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Sammanfattning 

 
Målet med min rättsvetenskapliga undersökning är att systematisera och 

analysera de juridiska gränserna och det yttrandefrihetsrättsliga skyddet för 

whistleblowers och övriga anställda i svensk offentlig sektor.  

 

Initialt redovisar jag aktuell problematik förknippad med otillåtna 

begränsningar av yttrandefriheten. Redovisningen är översiktlig och syftar 

till att ge läsaren av denna uppsats viss förförståelse. 

 

I uppsatsen redovisas de lagar och regler som reglerar offentliganställdas 

yttrandefrihet, meddelarrätt och begränsningar i de samma. Eftersom 

Sverige har ratificerat Europakonventionen innebär det att det svenska 

skyddet för yttrandefrihet även påverkas av dessa regler. Därför behandlas 

även det yttrandefrihetsrättsliga regelverket härom.  

 

Mot bakgrund av den rättsdogmatiska undersökningen analyseras sedan 

gällande rätt och forskningsfrågan; Vad innebär yttrandefrihet och 

meddelarrätt för offentligt anställda och på vilket sätt är det tillåtet att 

inskränka yttrandefriheten för offentliganställda? besvaras genom  en 

analysering av domen AD 2011 nr 15 i ljuset av Europadomstolens dom 

Heinisch mot Tyskland. 
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1   Inledning 

 
I följande kapitel kommer jag att förklara uppsatsens struktur. Initialt redovisar 

jag aktuell problematik förknippad med otillåtna begränsningar av 

yttrandefriheten. Redovisningen är översiktlig och syftar till att ge läsaren av 

denna uppsats viss förförståelse. Den kommer att ge upphov till reflektioner och 

utmynna i frågeställningen; Vad innebär meddelarrätten och på vilket sätt är det 

tillåtet att inskränka yttrandefriheten för offentliganställda? 

 

 

1.1   Val av ämne 

 

Vari ligger det intressanta i att studera något så självklart som yttrandefrihet för 

offentliganställda egentligen? Kan det finnas ett nyhetsvärde i att studera en 

grundlagsskyddad rättighet, kan man undra? Att denna uppsats handlar om just 

offentliganställdas yttrandefrihet är en följd av att jag sedan en längre tid följt 

debatten om privatanställdas rätt att kritisera sina arbetsgivare. I den debatten 

finns det förespråkare som hävdar att privatanställda borde omfattas av samma 

yttrandefrihetsrättsliga skydd som offentliganställda.
1
 Eftersom jag inte var inte 

var insatt i offentliganställdas rättigheter – de som privatanställda efterfrågade – 

var jag tvungen att undersöka de lege lata. Efter hand klarnade bilden varmed jag 

fann offentliganställdas situation prekär och så pass intressant att jag beslutade 

växla fokus. Trots offentliganställdas grundlagskyddade rätt att berätta om 

arbetsplatsrelaterade problem, tycka till om felaktiga beslut eller kritisera 

arbetsgivare på annat sätt, insåg jag att denna rättighet inte kunde användas 

friktionsfritt. En av de undersökningar som jag tog del av visade bl.a. att 

offentliganställda ansåg att deras yttrande- och meddelarfrihet var begränsad 

t.o.m. sämre än privatanställdas.
2
 Med tanke på hur ofta vi svenskar slår oss för 

bröstet för att vi har en stor öppenhet och en demokratisk tradition utan motstycke 

i världen liksom det faktum att det inte endast är en rättighet att yttra sig, utan i 

allra högsta grad en skyldighet i vissa situationer,
3
 ansåg jag det både 

anmärkningsvärt och oroande. 

 
                                                           

 
1
 Se motionerna 2005/06: K 351 och motion 2005/06: K 277 om krav på införande av 

meddelarrätt för privatanställda. 
2
 Aronsson och Gustavsson, Kritik eller tystnad - En studie av arbetsmarknads och 

anställningsförhållandets betydelse för arbetsmiljökritik, Arbetsmarknad & Arbetsliv sid. 189.  
3
 3 kap. 1 a och 4 §§ samt 6 kap. 1 §  arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160; AML),                          

Lex Sara principen som följer av14 kap. 2 § socialtjänstlagen (SFS 2001:453; SoL) samt                        

artikel 13 p. 2 d. EU-direktiv (89/391/EEG) om åtgärder för att främja förbättringar av 

arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetslivet. 
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1.2   Problembeskrivning 

 

Vid flera tillfällen de senaste åren har media rapporterat om hur offentliganställda 

utsatts för repressalier eller belagts med munkavle av sina arbetsgivare för att de 

tagit kontakt med media och påtalat missförhållanden på sina arbetsplatser. För 

offentliganställda utgör den så kallade meddelarrätten en sorts säkerhetsventil 

varigenom oegentligheter skall komma massmedia till känna. Kritiker som 

offentligt avslöjar missförhållanden på sina arbetsplatser kallas för 

whistleblowers. En välkända “visslare” som straffats för sina uttalanden i 

massmedia var kartografen Anders Ahlmark som 1977 avslöjade att det var 

sjöfartsverkets fel att en rysk oljetanker gick på grund och läckte ut olja eftersom 

grundet inte förts in på sjökortet. För det placerades Ahlmark mot sin vilja på en 

ensligt belägen fyr på Öland.
4
  Illa gick det även för ingenjören Ingvar Bratt som 

1984 avslöjade vapensmugglingen inom Bofors.
5
 

 

Visslare tar således en stor risk när de visar civilkurage. De blir sällan hyllade och 

riskerar i likhet med Ahlmark och Bratt, i stället att själva kritiseras och drabbas 

av repressalier. Det är således inte är ofarligt att gå ut med kritik och peka på 

problem och brister i verksamheter inom olika offentliga organisationer. Vissa 

forskare menar att man härom kan tala om en ”stigmatiserings- och 

marginaliseringsprocess” som i flera fall slutat i omplacering eller avsked från 

tjänsten.
6
 Härom blev Peter Magnusson varse när han vårvintern 2009. 

Magnusson arbetade på intensivvårdsavdelningen (IVA) på Södertälje sjukhus, 

där arbetet innebar att vårda svårt sjuka patienter (ofta med invandrarbakgrund), 

men också att ha kontakt med anhöriga. Där hade han vid flera tillfällen hört sina 

kollegor fälla rasistiska kommentarer direkt till patienter och anhöriga. Att dessa 

sjuka människor blev bemötta av en rasistisk vårdpersonal, ansåg Magnusson 

vara absurt. Trots att han bl.a. via sjukhusets avvikelserapporteringssystem, 

försökt uppmärksamma sjukhusledningen på vad som pågick, vidtogs aldrig 

några åtgärder. Därför valde Magnusson att i SVT:s Debatt den 29 januari 2009 

vittna om att det på hans arbetsplats förekom kränkningar och rasistiska påhopp 

på patienter med invandrarbakgrund samt att ingen ansvarig på Södertälje sjukhus 

verkade vilja ändra på det. I programmet medverkade Magnussons chef (KG) 

som i direktsändning uppgav att Magnusson var en omtyckt kollega och att det 

var bra att han uppmärksammat sjukhuset på problemet och berättat vad som 

                                                           

 
4
 Slorach; Flemström; Göransson och Hamskär, Rätten att slå larm, 2011, sid. 8. 

5
 Bratt, Mot rädslan, 1988, sid. 81. 

6
 Hedin och Månsson, Repressalier mot kritiker i offentliga organisationer, Socialvetenskaplig 

tidskrift nr 3-4, 2008, sid. 276-294. (Ulla-Carin Hedin är docent i socialt arbete vid institutionen 

för socialt arbete vid Göteborgs universitet och Sven-Axel Månsson är professor i socialt arbete 

vid Hälsa och samhälle vid Malmö högskola.) 
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hänt. KG lovade att åtgärda problemen. I samband med att han började arbeta 

igen, blev han kallad till möte med sina chefer: chefssjuksköterska, överläkare 

och verksamhetschef.
7
 I kallelsen angavs vad mötet skulle behandla. Utöver de 

punkter de problem som Magnusson påtalat, tänkte man dessutom behandla 

frågor som: ”Motiv/syfte med uttalande i media?” och ”Kan du redogöra mer 

utförligt om dina uttalanden i TV?” och ”Har du utpekat någon/några personer 

som rasister vid namn till journalister?”. På mötet blev Magnusson utskälld för 

vad han gjort och han uppmanades att aldrig mer gå till media. Cheferna 

förklarade också att de ansåg att det skulle bli svårt att arbeta med Magnusson 

hädanefter, eftersom de inte kunde lita på att han inte vände sig till media igen. 

Vad de tre cheferna inte visste var att Magnusson spelade in deras samtal. 

Ljudupptagningen som spelades upp i SVT Debatt den 26 februari 2009, återgav 

bilden av kritikkänsliga chefer som ignorerade både meddelarfrihet, 

socialtjänstlag, arbetsmiljölag samt själva grundproblematiken. Detta fick tillföljd 

att Magnussons chefer, blev anmälda till Justitiekanslern (JK) för att ha brutit mot 

tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. JK utredde ärendet och 

fann att Peter Magnussons yttrandefrihet kränkts men eftersom tingsrätten fyra år 

tidigare fastslagit att brott mot repressalieförbudet utgör tjänstefel enligt 20 kap. 1 

§ BrB, var JK medveten om att det för straffbarhet krävdes att brottet begåtts 

under myndighetsutövning (se nedan ang. fallet A. Hultin). Därför valde JK att 

inte väcka åtal, men framhöll att: 

 
 ”Det inträffade är emellertid av sådan art att det finns skäl att anta att överträdelser av 

repressalieförbud har skett /.../. Även överträdelse av efterforskningsförbudet och möjligen 

överträdelse av meddelarfriheten på annat sätt kan ha förekommit.” 
8
 

 

 

Mot sin vilja omplacerades Magnusson sedermera från IVA till den geriatriska 

kliniken. Fackförbundet Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) drev 

ärendet först till Arbetsdomstolen för brott mot kollektivavtalets
9
 bestämmelse 

om stadigvarande förflyttning, och därefter till Europadomstolen för brott mot 

artikel 10.
10

 

 

Att vissla som t.ex. Magnusson gjorde, är det inte alla som vågar göra. Det 

framgick i en interpellationsdebatt mellan Ylva Johansson (s) och Beatrice Ask 

(m) den 11 december 2007. Debatten handlade om meddelarskyddet för anställda 

                                                           

 
7
 Jmf med 10 § lag (SFS 1976:580; MBL) om medbestämmande i arbetslivet, som ger facket rätt 

att förhandla med arbetsgivaren i frågor som rör förhållanden mellan medlemmen och dennes 

arbetsgivare. 
8
 JK 2009-11-11. 

9
 Mellan parterna gäller kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB). 

10
 AD 2011 nr 15. Domen utvecklas nedan i avsnitt 2.2.4.1 samt  2.3.1. 
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i privata företag med anknytning till det allmänna men i debatten uttalade sig 

båda även om meddelarskyddet för offentliganställda. Ask framhöll i sitt 

anförande att problemet med tysta arbetsplatser inte främst finns inom privat 

sektor utan snarare inom den offentliga och att problemet är avhängigt bristande 

chefskap och bristande insikt i modern organisationsutveckling. Ask framhöll 

vidare att hon ”/…/ inte alls (är) övertygad om att det trots meddelarfriheten är så 

att offentliga arbetsplatser har varit föredömen”. Johansson menade att offentlig 

sektor brister i praktiska tillämpningen av meddelarskyddet och att många 

offentliganställda upplever det obehagligt att påtala missförhållanden eftersom 

man är rädd för att förlora jobbet.
11

  

 

Även Kjersti Lien Holtes forskning visar att det råder tysthetskultur bland 

arbetstagare i Sverige och Norge och att den går stick i stäv med ländernas 

politiska intention om öppenhet.
12

 Samma sak visar också den undersökning som 

Temo Synovate genomförde 2006 på uppdrag av fackförbundet SEKO. 

Undersökningen syftade till att ta reda på vad allmänheten hade för inställning i 

frågor som rörde öppenheten på svenska arbetsplatser. Av de drygt 1000 

tillfrågade svarade 43 procent att de ”absolut inte” respektive ”knappast trodde” 

att man som anställd skulle våga kritisera. Bland de förvärvsarbetade ansåg sig 20 

procent arbeta på tysta arbetsplatser och 67 procent av de tillfrågade ansåg att det 

borde vara lättare att framföra kritik mot sin arbetsgivare. Andelen kvinnor och 

visstidsanställda ansåg i än högre utsträckning att så borde vara fallet.
13

 2008 

beställde fackförbundet ST en liknande undersökning bland sina medlemmar av 

Statistiska Centralbyrån (SCB). Resultatet visade att 29 procent av 329 

statsanställda i Skåne hade drabbats av arbetsrättsliga repressalier från 

arbetsgivaren efter att ha framfört kritik.
14

 Men det finns undantag – alla är inte 

rädda.  

 

Förutom exemplet med Peter Magnusson kan nämnas Karin Törnqvist som 2010 

avslöjade korruption inom Göteborg Energi i SVT:s Uppdrag granskning men 

även Anna-Lena Hultins fall är av intresse. Anna-Lena arbetade på ett kommunalt 

äldreboende som skulle läggas ned. Med anledning av det gjorde Västnytt ett 

inslag. I TV sa hon sitt hjärtas mening om nedläggningen varpå hon fick en 

skriftlig varning av förvaltningschefen M. H vari det framgick att man skulle 

tvingas skilja henne från sin anställning om liknande eller annan förseelse skulle 

inträffa igen. Varningen ersattes senare av en erinran, men att arbetsrättsligt 

                                                           

 
11

 Svar på interpellation 2007/08: 186, 218 och 230, riksdagens protokoll 2007/08:41, § 12 anf. 

102 resp. anf.104. 
12

 Holte, Hysj - en kritisk didaktisk relasjonsanalyse av Curriculum Silentium, sid. 8-18. Holte 

disputerade vid Karlstads universitet 2009. 
13

 Se rapport, Allmänheten om att våga framföra kritik mot arbetsgivaren, pub. 2006-07-05. 
14

 Se artikel i Sydsvenskan, pub. 2008-10-01. 
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sanktionera eller utdela reprimander till den som utnyttjat sin yttrandefrihet, ansåg 

JK utgöra otillåtna sanktioner eller repressalier. Av den anledningen väckte JK 

den 14 april 2005 åtal för brott mot repressalieförbudet i 1 kap. 4 § YGL och 1 

kap. 3 § TF. M. H. har genom besluten om varning respektive erinran uppsåtligen 

eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning åsidosatt vad som har gällt för 

uppgiften som beslutsfattare i personalärenden.
15

 Man kan anta att JK blev 

förvånad den 4 oktober 2005 när Borås tingsrätts dom föll. Tingsrätten fann 

nämligen att förvaltningschefens agerande inte hade utgjort myndighetsutövning. 

Förutsättningen för att disciplinpåföljd skulle betraktas som myndighetsutövning 

var – enligt dåvarande lagstiftning – att det skett med stöd av lag(en) om offentlig 

anställning (1994:260; LOA). Det innebar att ett straffrättsligt ansvar enligt 20 

kap. 1 § BrB endast kunde utkrävas av chefer på statliga myndigheter och inte av 

chefer inom kommunal respektive landstingskommunal verksamhet eftersom 

frågan om disciplinansvar regleras i kollektivavtal.
16

 Mot bakgrund av anförda 

domskäl överklagades som sagts tidigare inte domen, men den medförde att JK 

blev medveten om rättsolikheten vilket han påtalade för regeringen som ansåg det 

vara mycket otillfredsställande dels att statligt- och kommunalt anställda 

behandlades olika ifråga om disciplinåtgärder, dels att straffsanktion saknades för 

grövre ingripanden i hela den offentliga sektorn.  

 

Problemet med bl.a. rättsolikhet har därefter utretts av Yttrandefrihetskommittén 

under ledning av dåvarande JK Göran Lambertz
17

. Kommitténs uppdrag har 

redovisat två delbetänkanden varav det första, SOU 2009:14, efterföljdes av 

proposition 2009/10:81 vari regeringen föreslog att en bestämmelse om 

repressalieförbud skulle införas i TF och YGL.
18

  Förändringarna i 3 kap. 4 § 3 st. 

TF respektive 2 kap. 4 § 3 st. YGL innebar en utvidgning av repressalieförbudet.  

Dessa antogs av riksdagen i slutet av 2010 och trädde i kraft den 1 januari i 2010 

och inkluderar alla åtgärder som omfattas av JK:s och JO:s praxis såsom 

uppsägning, avskedande, disciplinpåföljd, fråntagande av arbetsuppgifter, 

utskällningar och utfrysning.
19

   

 

                                                           

 
15

 JK 2005-10-24.  
16

 Bakgrunden till rättsolikheten går att läsa i domskälen till Mål B 930-05 som återges i SOU 

2009:14 sid. 229-230. 
17

 Lambertz arbetar sedan 2009 som domare i HD. Mellan 2001-2009 var han JK, har även arbetat 

som rättschef på justitiedepartementet och som lektor vid Uppsala universitet. 
18

 Den tidigare Tryck- och yttrandefrihetsberedningen, se dir. 2003:58 och dir. 2007:76, 

ombildades 2008 till en parlamentarisk kommitté; Yttrandefrihetskommittén, se dir. 2008:42. 

Kommittén har lämnat två delbetänkanden; SOU 2009:14 samt SOU 2010:68. Kommittén skulle 

redovisat sitt slutbetänkande senast den 20 december 2011, men utredningstiden har förlängts och 

skall istället redovisas senast 31 augusti 2012, enligt dir. 2011:105. 
19

 Lag (2010:1347) om ändring i tryckfrihetsförordningen och Lag (2010:1349) om ändring i 

yttrandefrihetsgrundlagen.   
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Ibland hör man talas om, att avtal om tystnadsplikt eller dokument med 

sekretessförbindelser tecknas mellan offentliganställda och arbetsgivare trots att 

inskränkningar i offentliganställdas yttrandefrihet endast kan ske i lag.
20

            

Och det tycks finnas ett kunskapsglapp beträffande yttrandefrihetens gränser och 

dess syfte, vilket Carl Gustav Spangenberg, lektor i rättshistoria vid Uppsala 

universitet, skriver om i Uppsala Nya Tidning: 

 

”Yttrandefrihet är ett barn av upplysningen. Den kräver upplysning för att kunna förstås”. 
21

 

 

 

Då menar Spangenberg inte bara en juridisk förståelse av yttrandefrihetslagarna, 

utan bakgrunden till dem. Spangenberg förespråkar därför att politiker och 

offentliganställda utbildas. Vart gränsen för vad som är respektive icke är tillåtet 

att yttra, har Högsta Domstolen (HD) prövat i flera fall. Ett välkänt exempel är 

fallet Åke Green, pastorn som i en predikan liknade homosexuella vid 

cancersvulster och som därför åtalades för hets mot folkgrupp. I domskälen 

konstaterade HD:s ordförande Johan Munch, att Green borde fällas i enlighet med 

svensk lag men, med tanke på att saken med största sannolikhet skulle komma att 

underkännas vid en eventuell prövning av Europadomstolen, friades Green av 

HD.  

 

”Brottsbalkens bestämmelser om hets mot folkgrupp ryms i och för sig inom de ramar som 

Europakonventionen ger på angivet sätt. frågan är emellertid om en tillämpning av denna 

bestämmelse i /.../ (pastorns) fall skulle kunna innebära ett brott mot Sveriges 

konventionsåtaganden. Vid den bedömningen måste Europadomstolens praxis beaktas /.../”
22

 

 

 

Domslutet visar tydligt på att lag (1994:1219) om den europeiska konventionen 

angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna 

(Europakonventionen) tillmäts en särskild betydelse i rättstillämpningen och att 

den tillsammans med det övriga offentligrättsliga regelverket är det som 

egentligen skall utgöra yttrandefrihetens gränser.  

 

 

1.3   Syfte och frågeställning 

 

Tanken på att offentliganställda är rädda och på att chefer kränker anställdas 

yttrande- och meddelarfrihet frekvent, väcker så klart frågor: Varför och vad mer 

                                                           

 
20

 Ds 2002:56 sid. 311. 
21

 Artikel, Utbilda politiker i yttrandefrihet, pub. 2006-10-16. 
22

 NJA 2005 sid. 805. 
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(än ett starkt lagstöd) krävs för att komma tillrätta med problematiken?  Dessa 

frågor är oerhört intressanta och förtjänar sina svar, men kräver helt andra 

metoder än de jag som jurist behärskar i dagsläget,
23

 därför tvingas jag lämna 

dem obesvarade – men väckta. Däremot och mot bakgrund av vad som sagts i det 

föregående, utgår jag i min undersökning från att det finns många 

offentliganställda i Sverige som av olika skäl inte vågar kritisera sina 

arbetsgivare. Ett av skälen torde vara att det råder en allmän okunskap om 

yttrandefrihetens gränser och ett annat en rädsla för repressalier. Därför avser jag 

att undersöka rättsläget angående yttrandefriheten för offentliganställda med 

avseende på svensk rätt för att därigenom fastställa de lege lata d.v.s. talarens rätt 

att t.ex. påtala missförhållanden, kritisera offentliga arbetsgivare samt läcka 

sekretessbelagda uppgifter till pressen.  

 

 Vad innebär yttrandefrihet och meddelarrätt för offentligt anställda och på 

vilket sätt är det tillåtet att inskränka yttrandefriheten för offentliganställda? 

 

 

1.4   Avgränsning 

 

Om tryck- och yttrandefrihet respektive demokrati finns det mycket skrivet var 

för sig. Jag har inriktat mig på att beskriva rättsläget beträffande 

offentliganställdas yttrandefrihet och deras kritikrätt gentemot offentliga 

arbetsgivare i svensk rätt. Då yttrandefrihet innefattar rätten att uttrycka sig i 

media, behandlar jag vissa delar av tryck- och yttrandefrihetslagstiftningen, 

framförallt meddelarrätten och dess förutsättning; offentlighetsprincipen. 

Eftersom kritikrätten enligt de svenska grundlagarna utgör förutsättning för 

whistleblowers dvs. anställda som larmar om olägenheter och missförhållanden  

på sina arbetsplatser, behandlar jag även offentliganställdas lojalitetsplikt. Det 

finns även ett stort antal ärenden från Justitieombudsmannen (JO) och 

Justitiekanslern (JK) som behandlar yttrandefrihetens gränser inom offentlig 

sektor. Flertalet av de ärenden som inkommer till JO och JK leder inte till åtal, 

däremot till kritik. Tunnare är det dock med praxis från Arbetsdomstolen (AD). 

Jag har därför valt ut de rättsfall som jag anser vara de mest relevanta för min 

uppsats. De rättsfall som jag deskriptivt belyser från AD, JK respektive JO utgör 

enligt mig goda exempel på konkreta situationer då offentliganställda nyttjat sin 

                                                           

 
23

 Jmf med det Jan Kellgren och Anders Holm säger (Att skriva uppsats i rättsvetenskap, 2007) 

om att jurister har en del att lära av samhällsvetenskaplig forskning. De menar att man med fördel 

kan krydda en juridisk uppsats med resultat och metoder från den samhällsvetenskapliga 

forskningen i synnerhet om man använder sig av ett ”färdigt material” såsom en avhandling och 

inte gör t.ex. egna kvantitativa undersökningar, samt nogsamt integrerar resultatet därifrån med de 

rättsliga delarna. 
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yttrandefrihet och för det drabbats negativt. Vidare kommer möjligheten att 

begränsa yttrandefriheten genom avtal att behandlas. Svenska offentliganställda 

yttrandefrihet och kritikrätt regleras förutom i grundlagarna också genom 

bestämmelser i Europakonventionen. Det finns även ett antal EU-rättsliga stadgor 

som berör yttrandefrihetsrätten. Dessa bestämmelser berörs dock inte i uppsatsen, 

då Europakonventionen är överordnad EU-rätten. Konventionen är allt sedan 

inkorporeringen direkt tillämplig vid svenska domstolar och myndigheter därför 

undersöks bestämmelserna i artikel 10 närmare, dock varken heltäckande eller 

grundläggande, snarare överblickande. Från Europadomstolens praxis har jag valt 

att närmare belysa målen Fuentes Bobo mot Spanien samt Heinisch mot Tyskland. 

I analysavsnittet kommer jag att jämföra den senare domen med AD 2011 nr 15. 

Det är intressant att belysa AD- domen i ljuset av Europadomstolens 

tolkningsprinciper särskilt eftersom Peter Magnusson i egenskap av målsägande i 

rättsfallet AD 2011 nr 15, nyligen stämt Sverige för brott mot artikel 10 i 

Europakonventionen. 

 

 

1.5   Metod och material 

 

I arbete med denna uppsats har den traditionella juridiska metoden använts, som 

inneburit att jag utifrån existerande rättskällor fastställt vilka rättsregler som finns 

och på så sätt försökt återge en sammanhängande bild av lag, förarbeten, 

rättspraxis och doktrin.
24

  

 

 

1.6   Disposition 

 

Efter detta inledande kapitel där jag presenterar bakgrund och syfte samt 

arbetsmetoder och avgränsningar, följer kapitel 2 som är uppsatsens 

undersökande del, för att i kapitel 3 analysera och reflektera över vad som 

framkommit. I kapitel 4 redogörs avslutningsvis för använda källor samt 

litteratur. 

  

                                                           

 
24

 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, sid. 37-39. 
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2   Svensk konstitutionell yttrandefrihetsrätt 

 
I det här kapitlet redogör jag för de lagar och regler som reglerar 

offentliganställdas yttrandefrihet, meddelarrätt och begränsningar i de samma. 

Eftersom Sverige har ratificerat Europakonventionen innebär det att det svenska 

skyddet för yttrandefrihet även påverkas av dessa regler. Därför kommer jag 

även att behandla det yttrandefrihetsrättsliga regelverket härom. 

 

   

2.1    Offentliganställdas yttrandefrihet och kritikrätt  

 

2.1.1    De svenska grundlagarna 

 

2.1.1.1    Legaldefinition  

 

I svensk rätt regleras det som allmänt benämns som ”yttrandefrihet” men som 

egentligen innefattar två olika men stark kopplade rättigheter nämligen yttrande- 

och informationsfriheten. Rättigheterna regleras i tre olika grundlagar: dels 

genom Regeringsformen (RF), dels Tryckfrihetsförordningen (TF) och till sist 

även i Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).  

 

I RF som omfattar alla former av yttranden, stadgas att varje svensk medborgare 

gentemot det allmänna är garanterad yttrandefrihet: ”frihet att i tal, skrift, bild 

eller på annat sätt meddela upplysningar, samt att uttrycka tankar, åsikter och 

känslor”, dvs. yttrandefrihet. Därutöver har varje medborgare ”friheten att 

inhämta, ta emot samt att i övrigt ta del av andras yttranden”, det som vi allmänt 

benämner informationsfrihet.
25 

Något mer detaljerat skydd för offentliganställdas 

yttrande- och informationsfrihet generellt sett finns inte i svensk rätt, däremot 

detaljregleras en viss del av den genom TF och YGL. Rätten att uttrycka åsikter 

och att offentliggöra allmänna handlingar i tryckt skrift regleras i 1 kap. 1 § TF 

och rätten att uttrycka sig i radio, TV samt i vissa andra medier i 1 kap. 1 § 

YGL.
26

 För den yttrandefrihet som faller utanför TF:s och YGL:s 

tillämpningsområde som t.ex. yttranden på webben, i teaterpjäser, på utställningar 

eller i demonstrationer gäller (utöver bestämmelserna i RF) även 

Europakonventionens (se nedan 2.1.2) stadgande.  

 

                                                           

 
25

 2 kap. 1 § 1 st. 1-2 RF. 
26

 Warnling-Nerep och Bernitz, En orientering i tryckfrihet och yttrandefrihet, sid. 12-14. 
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Principerna som följer av dessa grundlagar, anses sammantaget vara en viktig del 

av det av den svenska rättssynen, att de även påverkar rättstillämpningen i de fall 

då någon uttalad yttrandefrihetsrättslig regel inte är tillämplig.
27

 Det finns en dock 

en stor juridisk deskriptans mellan privat- och offentliganställdas yttrandefrihet 

och kritikrätt som bör nämnas. Skillnaden följer av 2 kap. 1 § RF vari det 

stipuleras att yttrandefriheten endast kan göras gällande gentemot ”det allmänna” 

i förhållande till enskilda. Med det allmänna avses de verkställande organen: 

regeringen, domstolar och myndigheter; de normgivande organen: riksdagen, 

regeringen och andra myndigheter samt kommunernas valda församlingar och 

förvaltningar.
28

 Det betyder för offentliganställdas (anställda av det allmänna) 

yttrandefrihet regleras av samma lagar som reglerar yttrande- och 

informationsfrihet för medborgare i allmänhet dvs. RF, TF och YGL.                    

I AD 2011 nr 74 behandlade domstolen rätten att kritisera arbetsgivaren. 

Rättsfallet gällde en polisinspektör som avskedats för att han använt sin 

grundlagsskyddade yttrandefrihet genom att blogga bl.a. om polisen på fritiden. 

För att få vara anonym skrev polisinspektören under pseudonymen ”Farbror Blå” 

så gott som dagligen skrev inlägg på bloggen ”Radiobilspolisen”, om främst 

polisarbete. Sedan innehållet i bloggen uppmärksammats av kvällspressen 

stängde polisinspektören ned bloggen i mars 2010. Tre månader senare 

avskedades han. Arbetsgivaren hävdade att polisinspektören genom inläggen på 

bloggen visat prov på total respektlöshet och omdömeslöshet genom att bland 

annat ”ge intryck av att han och hans kollegor ägnade sig åt brottslig beteenden, 

att han raljerat över människor i samhällets utkant samt att polisen på arbetstid 

ägnade sig åt att ragga på snygga tjejer.” Vidare anförde man att 

polisinspektörens bloggande gav sken av att vara sanningen om polisens vardag 

och att bloggandet därför varit ägnat att skada arbetsgivarpartens anseende och 

folks förtroende för polisen samt att han genom sitt bloggande brutit mot polisens 

värdegrunder. Arbetsgivaren hävdade att han i och med att han skrev och 

publicerade inlägg på bloggen, agerat på ett sätt som utgjorde grund för avsked, 

men även att samarbetssvårigheter som isig utgjorde grund för att avsluta 

anställningen. AD slog fast att arbetsgivaren inte gjorde gällande att avskedet 

berodde på brister i polisinspektörens arbetsprestation eller att denne skulle ha 

uppträtt på det sätt som hans karaktär beskrivit på bloggen. Trots att 

polisinspektören nyttjat polismärket på bloggen, framhöll domstolen att polisen 

varken haft någon förtroendeställning eller bloggat i tjänsten. Även om 

allmänheten och kollegor blev upprörda och kränkta av bloggen, menade AD att 

yttrandefriheten går före. AD utredde även om det förelåg några allvarliga 

samarbetssvårigheter, men fann att så inte var fallet Även om det hade funnits 

anledning att befara att några sådana förelåg, menade AD att arbetsgivaren i 
                                                           

 
27

 Strömberg & Axberger, Yttrandefrihetsrätt, sid. 9-11. 
28

 Prop. 1975/76:209 sid. 86. 
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första hand borde vidtagit andra åtgärder. Arbetsdomstolens fann därmed att 

staten inte ens haft saklig grund för att säga upp polisinspektören och 

ogiltigförklarade därmed avskedandet.  

 

 

2.1.1.2    Kontrollerande myndigheter  

 

Riksdagens ombudsmän (JO) och Justitiekanslern (JK) är båda myndigheter vars 

uppdrag är att se till att bestämmelserna om meddelarrätt (se nedan 2.2.2) 

efterföljs i Sverige.
29   

 

JO styrs i sitt arbete av bestämmelser i: regeringsformen, lag (1986:765) med 

instruktioner för riksdagens ombudsmän, riksdagsordningen (1995:272;RO), 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400;OSL) samt arbetsordning för 

riksdagens ombudsmannaexpedition. Justitieombudsmännen väljs av riksdagen 

och har till uppgift att kontrollera att svenska myndigheter och tjänstemän följer 

lag, författning och föreskrifter. JO kontrollerar dessutom att svenska 

myndigheter förhåller sig opartiska, sakliga och att inte de grundlagsstadgade 

rättigheterna kränks. Dessutom skall de undersöka hur gällande lagstiftning 

fungerar i praktiken samt komma med förslag till ändringar, samt pröva och 

utreda klagomål som inkommit från personer som anser sig felaktigt behandlade 

av statliga eller kommunala myndigheter. JO avgör ärenden genom att fatta beslut 

vilka mynnar ut i ett uttalande från JO vari det fastställs om myndighet brutit mot 

gällande rätt eller uppträtt klandervärt. JO uttalar sig även om hur myndigheterna 

bör tolka aktuellt lagrum.  

 

JK har i likhet med JO tillsyn över myndigheter och tjänstemän. JK:s 

huvudsakliga uppgift är att vaka över att de gränser för tryckfrihet som anges i TF 

och YGL inte överskrids. Till skillnad från JO handhar JK de fall där misstanke 

om tryck- och yttrandefrihetsbrott föreligger och är ensam åklagare i den typen av 

mål. JK är därtill den som främst är inriktad på att upptäcka systematiska fel i den 

offentliga verksamheten. JK styrs av: förordning (1975:1345) med instruktion för 

justitiekanslern samt av lag (1975:2339) om justitiekanslerns tillsyn. Under JK: s 

tillsyn står samtliga svenska statliga och kommunala myndigheter och tjänstemän 

samt övriga som utan att vara knutna till statliga myndigheter innehar tjänst eller 

uppdrag som innefattar utövandet av offentlig makt såsom uppdragstagare i 

statliga affärsverk. 

 

  

                                                           

 
29

 Warnling-Nerep och Bernitz, a.a. sid. 103-104. 
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2.1.1.3    Tillåtna inskränkningar 

 

Yttrande- och informationsfriheten utgör en så kallad relativ fri- och rättighet, 

vilket betyder rättigheten endast kan begränsas i annan lag – av riksdagen.
30

 Till 

skydd mot sådana begränsningar finns det regler som gör gällande att sådana 

lagförslag skall vila i minst ett år om tio eller fler av ledamöterna tycker det.
31

 

RF:s regelverk kan inte åberopas i enskilda fall eftersom det framförallt riktar sig 

till lagstiftaren. Men det finns dock tillfällen då RF:s regler kan få direkt 

betydelse i rättstillämpningen som t.ex. om en åberopad lagbestämmelse är 

oförenlig med RF:s stadganden eller om en lag stiftas som kan tänkas inskränka 

det yttrandefrihetsrättsliga skyddet. I sådana fall aktualiseras frågan om 

lagprövning enligt 11 kap. 14 § RF, vilket innebär att om t.ex. domstol eller annat 

allmänt organ finner att en föreskrift står i strid med t.ex. grundlag, får inte 

föreskriften tillämpas.  

 

I RF anges vissa generella förutsättningar för begränsningar av människors 

yttrande- och informationsfrihet. Begränsningar får enbart ske ”för att tillgodose 

ett ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle” men enligt 2 kap. 12 § 

RF ”aldrig sträcka sig längre än nödvändigt eller utgöra ett hot mot den fria 

åsiktsbildningen, begränsas på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan 

åskådning eller strida mot Europakonventionen”.
32 

Därtill får yttrande- och 

informationsfriheten enligt 2 kap. 13 § RF enbart begränsas ”med hänsyn till 

rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskilds 

anseende, privatlivets helgd eller förebyggande och beivrande av brott”.  

 

Men det förekommer ändå att offentliganställda tecknar avtal om tystnadsplikt 

med arbetsgivare.
33

 Man kan dock inte – med bindande verkan – avtala bort 

offentliganställdas yttrande- och meddelarfrihet, eftersom dessa rättigheter endast 

får begränsas genom lagstiftning samt under de förutsättningar som TR och YGL 

anger. Därför saknar sådana avtal rättslig verkan för tystnadspliktens 

omfattning.
34

  I JO 1998/99 behandlades frågan om ett avtal mellan politiker om 

att inte yttra sig i massmedia innebar en otillåten begränsning av yttrande- och 

meddelarfriheten. JO påpekade att meddelarfriheten är fakultativ
35 

och att det 

visserligen är tillåtet att ingå sådana avtal men, om någon av politikerna skulle 

ångra sig och vilja uttala sig, står det vara och en fritt att göra så, eftersom 

överenskommelser om begränsningar av yttrandefriheten inte är juridiskt 

                                                           

 
30

 2 kap. 12 § 1 st. RF. 
31

 2 kap. 12 § 3 st. RF. 
32

 2 kap. 23 § RF. 
33

 Ds 2001:9 sid. 20. 
34

 Fahlbeck, Lagen om skydd för företagshemligheter, sid. 51. 
35

 Om meddelarskyddets fakultativa karaktär se prop. 1975/76:204 sid. 95. 
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bindande. I det fall avtalet hade medfört att man inte trott sig ha rätt att uttala sig i 

media, hade avtalet haft verkan av munkavle och därmed kränkt ledamotens 

meddelarfrihet.
36

 

 

 

2.1.2   Europakonventionen 

 

2.1.2.1    Legaldefinition 

 

Förutom de i ovan nämnda regelverken utgör även Europakonventionen ett skydd 

för offentliganställdas yttrandefrihet. Konventionens införlivande i svensk 

konstitutionell rätt har dock en relativt krokig väg bakom sig. Från det att FN:s 

generalförsamling 1948 antog Universal Declaration of Human Rights (den 

allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna) och efter det att 

Europarådets medlemsländer
37

 1950 undertecknade Europeiska konventionen 

angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, 

skulle det dröja mer än 45 år innan Europakonventionen blev direkt tillämplig vid 

svenska domstolar och myndigheter dvs. gav människor möjlighet att åberopa 

konventionen som gällande rätt.  

 

Fram till 1 januari 1995, då den inkorporerades i sin helhet genom lag 

(1994:1219) om den europiska konventionen angående skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna
38

 samt då man i 2 kap. 23 § RF 

upptog en bestämmelse om att lag eller annan föreskrift inte fick meddelas i strid 

med Sveriges åtaganden på grund av Europakonventionen dvs. tillskrev 

konventionen högre status än vanlig lag men underordnad grundlag,
39

 hade 

Europakonventionen varken varit rättsligt förpliktigande eller innehållit 

bestämmelser om internationell övervakning.
40 

För att stärka skyddet för de 

mänskliga rättigheterna, skapade Europarådet dels förpliktande regler i form av 

artiklar dels ett gemensamt övervakningsorgan dvs. en rättslig kontroll genom en 

europeisk domstol (Europadomstolen) med möjlighet för enskilda människor att 

där föra sin talan.
41

 Europakonventionen saknade vid tiden direkt inflytande över 

svensk rätt, den tolkades s.k. fördragskonformt. Det innebar att svensk lag så 

långt som möjligt tolkades i överrensstämmelse med konventionen. Såtillvida 
                                                           

 
36

 JO 1998/99 sid. 481. 
37

 Även Belgien, Danmark, Frankrike, Storbritannien och Nordirland, Irland, Italien, Luxemburg, 

Nederländerna och Norge. 
38

 Prop. 1993/94:117 sid. 39. SOU 1993:40 del B sid. 25. 
39

 Prop. 1993/94:117 sid. 36-37. 
40

 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis sid. 303. 
41

 Enskilda kunde klaga hos Europakommissionen som avgjorde om saken skulle avvisas alt. 

prövas av Europadomstolen. Mål som inte avvisades av kommissionen men som inte prövades av 

Europadomstolen avgjordes av Europarådets ministerkommitté.  



18 

 

hade konventionen en indirekt verkan på förhållandet staten – enskild, men om ett 

visst förhållande i Sverige stred mot konventionen, fick den enskilde själv vända 

sig till Europadomstolen för att föra en klagan mot svenska staten, det gick alltså 

inte för en enskild att inför svensk domstol föra talan med stöd av den.
42  

Genom 

att domstolarna utverkade principer, fick Europakonventionen ett stort genomslag 

i svensk rättstillämpning men tillslut blev avsaknad av rättslig status ohållbar för 

svenska domstolar vilket ledde till att staten tillsatte en kommitté, den s.k. Fri- 

och rättighetsutredningen, vars uppdrag bestod i att undersöka möjligheterna att 

inkorporera konventionen i svensk rätt.
43

 Högsta domstolen (HD) som var 

remissinstans angav att de vedertagna tolkningsprinciperna lex posterior och lex 

specialis, skulle tillämpas när det gällde konflikt mellan konventionen och svensk 

lag oavsett om den stiftats före eller efter inkorporeringen. I samma mening som 

HD slog fast att inte tillmäta konventionen högre status än vanlig lag, sa man att 

den på grund av sin speciella karaktär skall tillmätas särskild betydelse.
44  

 
 

Under årens lopp har Europakonventionen kommit att kompletteras av ett antal 

tilläggsprotokoll och domstolsförfarandet har reformerats. Den består idag av en 

fri- och rättighetskatalog om 14 artiklar samt bestämmelser om 

Europadomstolen.
45  

 

I artikel 10 återfinns rätten till yttrandefrihet som lyder:
 

 

”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 

domstolarnas auktoritet och opartiskhet.” 
46   

 

 

                                                           

 
42

 SOU 1993:40 del B sid. 9. 
43

 SOU 1993:40 del B sid. 123. 
44

 Danelius, a.a. sid. 35-36. 
45

 A.a. sid. 172, 19-20. 
46

 Artikel 10 bygger på FN: s allmänna förklaring, artikel 19:”Everyone has the right to freedom of 

opinion and expression; /.../ to hold opinions without interference and to seek, receive and impart 

information and ideas through any media and regardless of frontiers.”  
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Artikel 10 innebär dels negativa dels positiva förpliktelser för Sverige.            

Med det förra menas att Sverige förbjuds inskränka grundläggande fri- och 

rättigheter dvs. förhindra eller att bestraffa den som utnyttjar sin yttrandefrihet. 

Med det senare menas att Sverige har en skyldighet att stifta de lagar som behövs 

till skydd för den enskildes yttrandefrihet. Därmed ges artikel 10 indirekt 

tillämplighet mellan enskilda på så sätt att en stat kan hållas ansvarig för att inte 

ha fullgjort sina positiva förpliktelser.
47

 Alltså kan svenska offentliganställda 

vända sig till Europadomstolen med klagomål riktade mot staten
48

 eftersom 

svenska staten ansvarar för handlingar utförda av statliga tjänstemän i egenskap 

av ämbetsmän, offentliga organ såsom kommuner och i vissa fall statliga bolag. 

Konventionen har således inte någon direkt tillämplighet mellan enskilda inför 

domstolen.  

 

Bestämmelserna i artikel 10 är generella och allmänt formulerade och måste 

därför tolkas dynamiskt dvs. i ljuset av samhällsutvecklingen och mot bakgrund 

av förändringar av rättsuppfattningen i konventionsstaterna och förstås utifrån sin 

samtid samt tolkas utifrån vissa principer. Den s.k. margin of appreciation är en 

fastslagen tolkningsprincip som innebär att varje land har att avgöra hur 

konventionen skall tolkas i förhållande till den nationella rätten, eftersom de 

nationella domstolarna anses ha bättre kunskap härom. Därav överprövar inte 

Europadomstolen ett nationellt beslut annat än om det finns särskilda skäl för 

det.
49  

 

 

2.1.2.2    Tillåtna inskränkningar 

 

Som framgår av artikel 10.2  är rätten till yttrandefrihet alltså inte absolut utan 

kan begränsas förutsatt att sådan: 

  

 Föreskrivs i lag och tjänar något av de angivna målen 

 Är nödvändig i ett demokratiskt samhälle 

 

De inskränkningar som nämns i artikel 10.2 är: formföreskrifter, villkor, 

inskränkningar eller straffpåföljder. Detta innebär att andra negativa följder 

såsom förvägrad anställning, bli uppsagd eller avskedad eller att drabbas av 

disciplinära åtgärder utgör inskränkningar av yttrandefriheten.
50 
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 Danelius, a.a. sid. 51. 
48

 A.a. sid. 23. 
49

 A.a. sid. 48-50. 
50

 A.a. sid. 371. 
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För att avgöra om en begränsning av yttrandefriheten kan anses nödvändig, 

tillämpar Europadomstolen den s.k. proportionalitetsprincipen. Det innebär att 

eventuella begränsningar av yttrandefriheten måste stå i rimlig proportion till dess 

syfte och domstolen har därför att avväga den enskildes intresse av yttrandefrihet 

å ena sidan och det allmännas/enskildas motiv för inskränkningen å andra sidan.  

 

Enligt f.d. justitierådet och ledamoten av Europakommissionen för de mänskliga 

rättigheterna, Hans Danelius, är det sällan så att Europadomstolen underkänner 

medlemstaternas uppfattning om huruvida inskränkningen är förenlig med 

inhemsk rätt. Det är snarare frågan om huruvida inskränkningen är nödvändig i ett 

demokratiskt samhälle som vållar huvudbry.
51  

 

Yttrandefriheten utgör enligt Europadomstolen grundförutsättningen för en 

demokrati och ett demokratiskts samhälles utveckling. Enligt Danelius uttrycks 

saken av Europadomstolen i målet Handyside mot Storbritannien
52

  på följande 

sätt:  

 

”Yttrandefriheten utgör en av de väsentliga grundvalarna för ett [demokratiskt] samhälle, en 

av de grundläggande förutsättningarna för dess framsteg och för varje människas utveckling. 

- - den omfattar inte endast ’information’ och ’idéer’ som mottas positivt eller anses ofarliga 

utan också dem som kränker, chockerar eller stör staten eller någon del av befolkningen. 

Detta är de krav som ställs av den pluralism, den tolerans och den vidsynthet utan vilka inget 

’demokratiskt samhälle’ kan existera.”
53

 

 

 

Därför är det enligt domstolen viktigt att inskränkningar av den demokratiska 

människans yttrandefrihet hålls inom snäva gränser, vilket framkom i  målet 

Fuentes Bobo mot Spanien
54 

vari statens skyldighet att skydda den enskildes 

yttrandefrihet från otillbörliga inskränkningar behandlades. Fallet gällde den 

spanske medborgaren Fuentes Bobo som var anställd på TVE (spansk television) 

ett förvisso privatägt bolag, men vars chefer utses av den spanska regeringen. 

Ledningen för TVE planerade för nedskärningar i bolaget, vilket Bobo och andra 

anställda tyckte var fel och kritiserade därför ledningen för TVE. Bland annat 

skrev Bobo tillsammans med en kollega en artikel i tidningen Diario 16, där de 

kritiserade chefernas bristfälliga ledarskap. Dessutom skrev och spred Bobo ett 

internt dokument bland personalen där ledningen anklagades för både korruption 

och lögner och lät sig intervjuas i två radioprogram, vari han uttalade att cheferna 

var inkompetenta etc.  

                                                           

 
51

 Danelius, a.a. sid. 372. 
52

 Mål nr 5493/72 (1976). 
53

 Danelius, a.a. sid. 366. 
54

 Mål nr 39293/98 (2000). 
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Fuentes Bobo avskedades men bestred avskedet i enlighet med spansk lag. 

Sanktionen godkändes sedermera av spansk domstol. Domslutet fann sig dock 

inte Bobo i utan stämde spanska staten för bland annat brott mot 

Europakonventionens artikel 10. Spanska staten ansåg dock att 

Europakonventionen saknade tillämplighet eftersom TVE löd under 

privaträttsliga regler. Men, Europadomstolen konstaterade att 

Europakonventionen, förutom att vara tillämplig i ett offentligrättsligt 

anställningsförhållande också är tillämplig på civilrättsliga arbetsgivar- och 

arbetstagarförhållanden och slog fast att staten har positiva skyldigheter att se till 

att artikel 10 upprätthålls enskilda emellan. Domstolen hänvisade till vad man 

tidigare sagt i målet Handyside mot Storbritannien om att yttrandefriheten även 

gäller för uttalanden som är kränkande, chockerande och besvärande. Domstolen 

fann att inskränkningen mot Bobo hade stöd i spansk lag och att den uppfyllde ett 

av de angivna syftena om skydd ”för annans goda namn och rykte eller 

rättigheter” enligt artikel 10.2. Beträffande frågan om inskränkningen kunde 

anses ”nödvändig i ett demokratiskt samhälle,
55 

förklarade domstolen att ordet 

nödvändig skall tolkas så att det krävs ett ”trängande socialt behov” för att 

inskränka yttrandefriheten och att domstolen bör se inskränkningen i ljuset av 

samtliga omständigheter (innehållet i uttalandena och dess kontext) för att avgöra 

om den var proportionerlig.
56

 Trots att domstolen konstaterade att Bobos 

uttalande varit förolämpande och att dessa tveklöst rättfärdigade en sanktion 

enligt artikel 10,
57 

menade domstolen att man borde tagit särskild hänsyn till 

kontexten. Därför ansåg man att avskedet varit en onödigt hård åtgärd med tanke 

på Bobos ålder, anställningstid och att det funnits alternativa och mindre 

betungande disciplinära åtgärder att tillgripa.
58 

 Uppsägningen låg således utanför 

spanska statens margin of appreciation samt var oförenlig med 

proportionalitetsprincipen.  

 

 

2.2    Offentliganställdas rätt till allmänna handlingar 

 

2.2.1   Offentlighetsprincipen 

 

2.2.1.1    Legaldefinition 

 

Offentlighetsprincipen har en särskilt stark ställning i svensk rättsordning och 

utgör själva förutsättningen för det 1 kap. 1 § RF slår fast:  
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 Stycke 39. 
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 Stycke 43. 
57

 Stycke 47. 
58

 Stycke 49. 
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”/.../den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning /.../” 

 

 

Offentlighetsprincipen tjänar enligt 2 kap. 1 § TF samma syfte som tryckfriheten, 

nämligen att skapa förutsättningar för ett fritt meningsutbyte och en allsidig 

upplysning och ett demokratiskt och öppet samhälle. Den tillkommer både 

massmedia och enskilda och innebär en omedelbar, kostnadsfri och ovillkorlig 

rätt till insyn i kommunala och statliga verksamheter. Irja Hed, kansliråd på 

justitiedepartementet, menar att det man i dagligt tal avser med 

offentlighetsprincipen är handlingsoffentlighet.
59 

 

 

I TF definieras begreppet allmänna handlingar som handling som inkommit till 

eller upprättats hos en kommunal eller statlig myndighet.
60

  En sådan kan i TF:s 

mening antingen vara offentlig eller hemlig. En offentlig handling är således en 

allmän handling som är tillgänglig för var och en.
61

 Just för att var och en ska 

kunna delta i den demokratiska processen krävs tillgång till korrekt information 

om vad som sker i myndigheternas verksamheter. Genom offentlighetsprincipen 

kan makthavares handlingar granskas och blotta vetskapen om var och ens rätt till 

insyn har en självkontrollerande effekt i myndighets Sverige.
62 

Dessutom berikas 

den allmänna debatten och den fria åsiktsbildningen, vilket är viktigt ur 

demokratisynpunkt.
63

 Wiweka Warnling-Nerep, professor i offentligrätt vid 

Stockholms universitet och jur. dr Hedvig Bernitz beskriver yttrandefriheten som  

 

”/.../ en av demokratins väsentliga grundpelare och utan den skulle knappast någon verklig 

demokrati existera.”
64 

 

 

 

Genom offentlighetsprincipen garanteras alltså både rättssäkerhet samt 

effektivitet i myndigheternas sätt att arbeta. Till bestämmelserna om yttrande- och 

informationsfrihet i TF och YGL är den så kallade meddelarrätten knuten. Den 

tillkommer även utländska medborgare om än i mindre omfattning, vilket beror 

på att deras rättigheter inte är skyddade i grundlag.
65

 Men eftersom särreglering 

saknas, innebär det i praktiken att de flesta av TF:s regler även gäller utländska 

medborgare.
66  
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 Hed, Sekretess!, sid. 7. 
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 2 kap. 3-4 §§ TF.   
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 Warnling-Nerep och Bernitz, a.a. sid. 152-153. 
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 14 kap. 5 § TF. 
66

 Warnling-Nerep och Bernitz, a.a. sid. 23. 
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2.2.1.2    Tillåtna inskränkningar 

 

Enligt offentlighetsprincipen skall allmänna handlingar vara offentliga. 

Tillgången till dessa och uppgifter däri måste ibland begränsas dvs. hemliggöras 

(se ovan 2.2.1.1). Det kan handla om uppgifter i t.ex. sjukjournaler eller i 

brottsutredningar.  Av TF framgår att rätten att ta del av allmänna handlingar 

endast får begränsas om det kan motiveras med hänsyn till något av de däri 

uppräknade ändamålen: 

 

”rikets säkerhet /.../, 

rikets centrala finanspolitik /.../, 

myndigheters verksamhet för inspektion /.../, 

intresset att förebygga eller beivra brott, 

det allmännas ekonomiska intresse, 

skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, 

intresset att bevara djur- eller växtart.”
67

 

 

 

En begränsande bestämmelse måste därtill anges ”noga i särskild lag”. Den 

särskilda lag som TF avser är offentlighets- och sekretesslagen
68

.
69

  Av 1 kap. 1 § 

andra stycket OSL stipuleras dels bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas 

verksamhet, dels begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar, dvs. 

sekretessbestämmelser. Att sekretess gäller för en uppgift innebär att det varken 

är tillåtet att berätta om (tystnadsplikt) eller lämna ut själva uppgiften till någon 

obehörig (handlingssekretess).
70  

AD 2000 nr 14 gällde brott mot tystnadsplikten. En polisman som var bekant med 

en av medlemmarna i Hells Angels delgav denne sekretessbelagda uppgifter. 

Polismannen berättade för denne vart medlemmar ur det rivaliserande mc-gänget 

Bandidos skulle åka. Dessutom upplyste polismannen sin bekant om vilka 

uppgifter polisen hade tillgång till genom att visa fotografier. Utan tillstånd 

besökte polismannen sin bekant i häktet och agerade därigenom budbärare åt en 

annan Hells Angels medlem. Eftersom det vid tidpunkten rådde en väpnad 

konflikt mellan Hells Angels och Bandidos, menade AD att polismannens 

agerande medfört en ökad risk för konfrontation mellan gängen. Domstolen fann 

att polismannen avsiktligt och grovt åsidosatt vad som ålegat honom som 

polisman och menade därför att det förelåg grund för avsked. 
 

                                                           

 
67

 2 kap. 2 § TF. 
68

 Offentlighets- och sekretesslag (SFS 2009:400; OSL). OSL ersatte den 30 juni 2009 

sekretesslag (1980:100; SekrL). 
69

 Strömberg & Axberger, a.a. sid. 113. 
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Trots förbudet kan alltid en offentliganställd med stöd av meddelarfriheten 

meddela journalister och media om sekretessbelagda uppgifter. Låt säga att ett 

visst material har sekretessbelagts med stöd av bestämmelserna om 

förundersökningssekretess enligt 18 kap. 1 § OSL. Det innebär att det inte får 

lämnas ut till media av den som har tillgång till den i tjänsten; polis eller åklagare. 

Däremot får han eller hon med stöd av meddelarfriheten berätta om de 

sekretessbelagda uppgifterna för journalister och andra som kan publicera dem 

utan att bryta mot varken tystnadsplikt eller handlingssekretess såvitt uppgifterna 

i förundersökningen inte är av meddelarfrihetsbrytande karaktär: 

      

”/.../är fråga om kvarhållande av försändelse på befordringsföretag, hemlig teleavlyssning, 

hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning eller hemlig rumsavlyssning /.../”
71

 

 

 

Det finns alltså vissa så kallade kvalificerade tystnadsplikter som bryter 

meddelarfriheten – då man varken får berätta om innehållet i eller lämna ut en 

hemlig handling.
72

 Som exemplet ovan med förundersökningssekretess visade, 

kan alltså en sekretessbelagt material som är otillgänglig för allmänheten, bli 

offentlig om någon inom polismyndigheten väljer att tipsa media som i fallet med 

den s.k. LÄCKAN (se nedan 2.2.2.2). Om uppgifterna hade handlat om t.ex. 

hemlig teleövervakning, hade de däremot inte kunnat offentliggöras med stöd av 

meddelarfriheten eftersom det för sådana uppgifter kan råda tystnadsplikt. Vilka 

de kvalificerade tystnadsplikterna är framgår av OSL. Härigenom utgör 

tystnadsplikt och handlingssekretess begränsningar av yttrande- och 

informationsfriheten enligt RF, offentlighetsprincipen enligt TF och i vissa fall 

även av meddelarrätten,
73 

för offentliganställda.
74 

   

 

 

2.2.2   Meddelarrätt 

 

2.2.2.1   Legaldefinition    

 

Meddelarrätten, som är en särskild del av offentlighetsprincipen, utgör enligt 

Meddelarskyddskommittén (SOU 1990:12) ett samlingsnamn på regler och skydd 

för människor som på ett eller annat sätt medverkar till publicering i tryckt skrift 

utan att ha det tryckfrihetsrättliga ansvaret. Definitionen av begrepp såsom 

                                                           

 
71

 18 kap 19 § 2-3 st. OSL. 
72

 I tidigare SekrL (1980:100) återfanns dessa i 16 kap. 1 §. I nuvarande OSL återfinns de sist i 

respektive kapitel. Begränsande bestämmelser i andra författningar än OSL finns i lagens sjunde 

avdelning. 
73

 1 kap. 1 § 2 st. 3 OSL. 
74

 Strömberg & Axberger, a.a. sid. 114. 
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meddelarskydd, källskydd, meddelarrätt och meddelarfrihet, definieras i doktrin 

och förarbeten på något skilda sätt; Emedan professor Reinhold Fahlbeck menar 

att TF och YGL innehåller ett meddelarskydd som innefattar meddelar- och 

anskaffarfrihet, rätt till anonymitet samt ett efterforskningsförbud,
75 

talar 

meddelarskyddskommittén om att meddelar- och anskaffarfrihet, meddelarskydd 

samt förbud mot efterforskning utgör meddelarrätten och att meddelarskyddet 

tillsammans med ansvarsfrihet utgör förutsättningen för TF.
76 

Samtidigt säger 

Warnling-Nerep och Bernitz att rätten till anonymitet kompletterar meddelarens 

ansvarsfrihet som en sorts dubbla garantier mot obehag.
77 

En fjärde tolkning av 

meddelarskydd säger att det innehåller rätt till anonymitet, förbud att avslöja 

författarens eller meddelarens identitet samt efterforskningsförbud.
78

 Att 

begreppen inte alltid används på ett enhetligt sätt, kan enligt professor Hans-

Gunnar Axberger bero på att de inte används uttryckligt i lagtexten och att 

regelverket till stor del är komplext.
79

  

 

I det följande har jag valt att beskriva innebörden av meddelarrätt utifrån 

begreppen:  

 

 anskaffar- och meddelarfrihet 

 ansvarfrihet och repressalieförbud  

 anonymitetsskydd och efterforskningsförbud 

 

Jag sätter därmed ett likhetstecken mellan begreppen meddelarskydd och det 

vardagligare uttrycket källskydd. Dessa regler är viktiga delar av yttrandefriheten 

och väsentliga för massmediernas möjlighet att både få och förmedla information 

och ett medel till skydd mot påtryckningar och konsekvenser från arbetsgivare. I 

det följande kommer begreppen få en innebörd. 

 

 

2.2.2.2   Anskaffar- och meddelarfrihet 

 

Av meddelarrätten följer två principer som många gånger går hand i hand, 

nämligen anskaffar- och meddelarfrihet.
80 

Med dessa menas det komplex av 

regler i tryckfrihetsförordningen respektive yttrandefrihetsgrundlagen som ingår i 

ledet av regler som förverkligar offentlighetsprincipen. Det är dessa principer – 
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 Fahlbeck, a.a. sid. 37. 
76

 SOU 1990:12 sid. 64. 
77

 Författarna menar att skyddet ofta uppfattas som oerhört komplicerat, se Warnling-Nerep och 

Bernitz, a.a. sid. 72. 
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 Ds 2001:9, sid. 20-21. 
79

 Axberger, Tänka fritt är större, sid. 279.  
80

 1 kap. 1 § 3-4 st. TF resp. 1 kap. 2 § YGL. 
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som sammantaget utgör meddelarfriheten – som ger offentliganställda rätt att 

nyttja yttrande- och informationsfriheten i praktiken.
81

  

 

Anskaffarfrihet innebär att varje medborgare har rätt att ta reda på/anskaffa 

uppgifter om vad som helst även sekretessbelagd sådan (dock inte information 

som anskaffats på olagligt vis)
82

 och meddelarfrihet att varje medborgare har rätt 

att utan straffansvar lämna/meddela anskaffade uppgifter till någon som kan 

offentliggöra dem i media, t.ex. journalister, författare, redaktioner eller 

nyhetsbyråer. Meddelarfrihet gäller även för offentliganställda om de vill lämna 

sekretessbelagda uppgifter som de fått i sitt arbete. Offentliganställda har därtill 

full rätt till att själva skriva artiklar och insändare i tidningar samt yttra sig i 

medier som omfattas av YGL.
83 

Huruvida anskaffaren/meddelaren omfattas av 

meddelarfrihet beror på vilket intention han eller hon haft när informationen 

lämnades.
84

 Nedan följer ett påhittat exempel som belyser förhållandet:  

 

En person (X) har anskaffat mycket kontroversiell information som hon väljer att berätta för 

en journalist (Y) som hon känner. Y arbetar på en tidning. Därför betonar X att uppgiften 

inte får publiceras. Om Y ändå publicerar uppgiften skyddas inte X i egenskap av meddelare 

eftersom informationen inte var avsedd att publiceras.
85

 

 

 

Genom att den i princip gäller all information som en offentliganställd har 

tillgång till i sin profession, överlåter det allmänna åt den anställde att avgöra 

vilka uppgifter som bör offentliggöras i massmedia.
86

 Det innebär dock inte att 

man är skyldig att kontakta pressen och informera, utan det står var och en fritt att 

välja att utnyttja sin meddelarfrihet eller inte.
87

  

 

Ett välkänt exempel på nyttjandet av meddelarfriheten är den så kallade 

LÄCKAN som i december 2000 tipsade media om sekretessbelagda uppgifter och 

om hur den pågående förundersökningen av tavelkuppen mot Nationalmuseum i 

Stockholm fortskred. Dennes agerande  menade statsåklagare Nils-Erik Schultz 

saboterade förundersökningen och uppmanade därför den anonyme tipsaren att: 

”LÄGG AV INNAN VI FATTAR VEM DU ÄR /.../”. JK utredde N-E.S. 

handlande och uttalade att det inte var brottsligt att antyda hot, men att det var 
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tveksamt om det var lämpligt.
88

 Avsikten med meddelandet måste som tidigare 

nämnts, vara att dent skall publiceras. Det förutsätter att informationen lämnas till 

någon som har en reell möjlighet att publicera den – ingen annan.
89

 Att 

uppsåtligen eller av vårdslöshet avslöja samma uppgifter för någon annan är 

olagligt och brott mot tystnadsplikten har av AD ansetts utgöra saklig grund för 

avsked.
90 

 

 

 

2.2.2.3   Repressalieförbud och ansvarsfrihet 

 

En grundläggande förutsättning för att meddelar- och anskaffarfriheten skall 

fungera i praktiken är att anskaffaren/meddelaren skyddas mot straff-, 

skadestånds- och arbetsrättsliga påföljder det vill säga skyddas från repressalier 

och erhåller ansvarsfrihet för det som publiceras. Enligt 1 kap. 3 § TF respektive 

1 kap. 4 § YGL får därför ingen varken tilltalas, dömas till ansvar, åläggas 

skadeståndsskyldighet för missbruk av tryck- eller yttrandefriheten eller för 

medverkan, i annat fall än vad TF eller YGL stipulerar.
91

 Repressalieförbudet 

anses innefatta att varje negativ tjänsteåtgärd mot en offentliganställd pga. att 

denne talat med media, är förbjudna.
92

 Ett generellt repressalieförbud stipuleras 

sedan den 1 januari 2011 i 3 kap. 4 § 2 st. TF respektive 2 kap. 4 § 3 st. YGL och 

innebär ett förbud för myndigheter och allmänna organ att ingripa mot någon som 

nyttjat tryck- eller yttrandefriheten. Att uppsåtligen bryta mot repressalieförbudet 

kan utgöra tjänstefel enligt Brottsbalken.
93

  I AD 1991 nr 106  kom frågan om 

repressalieförbud att behandlas då en vakt vid Kronobergshäktet som kallades 

”Häktets Führer” av intagna och arbetskamrater, omplacerats efter att offentligt 

ha uttalat sig i media och berättat om sina främlingsfientliga åsikter. 

Kriminalvårdsmyndigheten ansåg att myndighetens förtroende skadats av de 

åsikter han gett uttryck för. Arbetsdomstolen fann att häktesvaktens handlande 

föll inom ramen för yttrande- och föreningsfriheten och att mannens agerande 

gentemot de intagna var oklanderligt och uttalade: 

 

”Tvärt om framstår beslutet rent faktiskt som ett ingripande mot honom i anledning av att 

han utnyttjat sin grundlagsskyddade yttrande- och föreningsfrihet och därmed som ett beslut 

som, i den mening som uttrycket har i arbetsrättsligt sammanhang (jmf t ex AD 1983 nr 46), 

strider mot lag och goda seder”. 
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 JK 2001-19-28. 
89

 SOU 1990:12, sid. 61. 
90

 AD 2000 nr 14. 
91

 Prop. 2009/10:81, sid. 36. 
92

 SOU 1990:12, sid. 63. 
93

 3 kap. 5 § 3 st. TF och 2 kap. 5 § 3 st. YGL. 
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AD fann därmed att myndigheten överskridit ramen för sin arbetsledningsrätt
94

 

och att det saknats godtagbara skäl för omplacering.
95

  

 

Låt säga att en offentliganställd helt öppet kritiserar sin arbetsgivare i tidningen, 

kan hon för det första inte drabbas straffrättsligt (för att göra det måste brottet 

vara upptaget i TF:s brottskatalog). För det andra får hon inte heller drabbas av 

någon annan påföljd från det allmännas sida för att ha nyttjat sin meddelarrätt. 

Genom rättspraxis har detta såkallade repressalieförbud också kommit att 

innebära att en offentlig arbetsgivare inte får vidta några arbetsrättsliga eller andra 

åtgärder, som medför negativa konsekvenser för en offentliganställd arbetstagare. 

Därför är rättshandlingar såsom uppsägning och avsked eller omplacering, 

disciplinpåföljd och tillsägelse är otillåtna.
96

   

 

Repressalieförbudet kom att behandlas i målet AD 2007 nr 20. Ärendet gällde ett 

polisinspektörsbefäl som skickat två e-postmeddelanden med främlingsfientligt 

och hotfullt innehåll, till en tjänsteman och till Malmö stads kommunalråd. I 

meddelandena, där polismannens dessutom hänvisade till sin befälsställning skrev 

han bland annat: 

 

”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 kriminelle Mohammed på 

Rosengård” 

 

Meddelandenas innehåll blev offentligt och polisinspektören avskedades. Staten 

gjorde gällande att polismannen uttryckt missaktning och förakt mot personer 

med annan etnisk bakgrund samt på ett hotfullt och kränkande sätt angripit 

företrädarna. Som Arbetsdomstolen uppfattade saken grundades avskedet på 

polisinspektörens uttalanden och den förtroendeskada som denne därmed 

förorsakat polismyndigheten. AD godtog dock inte dessa skäl och fann heller inte 

att det funnits saklig grund för uppsägning. Domstolen slog fast att staten varken 

riktat några anmärkningar mot polismannens arbetsprestation eller att det skulle 

finnas risk för att han inte skulle leva upp till de etiska krav som kan ställas på en 

polis. Svaranden hade heller inte anfört att kärandes agerande varit brottsligt eller 

haft direkt samband med anställningen.   

 

Även JO 2009-05-27  behandlade rättsfrågan om repressalieförbud. Frågan gällde 

om förvaltningschefen och ordföranden i Kultur- och turismnämnden i 

                                                           

 
94

 Arbetsgivaren kan inom vissa ramar utöva arbetsledning, dvs. ensidigt fatta beslut om vilka 

arbetsuppgifter som skall utföras, var, när och hur. Se Källström och Malmberg, 

Anställningsförhållandet, sid.70, 186. 
95

 Slorach m.fl. a.a. sid. 44. 
96

 Ds 2001:9 sid. 19. 
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Katrineholms kommun begått brott när de tagit en av förvaltningens bibliotekarier 

i upptuktelse för att ha kommenterat bibliotekschefens offentliga uttalanden om 

bibliotekets utlåningssiffror, under rubriken” Var får Nellde sina siffror i från?” i 

Katrineholms Kurirens nättidning. Kommentaren publicerades sedermera i KK:s 

tryckta tidning och för detta blev bibliotekarien inkallad till förvaltningschefen 

som anklagade honom för att vara illojal och att han genom att beskylla 

bibliotekschefen för lögn skadat förvaltningen och att bibliotekarien först borde 

ha diskuterat frågan med bibliotekschefen innan han kommenterat artikeln i 

tidningen. JO fastställde att den kritik som bibliotekarien fått av sin arbetsgivare 

kränkt dennes yttrande- och meddelarfrihet och att nämndens agerande visade på 

”på okunskap om gällande regler på yttrande- och meddelarfrihetens område”. JO 

påpekade därför att det är nämnden som ansvarar för verksamheten och den skall 

se till att nödvändiga utbildningsinsatser kommer vidtas och avslutade ärendet 

med att rikta alvarlig kritik mot denna.
97

 

 

Ansvarsfrihet följer av ansvarssystemet för tryckfrihetsbrott
98 

som bygger på ett 

exklusivt, successivt samt artificiellt ansvarsutkrävande enligt särskilda 

ansvarsregler i 8 kap. TF.
99 

Att ansvaret är exklusivt betyder att det handlar om ett 

ensamansvar. Det innebär att det endast är den som är formellt ansvarig för ett 

tryckfrihetsbrott som kan hållas straff- och skadeståndsrättsligt ansvarig. Något 

medverkansansvar för meddelare, anskaffare eller andra existerar alltså inte.
100 

Vidare kan sägas att ansvaret är successivt, vilket betyder att någon alltid är 

ansvarig det vill säga om ansvarige utgivaren saknas övergår ansvaret på ägaren, 

följt av framställaren osv. Det artificiella ansvaret för tryckfrihetsbrott kommer 

av att man som ansvarig antas känna till och samtycka till allt det som publiceras. 

Enligt ansvarsreglerna är det således endast den som vid tidpunkten är formellt 

ansvarig som kan åtalas för tryckfrihetsbrott.
101 

 

 

 

2.2.2.4   Anonymitetsskydd och efterforskningsförbud 

 

Ändamålet med TF är att säkerställa ett fritt meningsutbyte och en allsidig 

upplysning.
102

 Om ändamålet ska kunna uppnås krävs ett konstant nyhetsflöde. 

Förutsättningen för det är att människor brukar rätten att anskaffa och meddela 
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 JO 2009-05-27. 
98

 7 kap 4-5 §§ TF. 
99

 Warnling-Nerep och Bernitz, a. a. sid. 107-108 samt SOU 1990:12 sid. 59. 
100

 För det som publiceras i en tidning (periodisk skrift) innehar primärt ansvarig utgivare 

ensamansvar medan ansvaret för det som skrivs i en bok (icke periodisk skrift) beror på om 

författarens är anonym eller inte.  
101

 Strömberg & Axberger, a.a. sid. 65-72. 
102

 1 kap. 1 § TF. 



30 

 

uppgifter till pressen. Om så ska ske krävs att meddelaren skyddas, inte bara från 

straffrättsliga påföljder och repressalier (se ovan 2.2.2.3) utan också från att få sin 

identitet avslöjad. Bestämmelserna om anonymitetsskydd är till för att skydda 

meddelaren, författaren (upphovsman) eller utgivaren av böcker (icke-periodiska 

skrifter) från straffrättsliga, skadeståndsrättsliga och arbetsrättsliga sanktioner.
103  

 

Anonymitetsrätten är ett särdrag för svensk rätt. I andra länder uppfattas 

anonymitet med skepsis och anonyma källor som opålitliga och därför mindre 

värda. I Sverige betraktas anonymitet med helt andra ögon. Här uppfattas istället 

uppgifter från en anonym källa som något alldeles extra.
104 

En offentliganställd 

som t.ex. vill kritisera sin arbetsgivare eller arbetssituation eller lämna uppgifter i 

media med stöd av meddelarfriheten, ska tryggt kunna göra så. Tryggheten 

kommer av att man som meddelare alltid har rätt att vara anonym enligt 3 kap. 1 

§ TF och 2 kap. 1 § YGL. Därmed är man är varken skyldig att avslöja sin 

identitet, sätta ut en pseudonym eller ens en signatur, om man inte vill. Därtill är 

man som meddelare/anskaffare garanterad anonymitet, eftersom författare, 

utgivare samt alla de som arbetar på bokförlag, boktryckerier, tidningsredaktioner 

och nyhetsbyråer har tystnadsplikt enligt 3 kap. 3 § TF respektive 2 kap. 3 § 

YGL, dvs. saknar rätt att avslöja identiteten på sin källa.
105  

 

Om t.ex. en journalist skulle bryta mot tystnadsplikten, är det denne själv som 

riskerar åtal och därmed böter eller fängelse i högst ett år.
106

 På så sätt garanterar 

själva ansvarsutkrävandet anonymiteten.
107

 Garantin gäller även i mål om 

tryckfrihetsbrott på så sätt att varken domstolen, parterna eller eventuella vittnen, 

får beröra frågan om meddelarens identitet.
108 

  I en artikel som publicerades i 

Svenska Dagbladet i mars 2002 löd rubriken ”Ledningen kartlägger kontakter 

med pressen”. Av artikeln framgick att statsbyggnadsnämnden i Stockholm hade 

uppmanat alla anställda att rapportera kontakter med massmedia. På eget initiativ 

beslöt sig JO att utreda hur det förhöll sig med eventuell kartläggning. Av 

utredningen framgick att stadsbyggnadskontorets syfte med kartläggningen varit 

att uppdatera informationschefen om vilka frågor som intresserade massmedia. 

Stadsbyggnadskontoret medgav dock att formuleringarna som använts kunde 

tolkas som om man försökt tysta de anställda. Uppmaningen uppfattades av JO 

som en direkt inskränkning av de anställdas meddelarrätt. Oavsett syftet med 

uppmaningen, menar JO att formuleringarna getts ett uppseendeväckande innehåll 
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 Ds 2001:9 sid. 20. 
104

 Strömberg & Axberger, a.a. sid. 10. 
105

 Tystnadsplikten kan dock brytas under vissa förutsättningar (se nedan 2.2.2.5). 
106

 3 kap. 5 § 2 st. TF. 
107

 Jmf med ansvarsutkrävandet för tryckfrihetsbrott i 8 kap. 1 § TF.  
108

 3 kap. 2 § TF. För en utförligare redogörelse om domstolens skyldighet att respektera 

anonymiteten se t.ex. Warnling-Nerep och Bernitz, a.a. sid. 73-74. 
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och att en policy som gällandegör att personalen alltid skall vända sig till en 

särskild utsedd person vid kontakt med massmedia, utgör en otillåten 

kränkning.
109 

 

Efterforskningsförbudet enligt 3 kap. 4 § TF och 2 kap. 4 § YGL innebär att 

varken arbetsgivare, myndigheter eller så kallade allmänna organ får efterforska 

det vill säga fråga vem meddelaren eller författaren till det som sagts respektive 

skrivits är eller i vilket syfte det gjorts.
110  

Det finns däremot inget hinder för 

privatpersoner eller företag såsom tidningar att efterforska vem meddelaren är.
111 

Efterforskning i strid med dessa regler är straffsanktionerade i TF och YGL.
112 

Frågan om brott mot efterforskningsförbudet kom att behandlas av JK i ett ärende 

där verksamhetschefen för Akutsjukvårdscentralen i Borås anmälts för att ha 

frågat en journalist som arbetade på Borås Tidning om vem dennes källa var samt 

satt upp ett anslag på arbetsplatsens anslagstavlor, där hon uppmanat personalen 

att inte diskutera den pågående arbetsrättsliga processen med utomstående. Borås 

Tidning publicerade i september 2008 en artikel med rubriken ”Vårdpersonal 

stängs av från jobbet” vari personal på Akutvårdscentralen kritiserade 

arbetsgivaren och beskrev usla arbetsplatsförhållanden. JK konstaterar i sin 

utredning att verksamheten är ett sådant allmänt organ som omfattas av 

efterforskningsförbudet. JK ansåg dock inte att utredningen kunnat visa att något 

uppsåtligt brott mot efterforskningsförbudet förekommit och att ställa en enstaka 

fråga till en journalist, inte kan betraktas som efterforskning. Däremot konstaterar 

JK att verksamhetschefens anslag lätt kan uppfattas som att hon är missnöjd med 

att personalen kritiserar myndigheten offentligt och att chefen allmänt sett har en 

negativ inställning till att personalen nyttjar sin meddelarfrihet. Sådana 

uttalanden, menar JK, kan få till följd att de anställda ”avstår från att vända sig till 

medierna av rädsla för att dra på sig ledningens missnöje och att man därigenom 

stryper en debatt som måste få förekomma”. Därför anser JK att 

verksamhetschefens agerande var mindre lämpligt.
113

 

 

 

2.2.2.5   Tillåtna inskränkningar 

 

Meddelarrätten begränsas som redan nämnts (se ovan 2.2.1.1) av regler om 

tystnadsplikt och sekretess enligt bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen 

Meddelarrätten begränsas därtill av bestämmelser i tryckfrihetsförordningen och i 

yttrandefrihetsgrundlagen, genom bestämmelserna om: 
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 JO 2002-06-04. 
110

 Efterforskningsförbudet kan dock brytas under vissa förutsättningar (se nedan 2.2.2.5) 
111

 Warnling-Nerep och Bernitz, a.a. sid. 76-79. 
112

 3 kap. 5 § 2 st. TF och 2 kap. 5 § 2 st. YGL. 
113

 JK 2008-12-02. 
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 Tryckfrihetsbrott (7 kap. 45 §§ TF och 5 kap. 1 § YGL) 

 Meddelarbrott (7 kap. 3 § TF och 5 kap. 3 § YGL) 
 

Vad gäller tryckfrihetsbrott, är förvisso det straffrättsliga ansvaret exklusivt       

(se ovan 2.2.2.3), men i vissa särskilda fall kan den som lämnar meddelande med 

stöd av meddelarfriheten ändå drabbas av straffrättsligt ansvar härom; som t.ex. i 

det fall då en ansvarig utgivare av en tidning alternativt författare till en bok 

samtidigt är bunden av en kvalificerad tystnadsplikt som han eller hon bryter 

genom att själv publicera uppgiften, kan han eller hon hållas straffrättsligt 

ansvarig för tryckfrihetsbrott (se nedan p. 2).  

 

Förutsättningen för att gärningen skall vara straffbar som tryckfrihetsbrott, är att 

den dels är upptagen i TF:s brottskatalog antingen enligt bestämmelsen om 

otillåtna yttrande
114

  eller otillåtna offentliggöranden
115

, dels att den utgör ett 

brott enligt annan straffrättslig lagstiftning, främst Brottsbalken och Offentlighets 

och sekretesslagen.
116

 

 

Ett exempel på ett otillåtet yttrande är brottet förtal enligt 7 kap. 4 § 14 TF samt 

enligt 5 kap. 1, 2 och 4 §§ BrB. Till gruppen otillåtna yttranden hör även brott 

som; obehörig befattning med hemlig uppgift, hets mot folkgrupp och övergrepp i 

rättssak. Av 7 kap. 5 § TF och bestämmelserna om otillåtna offentliggöranden 

framgår att det är förbjudet att: 

 

 

1. ”uppsåtligen offentliggör hemlig handling som ej är tillgänglig för envar, om han 

fått tillgång till handlingen i allmän tjänst, under utövande av tjänsteplikt eller i 

därmed jämförbart förhållande; 

 

2. offentliggör uppgift och därvid uppsåtligen åsidosätter tystnadsplikt som avses i 

den i 3 § första stycket 3 angivna särskilda lagen; 

 

3. när riket är i krig eller omedelbar krigsfara offentliggör uppgift om förhållanden 

vilkas röjande enligt lag innefattar annat brott mot rikets säkerhet /.../” 

 

 

Om det inte varit för att ansvarssystemet för tryckfrihetsbrott byggt på principen 

om exklusivitet, hade straffbestämmelserna ovan, p. 12, begränsat 
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 Kravet benämns dubbel kriminalisering eller dubbel täckning. 
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meddelarrätten flagrant.
117

 I vissa fall har dock det straffrättsliga ansvarssystemet 

för tryckfrihetsbrott ansetts orimligt snäv och därför kompletterats med 

bestämmelser om meddelarbrott,
118

 vilka anges i 7 kap. 3 § TF: 

 

 

1. ”högförräderi, spioneri, grovt spioneri, grov obehörig befattning med hemlig 

uppgift /.../; 
 

2. oriktigt utlämnande av allmän handling som ej är tillgänglig för envar eller 

tillhandahållande av sådan handling i strid med myndighets förbehåll vid dess 

utlämnande, när gärningen är uppsåtlig; eller 
 

3. uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikt i de fall som angivas i särskild lag, gäller 

om ansvar för sådant brott vad som i lag är stadgat.” 

 

 

Trots att meddelarbrotten återfinns i TF:s brottskatalog och behandlas som sådana 

i domstol utgör de inga tryckfrihetsbrott. Därför är heller inte ansvarigheten 

exklusiv varmed både anskaffare/meddelare liksom författare/utgivare kan åtalas 

för medverkan.
119 

Ansvaret är dock sekundärt i förhållande till ansvaret för 

tryckfrihetsbrott. Finns det möjlighet att välja mellan ansvar för tryckfrihetsbrott 

och meddelarbrott – går tryckfrihetsbrott före.
120

  Här följer ett påhittat exempel 

som visar på hur meddelarbrotten kompletterar TF:s brottskatalog:      

 

Major X har i tidningen (periodisk skrift); Pang, Bom & Bang skrivit en artikel 

med hemliga uppgifter om flygvapnets robotsystem under signaturen ”Rambo”. 

Ansvarig utgivare är Y. JK bedömer att artikeln utgör obehörig befattning med 

hemlig uppgift.
121

 

 

Publiceringen utgör i första hand ett tryckfrihetsbrott (otillåtet yttrande) enligt   

7 kap. 4 § 4 TF för vilket Y i egenskap av ansvarig utgivare bär straffrättsligt 

ansvar.
122 

Ansvaret är exklusivt
123

 och X därför anonymitetsskyddad. Alternativt 

kan X ha gjort sig skyldig till meddelarbrott (grov obehörig befattning med 
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 För punkt 3 gäller inte någon sådan straffrättslig begränsning. Eftersom bestämmelsen saknar 

betydelse i fredstid väljer jag att inte redogöra för de lege lata härom. Strömberg & Axberger, a.a. 

sid. 8485. 
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 Warling-Nerep och Bernitz, a.a. sid. 90-93. 
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 Strömberg & Axberger, a.a. sid. 82 och i Warnling-Nerep och Bernitz, a.a. sid. 90-93. 
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kap.1,5,6 och 8 §§, 18 kap. 1 § samt 22 kap. 1 och 2 §§ BrB (apropå dubbelkriminalisering). 
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 8 kap. 1 § TF. 
123

 1 kap. 3 § TF. 
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hemlig uppgift) enligt 7 kap. 3 § 1 TF för vilket X själv bär straffrättsligt ansvar 

varvid rätten till anonymitet bryts.
124

  

 

De straffrättsliga bestämmelserna påverkar även meddelarskyddet så till vida att 

tystnadsplikten enligt TF och YGL bryts när det gäller brott mot rikets säkerhet. 

Tystnadsplikten bryts även när en domstol anser så i ett mål om brott mot 

handlingssekretess eller kvalificerad tystnadsplikt. Efterforskningsförbudet 

upphör dock genast när det gäller när det är fråga om brott mot kvalificerad 

tystnadsplikt. Likväl gäller medias tystnadsplikt fram tills en domstol beslutar att 

meddelarens identitet skall redovisas.
125

 

 

 

2.3   Offentliganställda whistleblowers 

 

2.3.1   Lojalitetsplikt och kritikrätt 

 

I ett anställningsförhållande har bägge parter en grundläggande lojalitetsplikt 

gentemot varandra. Lojalitetsplikten har en stark ställning i svensk rätt. Den följer 

av själva anställningen och innebär att bl.a. att arbetstagaren inte får bedriva 

konkurrerande verksamhet eller sprida information till skada för arbetsgivaren. 

Som offentliganställd innebär det en skyldighet att utföra sina arbetsuppgifter 

lojalt och för arbetsgivarens bästa. Folke Schmidt förklarar innebörden av 

begreppet mycket tydligt när han skriver: 

  

”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 ett utbyte av vanliga förmögenhetsrättsliga prestationer, utan att det 

skapar personliga förhållanden mellan parterna. Anställningen grundar förpliktelser som går 

längre än vad som gäller i kontraktsförhållanden i allmänhet; de ligger vid sidan av själva 

arbetsprestationen och skulle därför kunna karakteriseras biförpliktelser som, skall man söka 

ange en gemensam synpunkt är det att arbetstagaren är skyldig att sätta arbetsgivarens 

intresse framför sitt eget samt undvika lägen, där hon kan komma i pliktkollision.”
126

 

 

 

Även om lojalitetsplikten ingår som ett led i anställningsavtalet,
127

 har 

yttrandefriheten företräde framför lojalitetsplikten för offentliganställda, därför 

begränsar inte ett anställningsförhållande offentliganställdas rätt att uttrycka 

åsikter och tankar om arbetsgivaren på samma sätt som det gör för 

                                                           

 
124

 3 kap. 2 §, 3 § 3 och 3 § 4 TF. 
125

 Strömberg & Axberger, a.a. sid. 38-40. 
126

 Schmidt, Löntagarrätt, 1994, sid. 257. 
127

 AD 1982 nr 110. 
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privatanställda. Principen om allmän lojalitetsplikt som följer med anställningen 

påverkar således inte kritikrätten.
128

 

 

 

2.3.2   Praxis från Arbetsdomstolen 

 

2.3.2.1   Den visslande hälsoskyddsinspektören 

 

I AD 2003 nr 51 behandlades  offentliganställds rätt att kritisera arbetsgivaren och 

möjlighet att inom ramen för anställningen anmäla missförhållanden och 

brottsmisstankar. En kommunal hälsoskyddsinspektör (L.K.) avskedades under 

förevändningen att han skadat sin arbetsgivares (miljöförvaltningen) anseende 

och därmed allmänhetens förtroende, sedan han anmält sin arbetsgivare till 

arbetsmiljöinspektionen för kränkande särbehandling samt gjort en polisanmälan 

för misstanke om brott  samt uttalat sig i media. L.K. avslöjade att det fanns ett 

stort antal sjuka hus i Stockholms allmännyttiga bostadsföretag som behövde 

saneras. Han hävdade att människor som bodde där blev sjuka utan att förstå 

varför. Och att nedtystandet skedde med politikernas goda minne. AD fann att 

anmälningarna utgjorde ett sätt för den anställde att utnyttja sin 

grundlagskyddande yttrande- och informationsfrihet. AD konstaterade att 

anmälan endast avsåg hälsovårdinspektörens egen arbetsmiljö och skall ses som 

en beskrivning av dennes arbetsmiljö och sådana subjektiva värderingar måste 

ges stort utrymme.  

 

”En myndighet kan i regel inte ingripa mot en anställd vid myndigheten för att den anställde 

genom att utnyttja sina grundlagsfästa fri- och rättigheter förorsakat störningar i 

verksamheten eller skadat myndighetens anseende och allmänhetens förtroende för 

myndigheten. Annat kan måhända gällt om det är fråga omen arbetstagare med utpräglad 

förtroendeställning och direkt ansvar för myndighetens beslut eller i andra 

ytterlighetssituationer /…/” 

 

 

Vidare uttalade domstolen att det finns vissa möjligheter för arbetsgivaren att 

ingripa om det föreligger allvarliga samarbetsproblem, även om problemen härrör 

från att den anställde nyttjat sin yttrande- och informationsfrihet. Det samma 

gäller då en anställd inte utför sina arbetsuppgifter på ett korrekt sätt. Eftersom 

inspektören saknade förtroendeställning samt direkt ansvar för förvaltningens 

beslut, kunde inte arbetsgivaren sägas haft fog för avsked.  

 

 

                                                           

 
128

 Källström & Malmberg, a.a. sid. 249; Ds 2001:9 sid. 21; Om varför inte RF kan tillämpas 

mellan enskilda se prop. 1975/76 sid. 85. 
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2.3.2.2   Den visslande undersköterskan 

 

Inledningsvis redogjorde jag för det medialt uppmärksammade rättsfallet          

AD 2011 nr 15 med visslaren Peter Magnusson – undersköterskan som i SVT:s 

Debatt berättade om missförhållanden på Södertälje sjukhus – som omplacerades 

från IVA till geriatriska kliniken (se ovan 1.2).  Så sent som förra året avgjordes 

rättstvisten av  arbetsdomstolen. 

 

Det var efter inslaget i TV-programmet Debatt den 26 januari 2009, som det 

uppstod samarbetsproblem på IVA mellan P.M. och hans kollegor. För att komma 

till rätta med situationen anlitade arbetsgivaren ett konsultföretag som skulle 

genomföra trepartssamtal med fokus på konflikthantering och kommunikation. 

Ett av dessa samtal spelade P.M. in trots att hans kollega frågat honom om han 

avsåg att spela in det och fått svaret nej. Sjukhusledningen beslöt så i februari 

2009 att samtliga arbetstagare som var anställda att arbeta treskift, men som 

arbetade enbart natt, skulle arbeta treskift.  Enligt anställningsavtalet var P.M. 

anställd på treskift på IVA. Han hade dock de senaste åren arbetat enbart nattskift. 

Han berördes aldrig av förändringen. Innan den trädde i kraft träffades en 

överenskommelse om arbetsbefrielse med lön och stödsamtal. På hösten 2009 

beslöt sjukhuset att  omplacerades P.M. till den geriatriska kliniken på sjukhuset.  

 

Tvistemålet gällde frågan huruvida arbetsgivaren uppfyllt kravet på vägande skäl 

som föreskrivs i 6 § Mom. 1  andra stycket Allmänna Bestämmelser (AB), när 

man omplacerade mot hans vilja. Arbetsgivarparten hävdade i målet att de 

föreliggande samarbetsproblemen var så pass alvarliga att de riskerade IVA-

patienternas säkerhet att man därför inte kunde låta P.M. återgå dit och att arbetet 

på den geriatriska kliniken låg inom ramen för P.M: s arbetsskyldighet och att 

omplaceringen föranletts av verksamhetsrelaterade skäl. Dessutom menade 

arbetsgivarparten att P.M. dels hade rätt utbildning och dels adekvat erfarenhet 

och att omplaceringen för övrigt heller inte inneburit några negativa ingrepp i 

P.M: s anställning. Arbetstagarparten hävdade å sin sida att omplaceringen var en 

bestraffning samt en direkt följd av P.M: s uttalanden i media och därmed en 

kränkning av hans grundlagsskyddade yttrandefrihet. Det försämrade 

arbetsklimatet hävdade Kommunal snarare berodde på sjukhusets passivitet och 

ställningstaganden för de förorättade arbetskamraterna, än på P.M: s kritik och att 

omplaceringen av P.M. utgjort den enda egentliga  åtgärden från arbetsgivarens 

sida för att komma tillrätta med samarbetsproblemen. Därför menade man att 

omplaceringen skett i strid med kollektivavtalets bestämmelser om stadigvarande 

förflyttning och mot god sed på arbetsmarknaden samt att åtgärden skulle 

uppfattas som en bestraffning. 
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Beträffande kollektivavtalets krav på vägande skäl, konstaterade AD i 

utredningen att bestämmelsen ger uttryck för avvägning: å ena sidan 

arbetsgivarens intresse, å andra sidan arbetstagarens förutsatt att de skäl som 

ligger till grund för omplaceringen är godtagbara i sammanhanget. AD framhöll 

att bestämmelsen innefattar att arbetsgivaren först vidtar andra, mindre ingripande 

åtgärder än omplacering. Domstolen konstaterade därefter dels att utredningen 

inte kunnat påvisa att några stora samarbetsproblem förelegat, men att det funnits 

motsättningar mellan Magnusson och två av sjuksköterskorna, dels att vården av 

patienterna aldrig påverkades negativt av P.M: s uttalanden. Vidare konstaterade 

man att det var vissa arbetstagare som var arga på P.M. för att han vänt sig till 

media och att förtroendet för P.M. sjunkit sedan han spelat in vissa samtal att: 

 

 /.../det uppkommit ett sådant arbetsklimat på en intensivvårdsavdelning att måste anses 

innebära en risk för patientsäkerheten./.../ 

  

 

AD gjorde därefter bedömningen att Magnusson aldrig utsatts för några 

”olämpliga åtgärder” i samband med de möten som hölls efter hans uttalande i 

TV, utan att sjukhusets syfte varit att få Magnusson att berätta om sina 

upplevelser. Beträffande JK:s granskning i ärendet menade AD att granskningen 

visat att det huvudsakliga syftet varit att utreda de missförhållanden rörande 

rasism m.m. som P.M. uttalat sig om i media och inte att vidta någon repressalie 

eller någon annan otillåten åtgärd mot P.M. AD konstaterar att JK riktat kritik 

mot L.C. för ett antal olämpliga uttalanden hon gjort vid mötena den 9 och 13 

februari 2009 samt att JK funnit att L.C. handlat i strid med grunderna för den 

tryck- och yttrandefrihetsrättsliga regleringen och att JK inte kritiserat någon 

annan i sjukhusledningen. Beträffande förändringen av Magnussons arbetstider, 

konstaterade domstolen att man inte funnit några belägg för påståendet om att den 

syftade till att bestraffa Magnusson. AD fann heller inte att de åtgärder som 

arbetsgivaren vidtagit för att komma tillrätta med samarbetsproblemen skulle vara 

undermåliga eller otillräckliga på något sätt. AD konstaterade att Magnusson 

genom sitt deltagande i TV-programmet utnyttjat sin grundlagsfästa yttrandefrihet 

och att AD även i tidigare mål berört frågor om gränsdragningen mellan 

arbetstagares yttrandefrihet och en arbetsgivares rätt att vidta arbetsrättsliga 

åtgärder och hänvisade till bl.a. AD 1991 nr 106 (se ovan 2.2.2.3) samt             

AD 2003 nr 51 (se ovan 2.3.1).  

 

Mot bakgrund av vad som framkommit i utredningen och praxis uttalade AD att 

en myndighet som huvudregel inte får ingripa mot en anställd för att denne 

genom att använda sina grundlagsrättigheter vållar verksamhetsstörningar eller 

skadar myndighetens anseende och dennas förtroende hos allmänheten. 

Domstolen framhöll samtidigt att arbetsgivaren bör kunna ingripa om 
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samarbetssvårigheterna är allvarliga, även om samarbetsproblemen härrör från 

den anställdes utnyttjande av grundlagsrättigheterna, särskilt i en högriskmiljö  

som IVA är. Domstolen framhöll  att  det är av störta vikt att samarbetet fungerar  

i den typen av verksamhet för att garantera patienternas säkerhet. Därtill menade 

domstolen att Magnusson viss del haft sig själv att skylla för att hans kollegor nu 

hade ett bristande förtroende för honom, då han i hemlighet spelat in deras samtal. 

AD menade därför att arbetsgivaren haft vägande skäl att omplacera Magnusson 

och att omplaceringen varken utgjort någon bestraffning eller skett i strid med lag 

och goda seder på arbetsmarknaden. 

 

 

2.3.3   Från Arbetsdomstolen till Europadomstolen 

 

2.3.3.1   Handläggning av klagomål  

 

Det finns två typer av mål som domstolen är behörig att pröva, nämligen 

mellanstatliga mål  dvs. konventionsstat som anser att en annan konventionsstat 

brustit i sina åtaganden kan väcka talan, respektive enskilda klagomål dvs. när en 

enskild person anser att en rättighet enligt konventionen eller något 

tilläggsprotokoll kränkts).
129 

Med andra ord kan aldrig enskilda personer rikta 

klagomål gentemot andra enskilda i Europadomstolen enligt artikel 34 och 

bestämmelsen om ”ratio personae”.
130

  Förutsättningarna för att domstolen skall 

ta upp mål
131

 till sakprövning är flera; För det första tillkommer klagorätten 

enbart den vars rättigheter direkt eller indirekt kränks och som med fog kan påstå 

sig vara offer för en kränkning. För det andra måste den klagande dessförinnan 

uttömt alla inhemska rättsmedel dvs. försökt få en rättelse till stånd genom att 

överklaga ett beslut i enlighet med nationella rättsregler (inom angivna tidsfrister 

och i beaktande av formföreskrifter), ända till Arbetsdomstolen eller motsvarande 

högsta instans.  Normalt sett kräver dock inte domstolen, att den klagande försökt 

få resning i målet, eller att klagomålet har prövats av JK eller JO. För det tredje 

måste rättsfrågan dessutom varit tydligt åberopad hela vägen. Från det att t.ex. 

Arbetsdomstolen meddelat sitt beslut, har den enskilde därefter sex månader på 

sig att skriva ett brev där namn, adress och yrke m.m. uppges tillsammans med 

grunderna för klagan.
132 
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 Artikel 34. 
130

 Danelius, a.a. sid. 367. 
131

 Mål som tas upp förklaras ”admissible”. De flesta mål avvisas dock/förklaras ”inadmissible”. 
132

 Danelius, a.a. sid. 24-32.  
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2.3.3.2   Magnusson mot Sverige ? 

 

Danelius hävdar att artikel 10 är indirekt tillämplig mellan enskilda på så sätt att 

en  stat kan hållas ansvarig för att inte ha fullgjort sina positiva förpliktelser       

(se ovan 2.2.3). Bestämmelsen härom kan svenska staten komma att bli varse  

sedan Peter Magnusson genom sitt fackförbund Kommunal  inkommit med ett 

klagomål till Europadomstolen.
133

 Att staten stäms är en följd av att Peter 

Magnusson förlorade rättstvisten mot sin arbetsgivare i målet AD 2011 nr 15    

(se ovan 2.3.2.2) och därför stämmer Sverige för brott mot artikel 10 i 

Europakonventionen. Europadomstolen har i ännu inte beslutat om man skall ta 

upp eller avvisa klagomålet.
134

 

 

 

2.3.4   Praxis från Europadomstolen  

 

Så sent som i juli 2011 fastslog Europadomstolen att statens har en skyldighet att 

skydda den enskildes yttrandefrihet från otillbörliga inskränkningar. Målet 

Heinisch mot Tyskland
135 

gällde den tyska medborgaren Birgitte Heinisch som 

arbetade som geriatrisjuksköterska för Vivantes Netzwerk für GmbH (Vivantes) 

som är ett företag inriktat på hälso- och sjukvård, geriatrik samt stöd till äldre 

människor och vars huvudägare är delstaten Berlin.
136

 
 
Heinisch arbetade på ett 

äldreboende med vårdkrävande patienter. År 2002 genomförde den tyska 

myndigheten MDK en granskning av Vivantes verksamhet och fann då alvarliga 

brister i vården och att dessa var en konsekvens av underbemanning. 

 

Under 2003 och 2004 påtalade flera av de anställda, däribland Heinisch för 

ledningen att de var överbelastade och klargjorde att och på vilket sätt det 

drabbade de äldre. Heinisch påtalade att hon för egen del inte kunde ta ansvar för 

konsekvenserna till följd av personalbristen. Hon sjukskrevs senare pga. 

överbelastning. I november 2003 inspekterade MDK äldreboendet återigen och 

konstaterade precis som gången innan; underbemanning, bister i vården samt 

bristande dokumentation. MDK hotade då med att stänga boendet om företaget 

inte gjorde något åt saken. Vivantes påbörjade då en omstrukturering av 

verksamheten, effekten uteblev dock. Heinisch uppmärksammade återigen 

ledningen på den ohållbara situationen för de äldre och för personalen, men 

kritiken avfärdades. Då valde Heinisch att anlita en advokat som i ett brev 

begärde att Vivantes skulle redogöra för vilka förbättringsåtgärder man tänkte 
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 Se ovan 1.2 samt 2.3.1. 
134

 Örnerborg, Lag & Avtal, pub. 2011-09-19.  
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 Mål nr 28274/08 (2011). 
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 GmbH är en juridisk person utan motsvarighet i svensk rätt. 



40 

 

vidta för att undgå en anmälan och eventuellt straffrättsligt ansvar samt att 

rådande förhållanden kom media till känna. Anklagelserna avfärdades av 

Vivantes, därför inkom Heinisch genom sin advokat med en polisanmälan om 

grovt bedrägeri och en begäran om utredning av situationen på äldreboendet.
137 

Åklagarmyndigheten beslöt dock relativt omgående att lägga ned 

förundersökningen mot Vivantes i brist på bevis. Strax därefter blev Heinisch 

uppsagd från arbetet på Vivantes, pga. upprepad sjukfrånvaro. Vänner till 

Heinisch samt hennes fackförbund lät då trycka upp och distribuera flygblad vari 

det framgick att Heinisch hade anmält Vivantes, att förundersökningen mot 

företaget lagts ned och att Heinisch i samband med det blivit uppsagd pga. 

sjukdom. Av texten framgick även: 

 

 

”Vivantes vill skrämma anställda!! /.../ Dra omedelbart tillbaka uppsägningen av vår kollega 

Birgitte som tidigare arbetade på Vivantes äldreboende /.../ ” 
 

”/.../  ...  /.../  Vivantes utnyttjar flagrant vårt sociala engagemang. ... Detta är mer än bara en 

uppsägning! Detta är en politisk disciplinåtgärd som vidtagits för att sätta munkavle på de 

anställda...” 
138

 

 

 

Heinisch faxade även ett flygblad till äldreboendet där detta delades ut bland 

personalen. Det var först då som ledningen för Vivantes fick reda på att Heinisch 

anmält företaget. Nio dagar senare avskedades hon, misstänkt för att ha tagit 

initiativ till tillverkning och spridning av flygbladet. Det dröjde inte länge innan 

TV och tidningarna rapporterade om händelsen. Därefter återupptog åklagaren 

förundersökningen samtidigt lämnade Heinisch in en stämningsansökan till 

Arbetsdomstolen (Arbeitsgericht).
139

 Den tyska arbetsdomstolen ogiltigförklarade 

avskedet eftersom det saknade stöd i lag. Domstolen menade att flygbladet liksom 

sättet det kommit arbetsgivaren till känna var ett uttryck för hennes rätt till 

yttrandefrihet. Vidare framhöll domstolen Heinisch handlande inte utgjort ett 

brott mot lojalitetsplikten dvs. åsidosättande av sina skyldigheter enligt 

anställningsavtalet eller påverkat arbetsklimatet på äldreboendet negativt. 

Domstolen konstaterade att handlandet i och för sig var polemiskt men samtidigt 

objektivt.
140

 Efter att Vivantes i sin tur överklagat domen, upphävdes den drygt 

ett år senare. Domstolen (Landesarbeitsgericht) fann tillskillnad från 

förstainstansrätten (Arbeitsgericht), att anmälan hade utgjort saklig grund för 

avskedet enligt tysk lagstiftning och anmälan isig omöjliggjorde fortsatt 
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anställning. Domstolen menade dels att Heinisch saknade bevis sina påståenden 

och att hon överreagerat på Vivantes tillkortakommanden och att hon därmed 

utsatt Vivantes för otillbörliga påtryckningar genom att provocera fram en 

offentlig diskussion.  Man menade att hon kunde ha avvaktat resultatet av den 

inspektion som MDK genomför innan hon anmälde arbetsgivaren och att den 

därför var onödig. Domstolen fann mot bakgrund av rättspraxis att Heinisch 

agerande utgjorde brott mot lojalitetsplikten.
141  

Heinisch överklagade därefter 

domen i ytterligare två inhemska instanser
142

 (utan att vinna gehör), varefter hon 

stämde tyska staten inför Europadomstolen enligt artikel 34 i 

Europakonventionen för bl.a. brott mot artikel 10.
143 

I målet framhöll 

Europadomstolen vad man tidigare sagts i målet Fuentes Bobo mot Spanien (se 

ovan 2.1.2.1) om statens positiva skyldighet att upprätthålla skyddet för 

yttrandefrihet mellan enskilda
144 

och konstaterade att sådant rättsförhållande även 

gällde mellan tyska staten och Birgitte Heinisch.         

 

Därefter undersökte domstolen om tysk lag medgav inskränkningar av 

yttrandefriheten dvs. enligt kravet i artikel 10.2: ”/.../ får det (yttrandefriheten) 

underkastas sådana formföreskrifter, villkor, inskränkningar eller straffpåföljder 

som är föreskrivna i lag”.  Domstolen konstaterade att den tyska lagstiftningen 

tillåtet att avskeda en arbetstagare för brott mot lojalitetsplikten,
145 

varpå 

domstolen undersökte om inskränkningen kunde anses nödvändig i ett 

demokratiskt samhälle och vidtagen med hänsyn till något av de i 10.2 angivna 

kraven: ”/.../ 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 domstolarnas auktoritet 

och opartiskhet”.
 

 

Europadomstolen utgick i sin bedömning härom, från de nedan angivna 

kriterierna (a – f): 

 

a) Det offentliga intresset av lämnad information 
 

Domstolen konstaterade att den information som Heinisch lämnat var av 

allmänt intresse. Med tanke på att äldre är särskilt utsatta och ofta själva 

oförmögna att slå larm om brister i vården, menade man att spridandet av 
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143
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145
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information om kvaliteten vital för förebyggandet av människors 

grundläggande rättigheter.
146

 

 

 

b) Om den sökande hade alternativa möjligheter till avslöjandet 
 

Domstolen konstaterade att Heinisch vid flera tillfällen påtalat för sina 

chefer att hon var utbränd och att hon dessutom varskodde ledningen innan 

hon anmälde dem och att hon därför inte haft anledning att göra på annat 

sätt. Domstolen konstaterade vidare att den tyska lagstiftningen saknar 

regler om utredning av whistleblowers klagomål.
147

 

 

c) Äktheten av lämnad information 
 

I målet påtalade domstolen att den som väljer att lämna ut uppgifter måste 

vara säker på att det är sanna, särskilt om personen har tystnads- och 

lojalitetsplikt. Domstolen konstaterade att Heinisch: s påståenden var 

sakliga och att även om bristen på bevis medför att förundersökningen mot 

Vivantes avslutades, betyder det inte att Heinisch: s påståenden varit 

osanna. 
148

 

 

d) Huruvida sökanden handlat i god tro 
 

Domstolen fann att Heinisch handlat i god tro och i tron om att hon handlat 

i allmänhetens intresse när hon avslöjade förhållandena på Vivantes och 

anmälde sin arbetsgivare till åklagarmyndigheten.
149

 

 

e) Olägenheten för arbetsgivaren 
 

Domstolen fann att anklagelserna om bedrägeri inneburit en alvarlig skada 

för Vivantes verksamhet och rykte. Även om det finns ett intresse i att 

skydda vinstdrivande företag, menade domstolen att allmänhetens 

förtroende för kvaliteten inom äldreomsorgen var oerhört viktig inte minst 

ur ett ekonomiskt perspektiv. Därför menade domstolen att ägarintresse i 

att utreda och klargöra påstådda brister och att information om brister i 

äldrevården är så pass viktig att det väger tyngre än att skyddet för 

företagets rykte och intressen.
150
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f) Påföljdens stränghet 
 

Slutligen konstaterade domstolen att sanktionen mot Heinisch varit den 

strängast möjliga enligt gällande arbetsrättslig lagstiftning och att 

sanktionen även påverkat hennes fortsatta karriär på ett negativt sätt. 

Domstolen påtalade att det som hände Heinisch kan ha haft en 

avskräckande effekt på andra att avstå från att rapportera felaktigheter inom 

vården. Vidare uttalade man att sanktionens dämpande effekt är till nackdel 

för hela samhället och gjorde därför bedömningen att uppsägningen utan 

förvarning varit oproportionerlig.
151

 

 

 

Väl medveten om vikten av yttrandefrihetens betydelse för anställdas möjlighet 

att rapportera felaktigheter och brister, av anställdas förpliktelser gentemot 

arbetsgivarna och deras arbetsledningsrätt, fann Europadomstolen att 

inskränkningen av Heinisch rätt till yttrandefrihet inte kunde anses ”nödvändig i 

ett demokratiskt samhälle. Domstolen menade att de tyska domstolarna 

misslyckats med att upprätthålla balansen mellan å ena sidan arbetsgivarens 

behov av skydd för sitt namn och rykte, å andra sidan arbetstagarens rätt till 

yttrandefrihet enligt artikel 10.
152
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3   Analys och egna reflektioner 

 
Fram tills nu har jag belyst gällande rätt beträffande yttrande- och 

meddelarfrihet  för offentliganställda i Sverige. I det följande avser jag, mot 

bakgrund av min rättsdogmatiska undersökning, att analysera gällande rätt och 

besvara min inledande frågeställning: Vad innebär yttrandefrihet och 

meddelarrätt för offentligt anställda  och på vilket sätt är det tillåtet att inskränka 

för offentliganställda? Jag kommer vidare att analysera domen AD 2011 nr 15 i 

ljuset av Europadomstolens dom Heinisch mot Tyskland samt framlägga egna 

synpunkter och reflektioner i ämnet. 

 

 

3.1   Inledning 

 

Rättssäkerhet och insyn i hur bland annat myndigheter agerar är avgörande för 

den demokratiska processen som bygger på just delaktiga och engagerade 

samhällsmedborgare.
153 

Därför kan det faktum att offentliganställda blir allt 

tystare – tyckas frapperande. Intrycket förstärks om man tänker på att man från 

både arbetsgivar- och politikerhåll delar uppfattningen att tysta arbetsplatser 

dåliga arbetsplatser,  medan goda arbetsplatser kännetecknas av högt i tak och ett 

arbetsklimat präglat av öppenhet och delaktighet. Mot bakgrund av de 

undersökningar som jag tagit del av, växer en allt tydligare bild av en växande 

rädsla fram. En rädsla över att t.ex. förlora jobbet som medför att allt fler hellre 

väljer att tiga och se på än att vara en whistleblower och berätta om 

arbetsrelaterade problem, att kritisera arbetsgivare för t.ex. bristande 

arbetsledning eller dåliga beslut liksom benägenheten att lämna ut information till 

massmedia. I Arbetslivsinstitutets undersökning, visade det sig att gruppen 

gymnasielärare ansåg sig mest utsatt för risken att drabbas negativt om de 

framförde kritiska synpunkter.
154

 I likhet med Holtes forskningsresultat och 

Spangenbergs hypotes, menar jag att offentliganställdas arbetsgivare saknar 

grundläggande kunskaper om gällande rätt samtidigt som parterna tycks vara väl 

medvetna om att offentliganställda har en vidsträckt och i grundlag inskriven rätt 

att till yttrandefrihet. Och i likhet med justitieminister Beatrice Ask menar jag att 

offentliga arbetsgivare även saknar tillräkliga managementkunskaper. Dessa är 

sällan utbildade jurister eller personalvetare, vilket får till följd att dessa inte 

vågar uppmana anställda,  att kritisera och vissla. 

 
                                                           

 
153

 SOU 1983: 70. 
154

 Aronsson och Gustavsson, Kritik eller tystnad sid. 195. 
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3.2   Yttrandefriheten och meddelarrättens gränser 

 
Arbetet visar att när yttrandefrihet och meddelarrätt är under lupp handlar 

diskussionen ofta om vad anställda får respektive inte får yttra, vilka handlingar 

han/hon får offentliggöra eller inte eller huruvida vidtagna åtgärder gentemot 

offentliganställda, utgjort otillåtna repressalier eller inte, men sällan om vad det är 

som rättfärdigar den. Jag menar att orsaken till detta är att svensk lagstiftning 

utgår från att människans, i synnerhet meddelarens, yttrande- och 

informationsfrihet måste skyddas gentemot staten. Ur ett arbetsgivarperspektiv 

fokuserar den yttrandefrihetsrättsliga lagstiftningen i RF, TF, YGL och 

Europakonventionen på arbetstagarens rättighet snarare än arbetsgivarens rätt att 

höra på informationen. Arbetet visar därtill att det finns tre parter som berörs av 

bestämmelserna om yttrandefrihet och meddelarrätt: offentliganställda, offentliga 

arbetsgivare och massmedia Dessa har dock nytta av meddelarrättens 

bestämmelser på olika sätt: offentliganställda som ges rätt att vissla, läcka och 

kritisera, arbetsgivare som slipper lägga tid och kraft på att rentvå sig från 

misstankar om korruption och förfördelanden eftersom rättigheten möjliggör en 

transparent förvaltning samt massmedia som ges möjlighet att informera om 

oegentligheter och bidra till samhällsdebatten i övrigt.  

 

Eftersom offentliganställda har en grundlagsreglerad rätt både anskaffa och 

meddela information till massmedia i vilket ämne som helst och i vilket syfte som 

helst, innebär det att man som offentliganställd har rätt att kontakta massmedia 

och ta upp förhållandevis komprometterande uppgifter om sin offentliga 

arbetsgivare utan att fördenskull behöva riskera att drabbas av repressalier. 

Utifrån uppsatsens teoretiska referensram, kan förhållandet mellan 

offentlighetsprincipen och meddelarrätten klarläggas genom fölande figur: 

 

 

 

inkommen  

allmän handling/ information 

sekretessbeläggs  

med stöd av OSL 

hemlig handling 

den fysiska handlingen 

 lämnas till: 

 journalist 

brott mot 
tystnadsplikten 
enl. 20:3 BrB 

en vän 

brott mot 
tystnadsplikten 
enl. 20:3 BrB 

innehållet i  handlingen 

 beskrivs för: 

journalist 

ok enligt 
anskaffar- & 
meddelar-
friheten 

en vän 

brott mot 
tystnadsplikten       
enl 20:3 BrB 

offentlig  

handling 
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Som figuren ovan visar är det således otillåtet att lämna ut en fysisk handling, 

alltså det dokument varpå den hemliga informationen står skriven. Enligt 

Arbetsdomstolens dom 2000 nr 14 kan man som offentliganställd anskaffa och 

meddela både offentlig och hemlig information till massmedia, så länge 

informationen inte omfattas av offentlighet- och sekretesslagens specifika 

bestämmelser om kvalificerade tystnadsplikter.  

 

Rätten att läcka uppgifter i polisiära utredningar, som t.ex. i förundersökningen av 

tavelkuppen mot Nationalmuseum, påvisar att lagstiftaren värnar 

offentlighetsprincipen, än tydligare blir det om man betänker att meddelarrätten 

skyddar den vars syfte är att tjäna pengar eftersom ”tipsare” ofta få betalt av 

nyhetsbyråer och andra. Ett mycket kontroversiellt uttalande som i allra högsta 

grad belyser gränsdragningsfrågan, gjordes av pastor Åke Gren när han i sin 

predikan drog paralleller mellan cancersvulster och homosexuella. Det var inte 

endast hans uttalande som väckte diskussioner om gränsen för yttrandefrihet. Det 

gjorde sedermera även Högsta Domstolens beslut att fria Green. Även fallet 

Fuentes Bobo, mannen som fullkomligen – med en spanjors temperament – 

uttalade vad han tyckte om sin arbetsgivares omorganisering, utgör exempel då 

domstol haft att undersöka vart juridiska gränsen för yttrandefrihet går, liksom 

rättsfallet AD 2011 nr 74 som gällde den bloggande polismannen. Dessa rättsfall 

visar på att gränsen för offentliganställdas yttrandefrihet är vidsträckt och 

tillåtande. Å andra sidan är även gränsen för vad som ansets som lagstridiga 

inskränkningar även den vidsträckt. Offentliga arbetsgivare har som t.ex. i fallet 

med polisen som läckte uppgifter till media om pågående utredning av stölderna 

mot Nationalmuseum, fått uttala sig ganska fränt utan att JK ansett det direkt 

brottsligt. Av fallen JO 1998/1999 och det senare JO 2002-06-04, drar jag 

slutsatsen att det är oerhört viktigt att offentliga arbetsgivare tänker sig för vid 

utformning av skrivelser, avtal och policys så att det inte uppstår tveksamheter av 

dokumentens innebörd. Med andra ord skriva så att inte dokumenten kan tolkas 

som otillåtna inskränkningar av yttrandefriheten och meddelarrätten. Av JK 2008-

12-02 drar jag slutsatsen att offentliga arbetsgivare borde agera med mycket stor 

försiktighet när en anställd använt sig utav meddelarrättsliga rättigheter såsom 

presskontakter, för att undgå att bryta mot efterforskningsförbudet. 

 

 

3.3   Magnusson mot Sverige i ljuset av Heinisch mot Tyskland 

 

AD 2011 nr 15 ogillade Magnussons påståenden om att omplaceringen av honom 

från IVA till den geriatriska kliniken, var en följd av att han utnyttjat sin 

yttrandefrihet och att det bristande förtroendet orsakats av de hemliga 

ljudupptagningarna. Även om AD konstaterade att Magnusson utnyttjat sin 
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grundlagsfästa yttrandefrihet när han uttalade sig i media liksom att de 

motsättningar som uppstod på IVA var en konsekvens av dessa, visar arbetet att 

AD lade hög vikt vid frågorna om samarbetsproblem och bristande förtroende i 

bedömningen om kollektivavtalets regler om ”vägande skäl” förelegat för 

omplaceringen. AD menade att det är viktigt att  beakta vilken slags verksamhet 

samt för vems nytta den bedrivs. Och eftersom verksamheten bedrivs till nytta för 

patienterna på IVA, riskerade  samarbetsproblemen att  drabba just patienterna, 

vilka redan befann sig i en mycket utsatt situation. Därför ansåg domstolen att 

graden av problem som måste accepteras i en sådan högriskmiljö, är mindre än i 

andra fall. Enligt min bedömning innebär detta regeln om vägande skäl varken 

tolkats som att den innefattar att reglerna om yttrandefrihet bör respekteras eller 

att regeln får stå tillbaka för skyddet för yttrandefrihet. 

 

Om Peter Magnussons fall tas upp i Europadomstolen, kommer domstolen att 

behandla frågan om svenska staten brutit mot Europakonventionen genom att 

man inte förmått skydda Magnussons yttrandefrihet. Europadomstolen  

behandlade så sent som förra året frågan om påstådd kränkning av artikel 10 i 

målet Heinisch mot Tyskland. Ärendet  gällde sjuksköterskan Birgitte Heinisch 

som anmälde Tyska staten till Europadomstolen efter att ha drabbats av 

arbetsrättsliga sanktioner i samband med att hon gick ut i media och berättade om 

vissa alvarliga brister på det äldreboende där hon arbetade. Med hänvisning till 

bl.a. målet Fuentes Bobo mot Spanien, fastställdes domstolen att artikel 10 är 

tillämplig inom offentlig sektor, men att den även är tillämplig inom privat 

sektorn, eftersom staten har en positiv skyldighet att se till att yttrandefriheten 

mellan medborgarna upprätthålls. Enligt min bedömning torde således 

Magnusson omfattas av bestämmelserna i artikel 10.1.  

 

Enligt artikel 10.2  måste inskränkningar av yttrandefriheten vara föreskrivna i 

nationell lag och nödvändig ur ett nationellt säkerhetshänseende både vad gäller 

den territoriella integriteten och allmänna säkerheten. Därtill måste eventuella 

inskränkningar verka skadeförebyggande, t.ex. skydda någons namn, rykte eller 

rättigheter samt anses nödvändiga i ett demokratiskt samhälle. Om 

Europadomstolen tar upp målet Magnusson mot Sverige, är det troligt att man 

utgår från liknande frågor som i Heinisch mot Tyskland. Nedan följer min 

bedömning av dessa: 

 

1. Var inskränkningarna föreskrivna i nationell lag och vidtagna i legitimt syfte?  

 

I målet Heinisch mot Tyskland fann Europadomstolen att inskränkningar av 

Heinisch yttrandefrihet dvs. avsked föreskriven i nationell lag och hade gjorts för 

att skydda Vivantes rykte och intressen. Enligt min bedömning består den 

eventuella kränkningen av Magnusson i den ofrivilliga omplaceringen, men 
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möjligheten att omplacera en arbetstagare regleras dock inte i Svensk lagstiftning, 

det görs i kollektivavtal (AB). Vad gäller det legitima syftet med omplaceringen 

är det min bedömning att det förelåg för att skydda annans rättigheter, i detta fall 

patienterna på IVA. 

 

 

2. Var inskränkningarna nödvändiga i ett demokratiskt samhälle? 

 

I målet Heinisch mot Tyskland tillämpade Europadomstolen vissa principer vid 

sin bedömning. I min bedömning och jämförelse har jag med utgångspunkt i 

dessa (se ovan  2.3.4.1; a – f)  dragit följande slutsatser:  

 

Var informationen om främlingsfientlighet och rasism av allmänt intresse? Ja, 

enligt min bedömning är den patientgrupp som vårdas på en 

intensivvårdsavdelning särskilt utsatt. Är patienten därtill av icke svenskt 

ursprung, är utsattheten om än större. Detta då man som patient på IVA sällan är i 

stånd att uppmärksamma och anmäla brister i vården i allmänhet och i synnerhet 

inte om man saknar kunskap om svensk patientsäkerhetslagstiftning eller har 

kommunikationssvårigheter. Skall förtroendet för den svenska hälso- och 

sjukvården upprätthållas, måste den typ av information som Magnusson lämnade 

anses vara av offentligt intresse.  

 

Beträffande frågan om det skulle ha funnits andra sätt för Magnusson att få en 

rättelse till stånd, menar jag att han gjort vad som förväntas av honom. Han vände 

sig till sin närmaste chef vid ett flertal tillfällen utan att vinna gehör. Precis som i 

Tyskland saknar Sverige en instans som utreder påståenden  från whistleblowers.   

 

Domstolens krav på äkthet och sanning i de beskyllningar som görs, är enligt min 

bedömning uppfyllda genom Arbetsdomstolens utredning som ger vid handen att 

Magnussons arbetsgivare de facto aldrig bestridit att rasism förekommit på SÖS.  

 

Huruvida Magnusson handlat i god tro eller inte har inte utretts av AD. Enligt min 

mening visar utredningen att Magnusson inte omedelbart vänt sig till media, utan 

primärt till sin chef, vilket skulle kunna tydas som att han agerat av omsorg om 

patienterna.  

 

Vidare kan sägas att Magnussons agerande innebar en olägenhet för SÖS. 

Sjukhusets rykte och intressen kan dock aldrig väga tyngre än det allmänna 

intresset av att påstådda brister utreds inom ramen för en offentlig debatt.               

 

I Heinisch mot Tyskland fann domstolen att påföljdens stränghet alltså avsked, 

inte var förenlig med proportionalitetsprincipen. Domstolen anförde även att 
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sådana arbetsrättsliga sanktioner, kan avskräcka andra från att agera 

whistleblowers framgent. Tillskillnad från Heinisch blev Magnusson inte 

avskedad utan omplacerad, vilket enligt gällande kollektivavtal är en möjlig 

åtgärd om den föranleds av vägande skäl. Magnusson hävdade dock att 

omplaceringen till den geriatriska kliniken innebar en helt annan typ av arbete än 

den på IVA. En andra avgörande skillnad enligt mig är det faktum att Heinisch 

kollegor till skillnad från Magnussons, aldrig reagerade negativt på ”visslandet”.  

 

Enligt min bedömning har inte domstolen beaktat Magnussons 

grundlagsskyddade yttrandefrihet och meddelarrätt som ger honom rätt att inte 

endast påtala fel och brister i verksamheten utan också rätten att påtala att hans 

yttrandefrihet kränkts. Vidare menar jag att AD heller inte beaktat det faktum att 

det inte var Magnusson som från början gjort fel, dvs. uttalat sig rasistiskt, utan 

hans kollegor. Hade AD betraktat omplaceringen ur det perspektivet, hade 

domslutet eventuellt blivit ett annat.  

 

 

3.4   Egna reflektioner 

 

Du, jag och alla andra i Sverige vet att vi har yttrandefrihet, i den meningen att 

man får säga vad som helt utan att riskera fängelse och att det är inskrivet i 

grundlag. Men med vetskap om att offentliganställda chefer inte ”kan” tolka 

varken avtal, lag eller grundlag korrekt beträffande offentliganställdas 

yttrandefrihet, samt med vetskap om att anställda inte vågar kritisera, kan jag 

onekligen inte låta bli att fundera på om offentlighetsprincipen fungerar som 

tänkt. Även om vi är medvetna om vår rätt tycks vi inte bry oss om att reflektera 

över varför den är värdefull. För om så vore skulle inte offentliga arbetsgivare 

känna sig hotade eller offentliganställda tveksamma till att vissla. Jag menar att vi 

svenskar närmas har internaliserat yttrandefriheten och att många av oss verkar 

sätta ett likhetstecken mellan begreppet och demokrati istället för att betänka att 

yttrandefriheten är en förutsättning för demokrati.  

 

I likhet med statsvetaren Ulf Petäjä
155 

anser heller inte jag att det är meningsfullt 

att diskutera eventuella begränsningar av yttrandefriheten om man inte först har 

klart för sig varför en är värdefull. Med det menar jag att man istället för att 

fundera på vad offentliganställda får respektive inte får yttra sig om, dvs. 

diskutera yttrandefrihet utifrån negativa arbetsrättsliga konsekvenser, borde 

offentliganställda och arbetsgivare istället diskutera och medvetandegöra varför 

yttrandefriheten är värdefull – i annat fall är det som att cykla: vi vet att vi kan 
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 Petäjä, Varför yttrandefrihet?, sid. 14. 



50 

 

men vi vet egentligen inte varför vi lärde oss det. Men om vi vet att vi kan cykla 

och vi förstår varför vi har lärt oss det och till vilken nytta, cyklar vi medvetet dit 

vi skall – menar jag.  

 

Frågan är om den rättsliga regleringen är oklar eller om dilemmat med tysta 

arbetsplatser etc. beror på att det är oklart mot vem offentliganställdas lojalitet ska 

riktas. Oavsett torde det vara ett demokratiskt problem om man som offentligt 

anställd arbetstagare och arbetsgivare dvs. som samhällsmedborgare, inte kan 

svara på varför det är viktigt med yttrandefrihet. Ett annat problem är att orsaken 

till varför offentliganställda väljer att offentliggöra uppgifter kommer i 

skymundan dvs. att syften, avsikter och motiv försvinner in bakom diskussionen 

om yttrandefriheten, som i Peter Magnussons fall. Lika problematiskt är att 

orsaken till varför en arbetsgivare väljer att kränka någons mänskliga rättigheter 

försvinner, som i fallet Anna-Lena Hultin. Det innebär att diskussionen om 

grundproblemen försvinner, för att istället handla om yttrandefrihetens gränser.  

 

Under arbetets gång, vid sidan av min rättsdogmatiska undersökning, har en tes 

om varför det är så vuxit fram: 

 

 Offentliga arbetsgivare ser på meddelarrätten som på vilka andra 

kollektivavtalade rättigheter som helst.  

 

Tesen skulle om den visade sig stämma påvisa att: 

 

 Offentliga arbetsgivare saknar en djupare förståelse om poängen med 

yttrandefrihet. 

 

Avsaknad av insikt om vart gränsen för det otillåtna går torde leda till att 

repressalier och anmälningar härom kommer att fortgå. 

 

Kanske får jag möjlighet att belägga det jag påstår vid ett senare tillfälle. Oavsett 

om tesen är sann eller falsk är den provocerande – och det är precis vad 

yttrandefrihet handlar om nämligen: läsarens/lyssnarens rätt att utsättas för 

argument, information, perspektiv och idéer som man annars inte hade tagit del 

av om man själv fått välja.   
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4   Käll- och litteraturförteckning  

 
4.1   Konventioner, lagstiftning och kollektivavtal 

 

Europarådet 
 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna 

 

 

EU-direktiv 
 

Om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i 

arbetslivet (89/391/EEG) 

 

 

Grundlagar 
 

Regeringsformen (1974:152) 
 

Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 
 

Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) 

 

 

Mellanställning mellan grund- och allmän lag 
 

Riksdagsordningen (1995:272)  

 

 

Allmänna lagar och förordningar 
 

Brottsbalken (1962:700) 
 

Förordning (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern 
 

Lag (1975:2339) om justitiekanslerns tillsyn 
 

Arbetsmiljölagen (1977:1160) 
 

Lag (1986:765) med instruktioner för riksdagens ombudsmän 
 

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

mänskliga fri och rättigheterna och de grundläggande friheterna 
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Lag (1994:260) om offentlig anställning 
 

Lag (1982:80) om anställningsskydd 
 

Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 
 

Socialtjänstlagen (2001:453) 
 

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
 

Lag (2010:1349) om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen 
 

Lag (2010: 1347) om ändring i tryckfrihetsförordningen 

 

 

Kollektivavtal 
 

Allmänna Bestämmelser 

 

 

4.2   Offentligt tryck 

 
Departementsserien  

Ds 2002:56                                    Hållfast arbetsrätt – för ett föränderligt arbetsliv 
 

Ds 2001:9                                      Yttrandefrihet för privatanställda 

 

 

Propositioner  
 

Prop. 2009/10:81 
 

 

Prop. 2008/09:150  

Grundlagsskydd för bio och andra 

yttrandefrihetsrättsliga frågor 

 

Offentlighets- och sekretesslag

  

Prop. 1993/94:117  

 

 

 

Inkorporering av Europakonventionen och 

andra fri- och rättighets frågor 

 

Prop. 1975/76:209  Om ändringar i regeringsformen 

 

Prop. 1975/76:204                        Om ändringar i grundlagsregleringen av     

                                                      tryckfriheten          

 

Prop. 1975/76:160                        Om nya grundlagsbestämmelser angående    

                                                      allmänna handlingars offentlighet
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Statens offentliga utredningar 

 

SOU 2010:68.  

 

 

SOU 2009:14.  

                                                                                        

 

 

Ny yttrandefrihetsgrundlag? 

Yttrandefrihetskommittén presenterar tre 

modeller 

 

Grundlagsskydd för digital bio och andra 

yttrandefrihetsrättsliga frågor                                    

 

SOU 1993:40 del B.  

 

SOU 1990:12.  

 

Fri- och rättighetsfrågor. Delbetänkande av 

Fri- och rättighetskommittén 

 

Meddelarrätt- Meddelarfrihet i företag och 

föreningar, mm.

 

SOU 1983: 70.  

 

Värna yttrandefriheten 

 

 

 

4.3   Rättsfall och avgöranden 

 
Europadomstolen  
 

Mål nr 2874/08 (2011) Heinisch mot Tyskland  
 

Mål nr 39293/98 (2000) Fuentes Bobo mot Spanien 
 

Mål nr 5493/72 (1976) Handyside mot Förenade Konungariket 

 

 

Arbetsdomstolen  
 

AD 2011 nr 74 
 

AD 2011 nr 15 
 

AD 2007 nr 20 
 

AD 2003 nr 51 
 

AD 2000 nr 14 
 

AD 1991 nr 106    
 

AD 1982 nr 110 
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Högsta Domstolen    
 

NJA 2005 sid. 805 

 

 

Tingsrätten 
 

Mål B 930-05, Borås tingsrätt, 2005-10-04 

 

 

JK    (Samtliga avgöranden finns att tillgå på http://www.jk.se/) 

 

JK 2001-19-28 dnr 295-01-30  
 

JK 2005-10-24 dnr 3841-04-35 
 

JK 2008-12-02 dnr 7617-08-30 
 

JK 2009-11-11 dnr 1672-09-30 
 

JK 2009-11-13 dnr 5240-09-30

 

  

JO    (Samtliga avgöranden finns att tillgå på: http://www.jo.se/Page.aspx) 
 

JO 1998/99 sid. 481 
 

JO 2002-06-04 dnr 968-2002 
 

JO 2008-11-03 dnr 4571-2007 
 

JO 2009-01-23 dnr 3852-2007 
 

JO 2009-02-06 dnr 3702-2008 
 

JO 2009-05-27 dnr 1144-2008 
 

JO 2002-06-04 dnr 968-2002 

 

 

 

  

http://www.jk.se/
http://www.jo.se/Page.aspx


56 

 

4.4   Litteratur 

 
Aronsson, Gunnar och Gustavsson, Klas, Kritik eller tystnad - En studie av 

arbetsmarknads och anställningsförhållandets betydelse för arbetsmiljökritik, 

Arbetsmarknad & Arbetsliv, nr 3, sid. 189-206, 1999 

 

Axberger, Hans-Gunnar, Tänka fritt är större, Nordstedts Juridik 1995 

 

Bratt, Ingvar, Mot rädslan han utmanade Bofors, bygden – och sig själv, 

Carlsson Bokförlag AB 1988 

 

Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, Nordstedts Juridik 

2007 

 

Fahlbeck, Reinhold, Lagen om skydd för företagshemligheter,  

Nordstedts Juridik 2004 

 

Hed, Irja, Sekretess! Handbok om offentlighets- och sekretesslagstiftningen,  

Jure Förlag 2009 

 

Hedin, Ulla-Carin och Månsson, Sven-Axel, Repressalier mot kritiker i 

offentliga organisationer, Socialvetenskaplig tidskrift, nr 3-4, sid. 276-294, 2008 

 

Holte, Kjersti-Lien, Hysj - en kritisk didaktisk relasjonsanalyse av Curriculum 

Silentium; den skjulte policyen for taushet om arbeidsrelatert kritikk hos ansatte 

(diss), Karlstads Universitetstryckeri 2009 

 

Kjellgren, Jan och Holm, Anders, Att skriva uppsats i rättsvetenskap, 

Studentlitteratur 2007 

 

Källström, Kent och Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet, 

Studentlitteratur 2006 

 

Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, Iustus Förlag 2001 

 

Petäjä, Ulf, Varför yttrandefrihet? Om rättfärdigandet av yttrandefrihet med 

utgångspunkt från fem centrala argument i den demokratiska idétraditionen (diss), 

Växjö Universitets tryckeri 2006 

 



57 

 

Slorach, Martina; Flemström, Stefan; Gabinius Göransson, Håkan och 

Hamskär, Ingemar, Rätten att slå larm. En handbok om yttrandefriheten på 

jobbet- råd för whistleblowers, Trydells tryckeri 2011 

 

Schmidt, Folke, Löntagarrätt, Juristförlaget 1994 

 

Strömberg, Håkan och Axberger, Hans-Gunnar, Handlingsoffentlighet och 

sekretess, Studentlitteratur AB 2009 

 

Strömberg, Håkan och Axberger, Hans-Gunnar, Yttrandefrihetsrätt, 

Studentlitteratur 2004 

 

Thurén, Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare, Liber 2007 

 

Warnling-Nerep, Wiveka och Bernitz, Hedvig, En orientering i tryckfrihet och 

yttrandefrihet, Jure Förlag 2009 

 

 

  



58 

 

4.5   Elektroniska källor 

 

Artiklar 
 

Lag & Avtal, 2011-09-19, ”Svenska staten stäms för brott mot visselblåsare” 

http://www.lag-avtal.se/nyheter/diskriminering/lagstiftning/article326973.ece 

(hämtad 2012-02-25) 

 

Lag & Avtal, 2005-10-26, ”JK kritisk till rättsolikhet” 
http://www.lag-avtal.se/nyheter/article55491.ece 

(hämtad 2012- 02-20) 

 

Sydsvenskan, 2008-10-01, ”Statsanställda i Skåne vågar inte kritisera chefen” 
http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/article374392/Statsanstallda-i-Skane-vagar-inte-

kritisera-chefen-.html  

(hämtad 2012-01-10) 

 

Uppsala Nya Tidning, 2006-10-16, ”Utbilda politiker i yttrandefrihet” 

http://www.unt.se/inc/print/utbilda-politiker-i-yttrandefrihet-395204-default.aspx 

(hämtad 2012-02-01) 

 

Rapporter 
 

Synovate Temo, ”Allmänheten om att våga framföra kritik mot arbetsgivaren” 

http://www.seko.se/cs-media/extvillkor/uploads/000033466/rapport.pdf 

(hämtad 2012-12-10) 

 

Dokument 
 

§ 12 Svar på interpellationerna 2007/08: 186, 218 och 230, ”Om anställdas 

meddelarfrihet i skattefinansierad verksamhet”  
 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Kammaren/Protokoll/Riksdagens-

protokoll-2007084_GV0941/#{DA48DB31-4E5F-42CB-97E1-2ABC4DAB1911} 

(hämtad 2012- 01-10) 

http://www.lag-avtal.se/nyheter/diskriminering/lagstiftning/article326973.ece
http://www.lag-avtal.se/nyheter/article55491.ece
http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/article374392/Statsanstallda-i-Skane-vagar-inte-kritisera-chefen-.html
http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/article374392/Statsanstallda-i-Skane-vagar-inte-kritisera-chefen-.html
http://www.unt.se/inc/print/utbilda-politiker-i-yttrandefrihet-395204-default.aspx
http://www.seko.se/cs-media/extvillkor/uploads/000033466/rapport.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Kammaren/Protokoll/Riksdagens-protokoll-2007084_GV0941/#{DA48DB31-4E5F-42CB-97E1-2ABC4DAB1911}
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Kammaren/Protokoll/Riksdagens-protokoll-2007084_GV0941/#{DA48DB31-4E5F-42CB-97E1-2ABC4DAB1911}

