  

 

En arbetstagare som bryter mot lojalitetsplikten och därmed agerat illojalt mot arbetsgivaren 

riskerar sanktioner som uppsägning, avsked eller att bli skadeståndsskyldig gentemot 

arbetsgivaren.
33

 Lojalitetsplikten får olika betydelse för en arbetstagares yttrandefrihet 

beroende på om man som arbetstagare är anställd inom offentligt eller privat sektor. För en 

privatanställd har lojalitetsprincipen en starkare ställning gentemot arbetsgivaren än vad 

principen har för en offentligt anställd. Som arbetstagare har du en viss rätt att kritisera din 

arbetsgivare utanför företaget.
34

 I uppsatsens avsnitt tre ämnar jag att redogöra för yttrande- 

och kritikrättens gränser genom att analysera praxis från AD.  

 

2.5.2 Tystnadsplikt 

 

Utöver uttryckliga bestämmelser som finns uttalade i lag eller avtal finns det för 

privatanställda en underförstådd tystnadsplikt i anställningsavtalet, som anses vara en del av 

arbetstagarens lojalitetsplikt. För att en arbetstagare ska kunna straffbeläggas för brott mot en 

sådan underförstådd tystnadsplikt, bör det handla om yppandet av sådana uppgifter som 

arbetsgivaren önskar att inte ge spridning åt, att själva yppandet sker på ett sådant sätt att det 

innebär en uppenbar risk att andra än anställda kan ta del av uppgifterna samt att uppgifterna 

är av sådan art att det kan skada arbetsgivaren ur konkurrenshänseende.
35

 En anställds 

tystnadsplikt kan regleras genom lag eller genom avtal. För anställda inom privat sektor 

regleras tystnadsplikten främst genom avtal vilket kan inskränka på deras yttrandefrihet. 

Mellan privata arbetstagare och arbetsgivare råder avtalsfrihet, privata arbetsgivare har dock 

vissa begränsningar om vad de kan avtala om då det gäller tystnadsplikt. Avtalsvillkor som 

betraktas som oskäliga kan komma att jämkas eller ogiltigförklaras enligt 36 § avtalslagen.
36

 

 

För vissa kategorier av privatanställda gäller dock även en lagstadgad tystnadsplikt, 

exempelvis för de som har uppdrag som skyddsombud och är ledamöter i en skyddskommitté. 

Det finns även föreskrifter om tystnadsplikt för styrelseledamöter i aktiebolagslagen. 

                                                 
32

 Fransson, 2013, s.37-38. 
33

 Malmberg, 2013, s. 244-245. 
34

 AD 1994 nr 79. 
35

 Ds.2002:56 s 314. 
36

 Öhman, 2005, s.135-136. 
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Ytterligare exempel på arbetstagare som har lagstadgad tystnadsplikt är advokater, 

bankanställda och privatanställd hälso-och sjukvårdspersonal.
37

 

 

Som jag tidigare har nämnt så får offentliganställdas yttrandefrihet endast begränsas i vissa 

speciella situationer och dessa måste framgå av lag enligt 2 kap. 20 § RF. Vilket innebär att 

avtal om tystnadsplikt mellan offentliganställda och deras arbetsgivare som inskränker 

yttrandefriheten inte har någon rättslig verkan.
38

 I och med att tystnadsplikt för 

offentliganställda enbart kan följa av lag, innebär det att offentliganställdas tystnadsplikt inte 

kan regleras av lojalitetsplikten som följer av anställningsavtalet.
39

 Om en arbetstagare bryter 

mot sin lagstadgade tystnadsplikt kan denne bli straffskyldig enligt 20 kap. 3 § Brottsbalken 

(BrB). 

 

2.5.3 Företagshemlighetslagen 

 

Enligt bestämmelser i 2 kap. 22 § RF ska ett lagförslag som kan inskränka på yttrandefriheten 

vila i minst ett år innan förslaget kan antas av riksdagen, vilket var förfarandet då Lagen 

(1990:409) om skydd för företagshemligheter (FHL) antogs i slutet av 1980- talet.
40

 Denna 

lag är ytterligare en begränsning av anställdas yttrandefrihet och omfattar såväl anställda inom 

offentlig som inom privat verksamhet. Lagens syfte är att skydda näringsidkare från att 

anställda avslöjar företagshemligheter om dennes verksamhet som kan skada denne i 

konkurrenshänseende. Denna information är sådan som rör affärs- och driftsförhållanden och 

avser både dokumenterad information som icke- dokumenterad information som enskilda 

personer har kännedom om.  

 

FHL innehåller ingen uttrycklig bestämmelse om vad för slags information som ska anses 

vara en företagshemlighet. En privat arbetsgivare är i princip själv fri att bestämma över 

vilken information som denne avser att hålla hemlig. En anställd får alltså inte röja eller 

utnyttja en företagshemlighet som denne fått ta del av genom sin anställning. 
41

 För att en 

anställd ska kunna dömas för brott mot FHL förutsätter det att denne genom yppandet av en 

                                                 
37

 Fransson, 2013, s. 94. 
38

 Ds. 2002:56, s. 311. 
39

 Fransson, 2013, s. 62-63. 
40
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41
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företagshemlighet haft för avsikt att bereda sig själv eller annan fördel eller har haft för avsikt 

att skada arbetsgivaren.
42

  

 

I 1989/90:LU 37 framhålls att utskottets förslag till FHL har två huvudsakliga syften, dels att 

privatanställda utan risk för repressalier såsom straff och skadeskyldighet ska kunna ge 

offentlighet åt brott och andra missförhållanden inom företaget. Dels att skydda företag mot 

att konkurrenter och andra utomstående tillskansar sig företagshemligheter och utnyttjar dem. 

Kritik mot lagförslaget framfördes, att lagstiftningen skulle inskränka på yttrandefriheten och 

den fria opinionsbildningen. Dock menar man utredarna bakom lagförslaget att inte kommer 

att inskränka på den fria opinionsbildningen.
43

 I utskottets förarbete till FHL framgår det att 

lagen inte ska utgöra något hinder för att brott eller allvarliga missförhållanden inom ett 

företag ska avslöjas, vilket även finns reglerat i FHL 2 §. Undantagen för FHL ska gälla såväl 

brott som förfaranden från arbetsgivarens sida som inte är kriminaliserade, t.ex. att 

arbetsgivaren åsidosätter regler, överträdelser av bestämmelser i arbetsmiljölagen eller 

miljöskyddslagen, att man som arbetsgivare utsätter anställda eller kringboende för 

miljörisker, levererar hälsofarliga eller otjänliga produkter till konsumenter.
44

 En arbetstagare 

som avslöjar information i strid mot FHL blir skadeståndsskyldig enligt 5-8 §§ FHL. Och 

enligt 3§ i FHL ska den som uppsåtligt skaffat sig tillgång till en 

företagshemlighet dömas för företagsspioneri till böter eller till fängelse i högst fängelse i 

högst två år eller, om brottet i fråga är grovt, till fängelse i 

högst sex år.  

 

2.5.4 Offentlighets- och Sekretesslagen 

 

En privatanställds yttrandefrihet kan således inskränkas genom bestämmelser i både avtal och 

lag, medan offentligt anställdas yttrandefrihet enbart kan inskränkas genom lag. Anställda 

inom offentlig verksamhet har genom meddelarfriheten en omfattande rätt att lämna uppgifter 

som är sekretessbelagda för offentliggörande i media då meddelarfrihet för offentliganställda 

väger tyngre än deras tystnadsplikt. I förarbetena till reformen av meddelarfriheten 1975 

framhålls att inskränkningar i meddelarfriheten ska göras med restriktivitet och vid 

bedömningen av vilka tystnadsplikter som genom lag kan tillåtas att bryta meddelarfriheten 
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krävs en noggrann riksdagsprövning och att denna bedömning måste följa vissa riktlinjer.
45

 

Det krävs mot bakgrund av detta starka skäl, som väger tyngre än insynsintresset, för att 

motivera en inskränkning av meddelarfriheten. Dessa lagliga inskränkningar finns reglerade i 

OSL och rör uppgifter som är belagda med en så kallad kvalificerad eller absolut sekretess. 

Det kan till exempel handla om uppgifter och handlingar som rör enskildas hälsotillstånd och 

eller andra personliga förhållanden. Sådana kvalificerade eller absoluta sekretessbelagda 

uppgifter finns som ex. inom socialtjänsten och hälso- och sjukvårdens verksamheter och 

regleras genom bestämmelser i kapitel 25 och 26 i OSL.
46

  

 

2.5.5 Hets mot folkgrupp 

 

Ytterligare en begränsning av yttrandefriheten är brottet hets mot folkgrupp, vilket regleras i 

16 kap. 8 § brottsbalken (BrB). Det är olagligt att offentligt sprida uttalanden med hot eller 

uttalanden som uttrycker missaktning för en folkgrupp, eller annan grupp av personer med 

anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell 

läggning. Ett uttalande som utgör ett brott i form av hets mot folkgrupp omfattas inte av 

yttrande- och meddelarfriheten. I RF 2 kap 23§ räknas de lagliga begränsningarna av 

yttrande- och meddelarfriheten upp, ett exempel på en sådan begränsning är med hänsyn av 

allmän ordning och säkerhet och hets mot folkgrupp är ett brott som faller under denna 

kategori.  

 

 
3 Yttrande- och Kritikrättens gränser – praxis från AD 
 

I följande kapitel presenteras praxis från AD i form av flera mål där domstolen har tolkat och 

utrett arbetstagares rätt till yttrandefrihet och kritikrätt samt hur dessa rättigheter ska avvägas 

mot lojalitetsprincipen. Jag har valt att redogöra för åtta rättsfall. Urvalet av rättsfallen är 

gjorda med syfte att spegla olika aspekter av yttrande- och kritikrättens gränser i både 

offentlig och privat sektor. Rättsfallen jag har valt ut behandlar arbetsrättsliga sanktioner som 

omplaceringar, uppsägningar och avsked. Fyra av dem handlar om offentliganställda och fyra 

av dem privatanställda. 
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3.1 AD 2011 nr 74 ”Farbror Blå” 

Målet handlar om en polis som avskedats efter att på sin fritid bloggat om bland annat sitt 

polisarbete under det fiktiva namnet farbror blå. Innehållet i bloggen var enligt arbetstagaren 

själv påhittade berättelser baserade på skrönor om poliser. Bloggen och dess innehåll fick 

uppmärksamhet i media, varpå polisen valde att stänga ned bloggen, i samband med detta 

blev polisens identitet känd och polismannen avskedades. Polismyndigheten i egenskap av 

arbetsgivare ansåg att den anställde, genom sina blogginlägg allvarligt skadat 

polismyndighetens anseende, samt skadat allmänhetens förtroende för polismyndigheterna.  

AD framhöll i domskälet att även om polismannens publicerande av blogginläggen orsakat ett 

förlorat förtroende och anseende bland allmänheten och arbetskamrater, kan förtroendeskadan 

inte läggas till grund för ett avskedande av den anställde. AD framhåller att en myndighet i 

regel inte kan ingripa mot en anställd för att denne utnyttjat sin grundlagsskyddade 

yttrandefrihet, även om den anställde genom detta orsakat störningar i verksamheten eller 

skadat myndighetens anseende och allmänhetens förtroende för myndigheten. Undantag från 

detta kan göras om arbetstagaren har en utpräglad förtroendeställning och direkt ansvar för 

myndighetens beslut eller i andra ytterlighetssituationer. Åtgärder kan även vidtas med 

anledning av allvarliga samarbetssvårigheter, även om dessa har sin grund i att en arbetstagare 

utnyttjat sin yttrandefrihet. AD bedömde dock att några allvarliga samarbetssvårigheter inte 

förelegat och det fanns heller inte några skäl till att ställa särskilt höga krav på polisens 

lojalitet, då den anställde saknade en utpräglad förtroendeställning inom polisen. AD fäste 

även vikt vid att polismannen i de publicerade blogginläggen låtit den fiktiva karaktären 

farbror blå komma till tals och således kan därmed polismannen varken sägas gett uttryck för 

några egna åsikter eller yttrat sig i sitt eget namn. Den förtroendeskada som blogginläggens 

innehåll och dess publicitet i media förorsakat får inrymmas i vad en arbetsgivare får anses 

tolerera från en arbetstagare som utnyttjat sin yttrandefrihet och därmed ogiltigförklarade AD 

avskedandet, då inte ens saklig grund för en uppsägning ansågs föreligga.  

 

3.2 AD 2007 nr 20 ”Polisen som skickade e-post” 

En polisman som framfört kritik genom att i e-post framföra kritik rörande hur Malmö stad 

och dess politiska företrädare bedrev äldrevård och använde skattemedlen. I och med att 

kritiken uttalades i två e-postmeddelande som efter dem skickats till planeringssekreteraren 

för vård och omsorg och kommunalrådet i Malmö diariefördes som offentliga handlingar även 

blev tillgängliga för media och allmänheten.  Så även om polismannen inte från början haft 
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som avsikt att offentliggöra kritiken genom media så blev kritiken likväl offentlig i och med 

att e-postmeddelandena blivit offentliga handlingar i samband med kommunens diarieföring 

av dessa. Arbetsgivarens grund till avskedandet var att polisen i dessa e-postmeddelanden 

uttryckt missaktning för personer med annan etnisk bakgrund och att polismannen genom 

dessa yttranden orsakat en allvarlig förtroendeskada för både polismannen som anställd och 

polismyndighetens anseende gentemot allmänheten. Arbetsdomstolens ansåg dock i 

domskälet att det inte funnits tillräckliga skäl för att avskeda polisen, inte ens saklig grund för 

uppsägning ansågs föreligga. Polisens handlande kunde inte bedömdas som brottsligt, och den 

anställde inte kunde heller inte läggas till last för den spridning som yttrandena fick, då 

polismannen varken hade för avsikt eller förstod att yttrandena i e-postmeddelanden skulle få 

en så stor spridning som de i slutändan fick. AD framhöll vidare även att polisens handlande 

saknade ett direkt samband med hans anställning då polismannen skickat e-postmeddelandena 

från sin privata bostad och på sin fritid. Det kunde heller inte påvisas att det förelåg några skäl 

som tydde på att polismannen i sin tjänsteutövning, skulle särbehandla personer på grund av 

deras etniska ursprung. Ytterligare faktorer som AD vägde in i sin bedömning av huruvida 

den anställde åsidosatt sina åtaganden i anställningsavtalet var att den anställdes handlande 

varken orsakat några samarbetsproblem eller att det funnits några anmärkningar på den 

anställdes sätt att utföra sina arbetsuppgifter på.  

 

3.3 AD 1991 nr 106 ”Häktesvakten” 

Målet handlar om en häktesvakt som arbetade på det allmänna häktet Kronoberg i Stockholm.  

Anstaltsledningen fattade beslut om omplacera häktesvakten till andra arbetsuppgifter på 

grund av att denne uttalat sig om arbetsförhållandena på häktet till media och i samband med 

detta även gett uttryck åt invandrarfientliga åsikter. Arbetsgivarens skäl till att omplacera den 

anställde var att han på grund av de åsikter och uttalanden han i media framfört skulle 

omplaceras för att hindra häktesvakten från att särbehandla personer med annan etnisk 

bakgrund. För att kunna undvika denna särbehandling omplaceras den anställde till 

arbetsuppgifter där han i så ringa utsträckning som möjligt skulle ha ensam kontakt med de 

intagna eller utföra arbetsuppgifter där den anställde kunde utöva myndighetsutövning 

gentemot de intagna. AD ansåg dock inte att denna omplacering var motiverad och underströk 

i domskälet att arbetsgivaren saknat godtagbara skäl till omplaceringen av vårdaren, då det 

tidigare inte funnits några anmärkningar mot hans utförande av sina arbetsuppgifter eller av 

den anställdes behandling av de intagna. AD ansåg inte att anstaltsledningens misstankar om 

att häktesvakten skulle särbehandla vissa intagna eller utföra sitt arbete på ett oriktigt sätt 
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ansågs vara befogade. I de fall anställdas åsikter och yttranden som den anställde gör bedöms 

vara oförenliga med arbetsgivarens verksamhet, eller påverkar den anställdes sätt att utföra 

sina arbetsuppgifter kan en åtgärd ifrån arbetsgivaren anses vara befogad. I denna dom 

menade dock AD att omplaceringen av häktesvakten var ett direkt ingripande på grund av att 

den anställde hade utnyttjat sin grundlagsskyddade yttrandefrihet, vilket innebär att 

ingripandet strider mot lag och goda seder på arbetsmarknaden.  

 

3.4 AD 2011 nr 15 ”Undersköterskan vid Södertälje sjukhus”  

Målet handlade om en undersköterska som arbetade på Södertälje sjukhus och som blivit 

omplacerad till en annan avdelning efter att han valt att utnyttja sin grundlagsskyddade 

yttrandefrihet genom att gå ut i TV- programmet Debatt och uttalat att det råder en 

främlingsfientlig kultur bland personalen på sjukhuset. Dessa uttalanden från den anställdes 

sida ledde fram till konflikter och samarbetsproblem bland arbetstagarna på sjukhusets 

intensivvårdsavdelning. Förtroenden mellan honom och hans kollegor var även skadat efter 

att han i hemlighet spelat in ett trepartssamtal som syftade till att lösa konflikten i 

arbetsgruppen. Ledningen på sjukhuset ansåg att de allvarliga samarbetssvårigheterna tillslut 

blivit en risk för patientsäkerheten och valde därför att omplacera undersköterskan till en 

annan avdelning, vilket AD i sitt domskäl bedömde vara ett godtagbart skäl för förflyttning då 

förflyttningen inte var en direkt påföljd av undersköterskans val att utnyttja yttrandefriheten 

utan att det funnits verksamhetsrelaterade skäl för förflyttningen.  

 

3.5 AD 1994 nr 79 ”Värö-bruk”  

Domen handlar om en processoperatör vid ett industriföretag som blivit uppsagd på grund av 

denne brutit mot sin lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren. Arbetsgivarens angivna skäl för 

uppsägningen är att arbetstagaren dels har brutit mot sin tystnadsplikt, dels överskridit sin 

kritikrätt gentemot arbetsgivaren. Processoperatören hade i media kritiserat företaget för 

brister beredskapsplaneringen inför en möjlig klorgasolycka. I samband med framförandet av 

denna kritik offentliggjorde den anställde även vissa uppgifter, som företaget i efterhand 

uttalat att de inte ville ge spridning åt. I domen framgår dock att det inom företaget inte 

funnits något uttryckligt avtal om tystnadsplikt utöver vad som kan anses följa av den 

anställdes anställningsavtal och lojalitetsplikten. AD poängterar i domskälet att 

processoperatören till viss del har handlat illojalt mot arbetsgivaren genom att avslöja 

uppgifter som arbetsgivaren önskat att inte ge spridning åt samt genom att kritisera 

arbetsgivaren. AD bedömer dock att de uppgifter som publicerades, dels inte uttryckligen bröt 
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mot någon avtalad tystnadsplikt, dels inte innebar någon allvarlig skada för bolaget. Vidare så 

framhåller AD även att kritiken från den anställde inte syftade till att skada bolaget, utan att 

kommunens räddningstjänst skulle förses med utökade resurser. Det fanns alltså ett 

allmänintresse bakom uttalandena. Ytterligare hänsyn togs även till att processoperatören 

tidigare hade visat att han rättat sig efter arbetsgivarens uppmaning att inte publicera vissa 

uppgifter, och på så sätt visat att han respekterat arbetsgivarens krav på att inte sprida 

företagsinterna uppgifter vidare.  

 

AD understryker även att: ett anställningsavtal i princip inte utgöra ett hinder för en anställds 

möjlighet att delta i debatter som rör frågor av allmänt intresse. Om arbetsgivaren har en 

avvikande mening kan denne själv välja att medverka i debatten och redovisa sin syn på 

saken. Arbetsgivaren kan genom att själv medverka i debatten komma med rättelser och i och 

med det undvika eventuella skadliga konsekvenser av uttalanden. I domen framhöll emellertid 

AD att en privatanställd först måste framföra sin kritik internt till arbetsgivaren för att försöka 

komma till rätta med problematiken, innan denna framför kritik externt till myndigheter eller 

medier. AD uttalade även att vid bedömningen av huruvida en arbetstagare överskridit sin 

kritikrätt, och brutit mot lojalitetsplikten fäster vikt vid om uppgifterna i uttalandet är sakliga 

och riktiga. AD menar att uppgifter som lämnats i syfte att skada arbetsgivaren inte kan anses 

vara godtagbara. En arbetsgivare ska inte heller behöva tolerera allvarliga, osanna 

beskyllningar eller djupt kränkande anklagelser från en anställd. Syftet med kritiken ska vara 

att är att få till en ändring av ett missförhållande, inte att skada arbetsgivaren. Ju allvarligare 

missförhållanden uppgifterna rör, desto större möjlighet har arbetstagaren att åsidosätta sin 

lojalitetsplikt för att offentliggöra dessa. AD bedömde i domslutet att processoperatören inte 

överskridit sin rätt att kritisera arbetsgivaren och därmed saknade arbetsgivaren saklig grund 

för uppsägningen. 

 

3.6 AD 1987 nr 5 ”De strejkande städarna” 

Denna dom handlar om ett antal anställda vid en städfirma som i samband med en strejk 

uttalat sig i media och kritiserat sin arbetsgivare efter ett beslut om omorganisering av 

verksamheten. Syftet med kritiken från de anställda var att få för ett ökat inflytande och en 

möjlighet att påverka den egna arbetssituationen. De anställdas strejk fick stor 

uppmärksamhet i media vilket gjorde att kritiken mot bolaget fått en stor spridning.  AD 

uttalade dock i domskälet att spridningen i massmedierna och att den av media uttryckts på ett 

tillspetsat sätt inte kan lägga de anställda städarna till last. AD betonar i detta rättsfall att 
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kritikrättens gränser får bestämmas med utgångspunkt i vilken ställning arbetstagaren har hos 

arbetsgivaren. AD poängterar i sitt domskäl att en arbetsgivare har rätt att ställa högre krav på 

lojaliteten från anställda med hög befattning än från en anställda med låg befattning. AD 

framförde i domskälet att städarna inte överskridit sin kritikrätt och anställningens krav på 

lojalitet. Då den kritik som de anställda framfört mot arbetsgivarens beslut och åtgärder i 

samband med omorganiseringen av verksamheten inte kunde anses utgöra ett brott mot 

lojalitetskravet i anställningsavtalet utan föll inom gränsen för vad en arbetsgivare är skyldig 

att tåla från en anställd med låg befattning.  

 

3.7 AD 2012 nr 25 ”Facebook-rektorn” 

En rektor, som arbetade på en privat gymnasiumskola sades upp från sin anställning efter att 

på grund av att rektorn på sin privata Facebooksida lagt ut några bilder med sexuellt innehåll 

samt för att han genom sidan var medlem i nio Facebookgrupper vars namn anknutit till sex. 

Gymnasieskolans ledning fick genom media kännedom om rektorns aktiviteter på Facebook 

och valde därefter att säga upp rektorn. Skolans ledning angav att rektorns förtroendeställning 

tillsammans med omständigheten, att han även hade kontakt med elever från skolan via 

Facebook utgjorde skäl för uppsägning. AD betonade i domskälet att rektorn i och med 

lojalitetsplikten är skyldig att sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget samt att undvika 

situationer där en kollision mellan det egna och arbetsgivarens intresse kan förekomma. 

Vidare så framhöll även AD att det finns anledning att ställa högre krav på en anställd med en 

högre befattning och som har en förtroendeställning hos arbetsgivaren, då denne har ett 

särskilt inflytande på arbetsgivarens verksamhet. Domstolen menade även att kraven på saklig 

grund bli tunnare för en anställd i en högre befattning än i jämförelse med de som kan ställas 

på en anställd i mer underordnad ställning. Vidare betonade AD att vikt bör läggas vid om 

yttranden har ett klart samband med anställningen eller arbetsgivarens verksamhet samt att 

även anställda med en särskild förtroendeställning i grunden har rätt till yttrandefrihet.  AD 

bedömde dock att rektorns publicerade material på Facebook uteslutande handlade om rektorn 

som privatperson. AD framhöll vidare att en negativ publicitet i media normalt inte kan 

läggas till grund för en uppsägning, utan prövningen om saklig grund för uppsägning 

föreligger ska göras utifrån den anställdes agerande och inte hur detta har uppmärksammats 

eller framställts i media. Trots att publiciteten kring rektorns Facebooksida i media kan ha 

skadat skolans anseende bedömde AD att rektorn inte på något vis legat bakom medias 

rapportering kring sidan, och kan därmed heller inte läggas till last för publiciteten i media. 

AD bedömer därmed att det inte funnits saklig grund för uppsägning.  
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AD framhåller även att då arbetsgivaren har ett intresse av att säga upp en anställd på grund 

av hur denne agerat på sin fritid, och då handlingarna dessutom saknar koppling till 

arbetstagarens anställning och arbetsgivarens verksamhet krävs det att ”tungt vägande” skäl 

finns som kan rättfärdiga detta. AD framhåller vidare att, om en arbetsgivare vill säga upp en 

anställd på grund av att denne på fritiden utnyttjat sin yttrandefrihet avgörs varje enskilt fall 

genom att AD gör en intresseavvägning där arbetsgivarens intresse av att avsluta 

anställningen dels vägs mot arbetstagarens intresse av att få behålla sin anställning, dels mot 

intresset av att på fritiden få använda sina rättigheter. AD framhöll även att rektorn inte heller 

brutit mot några av arbetsgivaren uppställda förhållningsregler som reglerat hur rektorn skulle 

agerat gällande innehållet på Facebooksidan för att kunna undvika en uppsägning från 

arbetsgivaren.  

 

I denna dom hänvisade AD även till Sveriges förpliktelser enligt EKMR och hur dessa 

skyddar en privatanställds rätt till yttrandefrihet. De underströk att Sverige som 

konventionsstat i vissa fall är skyldiga att se till att rättigheterna enligt konventionen 

respekteras även i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.  

 

3.8 AD 1997 nr 57 ”Samariten Ambulans AB” 

Målet handlade om huruvida det fanns saklig grund för en uppsägning av tre sjukvårdare vid 

ett ambulansföretag. Arbetsgivarens grund för uppsägningarna var att de anställda 

sjukvårdarna hade brutit mot lojalitetsplikten och agerat illojalt då de framfört kritik till 

myndighet och även till massmedia rörande brister i företagets verksamhet. Arbetsgivarna 

hävdade att de framfört obefogad kritik främst i syfte att få uppmärksamhet och att orsaka 

arbetsgivaren skada, inte att försöka åstadkomma en förbättring av verksamhetens brister 

rörande utrustning med mera. Utöver detta framhöll arbetsgivarsidan att de anställda 

sjukvårdarna därefter inte rättat sig efter företagets uppmaningar om att kritik skall hållas 

internt inom företaget. Vidare menade arbetsgivaren att de anställda genom sitt handlande 

visat på allvarliga samarbetssvårigheter och uppfyllde därmed inte anställningsavtalets krav 

på lojalitet.  

 

AD framhöll att arbetstagare har en i princip långtgående kritikrätt och då AD ska bedöma 

huruvida arbetstagaren överskridit denna läggs en stor vikt vid om arbetstagaren innan denne 

kritiserat arbetsgivaren externt först har försökt komma tillrätta med problemen internt genom 
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att uppmärksamma arbetsgivaren på det aktuella problemet. Vilket även arbetstagarna först 

försökt med men då de inte fick något gehör hos arbetsgivarna valde de därefter att gå ut med 

kritiken externt. I domskälet medger AD att medias framställning av kritiken mot företaget 

gav en mycket negativ bild av arbetsgivaren samt att en del av de uppgifter som 

offentliggjorts i media varit felaktiga och överdrivna. Dock så konstaterar AD att de 

inkorrekta uppgifterna inte kom från de anställda och anser att de anställda knappast kunnat 

förutse vilken uppmärksamhet kritiken få i media. AD betonar även syftet med kritiken 

tillskrivs betydelse i bedömningen och framhåller att syftet i detta fall var att komma till rätta 

med missförhållanden och inte att skada arbetsgivaren. AD bedömde därmed att de tre 

sjukvårdarna inte överskridit sin kritikrätt och arbetsgivaren saknade i och med det saklig 

grund för att säga upp arbetstagarna.  

 

4 Analys 
 

För att klarlägga hur lojalitetsplikten ska avvägas mot rätten till yttrandefrihet har jag tolkat 

praxis från AD.  I dessa rättsfall prövas verkningarna av den anställdes användning av sin 

yttrandefrihet för anställningsförhållandet. Jag har genom analys av AD:s argumentation 

gällande lojalitetsplikten och yttrandefrihetens gränser i arbetslivet funnit ett antal 

bedömningsgrunder. 

 

4.1 Yttrandets syfte samt att uppgifterna är sakliga och riktiga  

AD 1994 nr 79 och AD 1997 nr 57 AD framhåller vikten av att uppgifterna som offentliggörs 

i arbetstagarens yttranden är sakliga och riktiga. En arbetsgivare ska inte behöva tolerera 

allvarliga, osanna beskyllningar eller djupt kränkande anklagelser från en anställd. Utlåtanden 

som lämnats i syfte att skada arbetsgivaren kan heller inte anses vara godtagbara. I domarna 

vidare utläses vidare att AD, vid sin helhetsbedömning av varje enskilt fall tar hänsyn till om 

den anställdes syfte med uttalandet istället är att komma till rätta med missförhållanden som 

exempelvis brister i arbetsmiljön. 

 

4.2 Bakgrunden till kritiken   

Ytterligare en faktor som AD inkluderar i sina bedömningsgrunder då de bedömer huruvida 

en anställd överskridit sin kritikrätt är bakgrunden till den anställdes kritik. Om yttrandet 

exempelvis gäller allvarligare missförhållanden har de anställda större frihet att åsidosätta sin 

lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren.  Detsamma framhåller AD när det gäller uppgifter där 
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det finns ett stort allmänintresse av att uppgifterna sprids och uppmärksammas, vilket 

exemplifieras i AD 1997 nr 57 och AD 1994 nr 79. 

 

4.3 Negativ publicitet i media och skadat anseende inte skäl för 
uppsägning 

I majoriteten av domarna från AD
47

 åberopar arbetsgivarsidan att den anställde genom sina 

uttalalanden skadat arbetsgivaren och dennes verksamhet och att uttalanden därmed är en 

saklig grund för en arbetsrättslig åtgärd såsom omplacering eller uppsägning/avsked. AD 

framhåller dock i rättsfallet AD 2011 nr 74 ”Farbror Blå” att en myndighet i regel inte kan 

ingripa mot en anställd för att denne utnyttjat sin grundlagsskyddade yttrandefrihet, även om 

den anställde genom detta utnyttjande av yttrandefriheten har orsakat störningar i 

verksamheten eller har skadat myndighetens anseende och allmänhetens förtroende för 

myndigheten. AD anser även att den förtroendeskada som polisens blogginlägg förorsakat 

inryms i vad en arbetsgivare får tolerera från en arbetstagare som har utnyttjat sin 

yttrandefrihet och ogiltigförklarade avskedandet, då saklig grund för en uppsägning inte 

ansågs föreligga. AD uttalar sig på ett liknande sätt i ett rättsfall från den privata sektorn, i 

AD 2012 nr 25 ”Facebook rektorn” uttalar AD att negativ publicitet i media normalt inte kan 

ligga till grund för uppsägning. AD fortsätter sitt resonemang genom att förtydliga att den 

rättsliga bedömningen istället ska göras utifrån den anställdas agerande och inte utifrån hur ett 

yttrande har uppmärksammats i media.  

 

AD belyser även den anställdes eget agerande i rättsfallen AD 1997 nr 57; AD 2007 nr 20 och 

AD 1987 nr 5.  I domskälen till rättsfallet ”Samariten Ambulans” AD 1997 nr 57 medger AD 

att medias framställning kan ha skadat arbetsgivarens anseende samt att vissa av de 

publicerade uppgifterna har varit både felaktiga och överdrivna. AD understryker dock att de 

felaktiga uppgifterna inte har kommit från de anställda och att de anställda heller inte kan 

belastas för den uppmärksamhet kritiken har fått i media. Även AD 2007 nr 20 och AD 1987 

nr 5 uttalar AD att de anställda inte kan läggas till last för den spridning deras yttrande har fått 

i media då de omöjligt kunnat förutse detta. Polisens som skickat e-post till de två politiska 

företrädarna i kommunen vare sig förstod eller hade som avsikt att yttrandena i e-

postmeddelanden skulle komma att bli offentliga handlingar och därmed få stor spridning 

genom media. 

                                                 
47

 AD 2012 nr 25; AD 2011 nr 74; AD 2007 nr 20; AD 1987 nr 5 och AD 1997 nr 57. 
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4.4 Arbetstagarens ställning eller befattning  

I rättsfallen ” Farbror blå” AD 2011 nr 74, ”Facebook-rektorn” AD 2012 nr 25 och ” De 

strejkande Städarna” AD 1987 nr 5 framhåller AD att en arbetsgivare har rätt att ställa högre 

krav på lojaliteten på en anställd med hög befattning än på en anställd med låg befattning. I 

fallet med ”Facebook rektorn” så understryker dock AD även att vikt bör läggas vid huruvida 

yttranden har ett klart samband med anställningen eller arbetsgivarens verksamhet och 

betonade att även anställda med en särskild förtroendeställning i grunden har rätt till 

yttrandefrihet.   

 

4.5 Huruvida en anställd försökt ta kontakt med arbetsgivaren för att 
komma tillrätta med problemet innan denne gått ut med kritiken 
offentligt  

Vilket exemplifieras i båda domarna ”Värö-bruk” AD 1994 nr 79 och i ”Samariten Ambulans 

AB” AD 1997 nr 57. I ”Samariten Ambulans AB” AD 1997 nr 57 betonar AD att en anställd 

har i princip har en långtgående kritikrätt gentemot sin arbetsgivare och att de vid 

bedömningen om denna kritikrätt har överskridits läggs en stor vikt vid om den anställde 

försökt ta kontakt med sin arbetsgivare för att komma tillrätta med ett problem innan denne 

går ut med kritik offentligt. I denna dom försvarar arbetstagarna sig med att de först försökt ta 

kontakt med sin arbetsgivare för att uppmärksamma denne på deras problem men då de inte 

fått någon respons från arbetsgivaren valt att därefter att gå ut med kritiken externt.  

 

4.6 Huruvida den anställdes yttranden har koppling till anställningen 
eller arbetsgivarens verksamhet. 

I de tre domarna ”Polisen som skickade e-post” AD 2007 nr 20, ”Farbror blå” AD 2011 nr 74 

och ”Facebook-rektorn” AD 2012 nr 25 handlar den arbetsrättsliga tvisten om yttranden som 

den anställde gjort på sin fritid.  I ”Facebook-rektorn” AD 2012 nr 25 uttalar AD att för att en 

intresseavvägning görs då en arbetsgivare vill säga upp en anställd på grund av att denne 

utnyttjat sin grundlagsskyddade yttrandefrihet. Och i denna avvägning vägs arbetsgivarens 

intresse för att avsluta anställningen mot, inte enbart den anställdes intresse av att få behålla 

anställningen utan även mot den anställdes intresse av att på fritiden få utnyttja sina 

rättigheter. AD bedömde dock att rektorns publicerade material på Facebook uteslutande 

handlade om rektorn som privatperson och saknade därmed en tydlig koppling till anställning 

eller arbetsgivarens verksamhet. 
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4.7 Huruvida uttalandena är oförenliga med arbetsgivarens verksamhet, 
eller påverkar den anställdes sätt att utföra sina arbetsuppgifter 

 I domarna ”Polisen som skickade e-post” AD 2007 nr 20 och ”Häktesvakten” AD 1991 nr 

106 framhåller AD även att om en anställds yttranden på fritiden bedöms vara oförenliga med 

arbetsgivarens verksamhet, eller påverkar den anställdes sätt att utföra sina arbetsuppgifter på 

kan ett ingrepp ifrån arbetsgivarens sida anses vara berättigat. Detta bedömdes inte vara fallet 

med polisen i detta AD 2007 nr 20 då AD framhöll att e-postmeddelandena saknade direkt 

samband med hans anställning. Och varken i ”Polisen som skickade e-post” AD 2007 nr 20 

och ”Häktesvakten” AD 1991 nr 106 kunde arbetsgivarna framföra några skäl som tydde på 

att polismannen eller häktesvakten skulle brista i utförandet av sina arbetsuppgifter som att 

exempelvis särbehandla personer på grund av deras etniska ursprung. AD bedömde därmed i 

båda fallen att polisens avskedande respektive omplaceringen av häktesvakten var 

arbetsrättsliga åtgärder som var ett direkt ingripande på grund av att de anställda hade 

utnyttjat sin grundlagsskyddade yttrandefrihet, vilket innebär att ingripandet strider mot lag 

och goda seder på arbetsmarknaden. I domen AD 2011 nr 74 så lade AD även vikt vid att den 

anställde inte gett uttryck för några egna åsikter eller publicerat blogginläggen under sitt egna 

namn, utan utifrån den fiktiva karaktären ”Farbror blå”.  

 

4.8 Huruvida nyttjandet av yttrandefriheten skapat samarbetssvårigheter  

I domen ”Undersköterskan vid Södertälje sjukhus” AD 2011 nr 15 bedömde AD att allvarliga 

samarbetssvårigheterna kan vara ett godtagbart skäl till ett ingripande från arbetsgivaren trots 

att dessa har sin grund i att en arbetstagare utnyttjat sin grundlagsskyddade yttrandefrihet. I 

detta rättsfall hade samarbetssvårigheterna på sjukhusets intensivvårdsavdelning blivit så 

allvarliga att arbetsgivaren bedömde att de utgjorde en risk för patientsäkerheten och valde 

därmed att omplacera undersköterskan, vilket AD bedömde vara en berättigad åtgärd då 

omplaceringen skedde med hänsyn av patientsäkerheten och inte ett direkt ingripande på 

grund av att den anställde utnyttjat sin yttrandefrihet.  AD hänvisar även till detta i AD 2011 

nr 74.  

 

4.9 Huruvida en arbetstagare har brutit mot sin tystnadsplikt 

Den outtalade tystnadsplikten som följer utav anställningsavtalet och lojalitetsplikten anses 

bara gälla då det handlar om yppandet av sådana uppgifter som det ligger i arbetsgivarens 

intresse att inte ge spridning åt, och bara sådana uppgifter som är ägnat att skada 
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arbetsgivaren utgör ett brott mot tystnadsplikten (AD 1994 nr 79 och AD 1997 nr 57). I 

”Värö-bruk” AD 1994 79 anser AD i domskälet att processoperatören handlande till viss del 

varit illojalt mot arbetsgivaren genom att avslöja företagsinterna uppgifter och genom att 

kritisera arbetsgivaren, men lägger vid detta fall stor vikt vid att syftet med kritiken inte varit 

att skada bolaget, utan att kommunens räddningstjänst skulle förses med utökade resurser. AD 

bedömer dessutom att de uppgifter som offentliggjordes, inte uttryckligen bröt mot någon 

avtalad tystnadsplikt och innebar inte heller någon allvarlig skadeverkning för bolaget. 

 

AD har även framhållit i domen ”Värö-bruk” AD 1994 nr 79 att ett anställningsavtal ska i 

princip inte utgöra ett hinder för en anställd att delta i debatter av allmänt intresse. Vidare 

poängterade AD att den anställde dock måste beakta sin tystnadsplikt då denne deltar i en 

sådan debatt. AD har även i flera domar uttalat att det strider mot lag och goda seder att vidta 

repressalier, såsom att omplacera en arbetstagare på grund av att denna utnyttjat sin 

yttrandefrihet (AD 1991 nr 106, AD 2011 nr 74 och i AD 2011 nr 15) En omplacering av en 

anställd på grund av denne har utnyttjat sin yttrandefrihet strider mot lag och goda seder på 

arbetsmarknaden. Annat kan gälla om den anställde har en förtroendeställning, eller att 

utnyttjandet av yttrandefriheten har lett fram till allvarliga samarbetssvårigheter. 

 

5 Slutdiskussion  
 

Med hjälp av gällande rätt och AD:s domar har uppsatsen sökt utreda gällande rättsläge då en 

arbetstagare väljer att utnyttja sin yttrandefrihet och/eller kritikrätt samt om och hur 

lojalitetsplikten inskränker dessa rättigheter.  

 

I analysen av dessa framkommer att anställda inom offentlig sektor har en grundlagsskyddad 

yttrandefrihet genom bestämmelser i RF, YGL, och TF. Detta ger grundlagsskydd ger 

offentliga arbetstagare en vidsträckt rätt till yttrandefrihet i arbetslivet. Genom 

meddelarfriheten tillförsäkras den offentligt anställde rätten att anonymt lämna uppgifter om 

valfritt ämne för publicering i ett grundlagsskyddat media och meddelarskyddet och dess 

efterforsknings- och repressalieförbud skyddar den offentligt anställde från repressalier på 

grund av att denne nyttjat sin yttrandefrihet. Meddelarfriheten kan till och med bryta den 

offentliga arbetstagarens lagstadgade tystnadsplikt för att förverkliga sitt syfte, 

offentlighetsprincipen. En offentlig arbetstagare får således, genom meddelarskyddet en slags 

immunitet och kan, trots att denne lämnat ut vissa sekretessbelagda uppgifter för publicering i 
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ett grundlagsskyddat media inte åtalas för brott mot tystnadsplikt eller utsättas för repressalier 

från sin arbetsgivare. Privatanställda har till skillnad från offentliganställda en begränsad rätt 

till yttrandefrihet då grundlagsskyddet enbart är tillämpligt mellan de allmänna och det 

enskilda, och inte mellan privatanställda och deras arbetsgivare. Privatanställda har dock i 

likhet med offentliganställda ett anonymitetsskydd då de lämnar ut uppgifter till en media. 

 

Den grundlagsskyddade yttrandefriheten kan endast inskränkas genom lag. I OSL finns 

bestämmelser som rör uppgifter som är belagda med en så kallad kvalificerad eller absolut 

sekretess, denna form kvalificerade sekretess kan inte brytas av meddelarfriheten.  Ytterligare 

en laglig begränsning av de offentliganställdas yttrandefrihet är om den anställde i samband 

med användandet av sin yttrandefrihet gör sig skyldig till brott som exempelvis hets mot 

folkgrupp, vilket straffbelägger uttalanden som strider mot denna bestämmelse och omfattas 

därmed heller inte av yttrande- och meddelarfriheten.  

 

För en privatanställd är lojalitetsprincipen överordnad yttrandefriheten och begränsar i och 

med det hur en privatanställd kan uttala sig om sin arbetsgivare och arbetsplats. Som 

privatanställd omfattas man inte av meddelarskyddet och därmed kan deras arbetsgivare både 

efterforska källan bakom offentliggjorda uppgifter och ta till sanktioner mot en privatanställd 

som har lämnat sådana uppgifter. En stor skillnad mellan de privatanställdas yttrandefrihet 

och de offentliganställdas yttrandefrihet är att en arbetsgivare inom privat sektor, genom den 

avtalsfrihet som råder mellan en privatarbetsgivare och dennes anställd är fri att begränsa vad 

de anställda har rätt att yttra sig om genom en avtalsbaserad tystnadsplikt.  Avtal om 

tystnadsplikt som inskränker på de offentliganställdas yttrandefrihet gäller inte då 

meddelarfriheten bryter sådana avtal och saknar därmed rättslig verkan för de 

offentliganställda.  En privatanställds yttrandefrihet kan till skillnad från en offentliganställds 

inskränkas både genom avtal och lag.  

 

Lojalitetsplikten gäller för såväl offentliganställda som för privatanställda och kan 

sammanfattas genom att en anställd inte får skada arbetsgivaren genom sitt handlande samt att 

den anställde har en skyldighet att sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget samt att 

undvika situationer där arbetstagaren riskerar att hamna i en intressekollision med att undvika 

samt genom att inte handla på ett sådant sätt som kan skada arbetsgivaren. För 

offentliganställda har yttrandefriheten som sagt en överordnad ställning i förhållande till 

lojalitetsplikten, medan det för en privatanställd istället är lojalitetsplikten som blir 
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utgångspunkten för vad denne har rätt att yttra sig om i arbetslivet. För en privatanställd 

inkluderar även lojalitetsplikten en så kallad passiv lojalitet, i form av en outtalad 

tystnadsplikt som följer av anställningsavtalet. Vad som inryms i denna outtalade 

tystnadsplikt är inte helt tydligt, vilket kan leda till oklarheter kring vad en anställd kan och 

inte kan yttra sig om. I rättsfallet ”Värö-bruk” AD 1994 nr 79 finns dock vägledning kring 

detta då AD uttalat att det handlar om yppandet av sådana uppgifter som det ligger i 

arbetsgivarens intresse att inte ge spridning åt, och att enbart uppgifter som är ägnat att skada 

arbetsgivaren utgör ett brott mot denna tystnadsplikt. 

 

Praxis från Europadomstolen har visat att även EKMR och dess artikel 10 ger ett visst skydd 

för privata arbetstagares yttrandefrihet, dock så råder det en osäkerhet kring hur långgående 

detta rättsliga skydd är. Då man från arbetstagarsidan i AD domen ”Samariten Ambulans AB” 

AD 1997 nr 57 hänvisade till EKMR och dess artikel 10 uttalade AD att artikeln bör tolkas så 

att rättigheterna enbart ska tillskrivas det allmänna, som exempelvis offentliga myndigheter. 

AD menar således att denna inte har någon rättslig betydelse i förhållandet mellan privata 

arbetsgivare och deras arbetstagare. Vilken vikt ska läggas vid Europadomstolens uttalande i 

domen Fuentes Bobo mot Spanien och hur generaliserbart detta uttalande i relation till andra 

liknande fall är därmed oklart.  

 

Om en offentliganställd väljer att offentliggöra uppgifter i ett annat forum än genom ett 

grundlagsskyddat media som exempelvis genom Facebook, eller i form av en anmälan till en 

myndighet skyddas den anställde inte av meddelarskyddet utan yttrandet eller riktigheten och 

syftet med anmälan bedöms istället utifrån samma rättsliga regler som för en privatanställd, 

det vill säga med utgångsläge i lojalitetsplikten och genom EKMR och dess artikel 10. Då det 

gäller myndighetsanmälan finns även ett rättsligt skydd genom ILO:s konvention nr 158 och 

dess artikel 5 som fastställer att en anställd som vänder sig till en myndighet med en anmälan 

eller påstående om lag eller författningsbrott inte får skiljas från anställningen. 

 

En avslutande reflektion kring uppsatsens resultat är att det inte är helt enkelt att fastställa 

gränserna för yttrandefriheten i arbetslivet och lojalitetspliktens inskränkning på denna. 

Regelverket kring en anställds yttrandefrihet, kritikrätt och lojalitetsplikt är både komplicerat 

och svåröverskådligt då det handlar om en mängd rättsregler som samverkar med varandra. 

Den rättsliga regleringen kring privatanställdas yttrandefrihet är till stor del reglerad genom 

praxis och avtal och blir därför inte lika tydlig som den lagfästa yttrandefriheten är för de 
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offentliganställda. När det gäller praxis från AD är det många olika omständigheter som har 

betydelse i varje enskilt fall då AD:s bedömer huruvida en arbetstagare åsidosatt sin 

lojalitetsplikt och därigenom överskridit sin rätt till yttrandefrihet. Jag har urskilt ett antal 

bedömningsgrunder utifrån AD:s argumentation utifrån mitt urval av rättsfall. Dock anser jag 

att det blir svårt att dra några långgående slutsatser utifrån dessa bedömningsgrunder då AD 

alltid gör en helhetsbedömning av omständigheterna i varje enskilt fall.  

 

Det jag kan urskilja från rättsfallen är att en förutsättning för att AD ska bedöma att saklig 

grund finns för en arbetsrättslig åtgärd, som har direkt samband med en offentliganställds 

grundlagsskyddade yttrandefrihet finns, så ställs det krav på att dennes nyttjande av sin 

yttrandefrihet även skapat allvarliga samarbetssvårigheter eller på annat sätt inverkat på den 

anställdes vis att utföra sina arbetsuppgifter på ett riktigt sätt. Särskilda krav kan även ställas 

på anställda med en förtroendeställning på arbetsplatsen då lojalitetsplikten ställer högre krav 

på en anställd med hög befattning än av en med låg befattning. Utifrån rättsfallen ”Polisen 

som skickade e-post” AD 2007 nr 20 och ”Farbror Blå” AD 2011 nr 74 blir det tydligt hur 

starkt skyddet är för en offentligt anställd då dessa poliser fällt yttranden som kan ha skadat 

allmänhetens förtroende för polismyndigheten och undkommit repressalier. AD bedömde i 

dessa fall att de varit yttranden som de anställda lämnat som privatpersoner på sin fritid. De 

kan heller inte styrkas att dessa uttalanden påverkar deras sätt att utföra sitt arbete på och 

därför kan en polis t.ex. skicka e-post med rasistiska uttalanden utan att riskera repressalier 

från arbetsgivaren. Utifrån privat sektors starka betonande av att arbetstagaren inte får agera 

på ett sätt som skadar arbetsgivarens anseende har jag svårt att tro att dessa domar skulle få 

samma utfall inom den privata sektorn.  

 

Den rättsliga regleringen skiljer sig åt för offentligt anställda och privatanställda och dessa två 

kategorier av arbetstagare behandlas olika inför lagen. En fråga som väcks utifrån detta 

resultat är om denna särbehandling verkligen är befogad? Arbetsmarknaden förändras och 

privatisering av verksamheter gör dels att offentliga verksamheter drivs även i privat regi, dels 

att offentlig verksamhet konkurrensutsätts eller organiseras som om den vore 

konkurrensutsatt. Gränserna för privat och offentlig sektor blir därför inte lika tydliga som 

tidigare och frågan är om denna gränsdragning då det gäller det rättsliga skyddet för 

yttrandefriheten blir lika relevant? Reglerna kring de offentliganställdas yttrandefrihet syftar 

till att möjliggöra demokratisk insyn och kontroll av myndigheter för att förverkliga 

offentlighetsprincipen. Allt fler privata verksamheter är verksamma inom områden såsom 
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skola och omsorg och har därmed har en betydande påverkan för enskilda medborgare i ett 

demokratiskt samhälle vilket borde motivera ökad insyn och kontroll av dessa verksamheter 

och en anpassning av det nuvarande rättsystemet. I flera statliga utredningar finns förslag på 

hur lagändringar skulle kunna stärka regelverket kring yttrandefriheten för privatanställda 

dock har detta hittills inte lett fram till några lagstiftningsåtgärder. Jag avser att följa den 

fortsatta debatten och rådande rättsutvecklingen på området. 
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