
 

 
 

Fakulteten för ekonomi, kommunikation & IT 
 
 
 
 
 

Elina Henriksson 
Jessica Karlsson 
Christina Ledin 

 

 
ARBETSTAGARENS YTTRANDEFRIHET & 

LOJALIETSPLIKT GENTEMOT 
ARBETSGIVAREN 

 
 

The Employees Freedom of Speech and Loyalty Towards 
the Employer 

 
 
 

Rättsvetenskap 
C-uppsats 15 Hp 

 
 

 
 
Termin: Ht 2007 
Handledare: Bengt Garpe 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad 
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 

Information@kau.se www.kau.se 



Sammanfattning 
I Sverige är yttrandefriheten grundlagsfäst och gäller för alla medborgare i landet. I 
förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare finns dock vissa skillnader och 
inskränkningar i rätten att fritt yttra sig. Den största skillnaden återfinns inom det 
privaträttsliga området där arbetstagaren har ett antal inskränkningar att ta hänsyn till 
innan denne kan yttra sig kritiskt mot arbetsgivaren. Då yttrandefriheten endast gäller 
i förhållande till det allmänna, finns ingen rättighet för arbetstagare på den privata 
arbetsmarknaden att kritisera arbetsgivaren på samma sätt som på den offentliga. 
Rätten inskränks genom lag, avtal och praxis för den privatanställde medan en sådan 
inskränkning är i princip förbjuden på den offentliga marknaden. Inom privat sektor 
har arbetstagare en viss möjlighet att genom den så kallade kritikrätten yttra sig om 
arbetsgivaren. Däremot är tillvägagångssättet för att framföra kritiken betydligt 
striktare reglerad än för offentligt anställda. 

Sedan Sverige gick med i EU 1995 gäller Europakonventionen som svensk lag och 
genom artikel 10 tillämpas regler gällande yttrandefrihet. Angående huruvida 
yttrandefrihet skall gälla även enskilda emellan har behandlats av Europadomstolen, i 
bland annat målet Bobo mot Spanien. Utgången av detta mål fick som resultat att 
Arbetsdomstolens tidigare tolkningar i frågan eventuellt kan ifrågasättas.     

Arbetstagare, både på den offentliga och på den privata arbetsmarknaden, är skyldig 
att vara lojal mot arbetsgivaren. Detta innebär i korta drag att arbetstagaren ska sätta 
arbetsgivarens intressen före sina egna och undvika lägen där pliktkollision kan 
uppstå. I de fall arbetstagaren åsidosätter sin lojalitetsplikt kan vissa åtgärder vidtas, i 
yttersta fall uppsägning eller avskedande. Det skall dock noteras att lojalitetsplikten 
inte finns definierad i någon lag eller i praxis och att domstolen i fall gällande brott 
mot denna i stor utsträckning tar hänsyn till vilka omständigheter som förelegat. Som 
en del av lojalitetsplikten finns en skyldighet för arbetstagaren att iaktta 
tystnadsplikt. Denna regleras på olika sätt beroende på om anställningen ligger inom 
offentlig eller privat sektor. Inom privat sektor är det exempelvis tillåtet att begränsa 
arbetstagarens yttrandefrihet genom avtal, medan det på offentlig sektor endast får 
ske genom lagstiftning. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka gällande rätt samt att söka utröna 
skillnader mellan offentlig och privat sektor i frågor gällande arbetstagares 
yttrandefrihet och lojalitetsplikt. Även vad som innefattas i dessa begrepp kommer 
undersökas. För att studera begreppen har lag, förarbeten, praxis, kollektivavtal samt 
doktrin använts. 

 Av undersökningen kan utläsas att offentliganställdas rättigheter gentemot 
arbetsgivaren är mer utbredd än för privatanställda både gällande yttrandefrihet och 
lojalitetsplikt. Dock är frågan om yttrandefrihetens tillämpbarhet i privat verksamhet, 
oavsett om den är offentligt finansierad eller ej, fortfarande inte löst. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 
I Sverige har vi ett långtgående skydd gällande varje individs rätt att fritt uttrycka sig 
i tal och skrift.1 Denna rättighet är betydligt mer utbredd idag än den tidigare varit. 
För arbetstagare har detta avspeglat sig mest genom tillkomsten av 
medbestämmandelagen (SFS 1976:580; MBL) och anställningsskyddslagen (SFS 
1982:80; LAS) då arbetsgivarens rätt att fritt säga upp och avskeda sina anställda 
formellt inskränktes. Arbetstagaren kunde i och med införandet inte längre bli 
uppsagd eller avskedad på grund av kritiska uttalanden utan att arbetsgivaren kunde 
motivera beslutet med saklig grund. Detta skydd förstärktes ytterligare genom 
yttrandefrihetsgrundlagens (SFS 1991:1469; YGL) tillkomst.2

 
Friheten att yttra sig kritiskt mot sin arbetsgivare har dock vissa begränsningar. YGL 
gäller exempelvis endast i förhållandet mellan det enskilda och det allmänna, alltså 
inte mellan arbetstagare och deras arbetsgivare på den privata arbetsmarknaden.3 
Som ytterligare begränsningar kan nämnas uttalanden i tal och skrift, vilka bryter 
mot tystnadsplikten samt yttranden som strider mot arbetstagarens lojalitetsplikt 
gentemot sin arbetsgivare. Lojalitetsbegreppet är allmänt vedertaget inom 
anställningsförfarandet, däremot är det svårare att fastställa ordets innebörd samt hur 
yttrandefriheten och lojalitetsplikten står i kontrast till varandra. En försvårande 
faktor är att någon definition av lojalitetsbegreppet inte finns i lag och endast i viss 
omfattning i avtal. Utgångspunkten för att söka reda på var gränsen går är att studera 
en tämligen omfattande rättspraxis samt doktrin.4 Detta ter sig antagligen alltför 
komplicerat och tidskrävande för gemene man vilket resulterar i fortsatt okunskap på 
området.  I kontrast till lojalitetsplikten finns möjligheten att öppet kritisera sin 
arbetsgivare.5 Frågor som när och hur man får kritisera sin arbetsgivare har ofta varit 
ett spörsmål för Arbetsdomstolen att besvara och aktualiseras främst i tvister 
angående omplacering, uppsägning och avskedande. 
 
Anledningen till att vi valt detta ämne beror på att det föreligger stor skillnad mellan 
privat och offentlig sektor angående arbetstagares möjlighet att fritt yttra sig om sin 
arbetsgivare. Även att frågan inte finns reglerad i lag utan att svar får sökas i praxis 
och i vissa avtal gör ämnet intressant och aktuellt som uppsatsämne. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera gällande rätt rörande 
arbetstagarens yttrandefrihet för att utröna eventuella brister i nuvarande reglering. I 
uppsatsen behandlas nedanstående frågeställningar.  
 

 
1 Ds 2002:56, s. 308. 
2 Källström i Schmidt, Löntagarrätt 1994, s. 155 f. 
3 Ds 2002: 56, s.308. 
4 Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet 2006, s. 241 f. 
5 Ds 2002:56, s. 295. 
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• Vad innebär yttrandefrihet för arbetstagare gentemot arbetsgivaren och var 
går gränsen för utnyttjandet av denna rättighet?  

• Vad ingår i lojalitetsplikten för arbetstagare gentemot arbetsgivaren? 
• Går det att utläsa några skillnader mellan privat och offentlig sektor angående 

ovanstående frågor? 
  

1.3 Avgränsning 
Vi har valt att i första hand belysa arbetstagarens yttrandefrihet gentemot 
arbetsgivaren. För att få en korrekt bild av hur arbetstagarens yttrandefrihet regleras 
på arbetsmarknaden kommer internationella bestämmelser tas upp i samband med 
artikel 10 europiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna 
och grundläggande friheterna (Europakonventionen). Därutöver kommer konvention 
nr 158 artikel 4 och 5 i International Labour Organisation (ILO) beröras. 
 
Arbetstagaren har som följd av yttrandefriheten vissa rättigheter i 
anställningsförhållandet gentemot arbetsgivaren. De rättigheter vi valt att beröra i 
denna uppsats är kritikrätt och meddelarfrihet. I kontrast till yttrandefriheten finns 
arbetstagarens lojalitetsplikt mot arbetsgivaren. Uppsatsen är inte avsedd att täcka 
alla aspekter av denna skyldighet. Vi har valt att beröra den del av lojalitetsplikten 
som innefattar arbetstagarens skyldighet att iaktta tystnadsplikt och upplysningsplikt 
i anställningsförhållandet.  
 

1.4 Metod och material 
I denna uppsats har vi valt att utgå från traditionell rättsdogmatisk metod vilken 
syftar till att tolka och systematisera gällande rätt och har sin utgångspunkt i de 
klassiska rättskällorna.6 Det material vi använt oss av är lagar, förarbeten, rättspraxis 
samt doktrin. Tillsammans ger de en sammanhängande bild av gällande rätt inom ett 
visst område. Då uppsatsen till stor del behandlar sådant som inte är reglerat i lag 
kommer doktrin, förarbeten och framförallt Arbetsdomstolens praxis utgöra 
huvudsakliga källor. Inom rättsvetenskapen åtskiljs auktoritativa argument från 
övriga argument. Auktoritativa argument är sådana som kommit till uttryck i lag, 
förarbeten eller prejudikat medan övriga anses vara flertalet av de argument som 
framställs i doktrin. Även om auktoritativa argument har större tyngd inom 
rättsvetenskapen, fyller även doktrin en viktig roll då en framställning i doktrin kan 
ha viss auktoritativ tyngd.7

 
Som material har vi även använt oss av kollektivavtal. Dessa reglerar en stor del av 
arbetsmarknaden vilket medför att vi har gjort ett visst urval för att redogöra för 
bestämmelser inom de olika sektorerna. De kollektivavtal som använts är AB 05, 
avtal mellan SAF och PTK8, mellan Svenska Tidningsutgivareföreningen och 
Svenska Journalistförbundet, mellan Svensk Scenkonst och Teaterförbundet samt 

 
6 Peczenik, Juridikens teori och metod 1995, s. 33. 
7 Lehrberg, Praktisk juridisk metod 2006, s. 90 f. 
8 Privattjänstemannakartellen, är en svensk samverkansorganisation för fackförbund som organiserar 
tjänstemän anställda inom den privata sektorn. 
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PVA9. Detta urval har gett oss en övergripande blick över de olika 
arbetsmarknadssektorerna. Källorna till avtalen har hämtats från Internet. Några avtal 
har under året omförhandlats och ej blivit uppdaterade, varför vi kontrollerat deras 
giltighet genom telefonsamtal till respektive fackförbund.   
Vi har genom att använda den rättsdogmatiska metoden försökt finna gällande rätt i 
frågor angående arbetstagarens yttrandefrihet, kritikrätt, lojalitetsplikt samt 
tystnadsplikt gentemot arbetsgivaren.  
 

1.5 Disposition 
Efter detta inledande kapitel återges i kapitel två vår teoretiska referensram vilken 
syftar till att ge läsaren en tydligare förklaring av de begrepp som behandlas i vår 
uppsats. Den teoretiska referensramen har delats upp i olika segment för att 
tydliggöra skillnaderna inom de olika delarna av arbetstagarens yttrandefrihet och 
lojalitetsplikt.  
 
Kapitel 2.1 berör de internationella bestämmelserna angående yttrandefrihet för 
arbetstagare inom såväl offentlig som privat sektor. Syftet med denna del är att 
klargöra hur Europakonventionen och ILO inverkar på svensk lag. I kapitel 2.2 och 
2.3 återfinns den nationella regleringen beträffande yttrandefrihet och kritikrätt för 
arbetstagare gentemot sin arbetsgivare. I kapitlet om yttrandefrihet redovisas 
skillnaden på regleringen mellan privat- och offentliganställda. Under kritikrätten 
ställs olika kriterier upp som Arbetsdomstolen tar hänsyn till i bedömningen av 
huruvida denna rättighet överskridits. 
 
I kontrast till yttrandefrihet och kritikrätt återfinns arbetstagares lojalitetsplikt samt 
tystnadsplikt. Dessa begrepp beskrivs i kapitel 2.4 respektive 2.5 där exempelvis 
upplysningsplikten och företagshemlighetslagen tas upp. I och med att en stor del av 
den svenska arbetsmarknaden regleras av kollektivavtal behandlar kapitel 2.6 vissa 
avtal där lojalitetsplikt och tystnadsplikt stadgas. 
 
I de avslutande kapitlen, Analys och Avslutande kommentarer samt 
rekommendationer till fortsatt arbete, sammanfattas våra slutsatser av arbetet och 
våra frågeställningar besvaras. 
 

2. Teoretisk referensram 

2.1 Internationella bestämmelser kring yttrandefrihet 

2.1.1 Europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna och 
grundläggande friheterna 
Europakonventionen (SFS 1994:1219) ratificerades av Sverige 1953 och 
inkorporerades i svensk lag genom EU-inträdet 1995. Europakonventionen är en 
konvention som Sverige inkorporerat, det vill säga att man har lyft in innehållet i 
svensk lag utan att ändringar har gjorts. Den är direkt tillämplig och verkar som 

 
9 Postens villkorsavtal 
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gällande rätt i Sverige. Inga ändringar ansågs väsentliga då harmoni låg mellan 
Europakonventionen och svensk rätt.10 Många av de rättigheter Europakonventionen 
innefattar 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 finns i 
Europakonventionen så är det den konventionen/rätten som gäller. I det fall nationell 
rätt ger ett sämre skydd skall istället Europakonventionen gälla.11 Allt sedan Sverige 
inkorporerade Europakonventionen finns det två regelsystem12 som berör fri- och 
rättigheterna. De två 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 vice versa. Ur den enskildes perspektiv innebär 
det att han är berättigad till både det skydd som grundlagen och Europakonventionen 
ger. Den enskilde kan därmed åberopa den regel som för stunden ger honom starkast 
skydd.13  
 
Enligt fri- och rättighetskommittén intar Europakonventionen en särskild ställning 
bland konventionerna som berör mänskliga rättigheter.14 Dels på grund av att 
konventionen bygger på en tydlig juridisk grund, dels på grund av att det finns en 
domstol15 där enskilda kan föra sin talan. Utifrån Europadomstolens avgöranden får 
Europakonventionen sitt konkreta innehåll då bestämmelserna är allmänt hållna 
vilket ger utrymme för olika tolkningar.16   
 

2.1.1.1 Artikel 10 i Europakonventionen 
Bestämmelserna om yttrande- och informationsfrihet i RF gäller endast i förhållande 
till det allmänna och inte i förhållandet mellan en anställd och dennes arbetsgivare på 
den privata arbetsmarknaden.17 Det finns dock bestämmelser angående yttrandefrihet 
även i Europakonventionen. Artikel 10 i konventionen lyder som följer: 
 

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. 

 

 
10 Prop 1993/94: 117, s. 32 f.,  Westregård, Integritetsfrågor i arbetslivet 2002, s. 280.  
11 Fisher, Mänskliga rättigheter 2001, s.44 f. 
12 2 kap Regeringsformen (SFS 1974:152; RF) och Europakonventionen. 
13 Prop 1993/94:117, s.39. 
14 Andra konventioner som berör mänskliga rättigheter är t.ex. 1996 års internationella konvention om 
medborgliga och politiska rättigheter och 1989 års konvention om barnets rättigheter. 
15 Europadomstolen. 
16 Prop 1993/94:117, s.34., Westregård A.a. s. 277. 
17 Se vidare kap 2.2 ang. yttrandefrihet. 
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Europakonventionen tar i första hand sikte på det allmännas förhållande till det 
enskilda. Det allmänna har en direkt skyldighet att enligt artikel 10 respektera rätten 
till yttrandefrihet även i egenskap av arbetsgivare. Detta gäller oavsett om 
förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare regleras av offentlig rätt eller 
civilrätt.18  
 
Av Europadomstolens praxis framgår att vissa artiklar i konventionen kan ha 
betydelse för förhållandet mellan enskilda. De aktuella artiklarna anses innefatta en 
positiv skyldighet för konventionsstaterna att i vissa fall skydda enskildas utövande 
av rättigheterna och friheterna mot angrepp också från andra enskilda. Frågan som 
görs gällande är om artikel 10 innefattar en positiv skyldighet för Sverige att skydda 
rätten till yttrandefrihet mot angrepp från enskilda.19 Frågan har berörts i AD 1997 nr 
57, gällande om saklig grund för uppsägning av tre ambulansförare förelåg. Dessa 
arbetstagare hade enligt arbetsgivaren, ett bolag, förfarit illojalt genom att göra en 
anmälan till en tillsynsmyndighet med mera. Arbetsdomstolen uttalade 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 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.” 

 
Av domstolens uttalande kan utläsas att artikel 10 inte hade någon betydelse för 
förhållandet mellan enskilda. Dock skall noteras att det inte diskuterades att 
verksamheten tidigare bedrivits i allmän regi och nu drevs på entreprenad för det 
allmänna. Detta 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.20

 
I artikel 10 uppställs garantier för yttrandefrihet i olika former. Skyddet för 
yttrandefriheten i Europakonventionen är i och för sig vidsträckt men omfattas även 
av långtgående begränsningar. Europakonventionen är inte alls lika detaljerad och 
stabil i en jämförelse med utformningen av Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949: 
105; TF) och YGL.21 Ett exempel på hur yttrandefriheten påvisas i 
Europakonventionen även för privat sektor, är målet Bobo mot Spanien som 
avgjordes den 29 februari 2000 i Europadomstolen22. Utgången av detta mål gör att 
Arbetsdomstolens tolkning av artikel 10 eventuellt kan ifrågasättas. Målet gällde den 
spanske medborgaren Fuentes Bobo som var anställd producent hos den spanska 
statstelevisionen (TVE). Bobo hade vid flera tillfällen uttalat sig kritiskt mot sin 
arbetsgivare i diverse offentliga sammanhang på grund av att han ansåg sig blivit illa 
behandlad av arbetsgivaren. Efter framförd kritik blev Bobo avstängd och senare 

 
18 Ds 2001:9, s. 23. 
19 Ds 2001:9, s. 23 f. 
20 Ds 2001:9, s. 24. 
21 Warling-Nerep, En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet 2005, s. 166.  
22 Mål nr 39293/98.  



6 

 

                                                

uppsagd. Den spanska regeringens åsikt var att staten inte kunde ställas till svars då 
TVE löd under civilrättslig lag. Staten kunde därmed inte ses som ansvarig för 
uppsägningen av käranden. I domen sägs bland annat följande: ”I detta hänseende 
anser domstolen att artikel 10 är tillämplig inte bara när förhållandet mellan 
arbetsgivare och arbetstagare regleras av offentlig rätt, utan också när förhållandet 
regleras av civilrätt.”23 Det finns enligt domstolen dessutom vissa fall där staten har 
en positiv förpliktelse att skydda rätten till yttrandefrihet från angrepp även från 
privatpersoner.24 I och med dessa två uttalanden konstaterade domstolen att det 
förelegat ett ingripande mot yttrandefriheten som käranden garanteras i artikel 10 
genom att arbetsgivaren vidtagit åtgärder mot käranden. Europadomstolen tillerkände 
Fuentes Bobo skadestånd.25

 
Det finns dock tillfällen då inskränkning av artikel 10 är tillåten. Dessa är om 
inskränkningen finns angiven i lag, om den tillgodoser vissa angivna ”skyddsvärda 
ändamål” exempelvis statens säkerhet, allmän ordning, skyddande av annans goda 
namn och rykte etcetera samt att det skall vara nödvändigt i ett demokratiskt 
samhälle.26

 

2.1.2 Vem kan väcka talan vid Europadomstolen? 
Möjligheten att väcka talan hos Europadomstolen tillkommer såväl konventionsstat27 
som enskild. En konventionsstat i sig kan göra en anmälan genom att yttra 
anklagelser gentemot en annan konventionsstat som brutit mot sina förpliktelser. 
Detta brukar kallas för mellanstatliga mål och är inte så många till antalet. Rätten att 
väcka klagan hos Europadomstolen tillkommer en person, en privat organisation eller 
en grupp av individer.28 Däremot åtnjuter inte myndigheter och andra offentliga 
organ denna möjlighet. För att enskild skall få väcka talan krävs det att personen i 
fråga anser sig vara ett offer för en kränkning. Det är alltså inte möjligt för enskild att 
endast i den mån som intresserad samhällsinvånare klaga över lagar och beslut som 
han anser står i strid med konventionen. Däremot har den som indirekt blir berörd av 
ett beslut eller åtgärd rätten att föra klagan.29 För att anhängiggöra ett ärende i 
Europadomstolen måste först alla nationella rättsmedel ha uttömts i enlighet med 
folkrättens allmänt erkända grundsatser, annars avvisas talan. Utöver detta återfinns 
ytterligare tre grunder som kan leda till att ett ärende avvisas. Klagan avvisas då 
ärendet är anonymt, då väsentliga omständigheter redan prövats av domstolen eller 
redan hänskjutits till internationell undersökning samt då klagan är uppenbart 
ogrundad eller om det utgör ett missbruk av klaganderätten.30

 
Enskilda, exempelvis arbetstagare som för talan i Europadomstolen, kan endast göra 
det mot staten. I de fall en enskild skulle föra talan gentemot exempelvis en privat 
arbetsgivare för att denne brutit mot Europakonventionen, skulle talan avslås. Att 

 
23 Punkt 38 i domen. 
24 Punkt 39 i domen. 
25 Ds 2001:9, s. 24 f. 
26 Warling-Nerep A.a. s. 166. 
27 Stat som har ratificerat Europakonventionen. 
28 Artikel 34 Europakonventionen. 
29 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis 2002, s. 25 ff. 
30 Artikel 35 Europakonventionen. 
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arbetstagare inte kan föra talan mot sin privata arbetsgivare i Europadomstolen 
betyder inte att Europakonventionen saknar betydelse för den privata 
arbetsmarknaden. Den privatanställde kan istället indirekt få sin talan hörd genom att 
vända sig till Europakonventionens organ och rikta klagomål mot staten. Den 
anställde för alltså ett klagomål mot Sverige som stat och svenska staten kan bli 
ansvarig för att inte ha vidtagit positiva åtgärder för att se till att enskildas rättigheter 
skyddas från som här en privat arbetsgivare. Därmed står staten istället för den 
private arbetsgivaren som svarande i processen. En fråga som uppkommer är om 
Europakonventionen skyddar grundläggande fri- och rättigheter enskilda emellan.31

 

2.1.3 Har Europakonventionen Drittwirkung? 
Drittwirkung är ett tyskt uttryck och betyder ungefär trepartsverkan. Med begreppet 
avses om Europakonventionen kan tillförskansas tillämplighet även enskilda 
emellan. För att klargöra om Europakonventionen kan tillerkännas Drittwirkung eller 
ej kan inget generellt uttalande göras. Varje artikel måste nämligen utredas enskilt. 
Avgörande är hur den har formulerats och beskaffenheten av artikeln.32 Det går inte 
att utläsa några argument till varför Europakonventionen skall tillerkännas 
Drittwirkung eller ej. Det beror på att domstolen endast prövar klagomål som riktar 
sig mot en stat och inte mot enskilda.33 Det står utan tvivel att det inte togs någon 
hänsyn till problematiken med Drittwirkung vid Europakonventionen tillkomst, om 
den ens spelade någon roll i diskussionerna. Konventionen skrevs inte utifrån 
relationen mellan enskilda utan med tanke på relationen mellan enskilda och det 
allmänna. De värden Europakonventionen värnar om talar dock för att Drittwirkung 
skulle föreligga.34

 
I frågan om Arbetsdomstolen tillerkänner Europakonventionen Drittwirkung går 
inget tydligt att utläsa. Tolkningarna har växlat under den tid som 
Europakonventionen varit svensk lag och beroende på vilken artikel målet berört.35 I 
AD 1997 nr 57 anförde arbetstagarsidan att enskilda skulle kunna åberopa artikel 10 
då Europakonventionen är svensk lag och det gällde yttrandefrihet. Bedömningen 
blev att Europakonventionen inte var tillämplig då ordalydelsen i artikel 10 var av 
betydelse för Arbetsdomstolens bedömning. Som jämförelse kan målet Fuentes Bobo 
mot Spanien påtalas där den spanska staten blev fälld för att de inte vidtagit åtgärder 
för att skydda en arbetstagares rätt till yttrandefrihet i tillräcklig omfattning. 
Europadomstolen tillade att artikel 10 inte enbart skall tillämpas i relationer som 
gäller för arbetstagare och arbetsgivare inom den offentliga sektorn utan kan likväl 
tillämpas i relationer inom privat sektor. Det finns inget i Europakonventionen som 
tyder på att en nationell domstol inte skulle kunna tillämpa Europakonventionen 
mellan enskilda trots att den riktar sig mot det allmännas intrång i enskildas fri- och 
rättigheter. Efter inkorporering av Europakonventionen är det upp till varje nationell 

 
31 Westregård A.a. s.290 f. 
32 Westregård A.a. s. 292. 
33 Westregård A.a. s. 291. 
34 van Dijk & van Hof, Theory and Practice of the European Convention on Human Rights 1998, s.24 
f. 
35 Westregård A.a. s. 296. 
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lagstiftare och nationell domstol att avgöra vilken formell status Europakonventionen 
skall ha.36

2.1.4 ILO  
ILO bildades 191937 och är sedan 1946 en självständig organisation i ett av FN: s 
fackorgan.38 Organisationens främsta roll är att utarbeta ett skydd för arbetstagarna i 
frågor om mänskliga rättigheter och skyddet för den fackliga föreningsfriheten.39 
ILO arbetar utifrån en trepartsorganisation där representanter från arbetstagar- och 
arbetsgivarsidan och regeringen finns representerade och där de verkar för 
förbättrade villkor för arbetstagarna. För att uppnå detta mål strävar de efter att 
upprätta internationella regler, så kallade konventioner och rekommendationer.40 
ILO består av tre huvudorgan där det högsta beslutande organet, internationella 
arbetskonferensen, beslutar om vilka konventioner och rekommendationer som skall 
antas samt att de övervakar tillämpningen av ratificerade konventioner.41 Skillnaden 
mellan en konvention och en rekommendation är att en konvention ratificeras av 
medlemsländerna och blir därmed bindande. Konventionen måste efterlevas och 
staten se till att den nationella lagstiftningen inte strider mot konventionen. Som 
åtgärd kan ändrad eller ny lagstiftning komma i fråga.42 Rekommendationer är 
däremot som ordet förtäljer bara en vägledande rekommendation där det inte 
föreligger någon plikt att svensk lag skall överensstämma med riktlinjerna som ILO 
gett ut.43

 

2.1.4.1 Konvention nr 158 
ILO:s konvention nr 158 om uppsägning av anställningsavtal på arbetsgivarens 
initiativ, berör bland annat i artikel 4 och 5, giltiga skäl för uppsägning. Artikel 4 
anknyter till att en arbetstagare inte får sägas upp annat än om det finns ett giltigt 
skäl för uppsägning. Som grund skall skälen bero på arbetstagarens duglighet eller 
uppförande.  Av artikel 5 framgår det att arbetstagares möjlighet att framföra kritik 
hos behörig myndighet eller i övrigt påtala brottslig verksamhet och andra 
missförhållanden inte är något giltigt skäl för uppsägning. Syftet med bestämmelsen i 
artikel 5 är att arbetstagare inte skall vara tvungna att tiga om missförhållanden som 
råder på arbetsplatsen där en anmälan till myndighet kan vara till nytta för att 
åstadkomma en förbättring.44 Dock hindrar inte regleringen att exempelvis 
anmälningar till myndigheter kan ha förfarit på ett sådant sätt att det är att anse som 
ett illojalt beteende gentemot arbetsgivaren.45 Det kan till exempel vara då 
arbetstagaren gjort en anmälan till myndighet utan att ha haft godtagbara skäl och där 

 
36 Westregård A.a. s.296 ff. 
37 Herzfeld Olsson, Facklig föreningsfrihet som mänsklig rättighet 2003, s. 48. 
38 Herzfeld Olsson A.a. s. 63. 
39 Herzfeld Olsson A.a. s. 60. 
40 FAO, ILO, UNESCO, WHO 2000, s. 13. 
41 Herzfeld Olsson A.a. s. 61. 
42 FAO, ILO, UNESCO, WHO, s. 18. 
43 Herzfeld Olsson A.a. s. 64 f. 
44 AD 1997 nr 57. 
45 DS 2002:56, s. 316 f. Jfr. AD 1994 nr 79 och 1997 nr 57. Se även SOU 1993:32, s. 385 f. 
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syftet har varit att skapa problem för arbetsgivaren.46 Konvention nr 158 är 
ratificerad av Sverige och artikel 4 och 5 är uppfyllda genom 7 § LAS.47

 

2.2 Yttrandefrihet 

2.2.1 Allmänt om yttrandefrihet 
I Sverige regleras den mänskliga rättigheten om yttrandefrihet.48 Denna rättighet 
brukar även ses som en av demokratins grundpelare.49 Yttrandefriheten är helt unik 
då vi i Sverige har betydligt mer detaljerade grundlagar än internationellt genom en 
brottskatalog som föreskriver vilka olagliga handlingar som kan anses vara ett brott 
mot tryck- och yttrandefriheten. 50 I RF framgår rätten att varje medborgare 
gentemot det allmänna är tillförsäkrad yttrandefrihet, det vill säga frihet att i tal, 
skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter 
och känslor. TF reglerar yttranden som återfinns i tryckt skrift vars innehåll är ämnat 
att komma till allmänhetens kännedom.  YGL i sin tur reglerar rätten för en individ 
att mot det allmänna yttra sig genom radio, television och vissa andra överföringar 
såsom Internet och ljudupptagningar. Syftet med YGL är att den ska ge ett lika 
långtgående skydd som TF ger det tryckta ordet i den mån det är möjligt. Friheterna i 
grundlagarna reglerar endast förhållandet till det allmänna. Med det allmänna avses i 
första hand domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra som ägnar sig åt 
myndighetsutövning men även normgivande organ som beslutar offentligrättsliga 
föreskrifter. Att friheterna endast gäller i förhållandet till det allmänna medför att 
relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare inom privat sektor inte innefattas i 
den reglering som gäller i nuläget. Möjligheten att utnyttja yttrandefriheten skiljer sig 
därför markant beroende på om man är anställd i offentlig eller privat verksamhet.51

 

2.2.2 Yttrandefrihet för offentlighetsanställda 
Yttrandefrihet för såväl anställda inom offentlig sektor som för enskilda medborgare 
regleras i samma lagar. Yttrandefrihet för offentliganställda kan endast begränsas 
genom lag och inte genom undertecknande av avtal. Det förekommer att arbetstagare 
ombeds skriva under avtal om exempelvis tystnadsplikt, men detta påverkar inte 
ramen för yttrandefriheten.52  
 
Yttrande- och meddelarfriheten innehåller vissa inskränkningar vilka framgår av 7 
kap 3§ TF och 1 kap 2§ YGL och avser situationer såsom  
 

1. När den anställde gör sig skyldig till högförräderi, spioneri, grovt spioneri, grov 
obehörig befattning med hemlig uppgift, uppror, landsförräderi, landssvek eller försök, 
förberedelse eller stämpling till sådant brott. Dessa straffbestämmelser finns i 18, 19 
och 22 kap. brottsbalken. 
  

 
46 AD 1986 nr 95. 
47 Prop 1982/83:124, s. 5 ff. 
48 2 kap 1§ RF, TF och YGL. 
49 Warling-Nerep A.a. s. 163. 
50 Exempelvis Norge, Danmark, Finland, Tyskland, USA och Storbritannien. SOU 2006:96, s. 16 f. 
51 Källström & Malmberg A.a. s. 249. 
52 2 kap 12§ RF. Se vidare kap 2.5 ang. tystnadsplikt.  
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2. När den anställde oriktigt lämnar ut en allmän handling som inte är tillgänglig för var 
och en eller tillhandahåller en sådan handling i strid med myndighetens förbehåll vid 
dess utlämnande. Det krävs att gärningen är uppsåtlig. Det gäller här utlämnande av 
själva handlingen med sekretessbelagda uppgifter. Denna bestämmelse gäller inte om 
bara uppgifterna lämnas ut, t.ex. muntligt, eller om en handling som inte är allmän, t.ex. 
ett utkast under arbete, lämnas ut. Straffbestämmelse om gärningen finns i 20 kap. 3 § 
brottsbalken. 
  

3. 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. Straffbestämmelser om gärningen finns i 20 kap. 3 § brottsbalken.53 
 

Ett uppmärksammat mål som belyser yttrandefriheten för offentliganställda är AD 
2007 nr 20. 

 
Målet rörde frågan om det förelegat saklig grund för avskedande eller alternativt 
uppsägning av en polis på grund av att denne skickat två e-postmeddelanden till 
företrädare för Malmö stad. I e-postmeddelandena framfördes kritik mot hur staden 
bedrev åldringsvård och använde skattemedel. E-postmeddelandena diariefördes och 
blev därmed allmänna handlingar för allmänheten att ta del av. Polismannen hade i  
e-postmeddelandena uttryckt missaktning och förakt för personer med annan etnisk 
bakgrund samt på ett mycket nedlåtande, kränkande, otillbörligt och hotfullt sätt 
angripit en tjänsteman och en vald förtroendeman på hög nivå i staden. Staten (genom 
Rikspolisstyrelsen) menade att polismannen genom sitt agerande grovt åsidosatt sina 
åligganden mot arbetsgivaren och att det därför förelegat skäl för avskedande eller 
alternativt saklig grund för uppsägning. 
 
Polisförbundet hävdade att ordvalet i meddelandena inte gett uttryck för 
främlingsfientliga åsikter och det var inte heller arbetstagarens avsikt att uttrycka 
missaktning för någon person eller för folkgrupp med anspelning på ras, hudfärg, 
nationell eller etnisk bakgrund. Syftet med meddelandena var istället att framföra 
synpunkter på åldringsvården i staden och på användningen av allmänna medel. 
Förbundet yrkade härav på att fog för avskedande inte funnits och att arbetsgivaren i 
vart fall kunnat omplacera arbetstagaren.  
 
Arbetsdomstolen har i sin bedömning av målet bland annat uttryckt att polismannen 
genom att sända e-postmeddelandena utnyttjat sin yttrandefrihet även om formuleringen 
av meddelandena varit klart olämplig. Vidare menade domstolen att agerandet inte haft 
direkt samband med anställningen då meddelandena skickats då mannen inte varit i 
tjänst. Det fanns heller inte några anmärkningar mot mannens sätt att utföra sina 
arbetsuppgifter och det förelåg inte några samarbetsproblem på arbetsplatsen. 
Domstolen ansåg mot denna bakgrund att det inte funnits tillräckliga skäl för att skilja 
polismannen från sin anställning genom avskedande och inte heller förelåg saklig grund 
för uppsägning.  

 

2.2.2.1 Meddelarskydd 
TF och YGL innehåller ett meddelarskydd vilket innefattar meddelar- och 
anskaffarfrihet, rätten till anonymitet samt efterforskningsförbud.54 Som följd av att 
meddelarskyddet är en del av grundlagarna, gäller detta skydd huvudsakligen för 
anställda inom den offentliga sektorn och inte i förhållandet mellan anställda och 
deras arbetsgivare på den privata arbetsmarknaden. Skyddet medför att offentligt 

 
53 Ds 2001:9, s. 19. 
54 Fahlbeck, Lagen om skydd för företagshemligheter 2004, s. 37. 
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anställda kan avslöja uppgifter utan risk för repressalier från arbetsgivaren med 
undantag från uppgifter som omfattas av den så kallade kvalificerade 
tystnadsplikten.55

 
Meddelarfrihet innebär rätten att lämna meddelanden i tal eller i skrift såväl öppet 
som anonymt.56 I mångt och mycket medför meddelarfriheten en viss möjlighet att 
bryta tystnadsplikten57 även i sådana sammanhang som egentligen omfattas av 
tystnadsplikt.58 Detta då det grundlagsskyddade meddelarskyddet gäller framför den 
lagstadgade tystnadsplikten.59 Däremot om samma uppgifter utan lov avslöjas till en 
facklig organisation, i vissa fall en anmälan till en myndighet eller familjemedlem 
riskerar den anställde att straffas.60 Emellertid tillkommer skyddet mot rättsliga 
sanktioner, vilket innebär förbud för myndighet att vidta repressalier inte enbart i 
form av straff och skadestånd utan i princip gentemot varje sanktionsliknande 
åtgärd.61 Meddelarfriheten skyddar först och främst mot åtal och straffrättsligt ansvar 
men är i praktiken betydligt mer långtgående. Repressalier såsom avskedande eller 
omplacering med försämrade anställningsvillkor är exempel på ej tillåtna 
myndighetsåtgärder.62  
 
Anskaffarfrihet är en del av meddelarfriheten, och innebär rätt att anskaffa uppgifter 
för offentliggörande, det vill säga personen som anskaffar uppgifterna skall ha för 
avsikt att dessa skall offentliggöras. Denna rättighet är dock uttryckligt begränsad 
dels genom 7 kap 3§ 2 st. TF, dels genom 5 kap 3§ 2 st. YGL.63 Begränsningarna i 
anskaffarfriheten är exempelvis när det handlar om högförräderi och vissa andra 
grövre brott mot rikets säkerhet såsom exempelvis spioneri. 

Källskydd, eller anonymitetsskydd, innebär att det föreligger förbud för den som 
mottagit ett meddelande att avslöja vem källan är om meddelaren önskar att vara 
anonym.64 Med andra ord skall bland annat journalister och utgivare respektera 
anonymiteten då den som meddelar massmedia och som önskar att vara anonym 
också skall få vara det. Källskyddet kan dock förbigås i vissa fall, varav det 
vanligaste är att författaren eller meddelaren ger sitt godkännande till 
offentliggörandet av identiteten. Ytterligare fall då källskyddet kan förbigås och 
anonyma källor kan efterforskas är då TF och YGL uttryckligen medger detta. 
Journalist, utgivare etcetera, som röjer anonym källa kan under vissa förutsättningar 
dömas för brott mot tystnadsplikt och riskera att förlora sin tjänst hos 
medieföretaget.65

 
 

55 Ds 2001:9, s.21. Se vidare kap 2.5.4 angående kvalificerad tystnadsplikt. 
56 3 kap 1§ TF och 2 kap 1§ YGL. 
57 I massmedier eller till berörda myndigheter. 
58 7 kap 3§ TF och5 kap 3§ YGL. 
59 Westregård A.a. s. 233. 
60 Westregård A.a., s. 233. 
61 1 kap 3§ TF och Schäder i Karnov band 1 2006/07, s. 146. 
62 Schäder A.a. s. 148, se även JO 1987/88 som konstaterat att myndigheter inte har någon rätt att 
vidta några för enskild person negativa tjänsteåtgärder pga. den enskildes bruk av tryck- och 
meddelarfriheten. 
63 1 kap 1§ 4 st. TF, 1 kap 2§ YGL och Fahlbeck, Lagen om skydd för företagshemligheter 2004, s. 
38. 
64 3 kap 3§ TF och 2 kap 3§ YGL. 
65 3 kap 5§ 2 st. TF och 2 kap 5§ 2 st. YGL, Ds 2001:9, s. 20f. Se även AD 1999 nr 107. 
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Efterforskningsförbud innebär att myndigheter och andra allmänna organ inte får 
efterforska66 vem som ligger bakom en skrift eller ett uttalande än, som precis 
nämnts i föregående stycke, då TF och YGL uttryckligen medger detta.67Däremot är 
det inget som hindrar att enskilda bedriver efterforskning, följaktligen finns alltså 
inget förbud för privata arbetsgivare att efterforska vem som lämnat ut information. 
Efterforskning får ske då meddelaren begår ett brott antingen mot TF eller mot YGL. 
För att en gärning skall ses antingen som ett tryck- eller yttrandefrihetsbrott krävs det 
att gärningen även skall vara kriminaliserad i annan lag.68 Detta kallas för dubbel 
kriminalisering och medför att om brottet ej återfinns i annan lag är det inte fråga om 
något tryck- eller yttrandefrihetsbrott. Exempel på detta är brottet förolämpning som 
återfinns både i 7 kap 4§ punkt 15 TF och i 5 kap 3§ Brottsbalken (SFS 1962:700; 
BrB).  Rent konkret innebär detta att straff för nya brott ej kan inrättas utan att 
grundlagen ändras. Däremot är det möjligt att göra yttranden fria från straff genom 
att upphäva brottet genom vanlig lag.69 Vid brott mot tystnadsplikten enligt 7 kap 3§ 
punkt 1 och 2 TF samt 5 kap 3§ YGL – vilka är de vanligaste fallen av meddelarbrott 
– finns en begränsad möjlighet till efterforskning enligt ett så kallat frågeförbud som 
i själva verket kan medföra att anonymitetsskyddet vidhålls även vid dessa brott. 70

 

2.2.2.2 Ändring i sekretesslagen angående meddelarskyddet 
Regeringen lade år 2005 fram ett förslag vilket syftade till att förstärka 
meddelarskyddet så att det skulle gälla även för anställda och uppdragstagare i 
kommunala företag som omfattas av reglerna om handlingsoffentlighet och 
sekretess. Arbetstagare och uppdragstagare skulle ha samma skydd för sin 
meddelarfrihet i förhållande till sin arbetsgivare som anställda i offentlig sektor har. 
De berörda organen var de som vid tillämpningen av sekretesslagen (SFS 1980:100; 
SekrL) skall jämställas med myndigheter och deras anställda samt sådana 
uppdragstagare som omfattas av 1 kap 6§ SekrL71. Dock gjordes undantag för 
verkställande direktör, vice verkställande direktör, styrelseledamot och 
styrelsesuppleant i ovan anförda företag. 

Syftet med förslaget var att genom bestämmelsen begränsa möjligheterna att sluta 
avtal som inskränker meddelarfriheten. Reglerna i TF och YGL angående rätt att 
lämna meddelanden avsedda för publicering och att medverka till framställningar i 
grundlagsskyddade medier skulle alltså gälla även för ovan nämnda arbetstagare och 
uppdragstagare. På samma sätt skulle även grundlagarnas bestämmelser om förbud 
mot efterforskning gälla.72

 
66 ”Begreppet efterforskning skall förstås i vid mening. Alla former av förfrågningar eller åtgärder 
som syftar till att få kunskap om vem som har lämnat ut uppgift etc. eller hur ett sådant 
uppgiftslämnande gått till är otillåtna.” Karnov band 1, s. 183 punkt 74. 
67 3 kap 4§ TF och 2 kap 4§ YGL. 
68 7 kap 4-5§§ TF och 5 kap 1§ YGL. 
69 Schäder A.a. s. 179. 
70 3 kap 4§ TF och 2 kap 4§ YGL, Schäder i Karnov band 1 2006/07, s.146 & 179. 
71 Paragrafen syftar på sådan 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.”  
72 Prop 2005/06:162, s. 18 f. 
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Förslaget godkändes och återfinns numera i 1 kap 9a§ sekretesslagen (SFS 1980:100; 
SekrL).  

 
2.2.3 Yttrandefrihet för privatanställda 
Inom den privata sektorn saknar anställda den grundlagsenliga yttrandefriheten då 
verksamheten inte är offentlig. Arbetstagare inom privat sektor har inte rätt att 
exempelvis kräva insyn i företaget. Arbetsgivare måste även enligt JO kunna 
”…ställa krav på att arbetsuppgifterna fullgörs även om detta innebär en faktisk 
begränsning av de anställdas möjligheter att just då begagna sig av 
yttrandefriheten”.73 I Europakonventionens stadganden framgår det i bestämmelserna 
till artikel 1074 att var och en skall äga rätt till yttrandefrihet. En arbetsgivare är 
skyldig, oberoende av om relationen arbetsgivare och arbetstagare stadgas av civil- 
eller offentlig rätt, att enligt artikel 10 respektera rätten till yttrandefrihet.75 Med 
artikel 10 i beaktande kan AD 1997 nr 57 nämnas, där Arbetsdomstolen fann att 
uppsägningarna ej var sakligt grundade. 
 

Målet gällde huruvida det förelegat saklig grund för uppsägning av tre privatanställda 
ambulanssjukvårdare. Enligt arbetsgivaren, vilken var verksam på den privata 
arbetsmarknaden, hade arbetstagarna förfarit illojalt då de gjort en anmälan till en 
tillsynsmyndighet och genom att uttala sig kritiskt om arbetsgivaren till tidningar och i 
TV.  
 
Det gjordes av arbetstagarna en sammanställning i en dagbok av de missförhållanden 
som förekom i bolagets ambulansverksamhet. Dagboken lämnades till en tidning och 
till en tillsynsmyndighet. Arbetstagarna hade vid kontakter med andra massmedier även 
kommenterat det som stod skrivet i sammanställningen. Domstolen menade att 
dagboken omfattade välgrundad kritik, bland annat mot att ansvariga inte varit 
anträffbara då arbetstagarna försökt få rättelse till stånd.  Vidare uttryckte domstolen att 
arbetstagarna dock kunnat göra mer genom att exempelvis låta de fackliga 
organisationerna påkalla förhandlingar med bolaget. Några förändringar till det bättre 
när det gällde förhållandet till personalen gjordes inte av bolagsledningen. Detta trots 
att ledningen måste ha varit medveten om att personalen var missnöjd med 
förhållandena. Arbetsdomstolen fann inte att det funnits något syfte att med anmälan 
vilja skada bolaget. När det gällde frågan huruvida arbetstagarna överskridit sin 
kritikrätt genom uttalanden till medierna konstaterade domstolen att så inte var fallet.  
 
Vid en samlad bedömning av omständigheterna kring anmälan fann arbetsdomstolen att 
uppsägningarna inte var sakligt grundade.  

 
Arbetstagare i privat sektor omfattas av YGL och TF i hänseende av enskilda 
medborgare. Det föreligger dock inte samma skydd som för offentlighetsanställda 
när det gäller åtgärder från arbetsgivaren då rättigheterna endast gäller i förhållande 
till det allmänna. Exempelvis förbudet att söka efter vem som är upphovsman till 
uppgifter som kommit medier tillhanda omfattar inte privata arbetsgivare.76  
 
När det gäller hur YGL ska tillämpas på privatanställda, har Arbetsdomstolen tagit 
ställning till frågan ett antal gånger. Ett av de mål där de prövat och tagit avstånd från 
att åberopa TF och YGL på den privata sektorn är AD 1994 nr 79, det så kallade 

 
73 JO 1993/94, s. 498. Yttrande gäller även för den offentliga sektorn. 
74 Ang artikel 10 se kap 2.1.1 
75 Ds 2001:9, s. 22 ff.  
76 Ds 2001:9, s. 26. 
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Värö Bruk-fallet.77 Motsatt utgång fick målet AD 1982 nr 110 där uppsägningen av 
en högre uppsatt arbetstagare ansågs sakligt grundad efter att möjlighet till fortsatt 
samarbete mellan parterna inte fanns.78

 

2.2.3.1 Lagförslag och debatt om yttrandefrihet för privatanställda 
Antalet anställda i den offentliga sektorn har minskat samtidigt som antalet anställda 
i den privata sektorn ökat. I och med denna förändring är det en mindre andel 
anställda som har skydd genom den grundlagsfasta yttrande- och meddelarfriheten 
mot åtgärder från arbetsgivaren.79

 
Med bakgrund av att privatanställda saknar likartat skydd i yttrande- och 
meddelarfrihet som offentlighetsanställda lades det 2001 fram ett lagförslag om just 
privatanställdas yttrandefrihet. Förslaget avsåg privata arbetsgivare och 
privatanställda som är i verksamheter med anknytning till det allmänna.80 Det gällde 
en reglering i vanlig lag då det inte fanns tillräckliga skäl för att grundlagsreglera 
skyddet för privatanställda vid tidpunkten för publiceringen.81 Förslaget fick dock 
negativ respons i remissvaren och genomfördes därför inte. 
 
Justitieministern Beatrice Ask (m) har i en interpellationsdebatt i december 2007 
kommenterat frågan om yttrandefrihet för privatanställda och menar att även om 
anställda på den privata arbetsmarknaden i grundlagsstiftningen inte har samma 
skydd mot ingrepp från arbetsgivaren som offentliganställda, finns ändå ett visst 
meddelarskydd i och med införandet 1 kap 9a§ SekrL.82 De företag som omfattas av 
sådant skydd är dels de som ägs av kommuner och landsting, dels andra enskilda 
rättssubjekt som har anförtrotts uppgifter som innefattar myndighetsutövning. 
Diskussionen angående ett stärkt skydd för privatanställdas meddelarfrihet har 
förekommit sedan 1980-talet. De invändningar som förts fram mot förslagen har 
dock varit flera. De kan enligt Ask sammanfattas i 3 punkter: 
 
För det första är det svårt att reglera offentlig och privat verksamhet på samma sätt 
då det föreligger stora skillnader mellan verksamheterna. Exempel på en sådan 
skillnad är att lojalitets- och tystnadsplikten är avtalsreglerad på den privata 
arbetsmarknaden. Ett generellt förbud för arbetsgivaren att vidta åtgärder i fall där 
arbetstagare avslöjar hemligstämplade uppgifter skulle utgöra ett ingrepp i 
avtalsfriheten och komma i konflikt med den grundläggande principen om att avtal 
skall hållas. 
 
För det andra har privata företag ett större behov av att kunna hemlighålla uppgifter 
än offentliga då konkurrensen på marknaden är betydligt större på den privata 
marknaden. Det finns en uppenbar risk att företagens förmåga till konkurrens 
försämras om det inte finns möjlighet till avtal om sekretess. 
 

 
77 Ang AD 1994 nr 79 se kap 2.3.1. 
78 Ang AD 1982 nr 110 se kap 2.3.1. 
79 Ds 2001:9, s. 35. 
80 Westregård A.a. s. 234. 
81 Ds 2001:9, s. 1 f. 
82 Se kap 2.2.2.1 ang. meddelarskydd. 
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För det tredje är skyddet för meddelarfriheten en del av offentlighetsprincipen. 
Denna gäller för statlig och kommunal verksamhet och problem skulle uppstå vid 
försök att bryta ut endast en del av det offentligrättsliga regelverket för att föra över 
det till privat verksamhet.83  
 
I interpellationsdebatten hänvisar Elina Linna (v) 84till ett fall där en arbetstagare vid 
ett privatiserat vårdbolag tipsat pressen om att arbetsgivaren delade ut miljoner av 
skattebetalarnas pengar till ägarna. Bolaget hade genom att gå igenom registret över 
telefonsamtal från företagets telefoner fått reda på vem som läckt uppgifterna och 
varslade därefter arbetstagaren om uppsägning. Linna menar här att i det fall 
arbetstagaren varit offentligt anställd hade hon haft tre olika skydd för sin 
yttrandefrihet. Dessa skydd är anonymitetsskydd gentemot journalisten, 
efterforskningsskydd för arbetsgivaren och yttrandefriheten enligt RF. I föreliggande 
fall kunde dock endast det första skyddet åberopas. 
 

2.2.3.2 Utgör Connex-målet ett brott mot yttrandefriheten? 
I somras avgjordes ett väldigt omdiskuterat mål i Arbetsdomstolen gällande 
avskedandet av en arbetstagare och tillika facklig förtroendeman.85 
Arbetstagarorganisationen gjorde gällande att avskedandet var ett brott mot 
föreningsfriheten och därmed indirekt arbetstagarens yttrandefrihet. I målet framgick 
det att arbetstagaren vid ett flertal tillfällen uppträtt mycket otrevligt mot såväl 
kollegor och chefer i bolaget som mot representanter för arbetsmiljöverket med flera.  
 

AD 2007 nr 53 Arbetsdomstolen menade att arbetstagaren ”hade uppträtt på ett klart 
olämpligt sätt mot både arbetskamrater och personer i arbetsledningen. Det har varit 
fråga om kränkande och nedvärderande uttalanden samt allmänt aggressivt uppträdande 
med plötsliga vredesutbrott.” Slutligen menade domstolen att arbetstagaren ”…agerat på 
ett sådant sätt som inte rimligen skall behöva tålas i något rättsförhållande.”  

 
Avskedandet av mannen ansågs lagligt grundad då han grovt åsidosatt sina 
åligganden i anställningen. Mannen godtog inte domslutet och har nu valt att driva 
frågan vidare upp i Europadomstolen. I nuläget har inte Europadomstolen avgjort om 
målet skall få prövningstillstånd eller ej. 
 

2.3 Kritikrätt  

2.3.1 Allmänt om kritikrätt 
Inom kritikrätten föreligger det inte några lag- eller avtalsbestämmelser som 
generellt reglerar frågan om arbetstagarens möjlighet att öppet kritisera sin 
arbetsgivare. Kritikrätten har istället vuxit fram ur Arbetsdomstolens praxis och är 
numer väl förankrad i rättsordningen.86 Utifrån rättspraxis kan utläsas att 
arbetstagare på den privata arbetsmarknaden har en tämligen omfattande rätt att 
kritisera och ifrågasätta arbetsgivarens handlande i olika situationer. I AD 1982 nr 

 
83 Ask, Svar på interpellationerna 2007/08:186, 218 och 230, anf 91. 
84 Svar på interpellationerna 2007/08:186, 218 och 230, anf. 92. 
85 AD 2007 nr 53. 
86 Fahlbeck A.a s. 117. 
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110 konstaterade domstolen 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”.87 Samma åsikt uttalas också i AD 1994 nr 79 och AD 1997 nr 57. 
Genom rättspraxis kan även förstås att anställningsavtalet i sig inte utgör någon 
begränsning för en arbetstagare att hos exempelvis behörig myndighet anmärka på 
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.88 Kritikrätten innebär vidare att arbetstagare har rätt 
att delta i debatter av allmänt intresse. Om arbetstagaren i en sådan situation 
uttrycker en åsikt som inte överensstämmer med arbetsgivarens, bör inte 
arbetsgivaren vidta någon åtgärd mot arbetstagaren utan istället själv gå in i debatten 
och redogöra för sin åsikt i frågan. På detta sätt kan arbetsgivaren klargöra 
arbetstagarens uppgifter och reparera eller förhindra eventuella skadliga verkningar 
av debattinläggen.89

 
I International Labour Organisations (ILO) konvention nr 158 angående uppsägning 
av anställningsavtal på arbetsgivarens initiativ finns reglerat att omständigheten att 
en arbetstagare gett in klagomål eller deltagit i ett rättsligt förfarande mot en 
arbetsgivare, inte är saklig grund för uppsägning. Arbetstagaren kan alltså utan risk 
för repressalier framföra kritik genom att till exempel göra anmälan om eller i övrigt 
påtala missförhållanden hos arbetsgivaren så länge detta sker till relevanta 
myndigheter. Syftet med bestämmelsen i konventionen är att arbetstagare inte skall 
vara tvungna att tiga om missförhållanden som med fog kan kritiseras på 
arbetsplatsen. Med denna tolkning i åtanke har dock bestämmelsen vissa 
begränsningar. Den hindrar exempelvis inte att anmälningar till myndigheter i 
undantagsfall kan ha skett på sådant sätt att de anses bryta mot arbetstagarens 
lojalitetsplikt.90 I AD 1986 nr 95 ansågs saklig grund för uppsägning föreligga då 
arbetstagare gjorde en anmälan till en myndighet utan att ha haft godtagbara skäl för 
denna och i det huvudsakliga syftet att försvåra för arbetsgivarens fortsatta 
verksamhet. Även i AD 1988 nr 67 ansåg domstolen att saklig grund för uppsägning 
förelåg då arbetstagarens handlande bedömts som ett icke allvarligt menat försök att 
komma tillrätta med påstådda missförhållanden på arbetsplatsen. Handlandet bestod 
till största delen av kritiklösa anklagelser och gav intryck av att vara direkt avsedda 
angrepp på arbetsgivarbolagets ledning.91

 
Ett mycket uppmärksammat mål gällande en privatanställds nyttjande av kritikrätten 
är AD 1994 nr 79. 
 

Tvisten i målet gällde huruvida avstängning och uppsägning av en arbetstagare på ett 
pappersbruk, Värö Bruk, varit sakligt grundad. Enligt arbetsgivaren hade arbetstagaren 
åsidosatt sin tystnadsplikt och överskridit sin kritikrätt. Arbetstagaren hade därigenom 
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 

 
87 AD 1982 nr 110. 
88 AD 1982 nr 110, AD 1994 nr 79 och AD 1997 nr 57. 
89 AD 1994 nr 79. 
90 SOU 1993:32 s. 385 f. Jfr AD 1997 nr 57 och AD 1994 nr 79. 
91 Ds 2002:56 s. 316 f. 
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klarläggande 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 yppande av sådana uppgifter som det ligger i 
arbetsgivarens intresse att inte ge spridning åt. Den grundläggande synpunkten bakom 
lojalitetskravet har beskrivits så att arbetstagaren inte får skada arbetsgivaren. Yppande 
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 yppande 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 företagsinterna. När det gällde att avgöra 
huruvida fog 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 yppat 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 fäste arbetsdomstolen vikt vid att 
arbetstagaren visserligen inte personligen tagit upp frågan med företagsledningen men 
eftersom hans fackliga organisation hade gjort det framstod det under alla 
omständigheter som opåkallat 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. 
  
Beträffande insändaren fann domstolen att arbetstagaren inte haft fog för sin kritiska 
uppfattning som han uttryckte i artikeln, men att artikeln framstod som ett inlägg i en 
debatt av allmänt intresse samt att inget tydde på att arbetstagaren avsett att skada 
bolaget genom sitt debattinlägg. Domstolen ansåg att bolaget borde ha gått in i debatten 
och redovisat sin syn på saken. Arbetstagaren ansågs inte ha överskridit sin kritikrätt. 
 
Arbetstagaren fick del känsliga uppgifter i sin anställning och publicerade dessa. 
Uppgifterna sedda för sig befanns dock inte ge konkurrenter information av för bolaget 
skadligt slag och arbetstagaren påstods inte ens ha avsett att skada bolaget. Utlämnandet 
av uppgifter framstod mot denna bakgrund inte som ett brott mot tystnadsplikten. 
 
Uppsägningen av arbetstagaren förklarades av domstolen ogiltig. 
 

Ett annat mål gällande kritikrätten är AD 1982 nr 110. Arbetstagaren var i detta fall 
en högt uppsatt chef i företaget, vilket bidrog starkt till utgången av målet. 
 

Arbetstagaren var chef för en av bolagets två produktgrupper och tidigare medlem i 
ledningsgruppen. Mannen hade på olika sätt uttryckt en kritisk inställning till bolagets 
framtid och ledningens sätt att sköta bolaget. Han framförde exempelvis allvarliga 
anklagelser gentemot ledningen till anställda vid ett utbildningsmöte för försäljare på 
bolaget. Han uppmanade där bland annat säljarna att se sig om efter annat arbete. 
Mannen hade även i ett brev till den verkställande direktören, hotat att polisanmäla 
företagsledningen för ärekränkning om bolaget fullföljde sina avsikter att avskeda 
honom. I samma brev hotade han även med att offentliggöra vissa för bolaget mycket 
känsliga uppgifter med en ärekränkningsprocess. Även i övrigt hade 
samarbetssvårigheter förekommit. Arbetsdomstolen menade i bedömningen av huruvida 
saklig grund för uppsägning förelegat att utgångspunkten måste vara att arbetstagaren 
har en vidsträckt rätt att kritisera sin arbetsgivare då detta följer redan av den 
medborgerliga yttrandefriheten. Dock har denna rätt begränsningar och gränsen för vad 
arbetsgivaren är skyldig att tåla får bestämmas med utgångspunkt bland annat i 
arbetstagarens befattning. Ju högre ställning en arbetstagare har i ett företag, desto 
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större krav på lojalitet kan arbetsgivaren kräva enligt tidigare dom92. När det gäller 
arbetstagare med högre befattning inom ett företag är dessa således underkastade vissa 
begränsningar i fråga om rätten att kritisera åtgärder och beslut av företagsledningen. 
Denna begränsning gäller både i förhållande till lägre befattningshavare och till 
personer utom företaget. Kritiken får inte heller övergå i hot om åtgärder som är till 
skada för arbetsgivaren. 
 
Arbetsdomstolen konstaterade att arbetstagaren vid tillfället för uppsägningen hade en 
relativt hög befattning inom företaget och att bolaget därigenom haft rätt att ställa höga 
krav på lojalitet. Vidare konstaterades att bolaget vid upprepade tillfällen försökt få till 
stånd diskussioner med arbetstagaren, men att denne hela tiden ställt sig avvisande. 
Arbetsgivaren hade alltså försökt utröna bakgrunden till tvisten för att eventuellt kunna 
komma till en lösning. Mannens handlande kunde inte heller ursäktas. Domstolen fann, 
med ovan anförda argument, att förutsättningar för fortsatt samarbete mellan parterna 
inte längre fanns och att uppsägningen var sakligt grundad. 

 

2.3.2 Kriterier för överskriden kritikrätt 
Kritikrätten är inte utan begränsningar och om rätten överskrids anses detta vara ett 
brott mot anställningsavtalet vilket kan leda till påföljder som exempelvis 
uppsägning eller avskedande. Kritikrättens gränser bestäms av om arbetstagarens 
handlingar kan anses illojala. Exempel på illojala handlingar kan vara allvarliga, 
osanna beskyllningar mot arbetsgivaren93 eller hot om åtgärder som är till skada för 
arbetsgivaren.94

 
Arbetsdomstolen tar hänsyn till en rad olika faktorer när de bedömer om kritikrätten 
överskridits eller ej. De omständigheter som tillskrivs stor betydelse är syftet med 
arbetstagarens kritik, arbetstagarens ställning och uppdrag, bakgrunden till och 
eventuella godtagbara ursäkter för arbetstagarens agerande, om arbetstagaren kan 
lastas för den skada som arbetsgivaren drabbats av, om arbetstagaren insett vilken 
grad av publicitet hans uppgifter skulle få samt samverkan mellan arbetsgivaren och 
arbetstagaren. Det går dock inte att generalisera och säga att alla dessa 
omständigheter måste föreligga för att agerandet skall innebära överskriden kritikrätt. 
Arbetsdomstolen nämner i vissa fall samtliga omständigheter medan i andra fall 
nämns endast en eller ett par av dem. 95

 

2.3.2.1 Syftet med arbetstagarens agerande 
En omständighet som tillmäts betydelse vid bedömningen av arbetstagarens agerande 
är vad denne hade för syfte med sin kritik. I AD 1986 nr 95 menade domstolen att 
arbetstagarens huvudsakliga syfte med anmälan varit att försvåra arbetsgivarens 
fortsatta verksamhet. I samma mål fick domstolen pröva huruvida en arbetstagare 
varit illojal i samband med en hotellinspektion. Arbetsdomstolen uttalade att det inte 
var styrkt att arbetstagaren i fråga vid tillfället handlat med avsikt att skada 
arbetsgivaren och därmed agerat illojalt mot denne. Utifrån denna formulering kan 
utläsas att det krävs ett syfte att skada arbetsgivaren för att ett handlande skall kunna 
benämnas som illojalt. Även i mål AD 1988 nr 162, AD 1994 nr 79 och i AD 1997 

 
92 AD 1977 nr 223. 
93 AD 2005 nr 124. 
94 AD 1994 nr 79 och AD 1982 nr 110. 
95 Ds 2002:56, s. 317 f. 
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nr 57 betonade domstolen att arbetstagarna inte haft något syfte att skada 
arbetsgivaren med sin anmälan. I inget av dessa fall bedömdes det att arbetstagaren 
överskridit sin kritikrätt. 
 

2.3.2.2 Arbetstagarens befattning och uppdrag 
En av de viktigaste omständigheterna som Arbetsdomstolen tillskriver betydelse i 
sammanhanget är vad arbetstagaren har för befattning i organisationen.  I AD 1982 
nr 110 uttalade domstolen att ju högre befattning en arbetstagare har desto högre krav 
på lojalitet har arbetsgivaren rätt att ställa. Arbetstagare med högre befattning är mer 
begränsad i rätten att kritisera arbetsgivares beslut och åtgärder. I AD 1982 nr 159 
uttalade domstolen att arbetstagaren, i det här fallet en lärare, inte hade en sådan 
högre befattning att arbetsgivaren därmed kunde ställa särskilt höga lojalitetskrav på 
henne. Inte heller en städare i ett bolag var underkastad sådana begränsningar i 
kritikrätten att den kritik som framförts mot bolaget kunde anses utgöra brott mot 
lojalitetskravet enligt anställningsavtalet.96 Motsatt utgång fick målet AD 1987 nr 22 
där arbetstagarens höga befattning var den enda omständigheten av betydelse vid 
bedömningen av huruvida denne agerat illojalt eller ej. Arbetsdomstolen fastställde 
tingsrättens dom vilken menade att det inte kunde accepteras att en person i 
chefsställning utsätter företagsledningen för så kraftig och öppen kritik i den 
omfattning målet avsåg. Arbetstagaren ansågs härigenom ha brustit i sin 
lojalitetsplikt mot arbetsgivaren. 
 
Även frågan om den kritiserande arbetstagaren har något speciellt uppdrag i 
organisationen är av betydelse vid bedömningen om kritikrätten överskridits. En 
facklig förtroendeman eller ett skyddsombud verkar enligt praxis ha större frihet att 
kritisera och anmäla arbetsgivaren än andra arbetstagare.97 I målet AD 1987 nr 65 
gällande bedömningen av huruvida en facklig förtroendeman handlat illojalt mot sin 
arbetsgivare, konstaterade domstolen att arbetstagare med sådant uppdrag har rätt att 
ge uttryck för skarp kritik utan att behöva bli utsatt för repressalier. I målet AD 1988 
nr 62 uttalade domstolen att ett skyddsombud måste ges betydande frihet att kontakta 
myndigheter och motsvarande i frågor gällande arbetsmiljö och säkerhet utan att 
först diskutera detta med arbetsgivaren.98  
 

2.3.2.3 Bakgrunden till arbetstagarens agerande 
Ju allvarligare missförhållanden det råder på arbetsplatsen, desto större frihet har 
arbetstagaren att agera obunden av hänsyn till arbetsgivaren. Bedömningen 
domstolen gör grundar sig alltså på bakgrunden till handlandet. Att en arbetstagare 
öppet kritiserar sin arbetsgivare utan att ha grund för anklagelserna kan enligt 
Arbetsdomstolen vara en så betydande omständighet att en åtgärd från arbetsgivaren 
mot arbetstagaren är befogad.99 Målet AD 1982 nr 159 gällde en lärare som skrivit 
brev till skolans styrelse och uppmanat denna att avgå. Domstolen menade att 
agerandet förvisso inte var motiverat, men mot bakgrund av de motsättningar som 

 
96 AD 1987 nr 5. 
97 Ds 2002:56, s. 318. 
98 Ds 2002:56, s. 318. 
99 Ds 2002:56, s. 319. 
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tidigare rått samt det faktum att läraren redan från början tagit kontakt med 
styrelserepresentanter för att få hjälp, kunde arbetstagarens handlande inte benämnas 
som illojalt. 
 

2.3.2.4 Godtagbar ursäkt för arbetstagarens handlande 
Arbetsdomstolen har i flera fall tagit i beaktande huruvida arbetstagarens beteende 
kan ursäktas på ett eller annat sätt även om det varit olämpligt. Denna omständighet, 
att beteendet är ursäktligt, kan vid adderande av andra omständigheter få en 
vågmästarroll och således avgöra om ett handlande är att anse som illojalt eller ej. 
Arbetsdomstolen uttrycker i ett flertal fall exempelvis att en arbetstagares agerande 
inte kan försvaras. 100 Målet AD 1987 nr 65 är belysande vad gäller godtagbara 
ursäkter. Arbetstagarens ordval vid kritiserandet av sin arbetsgivare ifrågasattes i och 
för sig av domstolen, men denne ansåg ändå att det bara varit fråga om uttalanden 
som fällts i hastigt mod i en spänd situation. I AD 1994 nr 79 konstaterades att en 
arbetstagare inte hade fog för den kritiska ståndpunkt han uttryckte i en artikel, men 
att artikeln verkade som ett inlägg i en debatt av allmänt intresse varpå uppsägningen 
inte ansågs sakligt grundad. 
 

2.3.2.5 Samspelet mellan arbetstagare och arbetsgivare 
Ur rättspraxis kan utläsas att Arbetsdomstolen kräver att arbetstagare och 
arbetsgivare samråder med varandra och försöker lösa eventuella problem 
tillsammans innan andra åtgärder vidtas. Parterna skall enligt domstolen vara 
samarbetsvilliga för att det nödvändiga samarbetet mellan dem skall kunna fortgå. 
Huruvida parterna uppfyller detta krav på samspel påverkar bedömningen av om 
illojalt handlande från arbetstagarens sida förelegat eller ej. På samma sätt påverkas 
bedömningen av om arbetsgivaren haft fog för en viss åtgärd gentemot arbetstagaren. 
Kravet på samspel hänför sig alltså inte enbart till arbetstagaren själv utan hänsyn tas 
även till arbetsgivarens agerande.101

 
Arbetstagaren bör i de fall det är möjligt ta kontakt med sin arbetsgivare för att söka 
förbättring av missförhållandena innan denne utövar sin kritikrätt.102 På samma sätt 
bör arbetsgivare som erhåller information om en arbetstagare av obekräftade källor 
först kontakta den anställde för att utröna om uppgifterna är sanna eller ej. Först om 
uppgifterna kan bekräftas kan arbetsgivaren besluta om någon åtgärd mot 
arbetstagaren.103 Det framgår vidare av ett flertal rättsfall att denna omständighet ofta 
tillskrivs stor betydelse vid bedömningen. Dock är det inte alltid nödvändigt för 
arbetstagaren att kontakta sin arbetsgivare då problem föreligger, utan det kan räcka 
med att arbetstagarens organisation tar upp frågan till diskussion.104  
 
Ett belysande fall som angår omständigheten om samspel mellan arbetstagare och 
arbetsgivare är målet AD 1982 nr 39. Arbetsdomstolen konstaterade i fallet att 

 
100 Ds 2002:56, s. 319 f. 
101 Ds 2002:56, s. 320. 
102 T.ex. AD 1997 nr 57, AD 1994 nr 79 och AD 1986 nr 95. 
103 T.ex. AD 1991 nr 106 och AD 1983 nr 46. 
104 AD 1994 nr 79. 
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arbetsgivaren, trots möjlighet, inte framhållit för arbetstagaren att vissa uppgifter i 
företaget var känsliga och att det var angeläget att dessa inte offentliggjordes. 
Arbetstagaren kunde därmed inte lastas för att han redovisat uppgifterna och att 
dessa därigenom blivit allmänt kända och vållat arbetsgivaren skada. Arbetsgivarens 
handlande påverkade alltså bedömningen av arbetstagarens handlande. 
Arbetsdomstolen kritiserade förvisso arbetstagarens agerande att inte informera 
arbetsgivaren om att en konsult skulle kontaktas för att göra en viss utredning på 
arbetsplatsen, men konstaterade ändå att saklig grund för uppsägning inte förelåg då 
arbetstagaren inte kunde lastas för den skada arbetsgivaren drabbades av. 
 
I AD 1982 nr 110 hade en arbetstagare med hög befattning kritiserat sin arbetsgivare 
på ett flertal sätt. Då arbetstagaren avvisat arbetsgivarens försök till diskussioner 
kunde inte arbetsgivaren lastas för att inte sökt utröna bakgrunden till konflikten. 
Arbetsdomstolen menade att arbetstagarens bristande samarbetsvilja gjorde att 
förutsättningar för fortsatt samarbete parterna emellan inte längre förelåg och att 
uppsägningen därmed var sakligt grundad. 
  

2.4 Lojalitetsplikt 

2.4.1 Allmänt om lojalitetsplikt 
I kontrast till arbetstagarens yttrandefrihet återfinns skyldigheten om lojalitetsplikt 
gentemot arbetsgivaren. Någon definition av begreppet trohetsplikt, eller som den 
vanligen kallas lojalitetsplikt, återfinns inte i lag och endast i viss mån genom 
avtal.105 Det ses mer som ett samlingsbegrepp som skildrar en viss typ av mer eller 
mindre förklarade handlingsregler, där den ena parten måste beakta motpartens 
intressen. Utöver att lojalitetsplikten ses som ett samlingsbegrepp används den i 
rättsliga argumentationer där en uttrycklig lag- eller annan regel saknas, det vill säga 
som en utfyllnad av en normlucka.106 Lojalitetsplikten anses vara en allmän 
rättsgrundsats.107   
 
Arbetstagarens huvudsakliga förpliktelse gentemot arbetsgivaren anses vara att 
utföra sina arbetsuppgifter. Vid sidan av detta finns arbetstagarens lojalitetsplikt, 
vilket anses ingå som ett led i anställningsavtalet.108 Krav på arbetstagares 
lojalitetsplikt följer av anställningsavtalet och har av Arbetsdomstolen formulerats på 
nedanstående sätt. 
 

”Den grundläggande synpunkten är att arbetstagaren inte får skada arbetsgivaren. 
Gemensamt för de skilda aspekterna på kravet på lojalitet är tanken att 
anställningsavtalet inte enbart består i utbyte av vanliga förmögenhetsrättsliga 
prestationer, utan skapar ett personligt förhållande mellan parterna. Anställningen 
grundar förpliktelser som går längre än vad som gäller i kontraktsförhållanden i 
allmänhet; de ligger vid sidan av själva arbetsprestationen och ska därför kunna 
karakteriseras som biförpliktelser. Skall man söka ange en gemensam synpunkt är det 

 
105 Eklund i Schmidt, Löntagarrätt 1994, s. 257 f. 
106 DS 2002:56 s. 292. 
107 Nicander, Lojalitetsplikt – före, under och efter avtalsförhållanden 1995-96, s. 31. 
108 Källström & Malmberg A.a. s. 241. 
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att arbetstagaren är skyldig att sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget samt att 
undvika lägen, där han kan komma i pliktkollision.”109

 
Även i AD 1993 nr 18 uttalade Arbetsdomstolen att kravet på lojalitet innebär att 
arbetstagaren inte får vidta åtgärder som är ämnade att skada eller på annat sätt 
försvåra arbetsgivarens verksamhet. Utgångspunkten är alltså att arbetstagaren inte 
medvetet får skada arbetsgivaren samt att arbetstagaren skall iaktta arbetsgivarens 
intressen vid utförande av arbetsuppgifter. Inte heller utanför tjänsten får 
arbetstagaren agera på ett sådant sätt som kan anses illojalt gentemot arbetsgivaren. 
Lojalitetsplikten kan sägas omfatta bland annat följande regel, att arbetstagaren skall 
befatta sig med diskretion och tystnad i förhållanden där eventuella uppgifter skulle 
komma obehöriga tillhanda och därmed eventuellt kunna skada arbetsgivaren. Har 
arbetstagaren genom sin anställning anförtrotts hemliga uppgifter eller att denne 
delges sådana utan att det tydligt klargörs att uppgifterna lämnats i förtroende, får 
dessa uppgifter inte spridas vidare om detta skulle leda till att arbetsgivaren 
skadas.110 Ju högre befattning en arbetstagare har på arbetsplatsen desto strängare är 
kravet på lojalitet i förhållande till arbetsgivaren.111 Det är inte bara mot arbetsgivare 
som lojalitetsplikten skall upprätthållas utan även i relation mot arbetskamrater, 
kunder etcetera.112

 
I de fall anställningen upphör finns inget generellt krav att arbetstagaren 
fortsättningsvis måste förhålla sig lojal mot arbetsgivaren, det vill säga 
lojalitetsplikten har ingen efterverkan. Därmed kan arbetstagaren efter att 
anställningen avslutats fritt kritisera den forne arbetsgivaren, använda sig av den 
kompetens som han förskansat sig utifrån anställningen samt bedriva konkurrerande 
verksamhet. Till denna princip finns det dock ett undantag i 7§ 2 st. 
företagshemlighetslagen (SFS 1990:409; FHL) där skadestånd kan utdömas om det 
finns synnerliga skäl. Avsikten med denna paragraf är inte hindra att arbetstagare i 
sin nya anställning skall kunna använda sina kunskaper utan att stävja eventuella 
missbruk av företagshemligheter.113 Principen att lojalitetsplikten inte har någon 
efterverkan kan dock inskränkas genom avtal och därmed få verkan även efter 
anställningens upphörande. Arbetstagare som genom sitt agerande handlar illojalt 
mot tidigare arbetsgivare kan mista företrädesrätten till återanställning. Om 
arbetstagare underlåter att iaktta lojalitetsplikten gentemot nuvarande arbetsgivare 
kan denne drabbas av olika påföljder eller sanktioner. Ytterst kan det bli tal om 
uppsägning, eller om överträdelsen betraktas som ett grovt åsidosättande av 
arbetstagarens åligganden, avskedande.114

 

2.4.2 Accessorisk eller självständig lojalitetsplikt 
Lojalitetsplikten kan förstås antingen som en självständig eller accessorisk 
förpliktelse. Självständig lojalitetsplikt används för utfyllnad av normlucka, det vill 
säga när författning eller annan regel saknas. Lojalitetsplikten sägs vara självständig 

 
109 AD 1994 nr 79. 
110 Prop 1987/88:155, s. 19. 
111 Eklund A.a. s. 263, AD 1982 nr 110. 
112 DS 2002:56, s. 303.  
113 Adlercreutz, Svensk arbetsrätt 2003, s. 161 f. 
114 Källström & Malmberg A.a. s. 241 f.  
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då den ensamt utgör rättsföljden av ett mål.115 I motsats till detta finns accessorisk 
lojalitetsplikt vilket innebär att lojalitetsplikten är en av flera omständigheter som 
vägs samman vid bedömningen av huruvida en åtgärd från arbetsgivarens sida är 
befogad eller ej. Som exempel på lojalitetsplikten som accessorisk skyldighet kan 
nämnas målet AD 1986 nr 95 där domstolen i bedömningen såg till olika 
omständigheter, såsom bakgrunden och syftet med arbetstagarens agerande, huruvida 
arbetstagaren försökt få rättelse till stånd samt om skada har drabbat arbetsgivaren. 
Vid analys av dessa omständigheter kan utläsas att det alltså inte räcker med att 
konstatera att en arbetstagare överträtt sin kritikrätt och därmed handlat illojalt mot 
arbetsgivaren för att en påföljd skall inträda. Det måste vid sidan av illojaliteten 
föreligga andra omständigheter såsom inträffad skada eller liknande för att en påföljd 
är att se som befogad.116  
 

2.4.3 Arbetstagares upplysningsplikt 
Utöver lojalitetsplikten brukar det sägas att arbetstagare även har en 
upplysningsplikt. Detta medför att arbetstagaren självmant är skyldig att till 
arbetsgivaren ge alla de upplysningar som bör komma till arbetsgivarens kännedom. 
Arbetstagaren skall således exempelvis meddela störningar i arbetsprocessen, men 
även hot om faror som kan uppkomma. I de fall upplysningsplikten inte följs kan 
saklig grund för uppsägning och i vissa fall avsked föreligga.117 Omfånget på 
upplysningsplikten bestäms utifrån vilka arbetsuppgifter som anförtrotts 
arbetstagaren samt vilken ställning arbetstagaren anses inneha. Skyldigheten är mer 
omfattande för arbetstagare med särskild förtroendeanställning än för andra 
arbetstagare. En omdiskuterad fråga är arbetstagares skyldighet att avslöja brott vid 
exempelvis stöld, förskingring och andra missförhållande som råder på arbetsplatsen 
samt arbetstagares skyldighet att förhindra att detta uppkommer. I Sverige har 
enskilda i allmänhet ingen anmälningsplikt samt ingen skyldighet att ingripa för att 
avvärja brott.118 Arbetstagares skyldigheter är däremot mer utvidgade. Personer i 
företags- eller arbetsledande ställning har ett större ansvar på arbetsplatsen och 
därmed förväntas dessa rapportera och ingripa vid eventuella skadliga händelser och 
oegentligheter. På samma sätt kan även arbetstagare med lägre befattning inta en 
sådan förtroendeställning. Stöld, av både stort och litet omfång som sker av 
arbetskamrater skall rapporteras av arbetstagare som har vetskap om detta. 
Arbetsdomstolen har uttalat i dom 1981 nr 144 att en chaufför inte borde ha 
undanlåtit att rapportera en arbetskamrat som stulit från arbetsgivaren men att det i 
viss mån var förståeligt att chauffören dragit sig för att ange arbetskamrat för stöld. 
Följaktligen ansåg inte Arbetsdomstolen att arbetstagarens underlåtenhet att 
rapportera stölden ensamt kunde utgöra saklig grund för uppsägning.119  Exempel där 
upplysningsplikten regleras är i 3 kap. 4§ arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160; AML) 
vilken stadgar att ”om arbetstagaren finner att arbetet innebär omedelbar och 
allvarlig fara för liv eller hälsa, skall han snarast underrätta arbetsgivaren eller 
skyddsombud”.120  

 
115 AD 1999 nr 57. 
116 DS 2002:56, s. 292 f. 
117 AD 2001 nr 24. 
118 23 kap 6§ BrB. 
119 Källström & Malmberg A.a. s.242 f. & Eklund A.a. s. 260 f. 
120 DS 2002:56, s. 304 f. Se även 7b – 7d §§ Lagen om offentlig anställning (1994:260; LOA). 
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2.4.4 Möjlighet till definition av lojalitetsplikt 
Högsta Domstolen behandlade 1998 det så kallade JAHAB-målet121, i vilket enligt 
Emma Regnér tillfälle gavs att utreda vad som ligger inom lojalitetspliktens ramar. 
Målet rörde huruvida en företagshemlighet röjts eller ej. Konsultföretaget JAHAB 
hade en affärsidé beträffande användning av datorer i skolverksamheten där datorn 
skulle få ställning som ett hjälpmedel i undervisningen. JAHAB presenterade och 
diskuterade idén med Apple och Lärarförbundet. Apple och Lärarförbundet valde 
dock att avbryta samarbetet med konsultföretaget. Lärarförbundet valde istället att 
grunda ett eget bolag i enlighet med de centrala delarna i det verk som JAHAB 
arbetat fram. Konsultföretaget yrkade på skadestånd och ansåg att Apple och 
Lärarförbundet utnyttjat företagets företagshemlighet. Högsta Domstolen 
förpliktigade Lärarförbundet att betala skadestånd till JAHAB. Domstolen uttryckte 
att förbundet fått ta del av informationen i förtroende. Talan gentemot Apple 
lämnades utan bifall. Det andra yrkandet i domen rörde frågan huruvida 
Lärarförbundet varit skadeståndsskyldigt på grund av culpa in contrahendo122. Detta 
var en omständighet domstolen valde att inte behandla. I det fall domstolen valt att 
behandla omständigheten hade det enligt Regnér kunnat ges möjlighet till 
klargöranden av lojalitetspliktens rättsliga innebörd och omfattning. Vidare tillägger 
Regnér sitt missnöje att just andrahandsyrkandet inte behandlades av domstolen. En 
av anledningarna tror hon beror på att det ej var nödvändigt eftersom 
förstahandsyrkandet var tillräckligt tungt. Domstolen tog därmed aldrig ställning i 
frågan för vad som ingår i lojalitetspliktens ramar.123

 

2.5 Tystnadsplikt 

2.5.1 Allmänt om tystnadsplikt 
Som en del av arbetstagares generella lojalitetsplikt gentemot arbetsgivare finns 
skyldigheten att iaktta tystnadsplikt. Området omfattas av en mycket knapphändig 
praxis och är endast till viss del reglerat i lag.124 Tystnadsplikten gäller i huvudsak 
yrkeshemligheter och liknande, men även beträffande andra uppgifter bör 
arbetstagaren visa diskretion. Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter är endast 
godkänt då det av särskilda skäl är försvarligt och då arbetsgivaren inte lider skada 
av att uppgifterna blir kända.125

 
Det föreligger en omfattande skillnad angående tystnadsplikten beroende på om 
anställningen ligger inom den offentliga eller privata sektorn. Arbetstagare inom den 
offentliga sektorn har sekretesslagen att luta sig emot medan anställda i den privata 
sektorn i huvudsak har en avtalsreglerad tystnadsplikt att följa. Den finns alltså 
inskriven i kollektivavtal eller i det enskilda anställningsavtalet. SekrL är i sin helhet 
tvingande vilket betyder att det inte går att avtala om en mer eller mindre omfattande 
tystnadsplikt för offentligt anställda.126 Lagen innehåller uttömmande regler gällande 

 
121 NJA 1998 s 633 (NJA 1998:98). 
122 Oaktsamhet, vårdslöshet, oförsiktighet före eller i samband med ingående av ett avtal. 
123 Regnér, Varför inte lojalitetsplikt? 2001/02, s. 713 ff. 
124 T ex MBL, FHL, AML m fl. Fahlbeck A.a. s. 109.  
125 Fahlbeck A.a. s. 115 f. 
126 Eklund A.a. s. 261. 
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tystnadsplikt i det allmännas verksamhet genom bestämmelser om ”förbud att röja 
uppgift, vare sig det sker muntligen eller genom att allmän handling lämnas ut eller 
det sker på annat sätt”.127

 
Inom den privata sektorn finns vissa lagar som reglerar tystnadsplikten även om 
denna främst finns stadgad i avtal av olika slag. En generell reglering finns endast i 
MBL medan specifika regleringar finns exempelvis i fartygssäkerhetslagen och 
AML. Framförallt regleras dock lagfäst tystnadsplikt för privatanställda genom 
FHL.128  
 

2.5.2 Företagshemligheter  
FHL tillkom i syftet att ge ett bättre skydd för företagshemligheter än vad som 
funnits sedan tidigare.129 FHL är till för att värna om de skyddsvärda 
företagshemligheterna.130 Det går inte att klart utläsa hur FHL förhåller sig till 
privat- och offentligrätten, då lagen innehåller lagregler av såväl privat som offentlig 
karaktär men i princip gäller lagen på båda områdena.131 Vilken information som 
skall vara hemlig ges ingen generell och uttrycklig regel för. Inom det privaträttsliga 
området är det i princip upp till arbetsgivaren att bestämma vad som skall vara 
hemligt.132 FHL berör ett flertal rättsområden såsom yttrandefriheten, 
konkurrensrätten, immaterialrätten samt arbetsrätten och det kan vara en svårighet att 
förstå hur FHL fungerar utan att förstå samspelet mellan FHL och andra 
rättsområden.133 Förutom 7 § 1 st., innehåller inte FHL någon generell och uttrycklig 
regel som ålägger arbetstagaren tystnadsplikt. Arbetsrätten har ett speciellt samband 
med FHL och det finns ett flertal förklaringar till detta. Dels på grund av att det är 
företagens anställda som producerar eller i varje fall besitter kunskap om de 
företagshemligheter som lagen reglerar, dels på grund av de anställdas kunskap inom 
arbetsområdet stundtals är den viktigaste tillgången för ett företag.134

 
Ur arbetsrättslig synpunkt är 7§ FHL av speciellt intresse. Bestämmelsen anger att 
arbetstagare som utnyttjar eller röjer företagshemlighet hos arbetsgivaren som han 
fått del av i sin anställning skall ersätta den skada som uppkommer genom 
förfarandet. För att arbetstagare skall kunna dömas till ansvar krävs det att 
informationen den anställde avslöjar är att beteckna som en företagshemlighet,135 att 
arbetstagaren röjt eller utnyttjat företagshemligheten uppsåtligen eller av oaktsamhet 
samt att denne insåg eller borde ha insett att informationen var hemlig. Ett ytterligare 
krav som tillkommer är att arbetstagaren skall ha fått ta del av företagshemligheten i 
sin anställning.136 Däremot anses det exempelvis inte utgöra en obehörig handling 

 
1271 kap 1§ 2 st. SekrL. 
128 Fahlbeck A.a. s. 68. 
129 Se bl.a. Lag (1919:446) med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens. 
130 Eklund A.a. s. 264. 
131 Fahlbeck A.a. s. 32. 
132 Källström & Malmberg A.a. s. 252 f. 
133 Fahlbeck A.a. s. 32. 
134 Fahlbeck A.a. s.108 f. 
135 Med företagshemlighet avses sådan information om affärs- eller driftsförhållanden i näringsidkares 
rörelse som denne håller hemlig och var röjande är ägnat att medföra skada för honom i 
konkurrenshänseende. 1 § FHL. 
136 Fahlbeck A.a. s. 304 f. 
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om det direkta syftet är att offentliggöra eller inför behörig myndighet meddela något 
som skäligen kan antas utgöra ett allvaligare brott eller annat allvarligt 
missförhållande.137 Den som gör sig skyldig till brott mot FHL blir 
skadeståndskyldig. Skadeståndskyldigheten innefattar såväl ekonomiskt som allmänt 
(ideellt) skadestånd.138 Röjer eller utnyttjar arbetstagare företagshemlighet efter att 
anställningen upphört kan denne endast bli skadeståndskyldig om synnerliga skäl 
föreligger. Arbetstagares personliga skicklighet, erfarenhet och kunskap inryms ej i 
begreppet företagshemlighet, utan är begränsat till information som berör 
arbetsgivarens verksamhet. Att arbetstagaren använder sin personliga skicklighet vid 
exempelvis konkurrerande verksamhet och trots att det är till skada för arbetsgivaren 
så utgör det emellertid inte något brott mot FHL. Däremot förfar arbetstagaren på ett 
illojalt sätt gentemot arbetsgivaren, vilket i sin tur kan leda till andra arbetsrättsliga 
konsekvenser, exempelvis uppsägning och avskedande. 139

 

2.5.2.1 Lagförslag om ändring av FHL 
I ett beslut från april 2007 har justitiedepartementet fastställt att en särskild utredare 
skall göra en översyn av vissa frågor om skyddet för företagshemligheter. 
Justitiedepartementet anser att behovet av en utredning av FHL finns, då 
förutsättningar för företagande har förändrats kraftigt under de 17 år lagen har varit i 
kraft. Fler och fler företag bygger sin verksamhet utifrån information och kunskap 
och inte utifrån traditionell industriell produktion. Den teknologiska utvecklingen har 
medfört att den största delen av information lagras och övervakas på ett helt annat 
sätt idag än tidigare och att den internationella konkurrensen har hårdnat på många 
områden. Därmed har risken ökat för att svenska företag skall utsättas för 
internationellt företagsspioneri.  Utredarens huvuduppgifter är bland annat att 
undersöka om även inhyrd personal skall omfattas av bestämmelserna om anställdas 
skadeståndsansvar och om straffansvaret bör utvidgas så att det även omfattar den 
som obehörigen utnyttjar eller röjer en företagshemlighet som arbetstagaren har fått 
tillgång till inom ramen för sina arbetsuppgifter.140  
 
Stundtals kan myndigheter få tillgång till näringsidkares företagshemligheter. Det 
kan vara exempelvis vid domstolar där handlingar som ges in som bevismaterial kan 
vara klassat som företagshemlighet. Problem kan uppstå då handlingar som 
myndigheten innehar utgör allmänna handlingar samt att sekretesslagen inte alltid 
erbjuder ett tillräckligt skydd för att informationen skall hållas hemlig. Dessutom kan 
inte en näringsidkares motpart normalt förvägras att ta del av handlingar som 
åberopas i målet även om dessa skulle omfattas av någon sekretessbestämmelse. Den 
som kommit över en företagshemlighet på ett sådant sätt som förklarats ovan kan inte 
åläggas några sanktioner som FHL berör då han inte kommit över informationen på 
något olovligt sätt utan kan i sin tur sprida informationen vidare. Utredaren skall 
analysera och överväga om något kan och bör göras för att komma till rätta med de 

 
137 Fahlbeck A.a. s. 27 f. 
138 Fahlbeck A.a. s. 340. 
139 Fahlbeck A.a. s. 305. 
140 Dir 2007:54, s. 1 ff. 
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konstaterade problemen och detta skall sedan redovisas senast i maj 2008 då ett 
författningsförslag skall vara framarbetat.141  

2.5.3 Tystnadsplikt för offentligt anställda 
På den offentliga arbetsmarknaden regleras tystnadsplikten i offentligrättslig ordning 
och är helt undantagen avtal. Offentliganställda kan med stöd av TF och YGL 
diskutera förhållandena på sin arbetsplats i betydande omfattning utan att riskera att 
arbetsgivaren vidtar någon åtgärd som medför negativa konsekvenser för 
arbetstagaren, till exempel uppsägning, avskedande, disciplinpåföljd eller mindre 
ingripande åtgärder. Undantag från denna frihet finns huvudsakligen i SekrL och kan 
inte inskränkas genom påskrift av avtal. Det kan ändå förekomma att 
offentliganställda ombeds skriva under sekretessbevis eller liknande. Detta är inte på 
något sätt olagligt, men påverkar inte ramen för tystnadsplikten. Dokument av sådant 
slag kan dock ha betydelse för att arbetstagare som bryter mot tystnadsplikten skall 
kunna ställas till ansvar för brott mot tystnadsplikt enligt 20 kap 3§ BrB eller bli 
skadeståndsskyldig enligt 7§ FHL. Detta på grund av att det subjektiva rekvisitet för 
ansvar enligt 20 kap 3§ BrB – uppsåt eller oaktsamhet – kan vara lättare att bevisa 
om det finns ett dokument av ovan beskrivet slag.142  
 
För den offentliganställde gäller tystnadsplikt enligt SekrL främst för uppgifter med 
hänsyn till rikets säkerhet och dess centrala finans- och penningpolitik, myndighets 
verksamhet för inspektion och kontroll, intresset att förebygga eller beivra brott, det 
allmännas ekonomiska intresse samt skyddet för enskilds personliga och ekonomiska 
förhållanden.143  
 

AD 2000 nr 14 gällde frågan om saklig grund förelegat vid avskedande av en polisman 
som bland annat brutit mot tystnadsplikten. Mannen hade röjt vissa sekretessbelagda 
uppgifter samt utan någon godtagbar anledning förmedlat information till en häktad. 
Han menade att handlingarna var en del i ett informationsutbyte med företrädare för ett 
kriminellt mc-gäng. Mannen blev med hänsyn till händelserna avskedad. 
Arbetsdomstolen yttrade i domslutet att en arbetsgivare med stöd av 18 § LAS får 
avskeda en arbetstagare om denne grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. I 
förarbetena till lagen står angivet att det skall vara fråga om sådant allvarligt eller 
vårdslöst förfarande som inte rimligen skall behöva tålas i något rättsförhållande.144 
Med detta menas att inte bara rent brottsliga handlingar kan utgöra grund för 
avskedande utan även andra former av allvarligare misskötsamhet kan bedömas på 
samma sätt.  
 
Enligt praxis skall de särskilda förhållanden som finns inom den offentliga sektorn 
beaktas vid tillämpningen av 18 § LAS. Detta innebär att brottsliga handlingar bedöms 
hårdare för vissa offentligt anställda tjänstemän än för andra anställda och att 
handlingen oftare anses vara ett grovt åsidosättande av den anställdes åligganden mot 
arbetsgivaren. Rörande uppsägning, eller som i det här fallet, avskedande bedöms 
brottslighet som sker i tjänsten betydligt hårdare än brott utom tjänsten. 
Arbetsdomstolen bedömde i fallet att även om arbetstagaren inte handlat i illojalt syfte 
mot arbetsgivaren hade han agerat så vårdslöst och omdömeslöst i sin anställning och 
arbetsgivaren befanns därmed ha fog för att avskeda honom. 

 
141 Dir 2007:54, s. 1 ff. 
142 Fahlbeck A.a. s. 112. 
143 2-7 kap SekrL. 
144 Prop 1973:129, s. 149. 
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2.5.4 Tystnadsplikt för privatanställda 

2.5.4.1  Författningsreglerad tystnadsplikt 
Regler om tystnadsplikt regleras främst i avtal och i enskilda föreskrifter från 
arbetsgivaren och det finns endast ett fåtal generella lagregler, exempelvis i MBL145. 
privatanställda För vissa bestämda yrkesgrupper eller för arbetstagare i speciella 
funktioner finns dock lagfäst tystnadsplikt. Det kan till exempel gälla privat 
verksamma läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal146 samt skyddsombud och 
ledamöter i skyddskommittéer.147 Även FHL kan i viss mån tillämpas på anställda 
inom den privata sektorn.148

 
Om en arbetstagare genom publicering eller meddelande till 
massmedierepresentanter åsidosätter en författningsreglerad tystnadsplikt kan denne 
drabbas av ingripanden från det allmänna och den private arbetsgivaren. Detta kan 
ske i de tre fall där yttrande- och meddelarfriheten är inskränkt enlig TF och YGL,149 
det vill säga vid vissa allvarliga brott exempelvis högförräderi, landsförräderi eller 
landssvek, vid uppsåtligt oriktigt utlämnande av en allmän handling samt vid 
uppsåtligt åsidosättande av en sådan kvalificerad tystnadsplikt som räknas upp i 16 
kap SekrL. Med kvalificerad tystnadsplikt menas att tystnadsplikten har företräde 
före yttrande- och meddelarfriheten.150 Överträdelse av lagfäst tystnadsplikt på den 
privata arbetsmarknaden är sanktionerad genom straff enligt 20 kap 3§ BrB eller, för 
till exempel advokater, disciplinär bestraffning enligt 8 kap 7§ rättegångsbalken (SFS 
1942:740; RB).151  
 

2.5.4.2  Avtal om tystnadsplikt 
När det gäller tystnadsplikt på den privata arbetsmarknaden, skiljer den sig markant 
från den offentliga. Här gäller överlag avtalsfrihet beträffande tystnadsplikt, både 
uttrycklig och underförstådd. Precis som på andra områden är avtal till för att hållas 
(pacta sunt servanda). Även inom tystnadsplikten är 3 kap avtalslagen (SFS 
1915:218; AvtL) angående jämkning och ogiltighet av avtal tillämpbart. AvtL har 
främst betydelse vad gäller bedömningen av avtalsregler om tystnadsplikt efter 
anställningens upphörande.152

 
Den avtalsgrundade tystnadsplikten på den privata arbetsmarknaden har företräde 
framför regleringen i TF och YGL. Detta innebär att arbetstagare inte kan åberopa 
reglerna om meddelar- och anskaffarfrihet samt tryck/yttrandefrihet i TF och 
YGL.153 Den lagstadgade tystnadsplikten i friheterna enligt TF och YGL viker alltså 
oftast för den avtalsreglerade tystnadsplikten vid en konflikt mellan de två. Reglerna 
i TF och YGL är förvisso inte i sin helhet begränsade till den offentliga sektorn, utan 

 
145 Se 21-22§§ MBL. 
146 2 kap 8-11 § § lagen om yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvårdens område (SFS 1998: 531). 
147 7 kap 13 § AML och 9 kap 5 § fartygssäkerhetslagen (SFS 2003:367). 
148 Ang FHL se kap 2.5.2. 
149 7 kap 3 § TF och 5 kap 3 § YGL. 
150 DS 2001:9, s. 19. 
151 Fahlbeck A.a. s. 68. 
152 Fahlbeck, A.a. s. 67. 
153 Fahlbeck A.a. s. 113. 



29 

 

                                                

tar exempelvis över lagfäst tystnadsplikt på den privata arbetsmarknaden. Exempel 
på lagfäst tystnadsplikt finns bland annat för privatpraktiserande advokater och 
privatpraktiserande sjukvårdspersonal. Avtalsreglerad tystnadsplikt anses dock vara 
annorlunda än lagreglerad på grund av att TF och YGL gäller i förhållandet mellan 
det allmänna och det enskilda, men inte mellan enskilda.  
 
Beträffande hur långt den tystnadsplikt som följer av lojalitetsplikten i 
anställningsförhållandet skall tillåtas slå ut de grundlagsfästa rättigheterna har skapat 
en viss oklarhet. Lagrådet har uttalat att då tystnadsplikten gäller som en av flera 
grundläggande regler i avtalsförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare är det 
inte nödvändigt att i ett anställningsavtal uttryckligen reglera tystnadsplikten. Den 
lojalitetsplikt som följer av detta anställningsavtal innefattar även en tämligen 
vidsträckt tystnadsplikt för arbetstagaren. Frågan har tagits upp i Arbetsdomstolen 
och verkar därigenom ha blivit avgjord.154  
 

Arbetsdomstolen utgick ”från vad som hittills varit den förhärskande uppfattningen, 
nämligen att tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen inte reglerar 
förhållandet mellan enskilda, t ex – som i nu förevarande mål – arbetsgivare och 
arbetstagare på den privata arbetsmarknaden”. Målet gällde om brott mot 
tystnadsplikten förelåg för arbetstagaren. I arbetsplatsens personalhandbok fanns ett 
avsnitt om sekretess men arbetstagarens anställningsavtal innehöll inga uttryckliga 
föreskrifter om tystnadsplikt. Arbetsdomstolen menade ” (O)mfattningen av den inte i 
lag eller avtal uttryckligen reglerade tystnadsplikt som kan anses följa med eller utgöra 
en del av anställningsavtalet på den privata sektorn har … föga belysts i litteratur och 
rättspraxis. För att man skall kunna tala om ett brott mot tystnadsplikt i sådana fall torde 
dock krävas att det är fråga om yppande av sådana uppgifter som det ligger i 
arbetsgivarens intresse att inte ge spridning åt. Den grundläggande synpunkten bakom 
lojalitetskravet har ju beskrivits så att arbetstagaren inte får skada arbetsgivaren. Ett 
yppande av uppgifter som är ägnat att skada arbetsgivaren kan i enlighet därmed 
betecknas som ett brott mot en sådan inte uttryckligen reglerad tystnadsplikt”.155

 
Enligt Reinhold Fahlbeck anser Michaël Koch, ordförande i Arbetsdomstolen, att 
domstolens ställningstagande skall tolkas som att det föreligger ett auktoritativt 
avgörande som klargör att både avtalsreglerad och lagreglerad tystnadsplikt bryter 
meddelarskyddet på den privata arbetsmarknaden och att domstolens uttalanden skall 
gälla oavsett om tystnadsplikten är uttryckligen avtalad eller ej.156

 

2.6 Kollektivavtal 
I många kollektivavtal är bestämmelserna om lojalitetsplikt och tystnadsplikt berörda 
endast i generell form. Det finns dock ett antal kollektivavtal som reglerar 
bestämmelser om tystnadsplikt och lojalitetsplikt för arbetstagaren mer specifikt. I de 
flesta fall har dock reglerna i kollektivavtal sitt ursprung i sedvänja eller som en tyst 
reglering i anställningsavtalet.157 Inom den privata sektorn återfinns de flesta 
avtalsbestämmelser angående lojalitetsplikt och tystnadsplikt på 
tjänstemannaområdet. Ett exempel på sådana är § 3 mom. 1 allmänna 
tjänstemannaavtalet i vilket det finns reglerat: 

 
154 Fahlbeck A.a. s. 70 f. 
155 AD 1994 nr 79. 
156 Fahlbeck A.a. s. 71. 
157 Svensäter, Anställning och upphovsrätt 1991, s. 112. 
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”Förhållandet mellan arbetsgivare och tjänstemän grundar sig på ömsesidig lojalitet och 
ömsesidigt förtroende. Tjänsteman skall iaktta diskretion rörande företagets 
angelägenheter, såsom pris sättningar, konstruktioner, experiment och undersökningar, 
driftsförhållanden, affärsangelägenheter och dyl.”158

 
Ett avtal där det står tämligen detaljerat om arbetstagarens åligganden mot 
arbetsgivaren är kollektivavtalet mellan Svenska tidningsutgivareföreningen och 
Svenska journalistförbundet för redaktionspersonal med flera. Där finns reglerat att 
arbetstagare är skyldig att visa diskretion i frågor angående verksamheten i företaget 
i fall andra än till fackliga, politiska och ideella frågor. Där finns även uttryckt att 
arbetstagare inte får använda det material denne fått tillhanda i andra sammanhang än 
för företagets räkning utan ledningens godkännande.159 Bestämmelser angående 
lojalitetsplikten och tystnadsplikten för arbetare finns endast i ett fåtal avtal. Exempel 
på dessa är kollektivavtalet mellan Svensk Scenkonst och Teaterförbundet där det i § 
2 står angivet att:  
 

”Förhållandet mellan teatern och den anställde grundar sig på ömsesidig lojalitet och 
ömsesidigt förtroende. Sålunda skall teatern och den anställde såväl inåt som utåt taga 
hänsyn till varandras intressen. Teaterns rätt att välja tidpunkt för publicering av 
teaterns nyhetsmaterial skall iakttagas av den anställde. I verksamheten skall material 
och resurser handhas med största möjliga omsorg och sparsamhet. 
 Den anställde är skyldig att ställa sig till efterrättelse utfärdade föreskrifter, vilka ej 
står i strid mot detta avtal.”160

 
I den kommunala sektorn återfinns det huvudsakliga avtalet Allmänna Bestämmelser 
05 (AB 05). Avtalet reglerar inte frågan om lojalitet och tystnadsplikt ingående, utan 
menar i § 6 mom. 1 att ”arbetstagaren ska utföra de arbetsuppgifter som framgår av 
för arbetstagaren gällande anställningsavtal och de åligganden i övrigt, som är 
förenade med anställningen”. 
 
Inom staten finns inga avtal om tystnadsplikten då detta ej är tillåtet på grund av 
yttrandefriheten. Dock finns lojalitetsplikten reglerad i exempelvis avtalet mellan 
SEKO och Posten161 där det står reglerat i § 3 att ”Anställningsförhållandet ska 
grunda sig på ömsesidig lojalitet och förtroende. Arbetstagaren ska ta tillvara och 
främja arbetsgivarens intressen samt iaktta diskretion såväl inåt som utåt i företagets 
angelägenheter.”  
 
Nedan belyses ett rättsfall från Arbetsdomstolen angående brott mot tystnadsplikten i 
kollektivavtal. 
 

AD 1999 nr 107 gällde frågan om det förelegat saklig grund för avskedande eller 
uppsägning av en journalist som genom oaktsamhet avslöjat en insändarskribents 
identitet för dennes arbetsgivare utan tillstånd. Målet avsåg främst brott mot 
tystnadsplikten enligt TF 3:3-5, men även brott mot Journalistavtalets regler om den 
anställdes skyldighet att iaktta diskretion om allt som står i samband med företagets 

 
158 Huvudavtal mellan PTK och SAF 1976. Samma lydelse återfinns även i § 3 mom. 1 
Tjänstemannaavtalet mellan Almega Tjänsteföretagen och SIF, samt i § 4 mom. 1 Teknikavtalet 
mellan Teknikarbetsgivarna, SIF, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. 
159 § 3 mom. 2 Medarbetares ställning. 
160 Avtalet giltigt t o m 2007-06-07 
161 Postens villkorsavtal, PVA 2007-10-01 – 2010-09-13. 
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verksamhet samt mot Pressens samarbetsnämnds utgivna yrkesetiska regler om bland 
annat meddelarskydd.  
 
Domstolen uttalade i domskälet att ett tidningsföretags verksamhet är starkt beroende av 
förtroendet från läsare och eventuella meddelare och det är därför mycket viktigt att 
detta förtroende inte förloras. En överträdelse av den till meddelarskyddet kopplade 
tystnadsplikten må framstå som mindre allvarlig i straffrättslig mening, men kan på ett 
omfattande sätt rubba en tidningsarbetsgivares förtroende för den anställde. Domstolen 
kom vid en sammanvägd bedömning fram till att journalisten genom sitt förfarande och 
bevekelsegrunderna härför visat prov på sådan hög grad av bristande omdöme och 
vårdlöshet i sin yrkesutövning att hon därigenom grovt åsidosatt sina åligganden mot 
arbetsgivaren. Arbetsdomstolen beaktar därvid särskilt att hon genom sitt handlande 
åsidosatt det för bolaget grundläggande meddelarskyddet och den överhängande risk för 
att skada tidningens anseende som handlandet medfört. Bolaget hade med ovan anförda 
argument fog för inställningen att förtroendet var förbrukat och avskedandet befanns 
giltigt. 

 

3. Analys med egna synpunkter och förslag 

3.1 Begreppsöversikt 
För att klargöra hur de behandlade begreppen förhåller sig till varandra och hur de 
generellt tillämpas beroende på om anställningen ligger inom respektive sektor ställs 
här en tabell upp vilken baseras på arbetets teoretiska referensram.  

Begrepp Offentligt anställd Privatanställd 

Yttrandefrihet Kan endast begränsas genom lag, ej 
avtal. 

Kan inskränkas genom avtal. 
Arbetstagare omfattas endast av 
friheten i egenskap av enskild 
medborgare, ej som anställd på 
den privata arbetsmarknaden. 

Meddelarfrihet Arbetstagare har rätt att lämna 
meddelande för offentliggörande 
utan risk för repressalier. 

Ej reglerat i lag. Utlämnande av 
uppgifter med uppsåt att skada 
arbetsgivaren kan utgöra saklig 
grund för uppsägning eller andra 
påföljder. 

Anskaffarfrihet Rätt att anskaffa uppgifter för 
offentliggörande. 

Ej reglerat i lag. Ingen rätt att 
anskaffa uppgifter från företaget 
utan samtycke. 

Källskydd 
(anonymitetsskydd) 

Den som lämnat uppgift för offentliggörande har rätt att vara anonym. 

Efterforskningsskydd Arbetsgivare, myndigheter och 
andra allmänna organ får ej 
efterforska vem som är meddelare i 
andra fall än då TF och YGL 
medger det. 

Ej reglerat i lag. Arbetsgivare kan 
fritt efterforska vem som är 
meddelare. 
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Kritikrätt Kritikrätten ingår som en del i 
yttrandefriheten. 

Stränga regler om hur och när 
kritik mot arbetsgivaren får 
framföras. Tillåtet med kritik vid 
dåliga arbetsförhållanden, att 
förklara att arbetsgivaren bryter 
mot lagar eller på annat sätt bryter 
mot god sed på arbetsmarknaden. 

Lojalitetsplikt Ej reglerad i lag. Finns till viss del angiven i avtal. Som en del av 
lojalitetsplikten finns arbetstagarens upplysningsplikt. 

Tystnadsplikt 
(författningsreglerad) 

Regleras i offentligrättslig ordning. 
Anställda kan i betydande 
omfattning diskutera förhållanden 
på arbetsplatsen. 

 Endast ett fåtal generella 
lagregler. Specifik lagreglering 
för vissa grupper. 

Tystnadsplikt 
(avtalsreglerad)  

Ej reglerat i avtal. Finns endast 
reglerad i lag. 

Främsta sättet att reglera 
tystnadsplikt. Både genom 
kollektivavtal och i enskilda 
föreskrifter. 

 

3.2 Yttrandefrihet för arbetstagare 
Yttrandefriheten för den offentligt anställde är utbredd men inte absolut. Rätten att 
utnyttja sin yttrandefrihet är exempelvis inte lika omfattande i anställningsförfarandet 
som på fritiden. Arbetsgivare måste som nämnts i tidigare162 kunna ”…ställa krav på 
att arbetsuppgifterna fullgörs även om detta innebär en faktisk begränsning av de 
anställdas möjligheter att just då begagna sig av yttrandefriheten”.163 Arbetsgivare 
kan alltså hindra arbetstagare att vidta vissa åtgärder på arbetstid, men han kan aldrig 
förbjuda det helt och hållet. Ur citatet kan utläsas att arbetsgivaren aldrig kan neka 
arbetstagarens rätt till yttrandefrihet, bara skjuta upp den till efter arbetstid.  
 
Inom den privata sektorn finns som tidigare nämnts inte något grundlagsskydd för 
arbetstagarens yttranden. År 2001 framfördes ett lagförslag164 där det föreslogs att 
yttrandefriheten gentemot arbetsgivaren skulle utökas och även gälla privatanställda i 
verksamheter med anknytning till det allmänna. Tanken med förslaget var bland 
annat att öka möjligheten till insyn och kontroll genom att ge de anställda yttrande- 
och meddelarfrihet. Behov av en sådan lagstiftning ansågs dock inte föreligga och 
förslaget genomfördes därför aldrig. Sedan 2006 finns dock en ny bestämmelse 
vilken medför att anställda och uppdragstagare i kommunala företag som omfattas av 
reglerna om handlingsoffentlighet och sekretess även har rätt till meddelarskydd.165 
Detta medför att dessa arbetstagare numera får samma rättigheter som andra 
offentligt anställda i fråga om meddelarskydd.  

                                                 
162 Se kap 2.2.3. 
163 JO 1993/94, s. 498. 
164 Ds 2001:9. 
165 1 kap 9a § SekrL. 
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Vid en jämförelse av yttrandefrihet mellan offentlig och privat sektor kan vissa 
skillnader utläsas. Som anställd inom privat sektor omfattas inte arbetstagaren av 
yttrandefrihet på samma sätt som den offentliganställde utan får finna sig i att 
rättigheten kan inskränkas genom avtal. Den möjlighet som finns för en arbetstagare 
att yttra sig om arbetsgivaren ligger inom kritikrätten. Dock är tillvägagångssättet för 
hur kritiken framförs (det vill säga de kriterier Arbetsdomstolen tar hänsyn till i 
bedömningen) betydligt striktare reglerad än inom offentlig sektor och det är större 
risk att arbetstagaren blir fälld för kritiska yttranden. I interpellationsdebatten 2007-
12-11 togs yttrandefriheten för privatanställda upp till diskussion med tyngdpunkt på 
meddelarskyddet i privata företag med anknytning till det allmänna. Justitieministern 
Beatrice Ask (m) yttrade i debatten att tystnad på arbetsplatsen inte i första hand är 
något som finns inom privata företag, utan att det snarare är inom offentlig sektor 
tystnaden breder ut sig. Det handlar enligt Ask ”…mycket om chefs- och ledarskap 
och attityder till ett modernt och kreativt förhållningssätt till hur verksamheter 
utvecklas.”166 Som ett svar på debattinlägget från Ask menar Ylva Johansson (s) att 
även om inte privatanställda har samma skydd gentemot sin arbetsgivare har det 
förekommit väsentligt färre rapporteringar gällande fall om missförhållanden vid 
privat drivna verksamheter än vid offentliga verksamheter. Hon vill inte utifrån dessa 
fakta dra några slutsatser, men menar ändå att samband kan finnas med 
meddelarskyddets begränsning på den privata arbetsmarknaden. Hon menar vidare 
att det förvisso finns brister inom offentligt driven verksamhet i den praktiska 
tillämpningen av meddelarskyddet och att många upplever det obehagligt att yttra sig 
om missförhållanden på arbetsplatsen. Man är helt enkelt rädd för att mista jobbet. 
Johansson argumenterar dock för att detta inte är ett tillräckligt starkt skäl för att inte 
införa meddelarskydd även på den privata arbetsmarknaden. Tvärtom bör anställda 
inte bara ha en laglig rätt att yttra sig om arbetsgivaren, utan även uppmuntras till 
sådana uttalanden.167 Även om arbetstagare skulle uppmuntras att utnyttja sin 
yttrandefrihet tror vi att rädslan för påföljder fortfarande skulle finnas kvar. Det 
räcker inte att uppmuntra utnyttjandet av yttrandefriheten utan arbetstagarna måste 
utbildas i vilka rättigheter de har. Detta skulle kunna vara en uppgift för 
arbetstagarorganisationerna. 
 

3.2.1 Yttrandefrihetens gränser 
Med anledning av AD 2007 nr 20 vilket tidigare refererats i kapitel 2.2.2 kan frågan 
om yttrandefrihetens gränser göras gällande. Polismannen hade i målet skrivit ett 
flertal e-postmeddelanden med grova uttalanden mot företrädare för Malmö stad 
samt mot personer med utländsk bakgrund. I domslutet konstaterade 
Arbetsdomstolen att mannen utnyttjat sin grundlagsfästa yttrandefrihet och att det 
därför varken förelegat skäl för avskedandet eller ens saklig grund för uppsägning. 
Nedan redovisas utdrag ur några av de e-postmeddelanden polismannen skickat till 
företrädare för Malmö stad.  

”Du och I.R behandlar dom gamla svenskarna som slitit och byggt upp vårt fosterland 
som parasiter och lägger hellre mina skattekronor på att hjälpa Mohammed på 
Rosengård”.  
 

 
166 Ask, Svar på interpellationerna 2007/08:186, 218 och 230, anf 102. 
167 Johansson, Svar på interpellationerna 2007/08:186, 218 och 230, anf 104. 
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”Du måste naturligtvis ändra inriktningen på ekonomin och låta mer pengar gå till 
åldringsvården. Dra in på ditt gigantiska understöd till alla jävla blattar i Malmö (läs 
Rosengård) och låt svenskarna som jobbat och slitit i ett helt liv för att bygga upp 
Sverige att få ta del av vårt välstånd.”…”Hoppas att du själv blir gammal o svag ganska 
snart och blir beroende av hjälp. Fy fan vad jag hatar dig och ditt jävla sosseparti. Jag 
kräver att du tar en del av pengarna som du och dina jävla sossekolleger lägger på 
kriminelle Mohammed i Rosengård och satsar dom på våra svenska pensionärer 
istället.” 
 
”Jag vill kräkas på dig ditt jävla sosseas!!!!!!!! Du o R. är några jävla svin som inte 
borde fötts till världen.” 

 
Staten gjorde gällande i Arbetsdomstolen att det i och med mannens åsikter fanns 
risk för att han skulle behandla personer med annan etnisk bakgrund än svensk 
annorlunda i sin tjänsteutövning.  Enligt 16 kap 8 § BrB föreligger hets mot 
folkgrupp när ”den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller 
uttrycker missaktning för folkgrupp eller sådan grupp av personer med anspelning på 
ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell 
läggning…”.  Att staten inte åberopade hets mot folkgrupp som anledning till 
avskedandet beror på att denna fråga redan avgjorts i tingsrätten. Tingsrätten menade 
att uttalandena förvisso var nedvärderande och kränkande och utgjorde sådant 
uttryck för missaktning som kunde medföra straffansvar. Yrkandet ogillades dock på 
grund av att det inte var styrkt att polismannen haft för avsikt att sprida 
meddelandena och att han heller inte insett att e-postmeddelandena skulle bli 
tillgängliga för allmänheten. Enligt vår uppfattning har polismannen i sina 
meddelanden uttryckt en åsikt som skulle kunna ses som hets mot folkgrupp. 
Mannen borde i och med sin mångåriga erfarenhet inom offentlig sektor insett att 
meddelandena diareifördes som allmänna handlingar och att det därmed fanns 
betydande risk att de skulle komma allmänheten till känna.  
 
Utifrån detta mål kan klargöras att yttrandefriheten i Sverige är vida utsträckt. 
Anställda på den offentliga arbetsmarknaden kan i stor utsträckning uttala sig om 
tämligen känsliga ämnen utan att riskera repressalier från arbetsgivaren. Angående 
var gränsen går för yttrandefriheten går inte något klart att utläsa. Det krävs istället 
att varje situation bedöms med hänsyn till omständigheterna i sig. Många gånger kan 
tyckas att yttrandefriheten är alltför förlåtande och omfattande, men i ett land där 
demokrati styr är denna frihet en grundpelare.  
 
Trots utbredningen av yttrandefrihet, är det många som tvekar i sitt beslut att utnyttja 
den. De flesta på arbetsmarknaden värnar om att behålla sin anställning och många 
väljer därför att hålla sina åsikter för sig själv. Anställda vågar inte framföra kritik 
mot arbetsgivaren av rädsla för att få sämre anställningsvillkor eller i värsta fall bli 
avskedad. I en undersökning gjord av TEMO168 tyckte 43% av svenskarna att 
möjligheten att framföra kritik mot arbetsgivaren har inskränkts de senaste åren. 
Skillnaden syns främst inom offentlig sektor där 54% känner av den tilltagande 
tystnaden, mot 43% av de privat anställda. Enligt vår mening skulle en ökad kunskap 
hos arbetstagare om denna rättighet eventuellt kunna underlätta för arbetstagare att 
kritisera sin arbetsgivare och därmed få en förbättrad arbetssituation. Detta kan dock 

 
168 Beställd av SEKO 2005. Undersökningen omfattade 1000 personer i åldern 16 år och äldre. 



35 

 

eventuellt leda till att yttrandefriheten används på fel sätt av arbetstagare, vilket gör 
att samarbetet mellan arbetsgivare och anställda kan försvåras.  
 

3.2.2 Tolkning av yttrandefrihet i Europadomstolen respektive 
Arbetsdomstolen  
Med anknytning till frågan rörande yttrandefrihet för privatanställda kan målet AD 
1997 nr 57, det så kallade ”Samariten-målet”, nämnas. Målet gällde tre 
ambulanssjukvårdare vilka arbetade på ett företag som bedrev verksamheten på 
entreprenad för kommunen. Arbetsdomstolen ansåg inte att artikel 10 i 
Europakonventionen hade någon betydelse för förhållandet mellan enskilda och 
därför kunde inte yttrandefriheten åberopas i detta mål. Uppsägningarna av 
arbetstagarna ogiltigförklarades alltså inte på grund av att de som anställda ansågs ha 
en principiell rätt att yttra sig om sina arbetsförhållanden. Arbetstagarnas kritikrätt 
grundades istället på det faktum att de i det aktuella fallet bedömdes ha tillräckligt 
allvarlig kritik att framföra. Detta uttalande kan ifrågasättas i och med 
Europadomstolens dom i målet Bobo mot Spanien. Där klargjordes att 
konventionsstaterna ”i vissa fall” har en positiv skyldighet att skydda rätten till 
yttrandefrihet mot angrepp också från enskilda. Dock skall påpekas att arbetsgivaren 
i Bobo-målet var ett statligt bolag som reglerades av civilrätten medan arbetsgivaren 
i Samariten-målet var ett privaträttsligt bolag som agerade på den offentliga 
marknaden. Denna grundförutsättning kan ha haft betydelse i utgången av de båda 
fallen. Hur rättsläget i Sverige kan komma att påverkas av Bobo-domen är mycket 
oklart. I nuläget verkar vår grundlag väga för tungt för att domstolen ska ändra sitt 
sätt att döma i liknande mål. Dock ska noteras att Europadomstolens praxis i frågan 
ständigt utvecklas och att Arbetsdomstolen därmed blir tvungen att ta hänsyn till dess 
utveckling.  
 
I Europakonventionen återfinns ingen definition av begreppet ”det allmänna” utan 
innebörden av detta begrepp bedöms från fall till fall. Att det inte finns någon 
definition kan för svensk rätt innebära svårigheter vid tolkning av artikel 10.  Skall 
begreppet tolkas utifrån vad vi i Sverige anser med det allmänna eller skall det ses 
med en vidare innebörd och även innefatta exempelvis offentligt ägda företag eller 
privat ägda bolag som bedriver verksamhet på uppdrag av det allmänna? Med 
anknytning till frågan kan återigen Samariten-målet nämnas. Arbetsdomstolen 
berörde aldrig att verksamheten tidigare bedrivits i offentlig regi och att den nu drevs 
på entreprenad. Om Arbetsdomstolen istället valt att diskutera denna omständighet 
hade tillämpligheten av artikel 10 kunnat få en annan tolkning så att bolag som drivs 
på entreprenad för det offentliga skulle ses som det allmänna. Efter införandet av 1 
kap 9§ SekrL kan dock frågan väckas om Arbetsdomstolen i framtiden kommer att 
bedöma annorlunda med vad som avses med det allmänna. Kan Arbetsdomstolen 
komma att göra en analog lagtolkning av nyss nämnda paragraf i mål rörande 
yttrandefriheten i artikel 10 och därmed se kommunala och statliga bolag som det 
allmänna? 

Håkan Göransson, arbetsrättjurist, har i artikeln ”Säg vad du vill om du törs” uttalat 
sig i samband med Samariten-målet. Frågan gällde om yttrande- och 
meddelarfriheten skall gälla även mellan enskilda. Han är i artikeln tveksam till 
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genomförandet och menar att man måste tänka igenom vad det skulle kunna bli för 
konsekvenser. Han medger dock att:  
 

”Om man har en offentlig verksamhet som ger de anställda en vittgående kritikrätt, så är 
det underligt om yttrandefriheten beskärs på grund av bolagisering… Utan att ändra 
lagstiftningen, borde kritikrätten vara större vid privata företag som bedriver 
allmännyttig verksamhet. Det skulle vara möjligt. Och det vore rimligt. I Samariten-
målet borde man ta hänsyn till att det handlar om verksamhet som var offentlig 
tidigare.”169

 

3.3 Lojalitetspliktens innehåll 
Vi frågade oss i inledningen vad som ingår i begreppet lojalitetsplikt för arbetstagare 
gentemot sin arbetsgivare. Kort sagt får inte arbetstagaren handla på ett sådant sätt att 
det skadar arbetsgivaren och han ska undvika sådana situationer där pliktkollision 
kan uppstå. Arbetstagaren skall alltså sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget. 
Därmed skiljer sig detta från avtalsförhållanden i övrigt där parterna skall beakta 
varandras intressen. Allmänna avtal skall ses som ett samarbete parterna emellan, 
medan avtalet mellan arbetsgivare och arbetstagare inte är lika jämställt utan ingås 
med en fördel för arbetsgivaren.  
 
Utifrån vad som tidigare tagits upp är det komplicerat att utläsa var gränsen går för 
arbetstagarens lojalitetsplikt. Detta kan bero på att lojalitetsplikten anses vara en dold 
klausul i anställningsavtalet och därigenom inte ges någon tydlig förklaring. Ett 
försök till klargörande av lojalitetsplikten kan göras genom att tydligt definiera 
arbetstagarens upplysnings- och tystnadsplikt i exempelvis anställnings- eller 
kollektivavtalet. 
 
För anställda inom offentlig sektor är inte lojalitetsplikten lika långtgående som för 
anställda inom privat sektor. Detta på grund av att offentlighetsprincipen är 
utgångspunkten och att endast sekretesslagen kan inskränka denna princip. Man har 
som anställd inom det offentliga alltså ett grundlagsskydd att åberopa vid 
uppkommen konflikt. 
 

3.3.1 Upplysningsplikten 
Som en del av lojalitetsplikten ingår upplysningsplikten. I upplysningsplikten 
återfinns arbetstagarens skyldighet att rapportera till arbetsledningen vid vetskap om 
att brott begås på arbetsplatsen. Det står klart enligt Arbetsdomstolens praxis170 att 
arbetstagare bör rapportera alla former av brottslig verksamhet, såväl stor som liten. 
Domstolen har dock i viss mån förståelse för att arbetstagare drar sig för att anmäla 
en arbetskamrat. Det faktum att arbetstagare underlåtit att rapportera brottslig 
verksamhet kan inte ensamt utgöra saklig grund för uppsägning. Omständigheter som 
i vissa fall har betydelse för domstolens bedömning är exempelvis arbetstagarens 
befattning, huruvida arbetstagaren haft något utbyte av brottet och hur denne har 
skött sig tidigare under anställningen. Enligt vår tolkning finns det ingen tydlig 
reglering hur dessa fall skall dömas utan det får göras från fall till fall och med 

 
169 Strömbäck, Säg vad du vill om du törs 5/97, s. 4. 
170 AD 1981 nr 144 och AD 2001 nr 24. 
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hänsyn till omständigheterna i övrigt. Tydligt är dock att ju högre befattning eller 
förtroendeanställning den anställde har desto högre krav är det på dennes 
upplysningsplikt gentemot arbetsgivaren.  
 
En faktor som har betydelse vid arbetstagarens anmälningsskyldighet till 
arbetsgivaren kan vara den eventuella ovilja att rapportera arbetskamrater. Denna 
ovilja kan grunda sig på rädslan att ses som illojal mot sina arbetskollegor och 
riskera att bli utfryst. Vi vill med detta visa att det finns risk att moraliska dilemman 
uppstår där man å ena sidan står i skyldighet mot arbetsgivaren att rapportera, och å 
andra sidan upplever att man står i moralisk skuld till arbetskollegorna. Man väljer 
helt enkelt att vara tyst för att inte riskera att ses som illojal mot sina arbetskamrater. 
 

4. Avslutande kommentar samt rekommendationer för 
fortsatt arbete 
I kapitel 3.2.2 behandlades Connex-målet vilket för tillfället ligger för utredning i 
Europadomstolen. Det vi vill ifrågasätta med detta mål som bakgrund är hur långt 
arbetstagare skall få utnyttja sin yttrandefrihet innan gränsen är nådd. Skall det 
tillåtas att en arbetstagare vid en facklig förhandling skriker ”håll käften” till sina 
meningsmotståndare, eller att han i ett flertal vredesutbrott hotar annan personal? Vid 
sådant beteende spelar det ingen roll att personen i fråga är facklig förtroendeman 
och därmed har en utökad rättighet att kritisera arbetsgivaren. Det är en självklarhet 
att man som facklig förtroendeman skall tillvarata sina medlemmars intressen, men 
det måste ske inom lagens gränser. Inte ens som förtroendeman är man immun mot 
lagen.  
 
I interpellationsdebatten171 nämner Linna ett fall där en arbetstagare vid ett 
privatiserat bolag blev uppsagd efter att ha tipsat pressen om tvivelaktiga affärer i 
bolaget. Linna menar vidare att om arbetstagaren istället skulle ha varit offentligt 
anställd skulle hon ha åtnjutit tre olika skydd för sin yttrandefrihet. Utifrån detta mål 
kan svårigheten med gränsdragningen för yttrandefriheten på privat och offentlig 
sektor utläsas. Trots att verksamheten bedrevs för det allmänna, bedömdes att fallet 
skulle gälla under civilrättslig lag. Argumenten för och emot en ny lagstiftning på 
området är många och någon slutgiltigt bestämmelse kommer vi nog inte få än på 
länge. Då det sker mer och mer privatiseringar av offentliga verksamheter på 
arbetsmarknaden kommer förmodligen diskussionen hållas levande en lång tid 
framöver. 

En viktig aspekt att ta upp till diskussion är huruvida artikel 10 kan komma att 
tillerkännas Drittwirkung i framtiden. Som tidigare anförts ges konventionsländerna 
frihet att själva välja om yttrandefriheten i artikeln skall gälla enskilda emellan eller 
ej. Om artikeln skall få större genomslagskraft på nationell nivå krävs att den 
tillerkänns Drittwirkung på högre instans.  
 
I tidig fas av detta arbete ansåg vi att det fanns ett behov av att definiera 
lojalitetsplikten för att ge arbetstagaren ökad insikt om sina skyldigheter, men även 

 
171 Se kap 2.2.3.1. 
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sina rättigheter. Under uppsatsens gång har vi dock insett att lojalitetsplikten behöver 
vara flexibel och skall kunna dömas från fall till fall. I och med att den är en allmän 
rättsgrundsats och begreppet är tämligen komplext medför det svårigheter att 
fastställa en tydlig definition av lojalitetsplikten. Varken i den praxis, doktrin eller i 
de avtal vi studerat finner vi någon definition av lojalitetsplikten. Vi ser inte heller 
någon indikation på att detta begrepp kommer att fastställas. Viss vägledning för hur 
lojalitetsplikten skall tillämpas kan dock fås genom Arbetsdomstolens uttalande i AD 
1994 nr 79 där det föreskrivs att arbetstagaren skall sätta arbetsgivarens intresse 
framför sitt eget samt att undvika lägen där pliktkollision kan uppstå. 
 
Under arbetets gång har ytterligare frågeställningar tillkommit, vilka skulle kunna 
ligga till grund för vidare forskning inom området för yttrandefrihet och 
lojalitetsplikt. 
 

• Enligt Europadomstolen är det upp till varje nationell domstol att avgöra om 
artikel 10 i Europakonventionen skall tillerkännas Drittwirkung eller ej. 
Frågan är dock om nationella domstolar verkligen tillerkänner artikeln detta 
då det inte är ett krav? 

 
• Bör privatanställda i verksamheter med anknytning till det allmänna få 

ytterligare skydd rörande yttrandefrihet än vad som tillkommit dem i och med 
införandet av 1 kap 9a§ SekrL? 
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