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Sammanfattning 

Bakgrunden till denna uppsats är att i Sverige borde alla medborgare ha samma rätt att 

uttrycka sin åsikt. Det är en grundläggande rättighet som försvaras i vår grundlag, 

Regeringsformen 2:1, samt en mänsklig rättighet som skyddas av artikel 10 i 

Europakonventionen. Av yttrandefriheten följer rätten att som arbetstagare framföra kritik. 

Yttrandefriheten är i första hand tillförsäkrad medborgaren gentemot det allmänna och 

därmed skiljer sig rätten att uttrycka sig för anställda inom privat respektive offentlig sektor.  

 

Som ett konkurrerande intresse till kritikrätten är lojalitetsplikten som följer av 

anställningsavtalet. Lojalitetsplikten innebär en skyldighet för arbetstagaren att sätta 

arbetsgivarens intresse framför sitt eget och därmed undvika situationer där vederbörande kan 

komma i pliktkollision. Denna uppsats har undersökt hur långt arbetstagarens kritikrätt 

sträcker sig i förhållande till den lojalitetsplikt som följer av anställningsförhållandet för 

privatanställda. För att tillgodogöra sig syftet har det utretts vilka kriterier som 

Arbetsdomstolen valt att tillmäta betydelse vid bedömningen av överskriden kritikrätt. För att 

fastställa gällande rätt har lagar, lagförarbeten, praxis och doktrin använts. 

Det som framkommit är att privatanställda saknar den meddelarrätt som arbetstagare i den 

offentliga sektorn tillförsäkras. Ytterligare begränsning i yttrandefriheten tillkommer genom 

den grundläggande principen om avtalsfrihet som möjliggör ingåendet av avtalsenlig 

tystnadsplikt mellan parterna på den privata arbetsmarknaden. Mot bakgrund av detta blir 

kritikrättens omfattning för privatanställda än mer begränsad och komplicerad. 

Gränsdragningen blir inte klarare av att lojalitetsprincipen följer som en allmän rättsgrundsats. 

Bakom bedömningen om arbetstagaren anses uppfylla lojalitetskravet finns synen på att 

arbetstagaren ska sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget. Synsättet präglar helhetssynen 

på parterna i anställningsavtalet och utkristalliseras genom arbetsgivarens arbetsledningsrätt. 

Till följd av arbetsledningsrätten kan arbetsgivaren kräva att kritiken som framförs är saklig. 

Slutsatsen är att kritiken anses osaklig om den syftar till att skada arbetsgivaren. 
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 Förkortningslista 

  

AD Arbetsdomstolen 

AML Arbetsmiljölagen (1977:1160) 

AvtL Lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar förmögenhetsrättens 

område 

BrB  Brottsbalken (1962:700) 

Ds  Departementsserie 

EU  Europeiska unionen 

FHL  Lagen (1990:409) om företagshemligheter 

FML Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 

FN  Förenta nationerna 

ILO  International Labour Organization 

LAS  Lagen (1982:80) om anställningsskydd 

LU Lagutskottet 

MBL  Lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 

Prop  Proposition 

RF  Regeringsformen (1974:152) 

OSL Offentlighets och sekretesslagen (2009:04) 

SvJT Svensk Juristtidning 

TF  Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 

YGL  Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) 



 

 

Förord 

Mitt val av ämne har visat sig vara föremål för ett antal uppsatser på andra högskolor och 

universitet. Se bland annat Arbetstagarens yttrandefrihet & lojalitetsplikt gentemot 

arbetsgivaren, Karlstad universitet hösten år 2007 och Arbetstagarens kritikrätt- skillnader 

offentlig och privat samt implikationer av Europadomstolens praxis, Lunds universitet våren 

år 2007. Det kan därmed tänkas att det finns skäl att göra avkall på ämnet till föremål för ett 

mindre belyst problem utifrån ett nyttoorienterat forskningsperspektiv. Motivet till att ämnet 

valts detta till trots kan hänföras till att problematiken aktualiseras mer och mer idag i och 

med användandet av sociala medier. Detta i kombination med att den privata sektorn står inför 

en mer komplicerad rättslig reglering av yttrandefriheten motiverar ytterligare en uppsats 

inom ämnet. Min intention är därmed att denna uppsats ska lyfta fram och fokusera på den 

privata sektorn vilket inte behandlats lika utförligt av tidigare författare. Till detta hyser jag 

förhoppningen om att kunna avhandla ämnet genom ett mer tvärvetenskapligt perspektiv på 

ett sådant sätt som lämpar sig inom det handelsrättsliga kunskapsfältet. Till hjälp kan tänkas 

att min bakgrund inom personalvetarprogrammet i kombination med mina studier inom 

handelsrätten kan bidra till att belysa problematiken utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv.  

Jag vill även passa på att rikta ett stort tack till min handledare Torsten Seth för ett gott 

samarbete under denna uppsatsperiod. Din positiva attityd i kombination med dina insiktsfulla 

synpunkter har verkligen varit till stor hjälp. Ett stort tack! Vidare vill jag tacka min opponent 

Susanna Sivertsson och min seminariegrupp som bidragit med meningsfulla synpunkter under 

arbetets gång. 

Avslutningsvis vill jag runda av med det välkända citatet från Evelyn Beatrice Hall för att visa 

på värdet av yttrandefriheten. 

"Jag håller inte med om vad du säger, men jag är beredd att gå i döden för din rätt 

att säga det."1  

  

  

  

Laura Awad 

Uppsala den 27 maj 2011 

                                                 
1 I biografin The Friends of Voltaire (1906) myntade Evelyn Beatrice Hall uttrycket på orginalspråk: "I disapprove of what you say, but I 

will defend to the death your right to say it
”

 . Ett citat som ofta felaktigt tillskrivs Voltaire. 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

På senare tid har media uppmärksammat en bemanningsanställd på Volvo i Skövde som blivit 

uppsagd efter att ha framfört kritik mot Volvo på det sociala forumet facebook. Grunden till 

uppsägningen hänfördes till illojalitet som kritiken ansågs vara ett uttryck för.
2
 Det beskrivna 

fallet vittnar om ämnets aktualitet i näringslivet. Flera andra fall har genom åren belysts i 

media däribland förekomsten av ”whistle-blowers”, medarbetare som uppmärksammar 

utomstående på att vissa oegentligheter förekommer inom organisationen.
3
 Ytterligare en 

faktor som bidrar till ämnets angelägenhet inom den privata sektorn är riksdagskvinnan, Ylva 

Johanssons (S), påstående om att färre missförhållanden inom vården rapporteras av 

privatanställda i rädsla med att bli av med jobbet.
4
 Vidare aktualiseras ämnet genom det mer 

utbredda användandet av sociala medier såsom facebook, bloggar och twitter. Som en följd av 

detta ser vi att företag inför policies som reglerar användandet av sociala medier.  

Yttrandefriheten står som en grundpelare i vårt demokratiska samhälle. Det är en 

grundläggande rättighet som försvaras i vår grundlag, Regeringsformen 2:1. Det är inte bara 

en medborgerlig rättighet utan även en mänsklig rättighet som skyddas av artikel 10 i 

Europakonventionen. Yttrandefriheten är i första hand tillförsäkrad medborgaren gentemot 

det allmänna och därmed skiljer sig rätten att uttrycka sig för anställda inom privat respektive 

offentlig sektor. Artikel 10 i Europakonventionen och grundlagarna ger offentligt anställda en 

vidsträckt yttrandefrihet vilket innebär att framförandet av kritik av en offentligt anställd inte 

hur som helst får sanktioneras med en arbetsrättslig åtgärd såsom exempelvis avsked eller 

uppsägning då det anses strida mot goda seder. Det är däremot oklart hur långt 

yttrandefriheten sträcker sig mellan privata rättssubjekt då detta regleras mer av det enskilda 

anställningsavtalet.
5
 

Som ett konkurrerande intresse till yttrandefriheten är lojalitetsplikten som följer av ett 

anställningsförhållande. En huvudprincip inom arbetsrätten är arbetsgivarens 

arbetsledningsrätt som innebär en ensidig rätt att fatta beslut om arbetstagarens prestationer 

och skyldigheter i anställningen. Arbetsledningsrätten innebär därmed en arbetsskyldighet för 

arbetstagaren inom ramen för anställningen.
6
 Arbetsgivarens viktigaste skyldighet å sin sida 

är att utge vederlag för utförd prestation. Utöver dessa huvudförpliktelser medför ett 

anställningsförhållande biförpliktelser som tar sikte på att parterna ska samverka och 

respektera varandras intressen. Dessa biförpliktelser kan sammanfattas som ett uttryck för en 

lojalitetsprincip. De förpliktelser som följer av lojalitetsplikten är reglerande i lag, avtal men 

följer även som en utfyllande norm av praxis. Av Arbetsdomstolens praxis framgår det att 

                                                 
2 Håkansson, http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/facebookstatus-kostade-jobbet_5843855.svd, 2011-01-03.

 
3 Se bl. a Anrell, http://www.affarsvarlden.se/affarsjuridik/article601064.ece, 2009-07-09 och Blomqvist,   

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=4503694, 2011-05-13.
 

4 Johansson, Svar på interpellationerna 2007/08:186, anförande 104.
 

5 Källström & Malmberg s. 251.
 

6 Källström & Malmberg s. 188. 
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anställningsavtalets förpliktelser sträcker sig utöver det normala kontraktsförhållandet, då 

relationen inte enbart är begränsad till de förmögenhetsrättsliga prestationerna. 

Arbetsdomstolen stadgar att anställningsavtalet präglas av ett personligt förhållande där 

arbetstagaren är skyldig att sätta arbetsgivarens intresse framför det egna och undvika lägen 

där han/hon kan hamna i pliktkollision.
7
 I och med att en stor del av lojalitetsprincipen följer 

som en allmän rättsgrundsats är det av intresse för arbetsgivare såväl som för arbetstagare att 

reda ut vilka förpliktelser som följer av principen. Skillnader i hur dessa förpliktelser kommer 

till uttryck torde till viss del hänföras till vilken sektor som den anställde är verksam inom, det 

vill säga inom privat eller offentlig sektor.  

Lojalitetsprincipen kan med andra ord innebära en begränsning i yttrandefriheten för de privat 

anställda. Med detta följer även begränsningar i arbetstagarens rätt att framföra kritik, även 

kallat kritikrätt. Möjligheten att framföra kritik som kan sägas vara ett utflöde av 

yttrandefriheten ställs och vägs emot lojalitetsprincipen.
8
 Häri ligger problemets kärna.  

1.2 Frågeställningar 

Härmed aktualiseras följande frågeställningar: 

 Hur bestäms kritikrättens omfattning för privatanställda? 

 Hur bestäms lojalitetspliktens omfattning för privatanställda?   

 Vilka kriterier tillmäter Arbetsdomstolen betydelse vid bedömningen av överskriden 

kritikrätt för privatanställda? 

1.3 Syfte 

Utifrån den aktuella problematiken ämnar uppsatsen att undersöka hur långt arbetstagarens 

kritikrätt sträcker sig i förhållande till den lojalitetsplikt som följer av anställningsförhållandet 

för privatanställda. Utöver det syftar uppsatsen till att utreda vilka mer grundläggande motiv 

som kritikrättens omfattning ger uttryck för.   

1.4 Avgränsning 

Uppsatsen avser att undersöka kritikrätten i förhållande till lojalitetsprincipen i den privata 

sektorn, därmed behandlas inte den rättsliga regleringen av den offentliga sektorn nämnvärt. 

Vidare behandlar uppsatsen inte kopplingen mellan företagshemligheter och lojalitetsplikt 

med anledningen av att området i sig utgör ett för stort forskningsobjekt för arbetets 

omfattning.  

I valet av praxis har endast rättsfall med ett visst prejudikatvärde givits utrymme vilket 

innebär att mål innan föregångaren till LAS togs i bruk inte behandlas. Detta innebär att 

endast praxis från år 1974 och framåt diskuteras i uppsatsen. Vidare har praxis från 

Europadomstolen som behandlar problematiken inte redogjorts för av utrymmesskäl. 

 

                                                 
7 Källström & Malmberg s. 243-244.

 
8 Källström & Malmberg s. 256. 
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1.5 Val av begrepp 

Inledningsvis vill jag poängtera för läsaren att jag använder mig av begreppet arbetstagare och 

arbetsgivare. Det speglar inte på något sätt min syn av människan bakom etiketten utan är 

snarare en produkt av att använda den juridiska benämningen på ett konsekvent sätt. I och 

med att det saknas en enhetlig definition av begreppet arbetstagare har jag valt att grunda 

denna på den som framkommer i anställningsskyddslagen.
9
Användandet av beteckningen 

medarbetare, som jag sympatiserar mer med, torde leda till större förvirring gällande vilka 

rättsliga subjekt som åsyftas och därmed har denna valts bort. 

När det kommer till valet av begreppet yttrandefrihet åsyftas en frihet som kan åberopas 

gentemot staten, det vill säga en rättighet som har en mer offentligrättslig karaktär. Å andra 

sidan när begreppet yttranderätt förekommer åsyftas en rättighet som tillkommer gentemot ett 

privat rättssubjekt och är därmed civilrättsligt.
10

 

Med avseende på begreppen lojalitetsplikt och lojalitetsprincip har jag valt att alternera 

mellan dessa. Med princip avser jag den rättsliga normen, den rättsliga riktlinjen, vilket 

aktualiseras på ett bredare samhällsplan emedan plikt tillkommer en part i förhållande till den 

andra avtalsparten. Begreppet princip kan tänkas skjuta för brett emedan begreppet plikt kan 

ge sken av att denna utgör en självständig rättsgrund. Eftersom båda begreppen har sina 

svagheter har dessa valts att användas i olika bemärkelser.
11

 

1.6 Metod 

En traditionell rättsdogmatisk metod har använts för att fastställa, de lege lata, gällande rätt. 

Metoden värderar rättskällor såsom lagar, lagförarbeten, praxis och doktrin enligt den 

traditionella rättskälleläran. Målet med framställningen är att presentera argument som 

normalt godtas som hållbara inom det juridiska kunskapsfältet. Med godtagbara argument 

avses de som framställer rätten som ett enhetligt system och som ökar dess inre koherens.
12

 

Utöver den rättsdogmatiska metoden har två sociologiska organisationsteorier fått komplettera 

de traditionella rättskällorna i syfte att skapa ökad förståelse för kritikrättens betydelse för 

organisationers arbetsförhållanden. Detta lämpar sig särskilt väl inom handelsrätten som har 

en medveten målsättning att integrera andra kunskapsfält för en friare analys som möjliggör 

en redogörelse för fler handlingsalternativ.
13

 Det är dock svårt att helt anlägga ett rent 

sociologiskt perspektiv med beaktande av att stora delar av materialet hämtas från de 

traditionella rättskällorna. 

Mot bakgrund av den tvärvetenskapliga utgångspunkten finns det skäl att tillämpa ett kritiskt 

angreppssätt på de sociologiska organisationsteorierna. Teorin om funktionella konflikter 

presenteras av professor Dag Ingvar Jacobsen och professor Jan Thorsvik på Agder 

universitetet i Norge. Författarna ligger bakom en av de mest använda läroböckerna i 

organisationsteori i Skandinavien, Hur moderna organisationer fungerar, där teorin om 

                                                 
9 Se Lunning & Toijer,  Anställningsskydd (30 maj. 2010, Zeteo) kommentaren till uppsägning från arbetsgivarens sida 7-10 §§/ 1§, under 

rubriken <<Allmänt om arbetstagarbegreppet i svensk rätt >>.
 

10 Seth s. 205.
 

11 Munukka s. 12-15.
 

12 Jfr Sandgren s. 36 & 55.
 

13 Uppsala universitets hemsida, http://www.handels.fek.uu.se/index.asp?page=hr_presentation , 2011-05-11.
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konflikter presenteras.
14

 Studien som behandlar människan bakom etiketten ”Whistle-blower” 

framförs av professor Marcia Miceli på Georgetown University.
15

 Båda teorierna framförs av 

professorer inom det ”management organisatoriska kunskapsfältet” vilket talar för en ökad 

legitimitet. Å andra sidan bör läsaren ta i beaktande att det organisationsteoretiska 

kunskapsfältet har en tendens att kritiseras för att ha för ambitiösa analysgrepp vilket 

möjliggör ett gap mellan teori och praktik.
16

 Sammantaget anser jag att argumenten för att 

använda dessa teorier överväger. 

I samband med denna diskussion bör läsaren uppmärksammas på problematiken som är 

förknippad med att belysa ett aktuellt ämne med hjälp av dagspressen såsom i uppsatsens 

problemformulering med artiklar från Svenska Dagbladet, Affärsvärlden och Sveriges Radio. 

Liknande källkritik bör riktas mot den politiska diskussionen angående meddelarrätten på den 

privata arbetsmarknaden mellan Ylva Johansson (S) och Beatrice Ask (M). Med tanke på att 

artiklarna i kombination med den politiska diskussionen syftat till att belysa ämnets aktualitet 

och allmänintresse har dessa argument talat för ett utrymme i uppsatsen snarare än det 

konträra.
17

 

1.7 Disposition 

Uppsatsen inleds med två sociologiska teorier som är en del av uppsatsen teoretiska ramverk. 

Avsnittet åtföljs av kapitel 2 som avhandlar yttrandefriheten som mynnar ut i kritikrätten för 

privatanställda. Kapitel 2 avslutas med analys av vilka bedömningsgrunder som 

Arbetsdomstolen tillmäter betydelse i fråga om kritikrätten. I nästkommande kapitel, kapitel 

3, möter läsaren den konkurrerande principen om lojalitetsplikt vilket också avslutas med en 

analys av vilka kriterier som Arbetsdomstolen tillmäter betydelse ifråga om lojalitetsplikten. 

Slutligen summeras analysen i kapitel 4 där uppsatsens konklusioner presenteras närmre. 

1.8 Teoretiska referensramar 

En vanlig uppfattning i många företag är att konflikter bör undvikas till varje pris då de anses 

negativa. Konflikträdsla är fullt begriplig med tanke på att det i grunden är en naturlig 

mänsklig mekanism att undvika det obehagliga och anpassa sig till det sociala samspelet. 

Vidare visar forskare på att konflikter mellan individer eller rollkonflikter kan leda till dåligt 

samvete, stress och missnöje. Vad som däremot är mindre känt är att det dokumenterats att 

vissa typer av konflikter är positiva för organisationen. Oenigheter mellan anställda och 

chefer kan leda till att kvalitativt bättre beslut tas då fler synpunkter beaktas, ny information 

tillkommer och andra åsikter tillgodoses. Därmed genom att framföra kritik som arbetstagare 

kan det bidra till att arbetsgivaren får ett bättre beslutsunderlag.
18

 Det finns även en stark 

koppling mellan konflikter och innovationer. Positiva konflikter förutsätter att det är en 

funktionell konflikt som föreligger med en så kallad optimal konfliktnivå. När kritiken antar 

en känslomässig prägel överges den optimala konfliktnivån och intar istället karaktären av 

                                                 
14  Se baksidan på Hur moderna organisationer fungerar av Jacobsen & Thorsvik. 

 
15 Georgetown Universitys hemsida, http://explore.georgetown.edu/people/micelim/?PageTemplateID=319, 2011-05-11. 

 
16 Se bl. a. Francis artikel ”A critical discourse perspective on managers experiences of HRM”.

 
17 Jfr Sandgren s. 18.

 
18 Jacobsen & Thorsvik s. 216-222.
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dysfunktionell konflikt. Således är utgångspunkten att en viss grad av konflikt är bra för att 

förhindra ”grupptänkande” och bidrar till att öka kvalitén på beslutsunderlagen.
19

 

Vidare återfinns en föreställning om att kritik framförs av besvärliga arbetstagare. I själva 

verket visar studier på att så kallade ”whistle-blowers”, anställda som uppmärksammar 

utomstående på att vissa oegentligheter förekommer inom organisationen, har många 

egenskaper som organisationer istället bör premiera. ”Whistle-blowers” har en tendens att 

vara högpresterande, erfarna, proaktivt tänkande och högt drivna av moraliska värderingar.
20

 

Mot bakgrund av detta kan det finnas skäl för såväl arbetstagare som arbetsgivare att 

kritikrätten värnas om och respekteras. Nedan presenteras grunden till kritikrätten, nämligen 

yttrandefriheten.   

  

  

  

                                                 
19 Jacobsen & Thorsvik s. 216-222.

 
20 Miceli s. 364-366.
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2. Yttrandefrihet   

2.1 Förenta Nationernas rättighetsförklaring 

Rätten till yttrandefrihet tar vi många gånger för givet som medborgare i ett demokratiskt 

samhälle. Rättigheten är ett fundament som åvilar den demokratiska samhällsstrukturen. Som 

en allmän förklaring av de mänskliga rättigheterna deklarerades det av Förenta Nationerna, 

FN, år 1948 att yttrandefrihet i samspel med trosfrihet, frihet från fruktan och nöd utgör en 

gemensam riktlinje för all världens folks högsta strävan. Yttrandefriheten ska ständigt strävas 

efter i undervisning, uppfostran och vid samtliga samhällsorgan.
21

 I artikel 19 i FN-

förklaringen lyfts yttrandefriheten särskilt fram som en rättighet tillförsäkrad varje människa. 

Många läsare stannar nog här och tänker att, ”ja det låter onekligen fint men hur hänger det 

ihop med den verklighet som många medborgare upplever i medlemsstater anslutna till FN”? 

En möjlig förklaring är att denna rättighetsförklaring inte är juridiskt bindande utan snarare 

ses som ett etiskt och moraliskt förpliktande dokument. Förklaringen kan varken ratificeras 

eller undertecknas av medlemsstaterna.
22

 Detta ger anledning att fördjupa sig i rättsakter som 

förordnar yttrandefrihet vilka är juridiskt bindande för Sverige. Inledningsvis presenteras FN-

organet ILO och dess bindande konventioner. 

2.2 ILO 

ILO står för International Labour Organization vilket på svenska översätts till Internationella 

arbetsorganisationen. Det är ett FN-fackorgan med 183 medlemsstater anslutna, som har en 

central roll för arbetstagarens mänskliga rättigheter.
23

 Sverige är en av de 183 

medlemsstaterna.
24

 Organet består av representanter för regeringar, arbetsgivare och 

arbetstagare som bildar en trepartssammansatt organisation. ILO:s uppgift är att förbättra 

levnads- och arbetsförhållanden för arbetstagarna genom att utforma ett normsystem.
25

 Till 

hjälp antar FN-organet konventioner och rekommendationer som syftar till att 

medlemsstaterna nationellt främjar vissa åtgärder genom lagstiftning eller andra politiska 

åtgärder. Avseende konventionerna har medlemsstaterna upptill ett och ett halvt år på sig att 

vidta åtgärder som krävs för ratifikation.
26

 De ratificerade konventionerna kräver att staten 

vidtar effektiva handlingar såsom lagstiftning för att göra bestämmelserna tillämpliga i landet 

och därmed bindande för medlemsstaten. Det centrala är att syftet med konventionens 

bestämmelse ska ges effekt och att medlemsstaten åtar sig en juridisk förpliktelse. 

Rekommendationerna å sin sida behöver inte föras in i den nationella lagstiftningen utan kan 

betraktas mer som riktlinjer.
27

 Rekommendationer har karaktären ”soft law” och skiljer sig 

från konventionerna genom att de inte åtföljs av några juridiska sanktioner.
28

 

 

                                                 
21 Inledning till ”Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna 1948” utfärdad av Förenta Nationerna.

 
22 Göransson s. 11.

 
23 Preambeln till ILO:s konstitution.

 
24 ILO:s hemsida - Alphabetical list of ILO member countries, http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/country.htm, 2011-05-19. 

 
25 ILO:s hemsida- How the ILO works, http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/langen/index.htm, 2011-05-19. 

 
26 ILO:s konstitution artikel 19.

 
27 International labour office s. 38-40 & 127.

 
28 Seth s. 17-18.

 

http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/country.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/langen/index.htm
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2.3 ILO om arbetstagarens kritikrätt 

En ratificerad konvention är som tidigare nämnt bindande för medlemsstaten och därmed 

krävs att den svenska staten följer konvention nummer 158 som reglerar uppsägning av 

anställningsavtal på arbetsgivarens initiativ. Konventionen ratificerades år 1983 och därmed 

är Sverige förpliktat gentemot ILO att upprätthålla en nationell rättsordning som motsvarar 

konvention nummer 158.  Konventionen uppfylls genom LAS vilket betyder att denna inte får 

strida mot konventionen. Vid fall av missbruk av konventionen drabbas den svenska 

lagstiftaren, det finns därmed ingen möjlighet för ett privat rättssubjekt att rikta rättsligt 

anspråk mot en annan privat part. I stora drag skyddar konventionen arbetstagaren från 

osakliga grunder för uppsägning.  

Det intressanta för uppsatsens syfte återfinns i konvention nummer 158 artikel 5. Denna ger 

arbetstagaren skydd från uppsägningar grundande på att arbetstagaren kommit med klagomål, 

varit deltagande i en juridisk process mot arbetsgivaren eller anmält vederbörande till en 

tillämplig myndighet. Intressant blir det på grund av problematiken med den konkurrerande 

principen om lojalitetsplikt som följer av anställningsavtalet. En anmälan till en myndighet 

kan i vissa fall innebära åsidosättande av lojalitetsplikten vilket i så fall skulle innebära att 

svensk rättstillämpning strider mot konventionen i detta hänseende. Frågan har ställts på sin 

spets då 1992 års arbetsrättskommitté yttrade sig om att skyddet vid klagomål ska betraktas 

utifrån det ursprungliga syftet. Avsikten med bestämmelsen är att arbetstagaren inte skulle 

behöva tiga om berättigade missförhållanden snarare än att ge ett allmänt skydd till 

arbetstagaren vid fall av kritik till en myndighet. Vidare konstaterades att skyddet skulle ges 

då anmälan var korrekt och tillvägagångssättet var det mest effektiva sättet att få till stånd en 

förbättring. Grund för uppsägning skulle vara i de fall kritiken var fall för missbruk och 

därmed blev kontentan av de anförda att svensk rätt var förenlig med artikel 5 i konvention 

158.
29

 

2.4 Europakonventionen 

Sedan Sverige anslöt sig till den Europeiska unionen år 1995 gäller Europeiska konventionen 

(1994:1219) om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, senare 

benämnt som Europakonventionen, som lag i riket. Sverige var en av de första 

medlemsländerna som ratificerade konventionen vilket ägde rum år 1953.
30

 I RF 2:23 framgår 

det att svensk lag eller annan föreskrift inte får strida mot det som föreskrivs i 

Europakonventionen. I de fall nationell rätt eller en annan konvention ger ett starkare skydd 

för en viss rättighet gäller det starkare skyddet vilket framgår av artikel 53. I motsatta fall när 

svagare skydd ges via nationell rätt gäller det starkare skyddet som stadgas i konventionens 

bestämmelser. Detta följer även av en lex superior princip som framgår av RF 11:14 där 

domstolar och myndigheter inte får tillämpa en föreskrift som står i strid med någon annan av 

högre rang enligt rättskälleläran. Innan RF ändrades i januari 2011 förutsattes att 

uppenbarhetskravet uppfylldes vilket innebar att bestämmelsen skulle anses uppenbart strida 

mot en föreskrift av högre rang för att det ska vara lovligt att inte tillämpa föreskriften. Detta 

är inte aktuellt längre i och med att uppenbarhetskravet är borttaget.  

                                                 
29 Se Lunning & Toijer, Anställningsskydd (30 maj. 2010, Zeteo) kommentaren till 1 kap. 1-3 §§, under rubriken <<Förhållandet mellan 

anställningsskyddslagen och de internationella rättsreglerna>>. 
 

30 Prop 1993/94:117 s. 10-12.
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I sammanhanget kan även tilläggas att EU-domstolens praxis på fri- och rättighetsområdet 

tillsammans med medlemsländernas konstitutionella traditioner har resulterat i att 

Europakonventionens bestämmelser ses som allmänna principer inom EU-rätten. Dessutom 

har EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna blivit rättsligt bindande för 

medlemsstaterna alltsedan Lissabonfördraget trädde i kraft. Av detta följer att i de fall 

Europakonventionen är tillämplig inom EU-rätten ska svenska myndigheter ge dessa 

bestämmelser företräde framför svenska nationella föreskrifter även om motstridigheten inte 

är uppenbar.
31

 Värt att tillägga är att konventionen tillämpas på samtliga som befinner sig 

inom statens jurisdiktion, det vill säga inte enbart Sveriges medborgare utan även gästarbetare 

som tillfälligt vistas i landet garanteras skyddet.
32

 

Tanken bakom Europakonventionen, vilket stadgas i preambeln till konventionen, är att 

medlemsstaterna ska samverka för att främja respekten för mänskliga rättigheter och friheter. 

Artikel 10:1 behandlar rätten till yttrandefrihet vilket inbegriper åsiktsfrihet, frihet att ta emot 

och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning. Yttrandefriheten anses 

vara en nödvändighet för ett demokratiskt samhälle vilket framgår av artikel 10:2. Häri ligger 

skyddet för pressfrihet som är en del av yttrandefriheten vilket syftar till att upprätthålla en 

demokratisk samhällsapparat. Yttranden kan komma till i uttryck i ett brett spektra alltifrån 

kommersiell reklam till konstnärliga skapelser.
33

 Utifrån statens perspektiv förutsätts en 

negativ förpliktelse, det vill säga ett åtagande att inte handla från statens sida. Samtidigt som 

artikel 10 förutsätter positiva förpliktelser i form av ändamålsenlig lagstiftning som syftar till 

att skydda att tankar och idéer fritt kan spridas utan ingrepp från enskilda medborgare eller 

samhälleliga institutioner. Med andra ord består de positiva förpliktelserna av att staten ska 

förebygga och förhindra brott mot konventionen som sker inom den egna jurisdiktionen.
34

 På 

senare år har det i Europadomstolens praxis tillskrivits mindre skillnad om staten brutit mot 

vare sig positiva eller negativa förpliktelser av konventionen.
35

 Huvudregeln är som ovan 

nämnt yttrandefrihet men konventionen tillåter undantag från denna huvudprincip. 

Undantagen från huvudprincipen framgår av artikel 10.2.
36

  

2.5 Europakonventionens tillämplighet på den privata sektorn 

Mål kan avvisas i de fall en enskild arbetstagare väcker talan mot en privat arbetsgivare som 

brutit mot Europakonventionen då detta betraktas som oförenligt med konventionens 

bestämmelser enligt artikel 27. Detta innebär dock inte att Europakonventionen saknar 

betydelse för den privata sektorn. Möjligheten finns för en enskild arbetstagare att rikta talan 

mot den svenska staten som då istället för den privata arbetsgivaren blir svarande i målet. 

Grunden för talan blir då att den svenska staten misslyckas med att uppfylla de positiva 

förpliktelserna som artikel 10 förutsätter. De positiva förpliktelserna består som ovan nämnt 

av att staten ska skydda enskilda från angrepp på fri- och rättigheter.  

För att utreda huruvida Europakonventionen är direkt tillämplig mellan enskilda, det vill säga 

i den privata sektorn, bör läsaren introduceras för begreppet Drittwirkung. Begreppet är tyskt 

till sin karaktär och betyder i stora drag trepartsverkan vilket avser huruvida 

                                                 
31 Prop 2009/10:80 s. 144-148.

 
32 Prop 1993/94:117 s. 5.

 
33 Fisher s. 75.

 
34 Danelius s. 260-263.

 
35 Westregård s. 295.

 
36 Danelius s. 262-263.
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Europakonventionen är tillämplig enskilda rättssubjekt emellan. Det krävs emellertid att det 

föreligger en tvist i domstol för att det ska kunna ges en betydelse mellan enskilda. Det står 

inte direkt angivet i Europakonventionen att bestämmelserna kan tillämpas på enskilda 

rättssubjekt. Inte heller praxis från Europadomstolen ger vägledning i frågan. Anledningen till 

att praxis inte aktualiserar tillämpligheten på privatanställda har att göra med att domstolen 

endast tar upp mål som riktar sig mot en stat. Den ursprungliga tanken är att 

Europakonventionen ska skydda den enskildes fri- och rättigheter i förhållande till staten, det 

allmänna enligt ordalydelsen i artikel 10. Med detta är det inte sagt att det finns ett direkt 

hinder mot att medlemsstaterna tillerkänner föreskrifterna Drittwirkung i nationell rätt. 

Utifrån en konform tolkning av Europakonventionen torde bestämmelsernas innebörd även 

kunna ge uttryck för att skydda den enskilda arbetstagaren från den enskilda arbetsgivaren 

avseende vissa minimirättigheter.
37

  

2.6 Arbetsdomstolen om Europakonventionens tillämplighet på 

privatanställda 

I domskälen till Kellermanmålet, AD 1998 nr 17, slår Arbetsdomstolen fast att det av 

inkorporeringen av konventionen i svensk lag följer att artiklar i konventionen kan vara av 

betydelse i förhållandet mellan enskilda. Kellermanmålet berör frågan om artikel 11 i 

konventionen ska gälla mellan ett privat textilbolag och privata arbetstagare anslutna till 

industrifacket. Även om fallet i huvudsak handlar om att utreda huruvida vidtagandet av 

stridsåtgärder kan strida mot den negativa föreningsrätten som skyddas i konventionen är 

fallet aktuellt i frågan om Arbetsdomstolen tillerkänner konventionen Drittwirkung eller ej. 

Arbetsdomstolen börjar med att konstatera att frågeställningen inte berörts uttryckligen i 

förarbetena till lagen men att konventionen ämnas tillämpas direkt av domstolar och 

myndigheter. Domstolen finner i fallet att det följer av inkorporeringen av konventionen att 

det kan vara av betydelse i förhållandet mellan privata rättssubjekt och därmed skall 

konventionens artiklar även kunna tillämpas i en sådan tvist. Kontentan av domstolens 

argumentering i domskälen är att statens positiva förpliktelser även kan inbegripa skydd för 

privatanställda från privata arbetsgivares ingrepp i fri- och rättigheter.
38

 

Ett annat fall där Arbetsdomstolen istället valt att inte tillerkänna Europakonventionen 

Drittwirkung är i Ambulansförarmålet, AD 1997 nr 57. Fallet ställer yttrandefriheten i 

förhållande till lojalitetsplikten på sin spets. I korthet rör rättsfallet uppsägningen av tre 

ambulansförare i Stockholmsregionen som framfört kritik mot sin arbetsgivare i media och 

anmält missförhållanden i arbetet till en tillsynsmyndighet. Det centrala i detta skede är att 

Arbetsdomstolen går på ordalydelsen ”offentlig myndighet” som stadgas i artikel 10 och 

därmed ges inte bestämmelsen någon tillämplighet i ett privat anställningsförhållande. 

Arbetsdomstolen konstaterar vidare att praxis från Europadomstolen endast behandlar fall där 

det allmänna kränkt yttrandefriheten och finner mot bakgrund av detta att artikel 10 inte bör 

tillmätas betydelse mellan privata rättssubjekt.
39

 

Mot bakgrund av att Europakonventionen ges Drittwirkung i Kellermanmålet ett år senare blir 

motiveringen att Europadomstolen inte behandlar ärenden på den privata sektorn något 

anmärkningsvärd. En förklaring är att Arbetsdomstolen genomgått ett paradigmskifte i 

förhållande till tillämpligheten av Europakonventionen, en annan är att det återfinns en 

                                                 
37 Van dijk & van Hoof m.fl s. 22-25.

 
38 AD 1998 nr 17.

 
39 AD 1997 nr 57.
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skillnad mellan tillämplighet på enskilda rättssubjekt och statens positiva förpliktelse att 

skydda brott mot konventionen inom den egna jurisdiktionen.
40

Statens förpliktelse att skydda 

medborgare från att enskilda begår brott mot konvention inom jurisdiktion implicerar inte 

direkt att Drittwirkung är för handen. Andra argument måste därmed tas i beaktning för att 

konstatera tillämpligheten på privata parter. Klart är dock att denna problematik inte 

aktualiserades vid konventionens födelse.  

Ett argument för att konventionen ska tillämpas i den privata sektorn är den fundamentala 

karaktären av fri- och rättigheterna. Vidare ges det ett stort värde i att respektera dessa 

rättigheter i preambeln till Europakonventionen. Ett annat argument är att det i artikel 17, som 

reglerar förbud mot missbruk av rättigheter, kan utläsas att konventionen har Drittwirkung 

men det blir i och för sig svårt att argumentera för en generell slutsats av hela konventionens 

tillämplighet. Det blir således komplicerat att finna skäl som talar mot att rättigheter och 

friheterna ska förtjäna skydd mot det allmänna och inte i relation till privata rättssubjekt. Med 

detta sagt är det inte helt klart att konventionen har Drittwirkung. Det finns däremot inget 

klart hinder för att de nationella domstolarna väljer att tillämpa rättsakten mellan privata 

rättssubjekt såsom i Kellermanmålet.
41

  

Sammanfattningsvis har Sverige enligt Europakonventionen en skyldighet att skydda rätten 

till yttrandefrihet för privatanställda i förhållande till deras arbetsgivare mot angrepp från 

vissa privaträttsliga subjekt med anknytning till det allmänna. Vidare finns en skyldighet att 

skydda privata arbetstagare mot angrepp ”i vissa fall” från andra privaträttsliga subjekt. Hur 

långt Sveriges skyldigheter sträcker sig i det senare fallet är däremot oklart.
42

 

2.7 Grundlagskyddade yttrandefrihet 

Rätten till yttrandefrihet är inte enbart skyddad av Europakonventionen utan även 

grundlagskyddad genom RF 2:1. Skyddet avser frihet för medborgare att i tal och skrift eller 

på annat sätt uttrycka känslor utan ingrepp från det allmänna. Det allmänna inbegriper det 

allmännas verkställande organ vilket innefattar domstolar, andra myndigheter, privaträttsliga 

subjekt som arbetar med myndighetsutövning samt normgivande organ som beslutar om 

offentligrättsliga föreskrifter.
43

 

Från huvudregeln kan undantag göras med stöd av RF 2:12 vilket innebär att det krävs lagstöd 

samt att inskränkningen är att anse som berättigad i ett demokratiskt samhälle, det vill säga 

den får inte sträcka sig så långt att det hotar den fria åsiktsbildningen. Det har nu konstateras 

att yttrandefriheten för medborgare är skyddad gentemot det allmänna. Det anses strida mot 

lag och goda seder om en myndighet omplacerar, säger upp eller avskedar en arbetstagare på 

grund av att denna utnyttjat sin grundlagskyddade yttrandefrihet.
44

 Frågan återstår huruvida 

yttrandefriheten skyddar arbetstagare inom den privata sektorn från arbetsrättsliga åtgärder 

vid fall av ett yttrande. De privata rättssubjekten skyddas inte genom ordalydelsen ”gentemot 

det allmänna” däremot åtnjuter privat anställda skydd från ingrepp från staten och kommunen 

i yttrandefriheten.
45

 

                                                 
40 Westregård s. 296-297.

  
41 Van Dijk & van Hoof  m.fl. s. 24-26.

 
42 DS 2001:9 s. 25.

 
43 Prop. 1975/76:209 s. 86. 

 
44 DS 2001:9 s. 18-19.

 
45 DS 2001:9 s. 17.

 



11 

Yttrandefrihet som istället kommer till uttryck i skrift regleras i grundlagarna; TF och 

motsvarande yttrandefrihet som kommer till uttryck via andra medier avgörs av YGL. 

Privatanställda som yttrat sig på ett sätt som går under TF eller YGL skyddas gentemot det 

allmänna. I TF och YGL finns ett så kallat meddelarskydd som utgörs av två aspekter, dels en 

meddelarfrihet och dels ett anonymitetsskydd som båda tillkommer i förhållande till det 

allmänna. Meddelarfriheten består av rättigheten att lämna upplysningar för offentliggörande i 

tal och skrift enligt 1:1 TF och 1:2 YGL. Anonymitetsskyddet innebär att det tillkommer en 

rätt som meddelare att vara anonym vilket framgår av 3:1 TF och 2:1 YGL. Privatanställda 

saknar meddelarfriheten som offentligt anställda berättigas i relation till sin arbetsgivare. 

Skillnaden från offentligt anställda är att privata arbetsgivare har rätt att vid fall av yttrande 

till media möjlighet att söka efter vem som står för yttrandet i media. Det finns således inte ett 

efterforskningsförbud som annars gäller för offentligt anställda i enlighet med 3:4 TF och 2:4 

YGL.
46

 Motivet till avsaknaden av efterforskningsförbud och meddelarfrihet på den privata 

arbetsmarknaden torde vara kopplat till att den privata sektorn har större behov av 

konkurrensskäl att hemlighålla uppgifter. Ett liknande förfarande på den offentliga sektorn 

skulle stå i konflikt med synen på en demokratisk statsapparat.
47

 Vidare ges även rätten till 

privata arbetsgivare att avtala om tystnadsplikt och vid fall av avtalsbrott rätt att vidta 

arbetsrättsliga åtgärder. Detta betyder alltså att varken YGL eller TF skyddar en privat 

arbetstagare som utnyttjat sin grundlagsskyddade yttrandefrihet att bli avskedad i de fall ett 

avtal om tystnadsplikt ingåtts mellan parterna.
48

 

Privatanställda är således genom grundlagarna skyddade gentemot angrepp på 

yttrandefriheten från det allmänna men dock inte från arbetsgivaren. Privatanställda saknar 

den meddelarrätt som offentligt anställda har. Vidare gäller principen om avtalsfrihet vid avtal 

om tystnadsplikt i den privata sektorn, mer om detta i avsnitt 3.2. Vad som däremot inte är 

klarlagt är hur långt rättigheten att framföra kritik för den privatanställda sträcker sig, detta 

presenteras i nästkommande avsnitt. 

2.8 Kritikrätt 

Som ett utflöde av yttrandefriheten följer rätten för arbetstagaren att framföra kritik. En 

långtgående kritikrätt anses ligga i linje med den allmänna yttrandefriheten och anses även 

gynna goda arbetsförhållanden.
49

 Det finns idag inga generella regler i lagen som reglerar 

förfarandet utan vägledning i frågan hämtas till stora delar genom rättspraxis. Den närmare 

innebörden av kritikrätten avgörs från fall till fall. Genom kritikrätten följer som utgångspunkt 

rätten till att kritisera, ifrågasätta arbetsgivaren, påtala missförhållanden till behörig 

myndighet och delta i samhällsdebatter av allmänt intresse. Här menas med andra ord rätten 

att offentligt kritisera sin arbetsgivare utåt, vilket bör skiljas från intern kritik som innefattar 

kritik anställda emellan eller kundkritik. På samma sätt bör rättigheten hållas isär från 

yppande av företagshemligheter eller avslöjande av hemliga uppgifter.
50

 I praxis har 

rättigheten att framföra kritik givits en vidsträckt betydelse. Från huvudprincipen infinner sig 

                                                 
46 DS 2001:9 s. 18-19 och 26.

 
47 Svar på interpellationerna 2007/08:186,  218 och 230 om anställdas meddelarfrihet i skattefinansierad verksamhet, Anförande 91 

Justitieminister BEATRICE ASK (m).
 

48 DS 2001:9 s. 18-19 och 26.
 

49 Se Domskälen AD 2006 nr 103 under rubriken << Något om den rättsliga  bakgrunden>>.
 

50 Se Lunning & Toijer,  Anställningsskydd (30 maj. 2010, Zeteo) kommentaren till uppsägning från arbetsgivarens sida 7-10 §§/ 7§, under 

rubriken <<Kritiska uttalanden >>.
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dock ett antal undantag. Begränsningen utgörs i slutändan av huruvida arbetstagaren anses ha 

förfarit illojalt eller inte.
51

 

2.9 Arbetsdomstolens syn på kritikrätten 

I detta avsnitt följer en analys av kriterier som Arbetsdomstolen väljer att tillmäta betydelse i 

fall som behandlar gränsen för kritikrättens omfattning. 

Vid bestämmandet angående vidden av arbetstagarens kritikrätt görs en helhetsbedömning 

och Arbetsdomstolen har tillmätt vissa faktorer särskild betydelse vid bedömningen. Som 

utgångspunkt ur praxis kan skönjas att dessa två kriterier ges en särskild betydelse vid 

bedömningen om kritiken är överskriden;  

1) kritiken ska inte enbart vara tillägnad att skada arbetsgivaren. 

2) kritiken ska vara saklig.
52

 

Utöver dessa huvudkriterier återfinns andra väsentliga faktorer som Arbetsdomstolen väljer 

att lyfta fram i rättsfall som behandlar arbetstagares kritikrätt. 

Grundad kritik 

Vidare ges betydelse för hur grundad kritiken är. Ogrundad kritik som syftar till att skada 

arbetsgivaren talar för att ett åsidosättande av lojalitetsplikten är för handen.
53

 Den 

arbetsrättsliga sanktionen av det framförda är starkt kopplad till vilket motiv som styrt 

arbetstagaren i sin handling. Den information som arbetstagaren lämnar ska vara riktig eller 

åtminstone försvarbar för att anse som grundad.
54

 Debattinlägg som gjorts i syfte att skada 

arbetsgivaren anses inte acceptabla. Varken arbetsgivare eller arbetstagare behöva tolerera 

allvarliga, osanna beskyllningar eller djupt kränkande tillmälen från motparten.
55

 Mindre vikt 

läggs på om grunderna för kritiken är rättsligt hållbara då måttstocken baseras på om 

uppgifterna som lämnas av arbetstagaren bedöms utefter om det finns en godtagbar faktisk 

grund eller ej. Sammanfattningsvis vittnar uttalandet i Arbetsdomstolen om att en bred 

marginal bör lämnas till arbetstagaren ifråga om kritikrätt men med väsentliga inskränkningar 

som bygger på vilka förhållanden som kritiken framförs under.
56

  

Bakgrunden till kritiken 

Arbetsdomstolen uttalar sig om gränslinjen mellan framförandet av kritik till en myndighet 

och lojalitetsplikten. Utgångspunkten är att anställningsavtalet i sig inte kan utgöra ett hinder 

mot att rapportera till behörig myndighet om missförhållande på arbetsplatsen, vilket följer av 

ILO konventionen 158 artikel 5. Hade rätten stannat där hade rättsläget varit tämligen solklart 

men rätten väljer att reservera sig för de fall där anmälan sker under förhållanden där 

                                                 
51 Källström & Malmberg  s. 256-257.

 
52 Se Lunning & Toijer, Anställningsskydd (30 maj. 2010, Zeteo) kommentaren till uppsägning från arbetsgivarens sida 7-10 §§/ 7§ med 

stycket som börjar <<De vägledande rättsfallen på detta område>>.
 

53 Se domskälen AD 1986 nr 95 med stycket som börjar << Enligt Arbetsdomstolens mening måste utgångspunkten vara >>.
 

54 Se domskälen AD 1988 nr 162 under rubriken << Uppsägningen och avstängningen av Ulf E>>.
 

55 Se domskälen AD 1994 nr 79 under rubriken << Överskridande av kritikrätten>>.
 

56 Se domskälen AD 1986 nr 95 med stycket som börjar << Enligt Arbetsdomstolens mening måste utgångspunkten vara >>.
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arbetstagaren åsidosätter sin lojalitet. En generell bedömning för vilka förhållanden som torde 

leda till att lojaliteten åsidosätts redogörs inte för, utan istället hänvisar rätten till att 

omständigheter i det enskilda fallet får utgöra beslutsunderlag. Trots avsaknaden av riktlinje 

för framtida fall väljer domstolen att infoga i domskälen att vikt läggs vid grunden och 

bakgrunden till anmälan. Desto allvarliga missförhållanden desto större frihet ges till den 

anställda att frigöra sig från lojalitetsplikten. Som exempel ges missförhållanden som rör 

arbetsmiljön, det vill säga situationer där betydelsen är stor för den enskilda arbetstagaren 

medför också större möjlighet att framföra kritik utan att tangera gränsen för lojalitet.
57

 

Söka kontakt med arbetsgivaren 

Ytterligare en central faktor som har betydelse vid bedömningen om kritikrätten anses 

överskriden är om arbetstagaren sökt att åtgärda missförhållandet genom att kontakta 

arbetsgivaren direkt. Det anses i de fall det inte rör sig om grova överträdelser eller allvarliga 

missförhållande mera befogat att det först ges möjlighet för arbetsgivaren att kunna avhjälpa 

felet innan en myndighet blir kontaktad. Det blir särskilt aktuellt om verksamheten är 

beroende av myndighetstillstånd för att fortsätta sin verksamhetsutövning.
58

 Detta synsätt är 

förenligt med arbetsrättskommiténs yttrande i samband med utredningen om ILO:s 

konvention 158 artikel 5 stämde överens med svensk rätt.
59

 

Facklig förtroendeställning 

I ett rättsfall från Arbetsdomstolen 1982 nr 110, hädanefter Lennartfallet, hävdar domstolen 

att kritikrätten är en förutsättning för goda arbetsresultat och arbetsförhållanden. I 

Lennartfallet diskuterar Arbetsdomstolen att utgångspunkten för kritikrätten är att 

arbetstagaren och den fackliga organisationen i synnerhet har en vidsträckt rätt att kritisera 

och ifrågasätta arbetsgivarens beslut.
60

 Uttalandet är i linje med Pilotmålet
61

 där piloten H 

innehade en facklig förtroendemannaställning och blev varslad om uppsägning. Det centrala i 

målet rör huruvida arbetsgivarens varsel om uppsägning som senare inte medför uppsägning 

är att betrakta som en föreningsrättskränkning. Trots detta framkommer det i domskälen 

intressanta aspekter för betydelsen av förtroendeställning vid fall av kritik. Piloten H tillika 

facklig förtroendeman, kritiserar arbetsgivaren i en del säkerhetsåtgärder men framför även 

allmän kritik riktad mot bolaget i egenskap av förtroendeman.
62

 Arbetsdomstolen poängterar 

att i förarbetet till FML, ställs det höga beviskrav vid uppsägning av en facklig 

förtroendeman
63

. Arbetsgivarparten förlorar nästan på samtliga punkter för att denne 

misslyckats med att visa på hur piloten H överskridit sin förtroendeställning. Den starka 

bevisbördan blir också arbetsgivarens fall.
64

 

 

                                                 
57 Se domskälen AD 1986 nr 95  med stycket som börjar << Enligt Arbetsdomstolens mening måste utgångspunkten vara >>.

 
58 Se domskälen AD 1986 nr 95  med stycket som börjar << Enligt Arbetsdomstolens mening måste utgångspunkten vara >>.

 
59 Se avsnitt 2.3 ILO om arbetstagarens kritikrätt.

 
60 Se domskälen AD 1982 nr 110 med stycket som börjar <<Vid bedömningen av denna fråga måste utgångspunkten vara att arbetstagaren 

>>.
 

61 AD 1987 nr  65.
 

62 AD 1987 nr  65.
 

63 Se domskälen AD 1987 nr  65 med stycket som börjar <<Arbetsdomstolen kan här inledningsvis konstatera >>, se även prop 1974:88 s. 

159. 
 

64 AD 1987 nr  65.
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Skyddsombud och arbetsmiljö 

Ett fall som också talar för att kritik från en arbetstagare med förtroendeuppdrag förenas med 

en utvidgad kritikrätt är Hissfallet
65

. Arbetstagaren i fallet arbetade som hissmontör och 

innehade ett förtroendeuppdrag i form av huvudskyddsombud. Det centrala i fallet är 

domstolens resonemang avseende den utvidgade friheten att påtala brister och kontakta 

myndigheter angående arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor utan att direkt försökt nå rättelse hos 

arbetsgivaren. Det ska tilläggas att rätten inte ansåg att hissmontören försökte påtala 

missförhållande i verksamheten utan att kritiken snarare var kopplad till uppdraget som 

huvudskyddsombud och berörde arbetsmiljön. Vikt lades vid att arbetstagaren i sitt brev till 

myndigheten skrivit det i form av skyddsombud och inte som enskild arbetstagare.
66

 

Det intressanta är att huvudregeln om yttrande om att förhållanden som är ägnade att skada 

arbetsgivaren faller bort till föremål för skyddet som tillkommer som skyddsombud. 

Anledningen till att undantagen gavs utrymme torde vara graden av riskfylldhet i 

arbetsmiljön, karaktären av förtroendeuppdraget, avsaknaden av en medveten vilja att skada 

arbetsgivaren samt avsikten att undvika arbetsmiljöolyckor i framtiden. Undantaget hade varit 

svårare att motivera i de fall hissmontörens framförda kritik saknade grund eller var 

oförsvarbar. I ett sådant läge skulle avgörande för om lojaliteten åsidosatts grundas på 

bedömningen av motivet till arbetstagarens handling.
67

 

Kontentan är att en arbetstagare som innehar en förtroendeställning i form av fackligt- eller 

skyddsombud anses ha en vidare rätt att kritisera arbetsgivaren. Arbetsdomstolen konstaterar i 

flera fall att kritikrätten är en förutsättning för effektiv facklig verksamhet
68

. Kritikrättens 

förutsättning för facklig verksamhet i kombination med medborgarnas lagfästa yttrandefrihet 

framgår som en huvudprincip för bedömning vid fall av kritik. Det ska noteras att kritikrätten 

inte enbart angår den enskilda arbetstagaren utan samma rätt ges arbetsgivaren i förhållande 

till arbetstagarorganisationen. Således slår Arbetsdomstolen fast att arbetsmarknadens parter 

ges en vidsträckt kritikrätt.
69

 

Kritik i affekt 

Pilotmålet behandlar även frågeställningen i vilket sinnestillstånd som kritiken framförts i. I 

målet hade pilot H framfört en del kritik i ”hastigt mod” och i en ”spänd situation” som 

domstolen uttrycker det, vilket anses ha en förmildrande effekt vid bedömningen av 

illojalitet.
70

 I Lennartfallet
71

, åberopas av förbundet att Lennart vid ett tillfälle vid 

framförandet av kritik befann sig i psykisk obalans. Domstolen fann emellertid att han inte 

kunnat vara i en sådan obalans att han inte kunnat förutse hur ledningen kommit att mottaga 

kritiken som karaktär av ett hot. I det fallet överväger faktumet att kritiken har karaktären av 

ett hot arbetstagarens svaga sinnestillstånd.
72

 När kritiken övergår till hot eller våld anses det 

vara ett allvarligt brott mot lojaliteten och likställs därmed som ett allvarligt brott mot 

anställningsavtalet.
73

 Temat av att tillmäta betydelse till att kritiken framförs i affekt går igen i 

                                                 
65

 AD 1988 nr 162. 
66

 Se domskälen i AD 1988 nr 162 under rubriken «Uppsägningen och avstängningen av Ulf E». 
67

 Svensäter s. 141-143. 
68

 Se bl.a. domskälen i AD 1982 nr 110, AD 1982 nr 159, AD 2006 nr 103, och AD 1987 nr 65. 
69

 Se bl.a. domskälen i AD 1982 nr 110, AD 1982 nr 159, AD 2006 nr 103, och AD 1987 nr 65. 
70

Se domskälen i AD 1987 nr 65 med stycket som börjar << Utgångspunkten vid en rättslig bedömning >>.  
71

 Se rättsfallet som presenteras kort under rubriken 2.9 underrubriken <facklig förtroendeställning>. 
72

 Se domskälen i AD 1982 nr 110 med stycket som börjar << Arbetsdomstolen övergår härefter >>. 
73 Svensäter s. 165.
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flera rättsfall. Det gäller båda vägarna, det vill säga oavsett om kritiken framförs av 

arbetsgivar- eller arbetstagarparten. Rätten ser kritiken med en viss förmildrad syn beroende 

på vilka sakförhållanden som föranleder kritiken.
74

 

  

                                                 
74 Se domskälen i AD 1982 nr 33 under rubriken  << Stormötet den 21 september >>.
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 3. Lojalitetsprincipen 

3.1 Allmänt om lojalitetsplikten 

Som en konkurrerande princip till kritikrätten ställs principen om lojalitet i 

anställningsförhållandet. Sedan mitten av 1900-talet har lojalitetspliktens ställning i svensk 

förmögenhetsrätt successivt stärkts. Den historiska utvecklingen kan sammanfattas med att de 

tidigare dolusbaserade reglerna om hederlighet förenats med culpabaserade regler om rimlig 

omtänksamhet.
75

 Den nutida synen på avtalet präglas mer av ett vänskapsparadigm, den 

kontraktsrättsliga lojalitetsplikten. Vänskapsparadigmet kan härledas till den aristoteliska 

filosofiska skolan som bygger på synen om avtalet som vänskap vilken är djupt förankrad i 

rätten och dess historia.
76

 Detta synsätt går igen i anställningens avtalsförhållande.  

Lojalitetsplikten kan beskrivas som en trohetsplikt. Förutom arbetstagarens skyldighet att 

utföra arbete inom ramen för anställningsavtalet tillkommer biförpliktelser i form av ett 

lojalitetskrav. Dessa biförpliktelser kan beskrivas som normer som parterna ska iaktta under 

anställningsförhållandet vilka regleras i lag, avtal eller allt som oftast följer regleringen som 

en utfyllande norm av praxis. Lojalitetsprincipen är inte föremål för en generell lagstiftning 

utan följer snarare som en allmän rättsgrundsats.
77

 Annorlunda uttryckt, regleringen av 

lojalitetsprincipen kan sägas framgå som en tyst reglering av anställningsavtalet.
78

 

Mer konkret handlar lojalitetsprincipen om att vid sidan av de förmögenhetsrättsliga 

prestationerna ska arbetstagare och arbetsgivare samverka och respektera varandras 

intressen.
79

 Regleringen av lojalitetsplikten präglas av det speciella förhållande som 

anställningen bygger på. Ett anställningsförhållande fodrar att parterna kan lita på varandra 

med tanke på att arbetet kännetecknas av en kontinuerlig samverkan parterna emellan.
80

  

Arbetsdomstolen har i praxis utgått från att förhållandet mellan parterna bygger på en 

avtalsmässig grund men vid sidan av de förmögenhetsrättsliga prestationerna tillkommer en 

mer personlig karaktär som går längre än det vanliga avtalsförhållandet. I och med att det 

syftar till förpliktelser utanför det vanliga kontraktsförhållandet karakteriseras dessa som 

biförpliktelser.
81

 Arbetsrättsprofessorn Folke Schmidts definition av lojalitetsplikten är ofta 

återkommande i litteratur som berör ämnet och ger enligt min mening en bra bild av 

huvuddragen av förpliktelsens betydelse. Lojalitetsplikten lyder enligt honom som:  

En skyldighet för arbetstagaren att sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget och därmed 

undvika situationer där vederbörande kan komma i pliktkollision.
82

 

 Den grundläggande tanken är därmed att arbetstagaren inte ska vålla arbetsgivaren medveten 

skada. Arbetstagarens krav på uppförande under arbetstiden kan hänföras till arbetsgivarens 

                                                 
75 Munukka SvJT 2010 s. 837

.
 
 

76 Wilhelmsson SvJT 2005 s. 440. 
 

77 Källström & Malmström s. 243.
 

78 Svensäter s. 112.
 

79 Källström & Malmström s. 243.
 

80 Svensäter s. 110.
 

81 Schmidt (1968) s. 131-132.
 

82 Schmidt (1968) s. 131-132.
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rätt att leda och fördela arbetet, annorlunda uttryckt arbetsgivarens § 32 befogenheter.
83

 

Arbetsledningsrätten eller den så kallade § 32 befogenheten utgör en allmän rättsgrundsats, 

vilket innebär att den svenska arbetsrätten bygger på denna princip om att arbetsgivaren ges 

ensidig rätt att leda och fördela arbetet. Av befogenheterna följer skyldigheten för 

arbetstagaren att följa de uppförandekoder som arbetsgivarparten föreskriver.
84

 I vissa fall kan 

den anställdes illojala uppträdande utgöra en straffbar handling i strid med BrB vilket i så fall 

blir enklare att fastställa. Som exempel på illojala företeelser som är straffbara kan nämnas 

förskingring och trolöshet mot huvudman.
85

 Även i de fall det rör sig om ringa belopp har 

Arbetsdomstolen ansett att förtroendet tagit skada och att arbetstagaren därmed åsidosatt sin 

lojalitetsplikt. Det som ges betydelse är alltså om förtroendet svikits.
86

 

Andra händelser som klassas som illojalitet är olika former av bedrivande av konkurrerande 

verksamhet. Lojalitetsplikten kan sägas främst avse ett förbud att konkurrera med 

arbetsgivaren och även yppa företagshemligheter. I båda dessa fall torde aktiviteterna medföra 

skada för arbetsgivaren.
87

 Som en allmän innebörd av lojalitetsplikten innefattas att 

arbetstagaren ska undvika handlingar som skadar arbetsgivaren och dess verksamhet.
88

 Kravet 

på att arbetstagaren ska undvika att skada arbetsgivaren är förenligt med vad som benämns 

som den anställdes omsorgsplikt, som kan sägas vara ett utflöde av lojalitetsprincipen. Plikten 

går ut på att arbetstagaren ska visa omsorg och aktsamhet i sitt arbete. Omsorgsplikten blir 

särskilt aktuell när det gäller hanteringen av redskap i verksamheten.
89

 En annan plikt som 

följer av lojalitetsprincipens skyddsintresse av att minimera skadan för arbetsgivaren är den så 

kallade upplysningsplikten. Som namnet antyder handlar det om en skyldighet för 

arbetstagaren att informera om förhållanden som är av intresse för att arbetsgivaren ska kunna 

tillvarata sina rättigheter. Som exempel på förhållanden som omfattas av upplysningsplikten 

är driftsstörningar, förhållanden som kan orsaka fara för liv och hälsa, fel på arbetsredskap, 

brott riktade mot arbetsgivaren m.m. Det råder oklarheter hur långt upplysningsplikten 

sträcker sig för den anställde men däremot torde högre arbetsposition förenas med en mer 

omfattande upplysningsplikt. Ytterligare en plikt som anses vara ett utflöde av 

lojalitetsplikten är tystnadsplikten.
90

  

3.2 Tystnadsplikt 

Lojalitetsplikten i ett anställningsförhållande anses innefatta en vidsträckt tystnadsplikt för 

den privat anställde. Med andra ord att vara lojal mot arbetsgivaren innefattar att 

tystnadsplikten beaktas.
91

 Tystnadsplikten kan följa av kollektivavtal, enskilt avtal eller lag 

för den privata anställde. Den unika skillnaden är att tystnadsplikten inom den privata sektorn 

tillåts en utvidgning genom avtal till skillnad från den offentliga sektorn. För de offentligt 

                                                 
83 Svensäter s. 165.

 
84 Källström & Malmström s. 188-189.

 
85 Schmidt (1968)  s. 131-133.

 
86 Se domskälen i AD 1998 nr 25 med stycket som börjar << En posttjänstemans arbete inbegriper  >>. 

 
87 Fahlbeck s. 93-94.

 
88 Se Lunning & Toijer, Anställningsskydd (30 maj. 2010, Zeteo) kommentaren till uppsägning från arbetsgivarens sida 7-10 §§/ 7§, under 

rubriken <<Lojalitetsfrågor>>.
 

89 Schmidt (1994) s. 169.
 

90 Schmidt (1994) s. 260.
 

91 DS 2001:9 s. 26-28.
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anställda är tystnadsplikten lagstadgad.
92

 Denna regleras bland annat av BrB 20:3 vilken 

förutsätter att tystnadsplikten följer av lag eller en annan författning. Att inskränka 

yttrandefriheten ytterligare för offentligt anställda än vad som föreskrivs i TF eller YGL 

genom avtal är inte tillåtet. Privatanställda omfattas också av den författningsreglerade 

tystnadsplikten i de fall verksamheten har allmänna handlingar som avses i OSL, som i sin tur 

omfattas av sekretessbestämmelserna. Som exempel på privatanställda vars tystnadsplikt 

regleras i lag är anställda inom den privata vårdsektorn och advokater.
93

 Även skyddsombud 

och arbetsmarknadens parter omfattas av en författningsreglerad tystnadsplikt. För 

skyddsombud intas bestämmelsen om att inte obehörigen röja uppgifter som kommit till 

känna genom förtroendeuppdraget i AML 7:13. En viss möjlighet ges dock att föra vidare 

uppgifter högre upp i den fackliga organisationen utan att bryta tystnadsplikten.
94

 För 

arbetsmarknadens parter kan dessa åläggas tystnadsplikt enligt MBL 21 §. Det kan handla om 

att arbetsgivarparten eller arbetstagarparten ämnar skydda informationen som rör företagets 

ekonomiska förhållanden eller framtidsutsikter som framgår vid MBL- eller 

samverkansförhandlingar.
95

 I de fall en arbetstagare bryter mot den författningsreglerade 

tystnadsplikten kan vederbörande både drabbas av sanktioner från den privata arbetsgivaren 

men även från det allmänna.
96

 Utöver den författningsreglerade tystnadsplikten är som 

tidigare nämnt, utgångspunkten avtalsfrihet för de privata aktörerna. Som huvudregel 

bestämmer arbetsgivaren om insyn på arbetsplatsen. Ett eventuellt förbud mot avtalsenlig 

tystnadsplikt på den privata arbetsmarknaden skulle strida mot den grundläggande principen 

om avtalsfrihet. Reglerandet av tystnadsplikt behöver inte nödvändigtvis följa av det enskilda 

avtalet utan kan framgå av kollektivavtalet.
97

 

Förutom TF och YGL kan den avtalsenliga tystnadsplikten begränsas genom AvtL 36 §. Det 

blir aktuellt i de fall avtalet anses oskäligt vilket skulle leda till att det därmed jämkas eller 

lämnas utan avseende. Vidare begränsas den avtalsenliga tystnadsplikten vid fall av brott eller 

allvarliga missförhållanden genom FHL. Lagstiftaren har ansett att fall av brott eller allvarliga 

missförhållanden faller utanför FHL men öppnar samtidigt inte för att arbetstagaren fritt kan 

röja sådan information för publicering.
98

 

Ett brott mot en avtalsenlig tystnadsplikt förutsätter att det är fråga om röjandet av uppgifter 

som arbetsgivaren inte vill ge spridning åt. Detta kan hänföras till det grundläggande motivet 

bakom lojalitetsplikten, som tidigare beskrivits som att arbetstagaren inte får skada 

arbetsgivaren. Arbetsdomstolen gör en åtskillnad mellan brott mot tystnadsplikten och 

överskriden kritikrätt med motiveringen att den föregående går att undvika eller reparera 

skadan av.
99

 Följer inte tystnadsplikten uttryckligen av avtal kan tystnadsplikten följa 

underförstått av anställningsavtalet, lojalitetsplikten i synnerhet. I ett bredare perspektiv 

bottnar tystnadsplikten i grundsatsen till avtalsrätten, där en avtalspart inte får åsamka den 

andra parten medveten skada genom sitt handlande.
100

 I de fall en arbetstagare bryter mot en 

                                                 
92 Se Lunning & Toijer, Anställningsskydd (30 maj. 2010, Zeteo) kommentaren till uppsägning från arbetsgivarens sida 7-10 §§/ 7§, under 

rubriken <<Kritiska uttalanden>>.
 

93 DS 2001:9 s. 26-28.
 

94 AML 7:13 2 st.
 

95 Svensäter s. 131-132.
 

96 DS 2001:9 s. 27.
 

97 Källström & Malmström s. 253.
 

98 LU 1988/89:30 s. 41.
 

99 Se domskälen AD 1994 nr 79 under rubriken << Brott mot tystnadsplikten>>.
 

100 Schmidt (1994) s. 257-262.
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avtalsenlig tystnadsplikt innebär det inte nödvändigtvis att saklig grund för uppsägning eller 

avsked föreligger. Anledningen är att arbetsgivaren inte enbart kan grunda bedömningen på 

vad som förekommit utan måste tillmäta prognosen av fortsatt lämplighet i tjänsten betydelse. 

Här är det med andra ord LAS skyddsregler snarare än rätten till yttrandefrihet som ger skydd 

åt den privata arbetstagaren. Huvudregeln är dock att brott mot en avtalsenlig tystnadsplikt 

kan betraktas som åsidosättande av lojaliteten varvid arbetsrättsliga sanktioner kan komma att 

aktualiseras.
101

 

3.3 Lojalitetspliktens gränser 

Gränsen för hur långt lojalitetsplikten sträcker sig är svårdragen. Vad arbetstagaren företar sig 

vid sidan av anställningen kan innebära att lojalitetsplikten åsidosätts vilket medför att 

gränsen är svår definierad. Å andra sidan är huvudregeln att arbetstagarens har rätt att 

bestämma över sin fritid. Bevisbördan för inskränkningar av vad som tillåts som 

arbetstagarens bisyssla åvilar principiellt arbetsgivaren. Med bisyssla menas varje syssla som 

utövas vid sidan av anställningen som inte är kopplat till privatlivet oavsett om denna är 

permanent eller tillfällig. Ett brott mot ett förbud av bisyssla är att likställa med ett 

åsidosättande av lojalitetsplikten.
102

  

När det kommer till arbetstagarens fritidssyssla så är inställningen den att det är först när 

fritiden inverkar på anställningen som arbetsrättsliga sanktioner kan komma i fråga. Det kan 

till exempel handla om fritidssysslor som inverkar på arbetstagarens möjlighet att fullgöra 

sina förpliktelser under arbetstid. Desto svårare att bestämma gränsdragningen är i de fall den 

anställde har intressen som är oförenliga med arbetsgivarens.
103

 Oförenliga intressen 

aktualiseras särskilt för offentligt anställda som kan tänkas rubba förtroendet för myndighet 

eller stat vid tjänsteutövning. För privat anställda aktualiseras oförenliga intressen först när 

intresset i sig resulterar i åtgärder som motarbetar arbetsgivarens.
104

 Lojalitetsplikten i sig får i 

princip inte utgöra ett hinder för att en part i ett anställningsförhållande uttrycker sig 

exempelvis i en debatt av allmänt intresse även om åsikten skiljer sig från den andra parten. 

Om en arbetsgivare har en avvikande åsikt i frågan får denne lov att själv träda in i debatten 

och visa på sin egen syn vilket möjliggör att eventuella förklaringar kan ges.
105

 

Lojalitetsplikten kan även sträcka sig efter en avslutad anställning i den mån ett avtal om 

exempelvis konkurrensförbud reglerar förfarandet. Företrädesrätten till återanställning kan 

också komma att bli påverkad långt efter anställningen avslutats.
106

 Mer om lojalitetsplikten 

gränser presenteras i nästkommande avsnitt som klargör vilka faktorer Arbetsdomstolen väljer 

att fästa vikt vid. 

 

 

                                                 
101 Se domskälen AD 1994 nr 79 under rubriken << Brott mot tystnadsplikten>>. Se även DS 2001:9 s. 32.

 
102 Svensäter s. 114-118.

 
103 Svensäter s. 114-118.

 
104 Schmidt (1968) s. 138-139.

 
105 Se domskälen AD 1994 nr 79  under rubriken << Överskridande av kritikrätten>>.

 
106 Se Lunning & Toijer, Anställningsskydd (30 maj. 2010, Zeteo) kommentaren till uppsägning från arbetsgivarens sida 7-10 §§/ 7§, under 

rubriken << Anställdas lojalitetsplikt>>.
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3.4  Arbetsdomstolen syn på lojalitetsplikten 

I detta avsnitt följer en analys av praxis från Arbetsdomstolen som behandlar lojalitetsplikten 

i förhållande till kritikrätten. Analysen består av urskiljandet av kriterier som 

Arbetsdomstolen väljer att tillmäta betydelse.  

Med hänsyn till att lojalitetsprincipen till stora delar kommer till uttryck genom praxis ges 

anledning till att kommentera Arbetsdomstolens uttalanden i mål som behandlar 

lojalitetsplikten i förhållande till kritikrätten. Lojalitetsplikten utgör den yttre gränsen för den 

överskridna kritikrätten.
107

 

Arbetstagare med högre ställning 

En central faktor som Arbetsdomstolen väljer att tillmäta betydelse vid fall av kritik är 

arbetstagarens ställning. Tanken är att ju högre befattning en arbetstagare har desto större krav 

på lojalitet.
108

 Ett rättsfall som visar på vilken grad Arbetsdomstolen tillmäter arbetstagarens 

ställning betydelse, är ett från 1982 som under avsnittet 1.1.9 benämns som Lennartfallet. 

Målet handlar om Lennart som innehade en chefsposition på ett industriföretag och som 

tillföljd av flera kritiska uttalanden om bolaget och företagsledningen i synnerhet, inför andra 

anställda blivit uppsagd på grund av personliga skäl. Värt att notera är att Lennart tidigare 

under sin anställning själv varit medlem i ledningsgruppen och hans dåvarande befattning 

som produktchef ansågs av Arbetsdomstolen vara innehav en relativt hög befattning.
109

 

I domskälen motiverar Arbetsdomstolen att gränsen för kritikrätten görs utifrån bedömningen 

om arbetstagaren är att anse som illojal. Utgångspunkten för prövningen är att arbetsgivarens 

krav på visad lojalitet ökar desto högre befattning den anställda har.
110

 Särskilt höga krav 

tillkommer arbetstagare som representerar arbetsgivaren i förhållande till tredje man. Höga 

krav på lojalitet ställs även på medarbetare som innehar arbetsuppgifter som innefattar 

forskning eller produktutveckling.
111

 Vidare anses lojalitetskravet vara inrymt i 

anställningsavtalet och därmed menar domstolen att det följer en mer omfattande begränsning 

i rätten att framföra kritik gällande arbetsåtgärder och beslut desto högre befattning 

arbetstagaren har. Även innehavare av lägre befattningsgrader har krav på visad lojalitet och 

därmed begränsad rätt till framförandet av kritik.
112

 

Anledningen till att det ställs högre krav på lojalitet hos en anställd med högre position är 

enligt min mening kopplat till lagstiftarens ekonomiska skyddsintresse. En arbetsgivare har 

oftast investerat mer i en anställd med högre ställning vilket också bekräftas genom liknande 

krav på anställda som arbetar med forskningen eller produktutveckling. Då Arbetsdomstolen 

resonerar att anställningssituationen präglas mer av ett personligt förhållande blir det således 

rimligt att det i gengäld ställs högre krav på lojalitet då arbetsgivaren investerat mer i den 

relationen. Vidare finns även motivet till att minimera skadan inrymt i det högre kravet. En 

högre uppsatt chef, en anställd som representanter arbetsgivaren mot tredje man eller en 

forskare har typiskt sätt större möjlighet att åsamka företaget skada. Högre krav på lojalitet 

                                                 
107 Ds 2002:56 s. 317.

 
108 Se Domskälen AD 2006 nr 103 med stycket som börjar << Något om den rättsliga  bakgrunden>>.

 
109 AD 1982 nr 110. 

 
110 Se Domskäl AD 1986 nr 95  med stycket som börjar <<Enligt Arbetsdomstolens mening måste utgångspunkten vara>>.

 
111 Svensäter s. 110-111.

 
112 Se Domskäl AD 1986 nr 95 med stycket som börjar <<Enligt Arbetsdomstolens mening måste utgångspunkten vara>>.
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torde vara ett uttryck för större risk för skada. Ett åsidosättande av lojalitetsplikten innebär i 

praktiken att det typiskt sätt medför skada eller att risken att lida skada för arbetsgivaren ökar. 

Arbetstagare med lägre ställning 

E contrario ges en vidsträckt rättighet att framföra kritik för enskilda arbetstagare med lägre 

befattning. Som belysande exempel kan nämnas städfallet
113

 vilket rör en grupp städares 

möjlighet att via pressen framföra kritik mot städbolaget under en pågående stridsåtgärd 

parterna emellan. Arbetsgivarsidan argumenterade för att den hårda kritiken som framförts i 

massmedia mot städbolaget utgjorde ett åsidosättande av lojalitetsplikten. Emellertid fann 

domstolen att städarna inte aktivt använt pressen som ett språkrör i konflikten utan att det 

stora massmediala pådraget snarare var ett resultat av medias intresse av konflikten. 

Journalister hade nämligen aktivt sökt städarna för kommentarer i media. Slutsatsen blev att 

städarna inte kunde ligga till last för den tillspetsade kritiken utan var att betrakta som 

journalisternas verk. Vidare kunde städarna inte anses vara begränsade av rätten av att 

framföra kritik då en sådan begränsning görs med utgångspunkt av arbetstagarens ställning. 

De enskilda städarnas kritikrätt ansågs vara ett utflöde av den grundlagskyddade 

yttrandefriheten och lojalitetskravet var även uppfyllt.
114

  

Godtagbart handlande 

Ytterligare en begränsning i rätten att framföra kritik utgår från bedömningen om 

arbetstagarens handlade anses godtagbart eller ej. Bedömningen om kritiken är föremål för ett 

lojalt beteende bygger på att kritiken som arbetstagaren lämnar ska vara riktig eller 

åtminstone försvarbar för att inte lojalitetsplikten ska bedömas som eftersatt.
115

 Trots att 

huvudregeln är att kritiken ska vara riktig så uppställs inte ett absolut krav på att det 

framförda i efterhand ska bedömas som välgrundat eller riktigt. Arbetsdomstolen resonerar i 

ett fall som berör överskriden kritikrätt för en lärarinna att hennes framförda kritik inte var 

välgrundad men i och för sig förstålig med tanke på bakgrunden till motsättningarna på 

arbetsplatsen. Genom att hon till en början försökt nå rättelse via några 

arbetsgivarrepresentanter ansågs inte lojaliteten eftersatt.
116

 Lojalitetsplikten anses åsidosatt 

om kritiken är att betrakta som oacceptabel, det vill säga vittnar om bristande hänsyn eller att 

agerandet syftar till att skapa svårigheter för arbetsgivaren. Agerande som kan uppfattas som 

omdömeslöst eller ger intryck av att vara direkta angrepp mot arbetsgivaren är heller ej att 

anse som godtagbart.
117

 Även i de fall en arbetstagare rapporterar missförhållande till behörig 

myndighet kan det i efterhand klassas som icke godtagbart om motivet var att skapa 

svårigheter för den andra parten i anställningsförhållandet.
118

 Godtagbart är det i de fall 

arbetstagarens agerande är ett allvarligt menat försök att komma till rätta med 

missförhållanden på arbetsplatsen.
119

 Vidare grundas bedömningen på om det godtagbara 

handlandet av faktorer som presenterades utförligare i avsnitt 1.9.1 däribland om handlandet 

sker i affekt eller ej, bakgrunden till uppförandet m.m. 

                                                 
113  AD 1987 nr 5.

 
114 Se Domskäl AD 1987 nr 5 med stycket som börjar <<Arbetsgivarparterna har emellertid också gjort gällande >>. 

 
115 Se domskälen AD 1988 nr 162  under rubriken << Uppsägningen och avstängningen av Ulf E>>.

 
116 Se domskälen AD 1982 nr  159  med stycket som börjar << Frågan blir då om H i sin egenskap av lärare brustit i lojalitet >>.

 
117 Se domskälen AD 1994 nr 79 under rubriken << Överskridande av kritikrätten>>.

 
118 Se Domskäl AD 1986 nr 95 med stycket som börjar <<Enligt Arbetsdomstolens mening måste utgångspunkten vara>>.

 
119 Se domskälen AD 1994 nr 79 under rubriken << Överskridande av kritikrätten>>.
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Det faktum att handlandet ska anses godtagbart för att illojalitet inte ska aktualiseras torde 

enligt min menig vara kopplat till den arbetsrättsliga bastubadarprincipen. Denna princip går 

i korthet ut på att arbetsgivaren ska ha godtagbara skäl vid vidtagandet av en arbetsrättslig 

åtgärd som hänförs till den anställde personligen.
120

 Bastubadarprincipen blir således 

kodifierad genom kravet på godtagbara skäl fast det i detta fall ankommer arbetstagaren att ha 

godtagbara skäl vid framförandet av kritik. Detta kan hänföras till lojalitetspliktens position i 

det nutida vänskapsparadigmet som präglar anställningsavtalet. Om arbetsgivaren ska ha 

godtagbara skäl vid omplacering, bör det rimligtvis utifrån ett vänskapligt synsätt ställas 

liknande krav på att arbetstagaren har godtagbara skäl vid fall av kritik.
121

 Problemet blir här 

att anställningsavtalet inte är ett avtal med lika starka avtalsparter men å andra sidan väljer 

Arbetsdomstolen i och med lojalitetsplikten att tillskriva förhållandet en mer personlig 

karaktär som går längre än det vanliga avtalsförhållandet.
122

 

Samarbete mellan arbetstagare och arbetsgivare 

Som ett led av att det i rättspraxis tillerkänns en viss betydelse att till en början försöka nå 

rättelse genom att kontakta arbetsgivaren, kan det kriteriet sägas vara en del av den större 

helheten nämligen att anställningsförhållandet präglas av samverkan. Samarbetskriteriet ligger 

till grund för bedömningen av huruvida illojalitet föreligger eller ej, i sin tur om arbetsgivaren 

har fog att tillgripa en arbetsrättslig sanktion. Eftersom lojalitetsplikten i sig grundas på 

tankesättet att avtalsparterna har en mer personlig relation jämfört med ett vanligt 

avtalsförhållande blir följdaktningen resultatet att Arbetsdomstolen lägger vikt vid hur 

samarbetsvilliga parterna är. Bedömningen av illojalitet innefattar därmed hur båda parterna 

agerat.
123

 I Ambulansförarmålet
124

 ansåg domstolen att båda parterna låg till last för den 

försämrade relationen parterna emellan men att arbetsgivarsidans respons inte var tillräcklig 

för att komma till rätta med dilemmat. Med parterna åsyftades i föregående fall 

arbetstagarorganisationen snarare än den enskilda arbetstagaren.
125

 Även i Lennartfallet 

ansågs den bristande samarbetsviljan i kombination med förutsättningarna för den framtida 

prognosen för fortsatta arbetet utgöra saklig grund för uppsägning.
126

 

Framtida prognos 

Betydelsen av prognosen för det fortsatta samarbetet ges utrymme vid bedömningen. Om 

prognosen talar för att framförandet av kritik medför fortsatta samarbetssvårigheter talar detta 

för att arbetsrättsliga åtgärder såsom uppsägning ges legitimitet.
127

 Arbetsdomstolens sätt att 

resonera gällande prognosen för det fortsatta samarbetet utgår från huvudtemat vid 

bedömningen av saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl. Det är slutsatserna 

                                                 
120 AD 1978 nr 89, Se även  Lunning & Toijer, Anställningsskydd (30 maj. 2010, Zeteo) kommentaren till uppsägning från arbetsgivarens 

sida 7-10 §§/ 4§, under rubriken <<Omplaceringsåtgärder>>.
 

121 Min tolkning är hämtad från Arbetsgivarverkets remissvar på Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv (DS 2002:56).
 

122 Se avsnitt 3.1 allmänt om lojalitetsprincipen.
 

123 Ds 2002:56 s. 320-321.
 

124  AD 1997 nr 57, se även ansnitt 2.6 Arbetsdomstolen om Europakonventionens tillämplighet på privatanställda.
 

125 Se domskälen AD 1997 nr 57  med stycket som börjar <<Enligt Arbetsdomstolens mening>> .
 

126 Se domskälen AD 1982 nr 110 med stycket som börjar <<Arbetsdomstolen har alltså funnit utrett >>.
 

127 Se Domskäl AD 1986 nr 95  med stycket som börjar <<Enligt Arbetsdomstolens mening måste utgångspunkten vara>>. 
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av arbetstagarens lämplighet för fortsatt tjänst snarare än vad som förekommit i den enskilda 

situationen som tillmäts betydelse.
128

 

                                                 
128 prop. 1973:129 s. 124.
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4. Analyserande diskussion 

Nedan följer en sammandragen analys av det som framkommit i tidigare kapitel. I synnerhet 

baseras den analyserande diskussionen på det som presenteras i avsnitt 2.9 och 3.4. 

Det som nu konstaterats är att kritikrätten är ett utflöde av yttrandefriheten. Yttrandefriheten 

anses utgöra en av våra mest fundamentala friheter och dess eftersträvan vittnar FN:s 

rättighetsförklaring om. Internationella rättsakter såsom ILO:s konvention nummer 158 och 

Europakonventionens artikel 10 har visats ge ett otvivelaktigt skydd mot ingrepp i 

yttrandefriheten för den offentligt anställde. Denna uppsats har emellertid riktat sig till att 

besvara hur rättsregleringen ser ut för den privatanställde. Syftet har varit att undersöka hur 

långt arbetstagarens kritikrätt sträcker sig i förhållande till den lojalitetsplikt som följer av 

anställningsförhållandet för privatanställda.  

Privata rättssubjekt skyddas inte vid en första anblick av varken ILO:s konvention eller 

Europakonventionen. Gällande ILO:s rättsakt får denna betydelse först för den privatanställde 

genom LAS skyddsregler i samband med osaklig grund vid uppsägning. Avseende 

Europakonventionens betydelse för privata rättssubjekt visar praxis från Arbetsdomstolen 

tecken på en inkonsekvent rättstillämpning. I Kellermanmålet tillerkändes konventionen 

Drittwirkung men inte i Ambulansförarmålet. Slutsatsen blir därmed att det inte finns ett klart 

hinder att tillämpa Europakonventionen på privata rättssubjekt men det är däremot inte givet.  

Vidare har det framgått att privatanställda saknar den meddelarrätt som arbetstagare i den 

offentliga sektorn tillförsäkras. Ytterligare begränsning i yttrandefriheten tillkommer genom 

den grundläggande principen om avtalsfrihet som möjliggör ingåendet av avtalsenlig 

tystnadsplikt mellan parterna på den privata arbetsmarknaden. Mot bakgrund av detta blir 

kritikrättens omfattning för privatanställda än mer begränsad och komplicerad. 

Gränsdragningen blir inte klarare av att lojalitetsprincipen följer som en allmän rättsgrundsats.  

För att skapa mer klarhet visas nedan en modell som syftar till att sammanfatta de kriterier 

som Arbetsdomstolen valt att tillmäta betydelse vid bedömningen av kritikrättens gränser. Det 

bör anföras att modellen är en förenklad bild av verkligheten. Anledningen till att modellen 

ges utrymme är av pedagogiska skäl.  
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Saklig/ Grundad kritikSaklig/ Grundad kritik →→

Motivet bakomMotivet bakom →→

 Godtagbart handlande Godtagbart handlande →→

Arbetstagarens ställning Arbetstagarens ställning →→

Omständigheterna/ Kritik i affekt Omständigheterna/ Kritik i affekt →→

Fackligt uppdrag/ Arbetsmiljö Fackligt uppdrag/ Arbetsmiljö →→

 Hantera internt Hantera internt →→

Samarbetet mellan parterna Samarbetet mellan parterna →→

Framtida prognos Framtida prognos →→

 ArbetsledningsrättenArbetsledningsrätten

 SkaderekvisitSkaderekvisit

 Vänskapsparadigm/DemokratiVänskapsparadigm/Demokrati--
aspektaspekt

 Ekonomiskt skyddsintresse/ Ekonomiskt skyddsintresse/ 
VänskapsparadigmVänskapsparadigm

 Skräddarsy rättstillämpningenSkräddarsy rättstillämpningen

 FöreningsrättenFöreningsrätten

 Vänskapsparadigm/SkadaVänskapsparadigm/Skada

 VänskapsparadigmVänskapsparadigm

 Saklig grund/AvskedSaklig grund/Avsked

Avgörande för kritikrättens 

förhållande till lojalitetsplikten
Ger uttryck för motiven

 

 Tabell 1. Efter egen bearbetning. Till vänster i modellen presenteras kriterierna som 

diskuteras mer ingående i avsnitt 2.9 och 3.4. Nu har kriterierna tematiserats samt tilldelats 

kortare rubriker utifrån liknande tankegångar. I den högra spalten ser läsaren vad dessa 

kriterier ger uttryck för i termer av mer grundläggande principer. Modellen visar de olika 

skyddsintressen som lagstiftaren har haft som sedermera kommit till uttryck i 

Arbetsdomstolens domar.   

 

Kritikrättens omfattning bestäms i slutändan av arbetstagarens lojalitetsplikt anses tangerad 

eller ej. Lojalitetsplikten beskär därmed en av våra mest grundläggande friheter som finns i 

vårt demokratiska rättssystem. Bakom bedömningen om arbetstagaren anses uppfylla 

lojalitetskravet finns synen på att arbetstagaren ska sätta arbetsgivarens intresse framför sitt 

eget och därmed undvika situationer där vederbörande kan komma i pliktkollison. Synsättet 

präglar helhetssynen på parterna i anställningsavtalet och utkristalliseras genom 

arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Arbetsgivaren är överordnad och arbetstagaren är, som 

begreppet avslöjar, underordnad. Till följd av arbetsledningsrätten bör arbetsgivaren rimligen 

kunna kräva att kritiken som framförs är saklig. Kritiken är inte saklig om den syftar till att 

skada arbetsgivaren. Det centrala vid bedömningen om kritikrätten anses överskriden ter sig 

vara kopplad till ett skaderekvisit. Ett åsidosättande av lojalitetsplikten innebär i praktiken att 

arbetstagarens handlande typiskt sätt medför skada på arbetsgivaren. Här kan tänkas att det 
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nutida avtalets kännetecken av vänskapsparadigmets dolusbaserde regler om hederlighet har 

övergått till mer culpabaserade regler om rimlig omtänksamhet. Paradoxalt nog tillkommer, 

utöver arbetsledningsrätten, vänskapsparadigmet som inryms i lojalitetsplikten. Arbetstagaren 

är dels underordnad arbetsgivarens § 32 befogenhet men är samtidigt part i ett avtal av en mer 

personlig karaktär.  

På samma sätt som arbetsgivaren ska ha godtagbara skäl vid omplacering ska arbetstagaren 

ha godtagbara skäl vid framförandet av kritik i enlighet med vänskapstanken. Yttrandet är 

godtagbart i och med att det är ett utflöde av yttrandefriheten som i sig står som en 

grundpelare i ett demokratiskt samhälle. Liknande tankegångar återkommer i lojalitetskravet 

på nyckelmedarbetare eller arbetstagare med högre ställning. Om arbetsgivaren har investerat 

mer i denna person ska denna i enlighet med vänskapsparadigmet kunna förvänta sig mer i 

gengäld i form av lojalitet. En chef eller en anställd som arbetar med produktutveckling 

medför en större risk för skada då mer resurser och företagsspecifik kunskap besitts i regel av 

dessa personer. För att skydda arbetsgivaren från ekonomisk skada ställs därmed högre 

lojalitetskrav. Trots allt kan tänkas att en vänskaplig relation präglas av en mer jämlik relation 

där båda parterna ger och tar i samma utsträckning. Lagstiftaren har tydliggjort att 

anställningsförhållandet inte präglas av denna fiktiva jämlikhet vilket tillkomsten av LAS och 

MBL kan sägas vara en produkt av. Förpliktelserna som följer av lojalitetskravet blir i den 

meningen tvetydig. 

En annan konsekvens av att lojalitetsprincipen följer som en allmän rättsgrundsats är att 

Arbetsdomstolens ledamöter ges ett stort utrymme att utforma gränsen för kritikrätten och kan 

därmed skräddarsy rättstillämpningen. Omständigheterna och bakgrunden i det enskilda 

fallet avgör hur långt kritikrätten sträcker sig.  Fördelen är att utformningen av praxis kan 

tänkas följa samhällsutvecklingen. Samtidigt finns risken att en ”domarelit” ges betydande 

makt över en av våra mest fundamentala friheter vilket den inkonsekventa rättstillämpningen 

av Kellermanmålet och Ambulansförarmålet vittnar om. Vem kan å andra sidan tänkas ha 

mest kunskap om gränserna för yttrandefriheten om inte rättstillämparna själva? Mot 

bakgrund av detta kan frågan om Arbetsdomstolens legitimitet debatteras men en sådan 

omfattande diskussion får ge vika för det begränsade utrymmet. 

Med tanke på hur stora delar av den svenska arbetsrätten regleras, ter sig motivet att ge en 

vidsträckt kritikrätt för arbetstagare med fackligt uppdrag som en förutsättning för fortsatt 

verksamhet. Det utvidgade skyddet för kritikrätten förenas med värnandet om föreningsrätten 

och i förlängningen en fortsatt tilltro till den svenska modellen. Föreningsrättens 

skyddsintresse spelar ut lojalitetsplikten i det hänseendet.   

Detta går hand i hand med synsättet att försöka nå rättelse genom att vända sig till 

arbetsgivaren i första hand.  Lagstiftaren vill att diskussionen ska ske internt i första hand för 

att minimera risken för skada. Det önskade förhållningssätt är i enlighet med tilltron till att 

arbetsmarknadens parter sköter sig själva i största möjliga utsträckning. Samarbetet mellan 

parterna är en förutsättning för en fungerande arbetsrelation och är i sig ett uttryck för att 

anställningsförhållandet präglas av samverkan. Återigen speglas tanken av att det är en 

personlig relation som utmärker anställningsförhållandet. I slutändan baseras gränsen för 

lojaliteten på parternas samarbetsvilja och den framtida prognosen för fortsatt lämplighet i 

tjänsten. På så sätt kan det sägas att föreliggandet av illojalitet är ett annat utryck för saklig 

grund för uppsägning. 
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Det anförda leder avslutningsvis till en del funderingar som kopplas ihop till de sociologiska 

teorierna som presenterades inledningsvis. Det som sagts om lojalitetsplikten är att 

arbetstagaren ska sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget men frågan är om det inte är 

precis det whistle-blowers gör. Enligt min mening är det snarare lojalt att vilja förbättra 

verksamheten genom att framföra sin åsikt. Arbetsgivaren tjänar inte på att tysta arbetstagare 

som bidrar till ett enhetligt grupptänk som stänger möjligheterna för innovationer och 

kvalitativt bättre beslut inom företaget. Med en samhällsutveckling som antyder att det gamla 

brukspatronsamhället överges till förmån för mer dynamiska anställningsrelationer är frågan 

om inte kritikrätten bör premieras istället för att beskäras. Det finns argument som talar för att 

Arbetsdomstolen redan resonerar i dessa banor men att teorierna om funktionella konflikter 

och whistle-blowers inte kommer till uttryck rent explicit. Genom att i flertalet rättsfall betona 

vikten av att kritikrätten är en förutsättning för goda arbetsförhållanden har de indirekt valt att 

sätta tilltron till funktionella konflikter och det positiva som kommer med arbetstagare som är 

Whistle-blowers.  
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