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Sammanfattning 
Yttrandefriheten utgör en av Sveriges grundlagar, en viktig del av yttrandefriheten är 

kritikrätten, denna rätt gäller dock både anställda inom offentlig och privat sektor. 

För att besvara denna fråga kommer jag att använda mig av den traditionella rättsdogmatiska 

metoden, denna metod innebär att man fastställer gällande rätt genom att studera de olika 

rättskällorna. 

 
Kritikrätten innebär att de anställda har rätt att kritisera arbetsgivaren och förhållanden som 

bland annat arbetsmiljö, offentligt i press och andra medier, syftet med kritikrätten är 

förutsättningarna på arbetsplatsen skall förbättras. Denna kritikrätt finns inte reglerad i lag, 

utan har vuxit fram i arbetsdomstolens praxis. Dock finns det några viktiga saker som 

arbetstagaren måste ta hänsyn till rörande kritikrätten, dessa är; arbetstagarens agerande, 

arbetstagarens befattning och dess uppdrag, bakgrunden till arbetstagarens agerande, 

godtagbart skäl för arbetstagarens handlande, samspelet mellan arbetstagare och 

arbetsgivare. Trots att anställda i offentlig sektor har en yttrandefrihet så finns det 

begränsningar om vad de får säga till media och andra kommunikationskanaler. 

Begränsningarna som finns i YGL är bland annat högförräderi, spioneri, grovt spioneri, grov 

obehörig befattning med hemlig uppgift, uppror, landsförräderi, landssvek eller försök till det. 

 

Yttrandefriheten står reglerad i Sveriges lagar, i denna kan man bland annat läsa att alla 

medborgare har rätt att uttrycka sina tankar och åsikter offentligt. Den 1 januari 1995 så har 

de svenska medborgarna ett dubbelt skydd rörande yttrandefriheten, detta innebär att de kan 

tillämpa de bestämmelser som är bäst tillämpande för den aktuella frågeställningen.  

Begreppet saklig grund för uppsägning innebär godtagbara skäl att skilja arbetstagarna från 

sin befintliga anställning. I motiven till LAS så framgår det inte vad saklig grund för 

uppsägning är, anledningen till detta är att det kan variera beroende på vad för slags 

verksamhet arbetstagaren är verksam i. Arbetsdomstolen har genom ett flertal AD domar 

skapat en rättspraxis som entydigt visar att arbetsbrist och personliga skäl är saklig grund för 

uppsägning. Exempel på personliga skäl är arbetstagare som har misskött sig grovt och 

därmed brutit mot anställningskontraktet medvetet samt att vederbörandes gärningar skall ha 

inneburit en ekonomisk skada för arbetsgivaren, exempel på ekonomisk skada är bland 

förlorat förtroende för arbetstagaren i den fortsatta driften i organisationen. Begreppen 

arbetsbrist och personliga skäl står i motsats till varandra, då personliga skäl är kopplat till 

arbetstagaren personligen och arbetsbrist hänför sig till organisationen i fråga.  

Frågan huruvida yttrandefriheten är saklig grund för uppsägning, beror på omständigheterna. 

AD gör en teleologisk tolkning och gör en bedömning från fall till fall då ledamöterna mer 

ingående undersöker vilka förutsättningar som ligger till grund för anmälan till AD. Utifrån 

rättspraxis kan man uttyda att arbetstagaren har ett väldigt omfattande skydd utifrån 

yttrandefrihetsgrundlagen, dock skall den ej användas som ett påtryckningsmedel mot 

arbetsgivaren.



 

 

Abstract  
The freedom of speech constitutes an of Sweden's constitutions, an important part of the 

freedom of speech is the criticism court, this court applies however both employee within 

public and private sector. In order to respond to this question comes I to use me of the 

traditional court the dogmatic method, this method mean that one establishes current court 

through studying the different court sources. 

 
The criticism court means that the employee has fairly to criticize the employer and relations 

that among other thing work environment, public in pressure and other mediums, the aim with 

the criticism court is the conditions on the workplace will be improved. This criticism court is 

not regulated in teams, without has grown forward in the work court’s practice. However, it is 

some important things that will the employee must take considerations to concerning the 

criticism court, these are; employee’s act, the employee 's position and its commissions, the 

background to the employee's act, acceptable reason for the employee's acting, the ensemble 

average employees and employers. Despite that employee in public sector has a freedom of 

speech so be it restrictions about what those sheep to order the mediums and other 

communication channels. The restrictions that are in YGL is among other thing mound 

treason, espionage, coarse espionage, coarse unauthorized position with classified 

information, revolts, country treason, country betrayals or experiments to it.  

Since January 1, 1995 the Swedish citizens have a double protection the concerning freedom 

of speech, this means that they can to apply the provisions that are goodest applying for it the 

current issue. The concept businesslike basis for dismissal means acceptable reasons to divide 

the employees from its existing employment. In the reasons to LAS so does not show it what 

businesslike basis for dismissal is, the reason to this is that it can vary depending on what 

pursues kinds' activity the employee is active in. Labour court has through a majority Labour 

Court judgements created a court practice that unambiguous shows that work burst and 

personal reasons is businesslike basis for dismissal. Examples on personal reasons are 

employees that have miss meat itself coarse and thereby broken against the employment 

contract aware and that concerned accomplishments have meant it economic damage for the 

employer, examples on economic damage are among lost confidence for the employee in the 

continued operation in the organisation. The concepts work deficiency and personal reasons 

stands unlike each other, then personal reasons are linked to the employee personally and 

work deficiency relates itself to the organisation in question. Employees in private activity 

can part from their service about concerned in question has carried out an act fractures of a 

serious nature in the service or if the employee has shown careless or inability. On the basis of 

court practice can one interpret that the employee has a huge extensive protection on the basis 

of the freedom of speech basis teams. The statutory freedom that manifest itself will not 

however be used negatively against the employer, this occurs can it to become numbers about 

businesslike basis for dismissal with that the employee has acted disloyally against the 

employer.
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1. Inledning 
_______________________________________________________________________  

I denna uppsats har jag valt att undersöka om yttrandefriheten är saklig grund för uppsägning 
inom den offentliga sektorn. Till min hjälp har jag arbetat efter den rättsdogmatiska metoden. 

Yttrandefriheten och kritikrätten är en rättighet som står reglerad i Sveriges grundlagar, 

yttrandefriheten och dess beståndsdelar omfattas av regler som bestämmer hur den skall 

tillämpas. Med anledning av gällande rätt som AD har skapat kan man se ett tydligt mönster 

att arbetstagare inte vet hur reglerna kring yttrandefriheten skall tillämpas. EG-rätten och dess 

direktiv är väldigt viktig när det gäller rättskällor och dess hierarki, trots detta har jag valt att 

enbart lämna en övergripande blick över detta område. 

_______________________________________________________________________  

1.1 Bakgrund 
Yttrandefriheten utgör en av Sveriges grundlagar, följande text är hämtad från 
yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) (1991:1469) första paragraf och första stycke. 

 
Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att i 
ljudradio, television och vissa liknande överföringar samt filmer, videogram, ljudupptagningar och 
andra tekniska upptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna 
uppgifter i vilket ämne som helst.  

 
Dessa rättigheter står reglerade i Sveriges grundlagar, min ansats är att utifrån ovan stycke 

undersöka om yttrandefriheten kan ligga till grund för uppsägning. I och med att 

yttrandefriheten endast gäller det allmänna så kommer denna undersökning avgränsa sig till 

offentligt anställda inom stat och kommuner.1 

 
I början av 1900-talet var det allmänt oroligt på den svenska arbetsmarkanden och 

arbetsgivareorganisationer (dåvarande SAF) och LO kunde inte komma överens om vilka 

regler som gällde på den gemensamma arbetsmarkanden. I december 1906 kallade dåvarande 

SAF (numer Svenskt näringsliv) till förhandling med LO på grund av dessa konflikter, denna 

förhandling resulterade i den så kallade Decemberkompromissen.2 

Både anställda inom offentliga och privat sektor har en kritikrätt, denna kritikrätt innebär att 

de anställda har rätt att kritisera arbetsgivaren och förhållanden som bland annat arbetsmiljö, 

offentligt i press och andra medier.3 Det finns ingen lag eller avtalsbestämmelse som reglerar 

frågan om arbetstagarens möjligheter att öppet kritisera sin arbetsgivare. Således har den vuxit 
fram ut rättspraxis under ett flertal år, detta gör kritkikrätten till en svårtolkad rättighet bland 

de anställda. Yttrandefrihetsgrundlagen har dock sina begränsningar, den gäller endast 

förhållandet mellan det allmänna och det enskilda. Den är alltså inte tillämpbar på den privata 

sektorn som enbart reglerar förhållande mellan det enskilda.4Arbetstagaren har en kritikrätt, 

denna innebär att alla anställda oavsett om de är anställda i offentlig eller privat sektor har en 

                                                
1 Se kapitel 3.1 om grundläggande principer 
2 Nycander, Makten över arbetsmarknaden, 2002 Sid. 24  
3 Fahlbeck, Lagen om skydd för företagshemligheter, 2004 Sid. 117 
4 Ds 2002:56, Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv, Sid. 308   
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rätt att kritisera arbetsgivaren och förhållandena på arbetsplatsen i syfte att dessa skall 

förbättras. Denna kritik rätt finns inte reglerad i lag, utan har vuxit fram i arbetsdomstolens 

praxis.5  

 

I brist på tydliga rättsregler som finns förankrade i rättsordningen kommer de anställda i 

offentlig sektor alltid att komma i kläm mellan de olika bestämmelserna och dess rättspraxis. 

Det finns dock tidigare publikationer som undersöker arbetstagarens skyldigheter och 

lojalitetsplikten gentemot arbetsgivaren. Henriksson, Karlsson och Ledin har undersökt 

arbetstagens yttrandefrihet och lojalitetsplikt och Elsebeth Ström har undersökt Yttrandefrihet 

och lojalitet i svenskt arbetsliv. Därför anser jag att yttrandefriheten och dess förhållande till 

saklig grund för uppsägning är väldigt intressant som uppsatsämne och är högst aktuellt att 

skriva om när man kan läsa i media att anställda har blivit uppsagda för att de har kritiserat sin 

arbetsgivare offentligt. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att jag skall undersöka om anställda i offentlig sektor kan bli 

föremål för uppsägning för att de har utnyttjat sina rättigheter enligt yttrandefrihetsgrundlagen    

(YGL) och tryckfrihetsförordningen (TF). Om så är fallet, vilka rekvisit föreligger i de 

aktuella fallen?   

1.3 Avgränsningar 
I denna undersökning har jag valt att exkludera arbetstagare som är anställda i den privata 

sektorn i och med att yttrande och tryckfriheten endast reglerar förhållandet i det allmänna.  

Vidare har jag även uteslutit en till yrkesgrupp som jag anser har en dubbel tillhörighet, denna 

grupp är anställda som arbetar på bolag som tillhör staten, ej förvaltningar.  Sedan Sveriges 

inträde i Europeiska gemenskapen den 1 januari 1995 är gemenskapens fördrag den högsta 

gällande rätten, i denna undersökning har jag valt att enbart ge en överblick av de 

bestämmelser som berör den aktuella frågeställningen.  

 

Jag har även valt att avgränsa mig när det är fråga om fullmaktsanställningar inom olika 

statliga organ, anledningen till detta är att dessa anställningar inte utgör någon majoritet. 

Slutligen har jag valt att använda begreppet uppsägning istället för avsked när arbetsgivaren 

skall säga upp personal på grund av personliga skäl, den huvudsakliga skillnaden mellan 

uppsägning och avsked är att arbetstagaren inte kan tillgodoräkna sig någon uppsägningstid 

när det är fråga om avsked. 

1.4 Metod 
Jag har valt att arbeta utifrån traditionell rättsdogmatisk metod, vars huvudsakliga uppgift är 

att tolka och systematisera gällande rätt.6 Det material som har jag har använt mig av är lagar, 

lagförarbeten, rättspraxis samt juridisk litteratur. Tillsammans ger all dessa rättskällor en 

                                                
5 AD 1986:95, AD 1982:110, AD 1982:159, AD 1987:65, AD 1982:39 
6 Pecznik, Juridikens teori och metod, 1995 Sid. 33 
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gemensam bild av gällande rätt på ett visst område. Saklig grund för uppsägning inte något 

som finns behandlat i lagtexten på grund av att begreppet kan variera beroende på vilka 

tjänster och produktion ett företag arbetar med, därför så kommer jag att lägga stor vikt på 

rättspraxis som AD har skapat när jag arbetar med dessa frågeställningar.  

Inom rättsvetenskapen så skiljer man mellan de olika rättskällornas värde, även om lagar och 

dess förarbeten har en mer auktoritär roll så anser jag att doktrinen fyller en viktig roll i denna 

undersökning.7 

 

I denna undersökning så kommer jag skapa ett resonemang med hjälp av ett flertal domar från 

arbetsdomstolen, till en övervägande del kommer dessa att beröra den privata sektorn. 

Anledningen till att jag har valt domar från den privata sektorn, trots att undersökningen berör 

offentligt anställda är att samma regler och bestämmelser gäller till stor del gällande min 

aktuella frågeställning framförallt bestämmelser kring kritikrätten. 

1.5 Disposition 

Efter detta inledande kapitel som återger hur jag har arbetat för att komma till svaret på min 

frågeställning så kommer jag att återge vilken teoretisk referensram jag har arbetat utifrån. 

Referensramen kommer att vara uppdelad i två kapitel sakligt grund för uppsägning och 

yttrandefriheten. Med dessa kapitel så syftar jag att ge läsaren en grundläggande kunskap av 

ämnet som denna uppsats kommer att behandla. Slutligen kommer jag att presentera vad jag 

har kommit fram till, om yttrandefriheten är saklig grund för uppsägning inom den offentliga 

sektorn. Denna redogörelse återfinns i analysen där jag även kommer att presentera mina egna 

åsikter kring lagstiftningen. 

 

                                                
7 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, 2006 Sid. 90 f. 
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2. Saklig grund för uppsägning 
_______________________________________________________________________  

Begreppet saklig grund för uppsägning innebär godtagbara skäl att säga anställda från sin 

nuvarande anställning. I LAS förarbeten framgår det inte vad sakliga skäl är, anledningen till 

detta är att begreppet har många olika innebörder beroende på i vilken slags verksamhet som 

bedrivs. 

Genom decemberkompromissen så har arbetsgivaren rätt att anställda, avskeda, leda och 

fördela arbetet. Detta innebär att arbetsgivaren fritt kan säga upp anställda, dock måste det 

föreligga saklig grund för uppsägningen. Man delar upp begreppet saklig grund i två olika 

anledningar dessa är personliga skäl som i korthet innebär att arbetstagaren har misskött sig 

och inte har följt gällande föreskrifter för att fullfölja sina arbetsuppgifter.  Den andra 

anledningen för saklig grund är arbetsbrist, denna typ av uppsägningar används endast i 

samband med driftsinskränkningar. Begreppen arbetsbrist och personliga skäl står i motsats 

till varandra, då personliga skäl är kopplat till arbetstagaren personligen och arbetsbrist hänför 

sig till organisationen i fråga. 

_______________________________________________________________________  
 

2.1 Decemberkompromissen 
På grund av stigande kostnader som kunde hänföras till olika konflikter runt om i landet 

beslöt dåvarande SAF en stadgeparagraf som gav föreningen rättigheten att kontrollera 

delägarföretagens kollektivavtal. Varje avtal var tvunget att föreskriva följande  

 
Arbetsgivaren har rätt att fritt antaga och avskeda arbetare från vilken förening som helst eller 
arbetare stående utanför förening 8 

 
Stycket ovan var den berömda paragraf 23, ett cirkulär som beskrev riktlinjerna för föreningens 

avtalspolitik vilket väckte opposition inom SAF, eftersom det ansågs principiellt att godkänna 

kollektivavtal.9 I cirkulären som förekom på arbetsplatserna kunde de anställda läsa att man 

dagligen kunde bevittna hur arbetarna fodrade att misshagliga arbetare eller förmän skulle 

avlägsnas och framförallt hur de hotade med strejk om en för dem misshaglig arbetare antogs 

hur arbetsgivare utan olika resurser har tvingats att ge upp för de anställdas krav.10  

 

LO uppfattade dessa handlingar som om arbetsgivarna beslutat att hänskjuta varje liten 

konflikt till styrelsen på SAF som ständigt stod redo att ta alla konflikter som kunde hänföras 

till dessa cirkulär. Den slutliga händelsen som ledde till att partnerna SAF och LO träffades 

vid förhandlingsbordet var en konflikt som kunde kopplas till att en anställd hade vägrats 

tillhöra en fackförening av SAF: styrelse enligt ett styrelseprotokoll. När denna konflikt var 

ett faktum ansåg SAF att arbetsgivarna hade förlorat på varje strid om föreningsrätten.  

                                                
8 Carsparsson, LO under fem årtionden 1947 Sid. 266 
9 Westerståhl, Svensk fackföreningsrörelse. Organisationsproblem. Verksamhetsformer. Förhållande till staten.   
1945 Sid. 160 
10 Fackföreningsrörelsen och näringslivet Sid. 169 
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I december 1906 begärde SAF en förhandling med LO om flera pågående konflikter som 

skedde runtom på arbetsplatserna där man kom fram till att parterna skulle föra in följande 

avtalstext i avtalen11 

 
Med iakttagande av avtalets bestämmelser i övrigt äger arbetsgivaren rätt att leda och fördela 
arbetet, att fritt antaga och avskeda arbetare samt att använda arbetare, oavsett om de äro 
organiserade eller ej. Föreningsrätten skall lämnas okränkt. Anse arbetare att avskedning har ägt 
rum under omständigheter, som kunna tolkas såsom angrepp på föreningsrätten, äga de att, innan 
andra åtgärder vidtagas, genom sin organisation påkalla undersökning för rättelse.  

  
Lo förklarade även ensidigt att vägran att arbeta tillsammans med strejkbrytare inte skulle ses 

som ett avtalsbrott.12 Denna kompromiss ligger till grund för det civilrättsliga förhållandet 
mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Tillsammans med verkstadsavtalet som ingicks 1905 

skapade december- kompromissen en rättsordning på arbetsmarknaden, ett regelverk som 

behandlade relationerna mellan arbetsgivare och fackföreningar. De medel som bägge 

parterna använde för att komma till stånd med denna uppgörelse har en vägledande innebörd. 

Rätten att tillgripa stridsåtgärder som exempel strejker hade genom denna kamp blivit allmänt 

erkänd.13 

2.2 Vad är saklig grund för uppsägning? 

7 § Uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara sakligt grundad. 
En uppsägning är inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren 
bereder arbetstagaren annat arbete hos sig.14 

Genom 1974 års lag om anställningsskydd infördes ett allmänt krav på att arbetsgivarens 

uppsägning skall vara saklig grundad, detta krav har bevarats och sedermera flyttas över till 

den nya LAS från år 1982.15 Begreppet saklig grund preciseras inte i lagtexten, anledningen 

till detta är att lagstiftaren inte har funnit att begreppet kan bestämmas generellt. 

Uppsägningsfallen är sinsemellan olika och de olika förhållandena är kraftigt varierande 

mellan olika arbetsplatser.  Den främsta rättskällan är den rättspraxis som har vuxit fram 

sedan LAS från år 1974 togs i bruk.16 I Rättspraxis har AD fastslagit att en arbetsgivare som 

såväl en arbetstagare har rätt att fritt säga upp ett anställningsavtal som gäller tills vidare.17 I 

många av de vanligt förekommande kollektivavtalen som finns på den svenska 

arbetsmarknaden innehåller bestämmelser som reglerar förutsättningarna för uppsägningar. I 

dessa föreskrivs det att oftast grövre och/eller upprepade brott mot avtalet eller mot vissa 

säkerhetsföreskrifter kan medföra en risk för uppsägning. Andra förekommande avtal 

innehåller andra slags bestämmelser som vårdslös skadegörelse på sak eller en person kan 

                                                
11 Nycander 2002 Sid, 23-24 
12 Casparsson 1947 Sid. 265, De Geer. Arbetsgivarna. SAF i tio decennier. 1992 Sid. 41, 47, Adlercreutz. The 
rise and Development of the collective agreement.  1958 sid. 45, Bresky, Scherman och Schmid. Med SAF vid 
rodret. Granskning av en kamporganisation. Sid. 22, 35   
13 Nycander 2002 Sid. 26 
14 Lag om anställningsskydd (1982:80) 7§ 1 st. 
15 SOU 1993:32, Ny anställningsskyddslag: delbetänkande/av 1992 års arbetsrättskommitté Sid. 335 
16 Prop. 1973:129 Förslag till lag om anställningsskydd m.m. Sid.119 f. 
17 AD 1932:100 
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leda till ett uppsagt anställningsavtal. Tjänstemän i privat verksamhet kan skiljas från sin 

tjänst om personen ifråga har begått brott av en allvarlig karaktär i tjänsten eller om 

vederbörande har visat grov försumlighet eller oskicklighet samt väsentligen åsidosatt sina 

skyldigheter mot arbetsgivaren.18   

 

För statstjänstemän regleras förutsättningarna för uppsägningar i statstjänstemannalagen 

(1994:750) denna lag är indispositiv vilket innebär att reglerna är tvingande, således innebär 

detta att parterna inte kan avtala bort dem via ett kollektivavtal. Enligt statstjänstemannalagen 

får tjänsteman endast skiljas från tjänsten av allmän domstol eller av kungl. Maj:t eller av en 

myndighet med stöd av bestämmelse i lagen. Förutom en dom på en avsättning och en 

avsättning på disciplinär väg är uppsägning, pensionering och försättande i disponibilitet är de 

enda formerna som en tjänsteman kan skiljas från sin tjänst, dock endast på objektiv grund.19  

2.2.1 Personliga skäl  
Genom rättspraxis som AD har skapat genom olika prejudicerande domar kan man uttolka att 

resonemanget skall föras i tre steg. Dessa är misskötsel, medveten och skada. Jag kommer att 

redogöra för dessa i den löpande texten. Misskötsamhet kan ses som en sammanfattande 

benämning på ett flertal olika situationer där arbetstagaren åsidosätter sina skyldigheter eller 

genom slarv bryter mot de bestämmelser som finns reglerade i anställningsavtalet, exempel på 

detta kan vara fråga om olovlig frånvaro, arbetsvägran eller brottslighet.20Misskötsamhet kan 

utgöra en saklig grund för uppsägning. Som utgångspunkt för bedömningen är det viktigt att 

betoningen skall ligga på huruvida det är möjligt till ett fortsatt arbete än den begångna 

händelsen i sig.21 

 

Lagstiftarens intentioner med dessa bestämmelser är att man har velat komma bort från en 

prövning som kretsar kring förseelsen som sådan och om arbetstagarens skuld till denna. 

Frågan om uppsägning skall istället avgöras med ledning av de slutsatser som arbetstagarens 

lämplighet som den aktuella förseelsen ger upphov till. Därför har det ansetts befogat att vid 

sidan av förseelsen väga in andra omständigheter som exempelvis anställningstiden, att 

arbetstagaren inte har misskött sig tidigare eller att den aktuella gärningen endast inträffade 

som en engångsföreteelse från den anställdes sida. En stor anledning till att bestämmelserna är 

utformade på detta viset är att den som har varit anställd en kort tid inte skall kunna göra 
anspråk på samma anställningstrygghet som en anställd som har en flerårig anställning 

tillryggalagd.22  

 

Utöver det första rekvisitet som är misskötsel skall även misskötsamheten betecknas som 

medveten från vederbörandes sida, arbetstagaren skall vara klar och medveten att denna har 

brutit mot sitt anställningsavtal och riskerar att bli uppsagd. Slutligen det tredje rekvisitet 
                                                
18 Prop. 1973:129, Sid, 40 
19 Prop. 1973:129, Sid. 27 
20 SOU 1993:32, Sid. 346 
21 SOU 1973:7 Sid. 179 f. och Prop. 1973:129 sid. 124 
22 SOU 1993:32 346-347 
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innebär att arbetstagarens misskötsamhet skall ha medfört en skada för arbetsgivaren, 

rekvisitet inbegriper även ekonomisk skada. Därmed inte sagt att skadan behöver handla om 

pengar, i uppsägningssammanhang är skadan oftast skedd i form av en negativ inverkan på 

arbetsmoral eller förlorat förtroende. Arbetstagarens misskötsamhet ska också ha medfört 

någon form av skada för arbetsgivaren. Skaderekvisitet inrymmer även ekonomisk skada. 

Skadan behöver dock inte alltid handla om pengar. Viktigare i uppsägningssammanhang är 

ofta skada i form av negativ inverkan på t.ex. arbetsmoral eller förlorat förtroende.23 

I AD 1992:68 så kan man se att ledamöterna i AD dömde till arbetsgivarens fördel som ansåg 

att det inte var möjligt att behålla arbetstagaren i ett anställningsförhållande med anledning att 

det inte fanns något förtroende kvar för den enskilde individen på arbetsplatsen.   

   
Tvisten gäller huruvida det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare 
Bolaget bedriver plastbearbetning och har fabrik i Anderstorp, bolaget tillverkar 
formsprutade plastdetaljer för bland annat möbelindustrin. Driften är fördelad på ett 
förmiddagsskift, ett eftermiddagsskift och ett nattskift med ständigt nattarbete. Nattskiftet 
börjar på söndagar kl 22.00 och på måndagar–torsdagar kl 23.00 samt pågår till kl 06.00 
påföljande morgon. Arbetstagare på nattskiftet har ledigt natten mellan var fjärde söndag 
och måndag. 
 
Den aktuella arbetstagaren har i princip sedan han började vid företaget år 1980 befunnit sig 
i ett slags konfliktsituation med företagsledningen. Kring honom har hela tiden uppstått 
intriger och gruppbildningar som inverkat negativt på förhållandena på nattskiftet. Detta har 
lett till en dålig stämning på skiftet och till att arbetsledningen fått offra mycket tid på att 
medla i olika konflikter. Några personer som arbetat på nattskiftet har till och med slutat på 
grund av svårigheter att arbeta tillsammans med vederbörande. På våren 1989 såg sig 
bolaget tvingat att anställa en arbetsledare på nattskiftet uteslutande på grund av de problem 
som skapats av den aktuella arbetstagaren. 
 
Bolaget sade den i oktober månad upp arbetstagaren från hans anställning på grund av 
personliga skäl, varvid bolaget också avstängde honom från arbetet. Med anledning av 
uppsägningen och avstängningen har uppkommit tvist mellan parterna. 
Förbundet har yrkat att arbetsdomstolen skall ogiltigförklara uppsägningen av arbetstagaren 
samt förplikta bolaget att till honom utge vederbörande allmänt skadestånd för att bolaget 
genom uppsägningen brutit mot 7 § och genom avstängningen brutit mot 34 § andra stycket 
anställningsskyddslagen. Uppsägningen av arbetstagaren förklarades av domstolen giltig.24 

 

2.2.2 Arbetsbrist 
I motiven så framgår det att arbetsgivaren bör ha arbetstagarens bästa för ögonen, det vill säga 

att arbetsgivaren bör överväga alla till buds stående medel för att undvika uppsägningar av 

personal på grund av inskränkningar av driften. Naturliga avgångar och successiv avveckling 

skall i första hand ses över för att man skall minska uppsägningar av personal till en direkt 

följd av arbetsbrist. Arbetsgivaren bör också se över vilka möjligheter som finns för en 

eventuell omplacering av de anställda. Dessa riktlinjer gäller även de offentligt anställda 

arbetstagarna.25 Arbetsbrist är ett rättstekniskt begrepp, begreppet omfattar inte bara 

uppsägningar som grundar sig på arbetsuppgifterna, utan andra fall som inte rör arbetstagaren 

personligen. Driftinskränkningar, det vill säga när organisationen väljer att minska på sin 

                                                
23 Iseskog 2005, Uppsägning av personliga skäl, 7:e upl Sid. 97 ff. och Lunning 2005, Anställningsskydd, 8:e 
upl. Sid. 288 ff.   
24 AD 1992:68 
25 Sou 1993:32 sid. 336 f. 
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arbetskraft för att möta samhällets efterfrågan på produkter/tjänster, är den vanligaste 

anledningen till arbetsbristen. Ytterst är det arbetsgivaren som beslutar om det råder en 

övertalighet bland de anställda; under sedvanligt arbetstagarinflytande exempelvis, reglerna 

om samverkansförhandlingar som finns i MBL (1976:580). 

 

Har arbetsgivaren gjort en seriös och noggrann bedömning av det företagsekonomiska läget 

kan beslutet inte överprövas av domstol.26Det gemensamma för dessa arbetsbristsituationer är 

således att de är verksamhetsrelaterade, med detta menas att det i princip aldrig finns något 

som kan kallas personlig arbetsbrist.
27 

 
Tvisten i detta mål gällde huruvida uppsägningen varit förenlig med 
anställningsskyddslagen eller ej. Omkring årsskiftet 1985/86 började bolaget få uppdrag för 
Vattenfall avseende VVS-konstruktioner för vattenkraftverk. Dessa uppdrag var speciella 
på så sätt, att de fordrade konstruktion och ritning av många detaljer som inte var av 
standardkaraktär. Arbetstagaren var den ende hos bolaget som hade erfarenhet av detta 
slags VVS-konstruktioner och han fick därför hand om uppdragen för Vattenfall. Efter en 
tid tog praktiskt taget dessa uppdrag hela hans arbetstid i anspråk. I någon omfattning 
arbetade han dock även med konventionella VVS-konstruktioner, dels för Vattenfall och 
dels för andra kunder. I september 1992 framförde bolaget till vederbörande att bolaget 
önskade sänka hans lön till 15 500 kr på grund av ändrade arbetsförhållanden. Då han inte 
ville gå med på detta, således påkallade bolaget förhandling med sin 
arbetstagarorganisation. Vid förhandlingen, som hölls den 1 oktober 1992, upprepade 
bolaget sitt önskemål om lönesänkning annars skulle vederbörande sägas upp. 
Arbetstagaren accepterade inte bolagets önskemål, men blev ej heller uppsagd.  
På bolagets begäran hölls åter en förhandling mellan bolaget och den aktuella 
arbetstagarorganisationen, då bolaget på nytt föreslog en sänkning av arbetstagarens lön till 
15 500 kr i månaden och förklarade att han skulle bli uppsagd om förslaget inte 
accepterades. Arbetstagaren gick inte heller vid detta tillfälle med på bolagets önskemål 
angående lönesänkningen. Bolaget sade därefter den 10 maj 1993 upp arbetstagaren 
anställning till upphörande. Som grund för uppsägningen åberopade bolaget arbetsbrist. 
Uppsägningen av arbetstagaren förklarades av domstolen ogiltig.28 

 

2.3 Omplaceringsskyldigheten 
Enligt LAS är omplaceringsskyldigheten väldigt omfattande, i LAS (1982:80) 7§ 2st. 

kan man läsa följande: 
 

 En uppsägning är inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder 

arbetstagaren annat arbete hos sig. 

 

Uppsägning är den sista åtgärden som arbetsgivaren kan tillgripa när det har uppkommit 

störningar eller arbetsbrist i anställningsförhållandet. En åtgärd som arbetsgivaren skall pröva 

är att tillämpa omplacering det vill säga se över de olika möjligheterna att bereda 

arbetstagaren en ny sysselsättning inom organisationen, denna handling skall ske inom skälig 

utsträckning. Denna skälighet innebär att omplacering inte behöver ske när arbetstagaren har 

varit grovt misskötsam, detta innebär i praktiken att arbetsgivaren inte behöver undersöka 

eventuella möjligheter att omplacera personal när det gäller uppsägningar som kan hänföras 

                                                
26 Malmberg J, Information om Lag (1982:80) om anställningsskydd http://www.karnov.se 
27 Iseskog 1995, 100 x arbetsrätt Sid. 122 f.  
28 AD 1994:122 
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till personliga skäl. Om det visar sig att det finns en sådan möjlighet att så är kravet på saklig 

grund enligt 7§ LAS inte uppfyllt när det föreligger arbetsbrist eller misskötsamhet eller 

dylikt. Denna omplaceringsskyldighet har lagstiftaren betraktat som en naturlig del av 

anställningsförhållandet.29 I motiven till anställningsskyddslagen så framgår det att det skapas 

lägen när arbetstagare inte kan fortsätta med det arbete som de har haft dittills, men där det 

finns möjlighet att omplacera de arbetstagare som är aktuella att eventuellt att säga upp. 

Vidare så framgår det även att det kan vara lämpligt att skapa omplaceringsmöjligheter på 

avdelningar som kräver mindre med förutsättningar för anställda som inte längre klarar av 

krävande arbete. Arbetsgivaren bör också kunna se över möjligheterna att placera övertaliga 

personer på andra avdelningar, allt för att kunna minimera effekter av en till exempel 

bristande orderingång. I första hand bör omplacering ske inom den aktuella arbetsplatsen eller 

företagsenheten, arbetsgivaren skall alltså försöka placera om arbetstagaren inom ramen för 

den bestående anställningen. Den nya tjänsten måste dock i mån av möjlighet ligga i likhet 

med det tidigare arbetet eller vara likvärdigt med den tidigare tjänsten. Vid offentlig 

verksamhet gäller omplaceringsskyldigheten inom den anställde myndighetens hela 

verksamhetsområde, ansvarig för myndigheten har ingen skyldighet att utöka sökandet efter 
en ny tjänst till andra verksamhetsområden som lyder under andra myndigheter.30 

Omplaceringsskyldigheten är väldigt långgående, det måste vara en fråga om en noggrann och 

omsorgsfull utredning, när det är fråga om en stor arbetsplats med många anställda har det 

inte varit godtagbart att arbetsgivaren har begränsat sin undersökning.31 

2.4 Medbestämmandelagen 
Lagförslaget till Lagen om medbestämmande (1976:580) bygger på de tre centrala lagarna i 

den nu gällande arbetsfredslagstiftningen, lagen (1920:245) om medling i arbetstvister 

(MedlL), (1928:253) om kollektivavtal (KAL; ändrad senast 1974:373) och lagen 1936:506) 

om förenings- och förhandlingsrätt (FFL; ändrad senast 1974:374). Huvuddelen av 

bestämmelserna i dessa lagar återfinns i oförändrad eller ändrad form i 

medbestämmandelagen.32 

 

Det är av största vikt att den enskilda arbetstagaren får möjlighet till inflytande i frågor som 

rör vederbörandes arbetsplats. Detta medför krav på en utvidgning av den demokratiska 

förebilden inom samtliga sektorer.  Inflytandet över den ekonomiska utvecklingen har därvid 

en väsentlig betydelse. För den anställde är frågan om att kunna utöva inflytande på den egna 

arbetssituationen mest näraliggande och påtaglig. För att kunna påverka beslutsprocessen 

måste de anställda få information om företagets verksamhet men också ha möjlighet att 

påverka företaget som en helhet. Frågor som de anställda skall vara med och få ett inflytande 

i, gäller bland annat i frågor om produktionens inriktning, inskränkningar och utvidgningar i 

                                                
29 Prop. 1973:129 Sid. 121 f. 
30 SOU 1993:32 Sid.361f. 
31 AD 1984:2 
32 Prop. 1975/76:105, Förslag till arbetsrättsreform m.m. Sid. 322 
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produktionen, ekonomiska frågor, lokaliseringsfrågor, centralisering eller decentralisering. En 

avgörande betydelse har företagets personalpolitik.33  

 

När det gäller den offentliga sektorn kräver hänsynen till den politiska demokratin och till den 

offentliga verksamhetens uppgift att tjäna samhällsintresset särskilda överväganden vad gäller 

arbetstagarnas inflytande, i dessa verksamheter är de stark begränsade av 

förhandlingsskyldigheten. Andra begräsningar som finns i lagen om medbestämmande (MBL) 

är att organisationer som arbetar med opinionsbildande verksamhet, såsom press, radio och 

television i och med att de anställda inte skall kunna påverka verksamhetens som bedrivs i 

respektive organisation.34  

2.5  Den primära förhandlingsskyldigheten  
Den primära förhandlingsskyldigheten innebär att arbetsgivaren är skyldig att ta initiativ till 

och genomföra förhandling innan vederbörande får fatta beslut i frågor som omfattas av 

förhandlingsskyldigheten. Enligt lagtexten är arbetsgivaren tvungen att primärförhandla det 

vill säga, att arbetsgivaren är tvungen att ta initiativ till en förhandling med berörd 

arbetstagarorganisation innan vederbörande verkställer en ändring, denna förhandling används 

i två grupper av fall. Dels föreskrivs skyldighet att förhandla före beslut om viktigare 

förändring av arbetsgivarens verksamhet. Avsikten med denna formulering är att träffa alla 

frågor som rör arbetsgivarens verksamhet i stort och således är av betydelse för arbetstagarna. 

Den primära förhandlingsskyldigheten föreligger dessutom i viktigare individuella fall.  

Denna förhandling skall äga rum med den avtalsbärande arbetstagarorganisationen. 

Utgångspunkten för beskrivningen av arbetsgivarens förhandlingsskyldighet är alltså tanken 

att frågor av betydelse för dennes verksamhet också berör arbetstagarna.  Arbetsgivaren bör 

ha förhandlingsskyldighet i sådana frågor och förhandlingsskyldigheten bör gälla mot de 

arbetstagarorganisationer som slutit kollektivavtal som binder arbetsgivaren. I frågor av 

mindre allmän betydelse för verksamheten som helhet bör förhandlingsskyldigheten gälla 

enbart mot den eller de arbetstagarorganisationer som företräder de arbetstagare som berörs 

av frågan. Skälen till den primära förhandlingsrätten i frågor rörande arbetsgivarens 

verksamhet är att dessa frågor har reserverats för arbetstagarorganisationer med kollektivavtal 

som binder arbetsgivaren. Utgångspunkten är att skapa ramen för övriga regler om 

förhandlingsrätt, att förhandlingsskyldighet råder för arbetsgivaren i frågor som rör 
förhållandet mellan denne och en eller flera arbetstagare hos vederbörande som är 

medlemmar i arbetstagarorganisationen. Viktigare förändringar i arbetsgivarens verksamhet i 

stort anses röra förhållandet mellan denne och varje enskild arbetstagare som är anställd hos 

honom. Primärförhandlingsrätt i sådana frågor bör därför tillkomma de organisationer på 

arbetstagarsidan som kan sägas företräda arbetstagarkollektivet som helhet. Den ställningen 

bör anses tillkomma arbetstagarorganisationer som har slutit kollektivavtal som gäller för det 

specifika avtalsområdet.35 

                                                
33 Prop. 1975/76:105 Bilaga 1 Sid. 12 
34 2§ Lagen om medbestämmande i arbetslivet (1976:580) 
35 11§ MBL (1976:580) 
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3. Yttrandefrihet  

_______________________________________________________________________  

Yttrandefriheten står reglerad i Sveriges lagar, i denna kan man bland annat läsa att alla 

medborgare har rätt att uttrycka sina tankar och åsikter offentligt. Dessa rättigheter medför 

också ett visst ansvar och det medför dessutom inskränkningar som kan kopplas till SekrL. 

Yttrandefriheten gäller endast förhållandet mellan det allmänna, vilket innebär att det är 

endast offentligt anställda som omfattas av bestämmelserna i YGL och TF. Sedan inträdet i 

EU den 1 januari 1995 så har de svenska medborgarna ett dubbelt skydd rörande 
yttrandefriheten, detta innebär att de kan tillämpa de bestämmelser som är bäst tillämpande 

för den aktuella frågeställningen. 

_______________________________________________________________________  

 

3.1 Grundläggande principer 
Sveriges författningsenliga skydd för de grundläggande fri och rättigheterna tillförsäkrar var 

och en yttrandefrihet och informationsfrihet. TF innebär att en viss del av yttrandefriheten har 

ett särskilt skydd, den innebär emellertid i praktiken ett skydd också för informationsfriheten. 
Yttrandefriheten och informationsfriheten behandlar huvudsakligen två sidor av samma sak. 

Den fria tillgången till en omfattande information som möjligt och till mångfaldiga 

åsiktsyttringar är en förutsättning för att medborgarna själva skall kunna ta ställning i olika 

frågor som angår dem. Bland de medborgerliga fri och rättigheterna intar därför 

yttrandefriheten en central ställning. Den är av grundläggande värde för var och en samtidig 

som den är en förutsättning för ett demokratiskt styrelsesätt och en god utveckling av 

samhället.36 Yttrandefriheten förlorar till stor del sin betydelse, om medborgarna saknar 
resurser att förmedla sina yttranden och åsikter till andra i en effektiv och större skala. Det 

utrymme som säkerställs genom ett yttrandefrihetsrättsligt skydd måste kunna utnyttjas i 

praktiken, det går inte heller att bortse från att särskilt de audiovisuella medierna numera till 

stor del används i former som i många hänseenden saknar motsvarighet på tryckfrihetens 

område. Dessa förhållanden gör det nödvändigt att det allmänna så långt som möjligt verkar 

för att den av grundlagen skyddade yttrandefriheten också blir verklighet för var och en.37  

3.2 Användningsområde för TF och YGL 
Yttrandefriheten som Sverige har är unik, och den uppfattas som en av demokratins viktigaste 

hörnstenar.38 I regeringsformen (RF) finns det reglerat att varje enskild medborgare har rätt 

till en yttrandefrihet gentemot det allmänna. Detta innebär att medborgarna har en frihet att i 

tal, skrift eller bild meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor. 

Yttrandefriheten regleras i två olika lagar, dessa är TF YGL. I TF finns det regler kring 

yttranden som återfinns i tryckt skrift som är avsett att komma till allmänhetens kännedom. 

                                                
36 Prop. 1990/91:64, Om yttrandefrihetsgrundlag m.m. Sid. 28 
37 Prop 1990/91:64 Sid. 31 
38 Framställningen är kortfattad och jag hänvisar till Danielius. Mänskliga rättigheter i europeisk praxis 1997 
sid. 305-334 samt Österdahl, Tala om rasism: Något om yttrandefriheten enligt Europakonventionen om 

mänskliga rättigheter i Minnesbok för Elsa Eschelsson, Sid. 407-427 
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YGL i sin tur reglerar rätten för medborgarna att kunna uttala sig genom radio, television och 

vissa andra överföringar som Internet och ljudupptagningar.  

 

De friheter som finns reglerat i grundlagarna reglerar endast förhållandet till det allmänna, 

med det allmänna avses, domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra myndigheter som har 

rätt att ägna sig åt myndighetsutövning, men även normgivande organ som beslutar om 

offentligrättsliga föreskrifter. Som en direkt konsekvens att dessa friheter gäller det endast i 

förhållandet till det allmänna vilket medför att relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare 

inom privat sektor inte inbegrips i denna reglering. Således innebär det en möjlighet att 

utnyttja yttrandefriheten skiljer sig därför avsevärd beroende på om man är anställd i offentlig 

eller privat verksamhet.39 

3.3 Meddelarskydd  
Meddelarskyddet i TF och YGL innebär ett skydd för alla som medverkar vid tillkomsten av 

tryckt skrift eller offentliggörande enligt YGL genom att överlämna ett meddelande för 

offentliggörande. Detta skydd består av två beståndsdelar, dessa är meddelarfrihet och 

anonymitetsskydd 40 

 
Det skall ock stå envar fritt att, i alla de fall då ej annat är i denna förordning föreskrivet, meddela 
uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst för offentliggörande i tryckt skrift till författare 
eller annan som är att anse som upphovsman till framställning i skriften, till skriftens utgivare 
eller, om för skriften finnes särskild redaktion, till denna eller till företag för yrkesmässig 
förmedling av nyheter eller andra meddelanden till periodiska skrifter. 41  

 
Meddelarskyddet gäller endast om meddelandet lämnas i syfte att publiceras om så är fallet 

träder skyddet i kraft omgående.42 Den andra beståndsdelen som meddelarskyddet består av är 

anonymitetsskyddet, detta skydd innebär att meddelaren har rätt att inte nämnas vid namn, 

lagstödet för detta återfinns i 3:1§ TF och 2:1 § YGL. Annskaffarfriheten är även i högsta 

grad sammanhängande med meddelarskyddet, denna frihet innebär att de anställda har rätt att 

anskaffa uppgifter som skall publiceras med stöd av både TF och YGL.43 

3.4 Inskränkande av yttrandefriheten för offentligt anställda 
Det finns begränsningar för vad offentligt anställda får lämna ut med stöd av 

Tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Begränsningarna som 

finns i YGL är bland annat högförräderi, spioneri, grovt spioneri, grov obehörig befattning 

med hemlig uppgift, uppror, landsförräderi, landssvek eller försök till det.44  

Yttrandefriheten innehåller inskränkningar, och avser situationer som: 

 

                                                
39 Källström, K & Malmberg, J. Anställningsförhållandet. 2006 Sid. 249 
40 Fahlbeck 2004 sid. 37 
41 Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 1kap. 1§ 3.st 
42 Meddelarfriheten i Praxis NJA 1999 Sid. 275 Aftonblads-målet 
43 Fahlbeck 2004 Sid. 37 
44 5:3§ p.1 yttrandefrihetsgrundlagen 
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högförräderi, spioneri, grovt spioneri, grov obehörig befattning med hemlig uppgift, uppror, 
landsförräderi, landssvek eller försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott.45 
 
oriktigt utlämnande av allmän handling som ej är tillgänglig för envar eller tillhandahållande av 
sådan handling i strid med myndighets förbehåll vid dess utlämnande, det krävs att gärningen 
begås med uppsåt från arbetstagarens sida.46 

 
När den anställde uppsåtligen åsidosätter en tystnadsplikt som finns uppräknad i 16 kap. 
sekretesslagen. Dessa så kallade kvalificerade tystnadsplikter har företräde framför yttrande- och 
meddelarfriheten, medan andra tystnadsplikter som inte räknas upp får åsidosättas.47 

 
Inom den offentliga sektorn är tystnadsplikten för arbetstagarna helt undantaget från avtal 

som begränsar deras yttrandefrihet, det råder alltså offentlighet. För nämnda anställda gäller 

YGL och TF i full utsträckning, detta innebär att de anställda har rätt att kritisera sin 

arbetsplats i syfte att få bättre förutsättningar att arbeta i.48 

 

I korthet innebär kritikrätten för de privatanställda att de har rätt att delta i olika debatter som 

kan vara av allmänt intresse, om arbetstagaren uttrycker en åsikt i dessa debatter bör inte 

arbetsgivaren vidta någon åtgärd utan själv debattera i den aktuella frågan. På så vis kan 
arbetsgivaren förhindra och reparera eventuella skadliga effekter av debattinläggen.49 

3.4.1 Sekretesslagen 
Undantag från dessa friheter kräver stöd i lagen, dessa återfinns i SekrL, lagen är indispositiv 

(tvingande) och är uttömmande regler om tystnadsplikt inom den offentliga verksamheten. 

Inom den offentliga sektorn är tystnadsplikten helt undantagen avtal, istället så regleras 

tystnadsplikten genom offentligrättslig ordning.50 Det inträder en rättsföljd när en anställd har 

brutit mot angivna bestämmelser som i det aktuella fallet är rättsfaktum.51 

Dessa rättsfakta kan man således utläsa från SekrL  

Förbud att röja eller utnyttja sekretessbelagd uppgift gäller för myndighet där uppgiften är 
sekretessbelagd samt för person som på grund av anställning eller uppdrag hos myndigheten, på 
grund av tjänsteplikt eller på annan liknande grund för det allmännas räkning deltar eller har 
deltagit i myndighetens verksamhet och därvid har fått kännedom om uppgiften.52 

3.4.2 Policys för anställda 
Offentliga arbetsgivare har rätt att bestämma arbetsplatsens officiella ståndpunkt i de olika 

frågor som hänger samman med dennes verksamhet. Med anledning av detta kan den 

ansvariga chefen utfärda föreskrifter eller på annat sätt bestämma vem som får uttala sig 

eller/och vad som får sägas på hans vägnar. Det är dock viktigt att betona att det är av stor 

                                                
45 7 kap. 3§ p1 TF (1949:105) 
46 7 kap. 3§ p2 TF (1949:105) 
47 Ds 2001:9, Yttrandefrihet för privatanställda, Sid. 19 
48 Se kap. 3.7 om kritikrätt 
49 AD 1994:79 
50 Fahlbeck 2004  Sid. 112 
51 Strömholm, Allmän rättslära – En första introduktion, 6:e upplagan. 1988 46-48 ff. 
52 6§ Sekretesslagen (1980:100)  
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vikt att yttrandefrihetsreglerna utformas på ett sådant sätt att det klart framgår att man inte 

hindrar arbetstagarna från att uttrycka privata åsikter – inte ens i politiska frågor.53 

3.4.3 Lagen om skydd för företagshemligheter 
Lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter (FHL) skall enligt dess motiv innebära 

begränsningar av avtalsfriheten (dvs. avtala om tystnadsplikt). Motiven tar sikte på att brott 

och allvarliga missförhållanden skall falla utanför ramarna för lagens tillämpningsområde.54  

I 2 § FHL specificeras det tydligare av vad lagen omfattar, lagen gäller endast obehöriga 

angrepp på företagshemligheter. Som ett obehörigt angrepp anses inte att någon anskaffar, 

utnyttjar eller röjer en företagshemlighet hos en näringsidkare för att offentliggöra eller inför 

en myndighet eller annat behörigt myndighet avslöja något som skäligen kan misstänkas 

utgöra brott, på vilket fängelse kan följa, eller som kan anses utgöra annat allvarligt 

missförhållande i näringsidkarens rörelse. Som ett obehörigt angrepp anses inte heller att 

någon utnyttjar eller röjer en företagshemlighet som han eller någon före honom har fått del 

av i god tro. Avsikten med dess formulering är således att privatanställda oavsett vad de har 

skrivit på för avtal med skall deras arbetsgivare kunna ha rätt att avslöja missfärhållanden 

eller brott som förekommit på den aktuella arbetsplatsen för massmediarepresentanter. 

3.5 Europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna samt de 
grundläggande friheterna  
Europakonventionen (1994:1219) ratificerades av Sverige år 1953 och införlivades i  

svensk lag genom EU-inträdet den 1 januari 1995. Europakonventionen är en konvention som 

Sverige inkorporerat, det vill säga att man har flyttat över innehållet i den till nationell lag 

utan några ändringar, således är den direkt tillämplig och lagen verkar som gällande rätt. 

Riksdagen ansåg att det inte behövdes göra några ändringar i och med att det fanns en 

harmoni i reglerna mellan de olika bestämmelserna.55  

 

Många av de rättigheter som Europakonventionen inbegriper återfinns också i ett flertal andra 

konventioner. Generellt kan man säga att om en annan konvention eller nationell rätt har ett 

starkare skydd än det som återfinns i Europakonventionen så är det den konventionen som 

gäller i det aktuella fallet, således innebär det att i de fall den nationella rätten ger ett sämre 

skydd skall Europakonventionen i stället gälla.56 Sedan Sverige inkorporerade 

Europakonventionen 1995 finns det sedermera två regelsystem.57 Bägge systemen har vid 

jämförelse relativt gemensamma skydd för fri- och rättigheter, där den svenska grundlagen 

stundtals har ett mer vidsträckt skydd än Europakonventionen och stundtals har 

Europakonventionen bättre skydd än den svenska grundlagen. Ur den enskildes perspektiv 

innebär det att medborgaren är berättigad till både det skydd som grundlagen och 

                                                
53 JO 1995/96  sid. 454 
54 LU 1988/89:30 sid. 22 och LU 1989/90:37 sid. 23 f. 
55 Prop. 1993/94: 117, Inkorporering av Europakonventionen och andra fri och rättighetsfrågor, Sid. 32 f. 
Westregård, integritetsfrågor i arbetslivet, 2002 Sid. 280 
56 Fisher, Mänskliga rättigheter – en introduktion. Sid. 44, 2001. 
57 Europakonventionen och 2 kap Regeringsformen (1974:152) 
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Europakonventionen ger i praktiken innebär det att individen kan därmed åberopa den regel 

som för stunden ger denne starkast skydd.58 

 

3.6 Artikel 10 i Europakonventionen  
Som jag har skrivit tidigare så gäller endast bestämmelserna i yttrande och 

informationsfriheten i RF det allmänna det vill säga, bestämmelserna gäller inte förhållandet 

mellan privat anställda och deras arbetsgivare.59 Det finns dock bestämmelser angående 

yttrandefrihet även i Europakonventionen som rör civilrätten. Artikel 10 i konventionen lyder 

enligt följande: 

 
1. 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. Denna artikel hindrar inte en stat att kräva tillstånd för radio-, televisions- eller 
biografföretag.  

 
2. Eftersom utövandet av de nämnda friheterna medför ansvar och skyldigheter, får det underkastas 

sådana formföreskrifter, villkor, inskränkningar eller straffpåföljder som är föreskrivna i lag och 
som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till statens säkerhet, till den 
territoriella integriteten eller den allmänna säkerheten, till förebyggande av oordning eller brott, 
till skydd för hälsa eller moral eller för annans goda namn och rykte eller rättigheter, för att 
förhindra att förtroliga underrättelser sprids eller för att upprätthålla domstolars auktoritet och 
opartiskhet.  

 
Europakonventionen tar i första hand sikte på det allmännas förhållande till det enskilda. Det 

står även klart att det allmänna även i egenskap i arbetsgivare har en direkt skyldighet att 

respektera rätten till yttrandefrihet enligt artikel 10 och dessa bestämmelser skall gälla oavsett 

om förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare präglas av offentlig eller civilrätt.60 

 
Genom Europadomstolens praxis står det klart att vissa artiklar i konventionen kan ha 

betydelse för förhållandet mellan enskilda, om inte annat i den meningen att de aktuella 

artiklarna anses innefatta en positiv skyldighet för konventionsstaterna att de i vissa fall skall 

skydda enskildas utövande av yttrandefriheterna och friheterna mot angrepp också från andra 

enskilda. Den aktuella frågan är här om artikel 10 innefattar en positiv skyldighet att för 

Sverige att skydda rätten till yttrandefrihet mot angrepp till enskilda. Denna fråga har berörts i 

ett mål i AD, mål AD 1997:57, där frågan gällde om det förelåg en saklig grund för 

uppsägning av tre ambulansförare. Dessa arbetstagare hade enligt arbetsgivaren bland annat 

agerat illojalt genom att göra en anmälan till en tillsynsmyndighet. Arbetsdomstolen uttalade 

följande i domskälet angående artikel 10: 

 
I artikel 10 i konventionen föreskrivs att envar skall äga rätt till yttrandefrihet. Denna rätt anges 

innefatta åsiktsfrihet samt frihet att mottaga och sprida uppgifter och tankar utan inblandning av 

offentlig myndighet, eller som det brukar uttryckas det allmänna, inte enligt huvudregeln skall 

begränsa yttrandefriheten. Något sådant är det ju inte fråga om i detta mål. Det är också det 

                                                
58 Prop. 1993/94:117, Sid. 39 
59 Se kapitel 3.2 2 st. 
60 DS 2001:9 Sid. 22-23 
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allmännas kränkningar av yttrandefriheten som berörs i de domar rörande artikel 10 som 
meddelats av den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Arbetsdomstolen kan mot 

den bakgrunden inte finna att artikel 10 i konventionen skall tillmätas betydelse i detta mål som 

rör förhållandet mellan arbetstagare och deras arbetsgivare, ett privat bolag. 

 

I domskälen kan man uttyda att artikel 10 inte hade någon betydelse för förhållandet trots att 

det parterna var verksamma i den privata sektorn. Värt att notera att det inte diskuterades att 

verksamheten tidigare hade bedrivits av det allmänna och nu drevs på entreprenad för det 

allmännas förfogande. Dessa förutsättningar hade eventuellt kunnat medföra att det ur 

Europakonventionens synsätt hade varit fråga om förhållandet mellan det enskilda i form av 

arbetstagare och det allmänna i form av arbetsgivare.61 

3.7 Kritikrätten 
Med kritikrätt menar man att de anställda har rätt att kritisera arbetsgivaren och förhållanden 

som bland annat arbetsmiljö, offentligt i press och andra medier.62 Det finns ingen lag eller 

avtalsbestämmelser som reglerar frågan om arbetstagarens möjligheter att öppet kritisera sin 

arbetsgivare. Rätten att kritisera sin arbetsgivare har i stället vuxit fram genom 

arbetsdomstolens rättspraxis och således är den numer väl förankrad i rättsordningen.63 

 

3.7.1 Syfte med kritikrätt  
Trots att det inte finns några generella regler eller bestämmelser som reglerar kritikrätten som 

de anställda har rätt till, har AD uttalat sig om detta: 

 
utgångspunkten måste vara att arbetstagaren /…/ har en vidsträckt rätt att kritisera och ifrågasätta 
arbetsgivarens handlande. Detta följer redan av den medborgerliga yttrandefriheten, en av 
grundprinciperna för vårt rättssystem  64 

 
Inom kritikrätten finns det begränsningar, dessa utgör ett undantag från tystnadsplikten, som 

utgör bestämmelser när man kan tillämpa den gentemot arbetsgivaren. Den första av de två 

begränsningarna är att arbetstagaren måste påtala arbetsgivaren de olika missförhållandena på 

arbetsplatsen.65 Den andra begränsningen som kritikrätten innehåller är att arbetstagaren inte 

får ägna sig åt allvarliga kränkningar och andra osanna beskyllningar gentemot 

arbetsgivaren.66 Genom rättspraxis kan man uttyda att anställningsavtalet i sig inte utgör 

någon inskränkning för en arbetstagare att hos en behörig myndighet kritisera 

missförhållanden som råder på arbetsplatsen. Kritikrätten är enligt ett flertal AD-domar en 

viktig förutsättning för goda arbetsförhållanden, ett gott arbetsresultat och en effektiv facklig 

verksamhet.67 

  

                                                
61 DS 2001:9 23-24 
62 AD 1986:95, AD 1982:110, AD 1982:159, AD 1987:65, AD 1982:39 
63 Ast. 
64 AD 1997:57 
65 Fahlbeck 2004, Sid. 117. 
66 Ff. Sid. 118 
67 AD 1982:110, AD 1994:79 och AD 1997:57 
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I AD 1994:79 så dömde ledamöterna efter ett flertal olika rekvisit, där kan man tydligt se att 

AD tolkar enligt en teleologisk metod, dvs. att ledamöterna tittar vilken avsikt man hade med 

sina handlingar.68  

 
Tvisten i målet gällde huruvida avstängning och uppsägning av en arbetstagare på ett pappersbruk, 
varit sakligt grundad. Enligt arbetsgivaren hade arbetstagaren åsidosatt sin tystnadsplikt och 
överskridit sin kritikrätt. Enligt arbetsgivaren hade han handlat illojalt i anställningsförfarandet 
genom att exempelvis kritisera bolaget vid ett flertal tillfällen. Han hade dessförinnan även tagit 
upp frågan, angående beredskap vid kärnkraftsolycka, med arbetsledningen vid ett flertal tillfällen 
utan att få något förklarande svar. Domstolen konstaterade för att man skall kunna tala om brott 
mot tystnadsplikt i fall då denna följer av ett anställningsavtal på den privata sektorn, torde det 
krävas att det är fråga om avslöjande av sådana uppgifter som det ligger i arbetsgivarens intresse 
att de inte skall spridas. Den grundläggande synpunkten bakom lojalitetskravet har beskrivits så att 
arbetstagaren inte får skada arbetsgivaren. Avslöjande av uppgifter vilka är ägnade att skada 
arbetsgivaren kan i enlighet därmed betecknas som ett brott mot en inte uttryckligen reglerad 
tystnadsplikt. Omvänt sett borde gälla att ett avslöjande av uppgifter som inte är ägnat att skada 
arbetsgivaren inte kan betecknas som ett brott mot denna. Domstolen fann att arbetstagaren brutit 
mot tystnadsplikten i och med sitt handlande då uppgifterna var avsedda enbart för anställda inom 
företaget. När det gällde att avgöra huruvida orsak för uppsägning förelåg beaktade dock 
Arbetsdomstolen att händelsen låg flera år tillbaka i tiden och att det var av särskilt intresse att 
arbetstagaren, sedan arbetsgivaren påtalat det olämpliga i hans handlande, tagit till sig denna kritik 
och inte senare publicerat eller på annat sätt avslöjat uppgifter av det slaget. Med hänsyn till dessa 
omständigheter tillmättes detta handlande inte någon större betydelse vid bedömningen av 
uppsägningsfrågan.  
 
Arbetstagaren hade också yttrat sig kritiskt mot bolaget i kommunfullmäktige samt i en insändare i 
en tidning. Vid bedömningen av detta fäste arbetsdomstolen vikt vid att arbetstagaren visserligen 
inte personligen tagit upp den aktuella frågan med företagsledningen men eftersom hans fackliga 
organisation hade gjort detta framstod det under alla omständigheter inte nödvändigt att kräva av 
honom att han skulle ta upp denna kritik internt i bolaget samt att arbetstagaren inte hade något 
direkt syfte att skada bolaget. Mot bakgrund av dessa omständigheter fann domstolen inte att 
arbetstagaren i kommunfullmäktige överskridit sin rätt att kritisera arbetsgivaren. Arbetstagaren 
fick del känsliga uppgifter i sin anställning och publicerade dessa. Syftet med detta var inte att 
skada bolaget eller ge konkurrenter information om verksamheten. Utlämnandet av uppgifter 
framstod mot denna bakgrund inte som ett brott mot tystnadsplikten.  
Uppsägningen av arbetstagaren förklarades av domstolen ogiltig.69 

 

3.7.2 Kritikrättens olika beståndsdelar  
För att AD skall kunna göra en korrekt bedömning om arbetstagaren har rätt att tillämpa 
kritikrätten gör domstolen en helhetsbedömning, de olika beståndsdelarna som domstolen 

undersöker är syftet med arbetstagarens agerande, arbetstagarens befattning och dess 

uppdrag, bakgrunden till arbetstagarens agerande, godtagbart skäl för arbetstagarens 

handlande samt samspelet mellan arbetstagare och arbetsgivare.70 

3.7.2.1 Arbetstagarens agerande 

En omständighet som är avgörande för att ledamöterna i AD skall kunna avgöra om 

kritikrätten är befogad är som jag tidigare nämnt, syftet med arbetstagarens agerande. Enligt 

AD 1986:95 så kan man läsa följande ur domskälet 

 

                                                
68 Strömholm 1988 Sid. 83 ff. 
69 AD 1994:79 
70 AD 1986:95, AD 1982:110, AD 1982:159, AD 1987:65, AD 1982:39 
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Arbetstagarnas anmälan till länsstyrelsen gjordes kort efter den lokala förhandlingen den 20 
augusti 1985, vid vilken de fått klart för sig att bolaget ansåg att det var aktuellt att säga upp dem 
på grund av arbetsbrist i samband med den planerade omorganisationen av verksamheten vid 
hotellet. Anmälan jämte deras efterföljande skrivelse den 25 september 1985 avsåg förhållanden 
som de uppenbarligen till stor del måste ha ansett föreligga sedan en längre tid tillbaka. 
Såvitt framgått av utredningen har de inte före sin anmälan på försvarligt sätt sökt komma tillrätta 
med de missförhållanden, som de sålunda ansett sig kunna iaktta, genom kontakter med 
arbetsledningen eller någon annan företrädare för bolaget som sådant eller som arbetsgivare. Det 
har inte heller framkommit att de före anmälan på allvar sökt rådgöra med andra arbetstagare vid 
hotellet, något som borde ha varit naturligt om de, såsom de uppgett, handlat främst av omtanke 
om arbetsplatsen och de anställda. Såväl i sin anmälan som i sin skrivelse den 25 september 1985 
har de gått till allvarligt angrepp mot bolaget. 
 

Arbetsdomstolen kom fram till att arbetstagarnas syfte var att försvåra för den fortsatta 

verksamheten. Vidare så påtalade man inte heller de påstådda tvisterna för arbetsgivaren innan 

man gjorde en anmälan till de aktuella myndigheterna. I samma mål hade även AD möjligheten 

att undersöka om ytterligare en arbetstagare har varit illojal mot arbetsgivaren i samband med 

en hotellinspektion. 

 
Även om det kan synas anmärkningsvärt att han, såsom han beskrivit händelsen, utan eftertanke i 
första hand råkade välja ut enbart nycklar till sämre rum i hotellet kan arbetsgivarparterna således 
inte anses ha styrkt sitt påstående att arbetstagaren vid tillfället handlat i avsikt att skada bolaget 
och därmed förfarit illojalt mot detta. 
 

Utifrån domskälen ovan kan man läsa att AD inte kunde styrka att arbetstagaren vid det 

aktuella tillfället hade handlat med avsikt att skada arbetsgivaren och därmed agerat 

illojalt mot denne, således så måste det finnas ett syfte att skada arbetsgivaren för att ett 

visst handlande skall benämnas som illojalt. 

 

3.7.2.2 Arbetstagarens befattning och dess uppdrag 

Den viktigaste omständigheten när AD gör en samlad bedömning för att bedöma om 

kritikrätten är befogad eller ej är vilken anställning arbetstagen har i organisationen. I AD 

1982:110 uttalade domstolen att ju högre befattning en arbetstagare har, desto högre krav på 

lojalitet har dess arbetsgivare rätt att ställa.   
 
Naturligtvis finns det dock begränsningar i arbetstagarens rätt att framföra kritik. Gränsen för vad 
arbetsgivaren är skyldig att tåla får bestämmas med utgångspunkt bland annat i vilken ställning 
arbetstagaren intar hos arbetsgivaren. Ju högre befattning en arbetstagare har desto större krav på 
visad lojalitet får nämligen enligt domstolens mening en arbetsgivare anses ha rätt att ställa. Själva 
lojalitetskravet får anses vara inrymt i arbetstagarens anställningsavtal. När det gäller arbetstagare 
på högre befattningar inom ett företag får dessa således anses vara underkastade vissa 
begränsningar i fråga om rätten att kritisera åtgärder och beslut av företagsledningen. 

 

3.7.2.3 Bakgrunden till arbetstagarens agerande 

Desto allvarligare missförhållanden det råder på arbetsplatsen, ju större frihet har 

arbetstagaren att handla oförhindrad av hänsyn till arbetsgivaren. Arbetsdomstolen tar även 

hänsyn till det aktuella handlandet baserat på bakgrunden till den aktuella gärningen. Om en 
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arbetstagare öppet kritiserar sin arbetsgivare, utan ha grund för anklagelserna kan det enligt 

AD vara en så viktig omständighet att en åtgärd från arbetsgivaren mot arbetstagaren anses 

vara befogad. Detta kan uttolkas genom domskälet till AD 1982:159 

Arbetstagaren tog kontakt med styrelsens ordförande respektive tidigare ordförande för att få 
erforderlig hjälp men fick, enligt egen utsago, inte det stöd som hon ansåg sig böra få. Hon frågade 
därför några arbetskamrater om de ville underteckna den av henne upprättade skrivelsen till 
styrelsen den 1 maj 1982. Enligt arbetsdomstolen kan det mot bakgrund av det anförda vara 
förståeligt att H tog kontakt med de båda styrelserepresentanterna men det kan knappast ha varit 
motiverat att sedan i en skrivelse kräva styrelsens avgång. Förfarandet kan dock inte under 
förevarande förhållanden betraktas som illojalt.  

3.7.2.4 Godtagbart skäl för arbetstagarens handlande 

Arbetsdomstolen har i flertal gånger tagit i beaktande huruvida arbetstagarens beteende kan 

ursäktas på ett eller annat sätt även om vederbörandes uppträdande har varit olämpligt. Denna 

omständighet, kan vid av andra omständigheter i samma mål få en avgörande roll och således 

avgöra om arbetstagarens handlande faller inom kritikrättens ramar eller ej.71  

 
Utgångspunkten vid en rättslig bedömning av uttalanden av det aktuella slaget är att parterna på 
arbetsmarknaden har en vidsträckt yttrandefrihet i förhållande till varandra. En facklig företrädare 
har rätt att ge uttryck också för frän kritik mot arbetsgivaren och dennes företrädare, och denne har 
på motsvarande sätt rätt att kritisera den fackliga organisationen. Man kan visserligen ifrågasätta 
det lämpliga i arbetstagarens ordval. Det har emellertid inte framkommit annat än att det vid 
samtliga tillfällen varit fråga om uttalanden som fällts i hastigt mod i en spänd situation där 
arbetsgivarens och arbetstagarnas ståndpunkter i en viss fråga stått mot varandra. Arbetsdomstolen 
kan därför inte finna att någon allvarligare kritik kan riktas mot arbetstagaren i det nu behandlade 
hänseendet.72 

 
I ovan domskäl kan man uttyda att Arbetstagarens ordval vid kritiserandet av sin arbetsgivare 

förvisso ifrågasattes av domstolen, men arbetsdomstolens ledamöter ansåg ändå att det bara 

varit fråga om uttalanden som fällts i hastigt mod i en spänd situation. Således kan man 

uttolka att det finns ett visst utrymme för godtagbara ursäkter inom ramen för kritikrätten. 

3.7.2.5 Samspelet mellan arbetstagare och arbetsgivare 
Genom rättspraxis kan tolkas att AD kräver att arbetstagare och arbetsgivare skall samråda med 

varandra och försöka lösa eventuella problem tillsammans innan andra åtgärder vidtas. Parterna 

skall enligt domstolen vara samarbetsvilliga för att det nödvändiga samarbetet mellan dem skall 

kunna fortgå. Vidare tar även ledamöterna hänsyn till hur bägge parterna har agerat tillsammans 

för att lösa tvisten innan den hamnade hos AD, andra faktorer som ledamöterna i domstolen väger 

in är om arbetsgivaren har haft orsak att agera mot arbetstagaren.73 

 
Noteras bör också att personalen hade inbjudit bolagsledningen till det mötet. Med hänsyn till 

dessa omständigheter kan det enligt arbetsdomstolens mening inte sägas att anmälan till 

myndigheten gjorts utan att man först försökt att genom direkta kontakter med arbetsgivaren få till 

stånd rättelse. Det kan visserligen sägas att personalen kunde ha gjort mer för att göra bolagets 

ledning uppmärksam på sitt missnöje, t.ex. genom att låta de berörda fackliga organisationerna 

                                                
71 DS 2002:56 Sid. 319 f. 
72 AD 1987:65 
73 Ds 2002:56 Sid. 320.   
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påkalla förhandlingar med bolaget. Å andra sidan gjorde bolagsledningen inget för att förbättra 
förhållandet till personalen trots att ledningen måste ha varit medveten om att personalen var 

missnöjd med förhållandena. Utredningen ger inte något belägg för bolagets påstående att syftet 

med anmälan till myndigheten skulle ha varit att skada bolaget.74 

 

 

I domskälen till AD 1997:57 så framgår det väldigt tydligt att arbetstagaren skall ta kontakt 

med ansvariga för att reda ut missförhållanden på arbetsplatsen.75 
 

Samtidigt står det klart att arbetstagaren innan uppsägningarna skedde endast uttalade sig i 
begränsad omfattning och att hon i vart fall inte då gjort några uttalanden som varit felaktiga eller 
överdrivna. Med hänsyn härtill framstår även bolagets åtgärder att varna och säga upp henne som 
överdrivna. Det borde ha kunnat redas ut mellan å ena sidan vederbörande och hennes 
organisation och å andra sidan arbetsgivarsidan att hon och bolagsledningen hade ett gemensamt 
ansvar för att deras relationer blev så dåliga som de slutligen blev. Hade parterna förfarit på ett 
sådant sätt borde ett fortsatt samarbete mellan arbetstagaren och bolagsledningen ha varit möjligt. 
76 
 

 

                                                
74 AD 1997:57 
75Se även följande AD 1991:106, AD 1983:46.   
76 AD 1997:57 
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4. Analys 

________________________________________________________________________  

Yttrandefriheten är en lagstadgad frihet, således kan en arbetstagare som är anställd 
offentligt aldrig bli aktuell för uppsägning när vederbörande har utnyttjat sina 

rättigheter enligt gällande rätt. 

Kritkikrätten är således även den en rättighet som innebär att arbetstagaren har rätt att 

kritisera sin arbetsgivare i syfte att få till bättre förutsättningar på arbetsplatsen. I och 

med att rätten att kritisera sin arbetsgivare har vuxit fram ur rättspraxis finns det en del 

begränsningar i denna, bland annat får inte kritikens syfte vara syfte riktat mot 

arbetsgivaren i syfte att skada dess verksamhet eller drift. 

________________________________________________________________________  

 

4.1 Generella synpunkter  

I december 1906 så kom ett avtal till stånd mellan arbetsmarkandens största aktörer, 

nämligen SAF (Numer svenskt näringsliv) och LO, denna kompromiss ligger till grund 

för hela den svenska arbetsmarknaden. I korthet går den ut på att arbetsgivaren kan 

förfoga över sin personal genom ett relativt fritt förfarande, det vill säga går ut 

arbetsgivaren ut med information att det är arbetsbrist är det som gäller, inget annat. De 

offentligt anställda arbetstagarnas yttrandefrihetsskydd är väldigt omfattande, dock så 

omfattas även yttrandefriheten av ett flertal regler, exempel på dessa regler är 

bestämmelser som omfattas av kritikrätten.77 Det står dock klart att arbetstagaren har 

rätt till att ifrågasätta sin arbetsgivare. 

 

Frågan huruvida yttrandefriheten är saklig grund för uppsägning beror på omständigheterna. 

AD gör en teleologisk tolkning och gör en bedömning från fall till fall.  Det framstår klart i 

alla fall att både offentligt och privatanställda nyttja sin yttrandefrihet i syfte att få bättre 
arbetsvillkor.  

 
klart att utgångspunkten måste vara att arbetstagaren /…/ har en vidsträckt rätt att kritisera och 
ifrågasätta arbetsgivarens handlande. Detta följer redan av den medborgerliga yttrandefriheten, en 
av grundprinciperna för vårt rättssystem. 78 

 
Frågan om sakligt grund för uppsägning är svårtolkad, framför allt av två anledningar. Den 

första anledningen är att lagstiftaren har med avsikt valt att inte redogöra vad saklig grund är i 

motiven till LAS.79 Således får man anledning att studera rättspraxis, i denna så framkommer 

det att grov misskötsel det vill säga att arbetstagaren inte har uppfyllt sina åtaganden mot sin 

arbetsgivare och till en följd av detta så görs bedömningen att det inte går att behålla 

vederbörande i ett framtida anställningsförhållande.  

 

                                                
77 Se kapitel 3.8.1 om kritikrätt  
78 AD 1997:57 
79 Prop. 1973:129 
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Den andra anledningen består av att kritikrätten är en del av arbetstagarnas yttrandefrihet.80 

Ett rekvisit har dock fastställts, yttrandefriheten skall användas restriktivt, om AD gör en 

bedömning av den samlade situationen och kommer fram till att yttrandefriheten inte har 

använts i avsedda syften kan den ligga till grund för uppsägning inom den offentliga sektorn.   

Med saklig grund avses att arbetstagaren har misskött sig, så grovt att det anses vara ohållbart 

för arbetsgivaren låta vederbörande arbeta kvar.81 Det är viktigt att framhäva att arbetsgivaren 

inte har något ansvar för att undersöka eventuella omplaceringsmöjligheter för den anställda 

när dessa förhållanden föreligger. Exempel på sådan misskötsamhet kan man uttyda i 

domskälen i AD 1992:68 där ledamöterna konstaterade att arbetstagaren skapade störningar i 

produktion i form av att personal sade upp sig för att de inte kunde arbeta tillsammans med 

vederbörande, vidare kan man också konstatera att detta är ett tydligt exempel på hur en 

arbetstagares handlingar kan leda till ekonomisk skada för arbetsgivaren. Andra tvister som 

AD har haft möjlighet att pröva är ett mål som handlar om att arbetstagaren har skickat in en 

anmälan till en tillsynsmyndighet, ledamöterna i AD kom fram till att arbetstagaren syfte med 

handlingen var att försvåra för den fortsatta driften av organisationen.82 I AD 1997:57 så 

fastslog ledamöterna att det är var och ens arbetstagares rätt att kritisera och ifrågasätta sin 
arbetsgivares handlande. I realiteten anser jag att det inte är så enkelt, reglerna kring 

yttrandefriheten är ett flertal och de framgår inte så klart i de rättsregler som finns tillgängliga 

för medborgarna. 

 
4.2 Är yttrandefrihet en saklig grund för uppsägning? 
Enligt regeringsformen är alla svenska medborgare garanterade en yttrandefrihet i både 

radio och television, samt andra motsvarande medier. Detta innebär att medborgarna, 
det vill säga även arbetstagare har rätt till personliga åsikter och tankar. 

Yttrandefriheten och dess regler gäller endast det allmänna, det vill säga arbetstagare 

som är offentligt anställda hos staten och dess förvaltningar i form av myndigheter.83 

Man skall ha i åtanke att det inte finns någon lag utan ett undantag. Detta innebär att 

AD har prövat ett flertal olika tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare, för att 

klargöra vart gränserna går för illojalt beteende hos arbetstagaren. Dessa tvister gäller 

kritikrätten som är en form av yttrandefrihet som anställda har. Varje situation är unik 

och ledamöterna i AD gör en teleologisk bedömning i varje enskild tvist.84 

Utgångspunkten har AD fastställt genom följande AD 1997:57 att utgångspunkten 

måste vara att arbetstagaren har en rätt att ifrågasätta och kritisera arbetsgivarens 

handlande, denna rättighet följer av den medborgerliga rättigheten. Kritikrätten som är 

en del av yttrandefriheten regleras av ett flertal kriterier, dessa är syftet med 

arbetstagarens agerande, arbetstagarens befattning och dess uppdrag, bakgrunden till 

arbetstagarens agerande, godtagbar ursäkt för arbetstagarens handlande samt 

                                                
80 Se kapitel 3.6 om kritikrätt 
81 AD 1992:68 
82 AD 1986:95 
83 Källström, K & Malmberg, J. 2006 Sid. 249 
84 AD 1994:79, se även AD 1987:65, AD 1982:39 
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samspelet mellan arbetstagare och arbetsgivare. 85  Meningen med dessa rekvisit är att 

man skall använda dem i form av en alternativ tillämpning, man behöver alltså inte 

tillämpa alla villkor i samma tvist som AD behandlar. 

4.3 En granskning av kritikrätten 
När arbetstagarna blir föremål för en tvist som handlar om de har varit illojala eller om de helt 

har nyttjat sina rättigheter i enlighet med Sveriges konstitutionella skydd är 

Standardförfarandet bland ledamöterna i AD att de gör en bedömning vad arbetstagaren ville 

uppnå med sin handling.86  När AD bedömer om arbetstagarens handling var skälig eller ej, så 

avgör ledamöterna det genom att avgöra varför vederbörande gjorde den här handlingen. 

Kommer ledamöterna fram till att syftet var att skada organisationen, eller att hindra den från 

att bedriva fortsatt verksamhet så anses inte syftet vara skäligt och falla inom ramarna för 

kritikrätten.87  

 

Arbetstagarens möjlighet att tillämpa sina rättigheter enligt grundlagen, inskränks desto mer 
information vederbörande tar emot. I de fall arbetstagarna använder informationen som de har 

tagit emot i yrkesrollen och publicerar den i media är det saklig grund för uppsägning, i och 

med att det anses vara illojalt handlande mot arbetsgivaren.88 Andra faktorer som är 

avgörande när AD beslutar om kritikrätten är befogad eller ej av arbetstagaren, är att 

ledamöterna avgör om missförhållandena på den aktuella arbetsplatsen motiveras av 

handlingen. Desto mer missförhållanden, desto mer generös tolkning görs av reglerna för 

kritikrätten.89 Även om arbetsdomstolen har funnit att arbetstagarens handlingar har varit 

högst opassande, finns det ett visst utrymme för domstolen att ta hänsyn till anda 

omständigheter som ”mildrar” den faktiska situationen. Ett exempel på detta är AD 1987:65, 

där man kan läsa i domskälen 

 
Det har emellertid inte framkommit annat än att det vid samtliga tillfällen varit fråga om 
uttalanden som fällts i hastigt mod i en spänd situation där arbetsgivarens och arbetstagarnas 
ståndpunkter i en viss fråga stått mot varandra. Arbetsdomstolen kan därför inte finna att någon 
allvarligare kritik kan riktas mot arbetstagaren i det nu behandlade hänseendet.90 

 
Domstolen tyckte förvisso att uttalandet var opassande, dock så ansåg man även att 

arbetstagaren var i en väldigt pressad situation som man var tvungen att väga in i 

bedömningen. Det framgår enligt ovan att AD tar hänsyn till olika situationer, ledamöterna 

skapar en bedömning genom en telelogisk tolkningsmetod. Studerar man domskälen till AD 

1987:65 mera ingående så framgår det inte någon information om de aktuella omständigheter 

om vad en pressad situation är, bara att ledamöterna har tagit hänsyn till den i sin bedömning. 

Jag anser att det en är en svaghet och det hjälper inte till att bygga upp en svag rättspraxis 

kring en komplicerad rättighet, en rättighet som många vet att de har men de vet inte hur den 
                                                
85 AD 1986:95, AD 1982:110, AD 1982:159, AD 1987:65, AD 1982:39 
86 AD 1994:79 
87 AD 1986:95 
88 AD 1982:110 
89 AD 1982:59 
90 AD 1987:65 
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skall användas korrekt. Arbetstagare och arbetsgivare skall samråda med varandra och 

försöka lösa eventuella problem tillsammans innan andra åtgärder vidtas såsom förhandling i 

AD. Ledamöterna lägger stor vikt vid detta rekvisit när domstolen gör den samlande 

bedömningen huruvida det föreligger sakliga skäl för en uppsägning eller ej.91 

 

4.4 Saklig grund för uppsägning  
Genom rättspraxis kan man urskilja två typer av godtagbara skäl, det vill säga saklig grund för 

uppsägning. I denna analys kommer jag endast att redogöra för det ena skälet nämligen 
personliga skäl. Genom rättspraxis kan man uttyda att resonemanget kring personliga skäl 

skall föras i tre steg. Dessa är misskötsel, medveten och skada. Jag kommer att redogöra för 

dessa i den löpande texten. Till att börja med så ses misskötsamhet som en sammanfattande 

benämning på ett flertal olika situationer där arbetstagaren åsidosätter sina skyldigheter eller 

genom slarv bryter mot de bestämmelser som finns reglerade i anställningsavtalet. Frågan om 

uppsägning skall avgöras med ledning av de slutsatser som arbetstagarens lämplighet som den 

aktuella förseelsen ger upphov till. Därför så väger AD in andra omständigheter som 

exempelvis anställningstiden, om arbetstagaren har misskött sig tidigare eller att den aktuella 

gärningen endast inträffade som en engångsföreteelse från den anställdes sida.  En stor 

anledning till att bestämmelserna är utformade på detta viset är att den som har varit anställd 

en kort tid inte skall kunna göra ett anspråk på samma anställningstrygghet som en anställd 

som har en flerårig anställning tillryggalagd. Utöver misskötsel som rekvisit skall även 

arbetstagaren vara medveten att vederbörande har brutit mot sitt anställningsavtal och riskerar 

att bli uppsagd som en direkt konsekvens av detta.  Det tredje rekvisitet innebär att 

arbetstagarens misskötsamhet skall ha medfört en skada för arbetsgivaren, rekvisitet 

inbegriper även ekonomisk skada. Begreppet ekonomisk skada behöver nödvändigtvis inte 
betyda en förlust av pengar, utan det kan likväl vara en förlorad tillit till en anställd.92 

 
4.5 Yttrandefriheten som en saklig grund för uppsägning 
Yttrandefriheten och kritikrätten som är del intar en central roll i svenska lagstiftningen, den 

utgör också en grundstomme i det offentligrättsliga förhållandet mellan arbetstagare och 

arbetsgivare. YGL kombinerat med TF fungerar som ett slags kontrollmedel som har till 

uppgift att se till att alla skattemedel förvaltas på ett korrekt sätt samt att förvaltningarna 

håller sig inom sina ramar för vad de skall göra. Om yttrandefrihetsgrundlagen var en saklig 

grund för uppsägning skulle ovan kontrollmedel inte fungera, detta innebär således att 

medborgarna inte skulle kunna kontrollera hur förvaltningen sköts. Bara blotta tanken på om 

yttrandefriheten var en saklig grund gör mig uppriktigt lite upprörd, med tanke på att det 

skulle luckra upp möjligheterna för arbetsgivarna att säga upp anställda på grund av deras 

politiska värderingar och övertygelser. Detta skall inte ligga till grund för en saklig 

uppsägning i och med att det inte påverkar arbetsprestationen. 

                                                
91 AD 1997:57 
92 Iseskog 2005 Sid. 97 ff. och Lunning 2005 Sid. 288 ff.   
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5. Slutsats  
_______________________________________________________________________  

Frågan om saklig grund för uppsägning är svårtolkad, den främsta anledningen till detta är att 
begreppet finns definierat i motiven till LAS. När ledamöterna i AD avgör om arbetstagaren 

har agerat inom ramen för yttrandefriheten väger domstolen in ett flertal olika variabler i 

bedömningen exempel på dessa är arbetstagarens befattning.  

_______________________________________________________________________  

 
Yttrandefriheten är en lagstadgad frihet, trots detta så finns det skyldigheter som arbetstagaren 

är tvungen att beakta innan vederbörande utnyttjar yttrandefriheten. Kritkikrätten är en del av 

yttrandefriheten. När AD avgör om kritikrätten är befogad eller ej så undersöker ledamöterna 

syftet med arbetstagarens agerande, arbetstagarens befattning och dess uppdrag, bakgrunden 

till arbetstagarens agerande, godtagbart skäl för arbetstagarens handlande samt samspelet 

mellan arbetstagare och arbetsgivare.
93

 Alla dessa faktorer spelar en avgörande roll när 

ledamöterna i AD skall avgöra om arbetstagaren har nyttjat sina rättigheter eller ej. 

I motiven till LAS så framgår det inte heller vad sakligt grund för uppsägning innebär, 

anledningen till detta är att lagstiftaren ansåg att det kunde variera beroende på vilken slags 

verksamhet som den anställda är verksam i. Dock finns det en omfattande rättspraxis inom 

detta område som fungerar som har en prejudicerande verkan. 

 

Frågan om huruvida yttrandefriheten är saklig grund för uppsägning är alldeles för komplex 

för att svara ja eller nej på, i och med att det finns ett flertal olika variabler som man måste ta 

hänsyn till.94 

                                                
93 AD 1986:95, AD 1982:110, AD 1982:159, AD 1987:65, AD 1982:39 
94 Se Kap. 3.7.2 om Kritikrättens olika beståndsdelar 
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