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SAMMANFATTNING 
 

I ett anställningsavtal finns en plikt för både arbetsgivaren och arbetstagaren att vara lojal mot 

avtalet. Lojalitetsplikten för en arbetstagare innebär bland annat att denne inte ska bedriva 

konkurrerande verksamhet, inte ska röja företagshemligheter samt avhålla sig från att skada 

arbetsgivaren genom att använda sin yttrandefrihet. Arbetstagaren har dock en viss kritikrätt 

gentemot sin arbetsgivare. Varken lojalitetsplikten eller kritikrätten, som inkluderas i 

lojalitetsplikten, finns stadgad i lag. De framkommer som principer och har utvecklats från 

den kontraktuella lojalitetsplikten som bland annat finns i affärsavtal. Yttrandefriheten, som är 

en grundläggande mänsklig rättighet och är införd i den svenska grundlagen, kommer i 

konflikt med lojalitetsplikten och dess kritikrätt, eftersom den ger varje medborgare en rätt att 

fritt yttra sig.  

 

Kritikrätten är olika för privatanställda och för offentligt anställda. Offentligt anställda har en 

nästintill oinskränkt yttrandefrihet, med undantag för arbetstagare som innehar en 

förtroendeställning och en mycket hög position inom den offentliga arbetsplatsen, vilken gör 

att denne är direkt ansvarig för myndighetens beslut. Den arbetstagare som omfattas av 

undantaget kan få sin yttrandefrihet inskränkt. Det är inte fastslaget vilka övriga 

omständigheter som ska föreligga för att arbetstagarens rätt ska begränsas. För privatanställda 

gäller en, i vårt tycke, begränsad kritikrätt. Vi har sett att Arbetsdomstolen har använt sig av 

ett antal kriterier som, i en sammanvägd bedömning, avgör huruvida kritikrätten har 

överskridits. De viktigaste kriterierna anser vi vara att arbetstagaren ska ha haft en 

förtroendeställning och att arbetsgivaren ska ha skadats av arbetstagarens agerande.  

 

Vi har vidare funnit att kritikrättens gränser inte är glasklara och ny praxis behövs när 

samhället förändras. En förändring som uppkommit de senaste åren, är sättet att kommunicera 

på Internet. Sociala medier utgör en stor del av, framförallt unga, människors sociala liv idag. 

Vad som förr sagts över en kopp kaffe med två, tre vänner, sägs nu som en så kallad 

statusuppdatering för, emellanåt, två, tre hundra vänner. Det är ännu inte avgjort i praxis hur 

aktiviteten på sociala medier ska bedömas, när, eller om, kritikrätten överskrids. Vi anser att 

principerna som tillämpats tidigare, sannolikt inte kommer förändras, men att 

Arbetsdomstolen bör tydliggöra vad som kommer att gälla. 
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FÖRSTA DELEN 

1. Inledning 

1.1. Problembakgrund 
 

En anställd ska vara lojal mot arbetsgivaren. Det innebär i praktiken att den anställde i viss 

mån begränsas i sin yttrandefrihet. Uttalanden som kan anses skada arbetsgivaren kan i värsta 

fall leda till uppsägning eller avsked av den anställde. Plikten att vara lojal mot arbetsgivaren 

innefattar tiden på arbetsplatsen likaväl som den tid som den anställde är ledig. Det är 

dessutom inte helt enkelt att avgöra när arbetstagaren har gått för långt med olika yttranden. 

Lojalitetsplikten har olika delar. En av dessa delar är den så kallade kritikrätten. Det är 

kritikrätten som kan sätta gränser för den grundlagsskyddade yttrandefriheten. Hur långt 

kritikrätten sträcker sig och när lojalitetsplikten begränsar är dock beroende av huruvida den 

anställde arbetar inom privat eller offentlig sektor. Inom den offentliga sektorn gäller i princip 

en oinskränkt yttrandefrihet,1 med undantag för sekretessbelagda ärenden. Inom den privata 

sektorn är reglerna strängare för vad som anses innefattas i lojalitetsplikten.  

 

I och med sociala mediers spridning har diskussionen om lojalitetsplikten nått en ny nivå, där 

gränsen mellan den privata sfären och den professionella har blivit otydlig. Fördelen tillika 

problemet med sociala medier är att aktiviteten på dem medför en omedelbar spridning till ett 

stort antal mottagare. Spridningen kan inte liknas vid något som funnits innan de sociala 

medierna uppkom och plötsligt förs den privata diskussionen i fora som är svåra för den 

enskilde att överskåda. De handlingar som utförs på dessa fora omfattas, liksom 

arbetstagarens lediga tid, av lojalitetsplikten. I dagsläget finns inga rättsfall från 

Arbetsdomstolen som behandlar en arbetstagares nyttjande av sociala medier i förhållande till 

kritikrätten. 

 

1.2. Problemformulering 
 

Vad innefattas i kritikrätten enligt svensk rätt idag? Vilka principer etablerar Arbetsdomstolen 

vid bedömningen av om det föreligger saklig grund för uppsägning när kritikrätten överskrids 

och hur värderas principerna av domstolen i förhållande till varandra? Kommer kritikrättens 

omfattning i framtiden bedömas annorlunda i och med användandet av sociala medier?  

                                                      
1
 AD 57/1997 s 37. 
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1.3. Syfte 
 

Syftet med denna studie var att ge en klar bild av innebörden av begreppet kritikrätt idag. Vi 

har utrett detta eftersom kritikrätten inte finns reglerad i lag samt på grund av att praxis 

rörande kritikrätten är något otydlig.2 Det ger en osäkerhet kring hur arbetstagare och 

arbetsgivare ska förhålla sig till kritikrätten, både i en offentlig och privat anställning. 

Ändamålet med denna studie var att förenkla bilden för såväl arbetsgivare, arbetstagare och 

jurister som kommer i kontakt med denna fråga. Vi har även behandlat de sociala mediernas 

roll i förhållande till kritikrätten, eftersom praxis inte reglerar detta och för att de sociala 

medierna är en kommunikationsform som är här för att stanna. Frågeställningen är intressant 

eftersom den berör oss som unga i arbetslivet.  

 

1.4. Metod  
 

I denna studie har vi utrett vad som innefattas i kritikrätten, som en del av lojalitetsplikten, 

enligt svensk lagstiftning idag, samt redogjort för de internationella bestämmelser som 

påverkat svensk lagstiftning i frågan. Utredningen är baserad på de principer vi anser att 

Arbetsdomstolen använder vid fastställandet av kriteriet saklig grund. I analysen har vi sedan 

diskuterat de olika principernas värde och betydelse vid olika omständigheter. Sociala medier 

diskuteras i den sista delen av studien, där vi även redogör för hur vi tror att de kan bli 

aktuella vid bedömningen av kritikrätten. 

 

Vi har använt oss av svensk lagstiftning samt förarbeten och lagförslag som behandlar 

uppsägning av anställd med anledning av personliga skäl. I vår utredning har vi främst använt 

oss av svensk doktrin och svensk praxis som rör kritikrätten, yttrandefriheten och förhållandet 

mellan de båda. Vi har valt att använda praxis från och med införandet av den nya 

anställningsskyddslagen, Lag (1982:80) om anställningsskydd3. Vid beskrivningen av sociala 

medier har vi utgått från egna erfarenheter och artiklar skrivna i ämnet. 

 

När vi sökte efter relevanta rättsfall för vår studie, utgick vi från begreppet lojalitetsplikt. Det 

begreppet var vår huvudsakliga sökväg genom den största delen av vår studie, även när fokus 

flyttades till att endast innefatta begreppet kritikrätt. I ett sent skede i skrivprocessen fann vi 

                                                      
2
 Schmidt, F, Löntagarrätt, s 262. 

3
 Hädanefter benämns Lag (1982:80) om anställningsskydd, LAS. 
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fler rättsfall som behandlade kritikrätt. Efter en undersökning av även dessa rättsfall fann vi 

att de inte påverkar vårt principiella resonemang i studien. Det grundläggande resultatet i vår 

analys skulle därför inte påverkas av ett införande av dessa rättsfall i vår uppsats. Den 

intresserade läsaren finner de nämnda rättsfallen i appendix. 

 

1.5. Avgränsningar 
 

I studien har vi inte närmare berört övriga delar i lojalitetsplikten, som exempelvis 

arbetstagarens konkurrensförbud gentemot arbetsgivaren, på grund av att de inte rör vår 

frågeställning. Kollektivavtal kan ytterligare begränsa arbetstagarens rätt att yttra sig, 

eftersom avtalet är ingånget mellan arbetsgivaren och arbetstagaren och båda har en 

skyldighet att följa avtalet. I redogörelsen kommer vi dock inte behandla kollektivavtalens 

inverkan på kritikrätten, eftersom vi vill utreda hur långtgående kritikrätten är utan avtal. Vi 

anser att avgränsningen inte har påverkat vår studie, eftersom vi utreder den principiella 

betydelsen av kritikrätten. I rättsfallsreferaten har vi inte tagit större hänsyn till eventuella 

skadeståndsanspråk från parter, eftersom omständigheten inte påverkar det vi vill analysera i 

rättsfallen. EU-rätt har endast beskrivits i uppsatsens andra del, och i den delen har den 

redogjorts i ett kortare stycke eftersom EU-rättens inflytande i svensk arbetsrätt är marginell 

och paralleller mellan svensk lojalitetsplikt och EU-intern lojalitetsplikt är svåra att dra. I 

uppsatsens fjärde del har vi begränsat oss till de, enligt vår uppfattning, vanligaste och 

viktigaste sociala medierna i Sverige idag. Avgränsningen kan leda till att vi inte har lyckats 

skapa en helhetsbild av sociala mediers betydelse för kritikrätten. 

 

1.6. Disposition 
 

Uppsatsen är uppdelad i fyra delar. Första delen är det här inledande kapitlet med 

problemformuleringen. Den andra delen utgör den större delen av uppsatsens referensdel och 

behandlar kritikrätten, yttrandefriheten och tryckfrihetens betydelse och bakgrund enligt 

främst lag, praxis och doktrin. I den tredje delen analyseras kritikrättens omfattning. Den 

fjärde delen blickar framåt, med en kort referensdel om sociala medier och dess innebörd samt 

en analys av hur kritikrättens omfattning berörs av användandet av sociala medier. 
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ANDRA DELEN 

2. Lojalitetsplikten och kritikrätten – bakgrund 

2.1. Anställningsavtalet – en historisk återblick 
 

I dagens svenska samhälle finns ett välkänt och utbrett arbetstagarskydd i och med 1982 års 

LAS. Innan uppsägning utan saklig grund sanktionerades genom kollektivavtal på 1930-talet4, 

fanns ett historiskt erkänt synsätt där arbetsgivaren ansågs ha fri antagningsrätt och fri 

uppsägningsrätt. I och med 1974 års LAS lagstadgades arbetstagarens skydd.5 Fram till 1930-

talet kunde arbetsgivaren anställa vem han ville och säga upp dem han inte längre ansåg 

utgöra en effektiv arbetskraft, utan att han behövde uppge några väl grundade skäl för 

uppsägningen. Genom LAS har dock arbetstagarens sociala trygghet ansetts väga tyngre än 

arbetsgivarens krav på effektivitet.6 

 

Fram till mitten av 1800-talet, innan industrialismens framfart och därmed kollektivavtalens framväxt i Sverige, 

ansågs det vara av yttersta vikt att skapa fasta anställningsförhållanden för alla arbetande svenskar. Argumentet 

var att detta främjade rättssäkerheten i samhället.
7
 När industrialismen slagit rot i Sverige under senare delen av 

1800-talet, förändrades också rättsläget i mångt och mycket. De liberala frihetsidéerna fick nu en betydande plats 

i exempelvis nya förordningar.
8
 En av dessa förordningar i Sverige var 1864 års näringsfrihetsförordning. I 

denna förordning infördes formkrav som bland annat krävde att avtalet skulle ingås i närvaro av vittnen och att 

tjänstetiden inte fick överstiga tre år.
9
 Det var två exempel på frihetsidéernas inträde i förordningen. Vid sidan av 

förordningen växte det fria anställningsavtalet fram, vilket skulle gynna både arbetsgivare och arbetstagare. De 

ansågs nu vara två fria, jämställda parter som kunde ingå avtal som de önskade.
10

  

 

Det tillsynes jämställda förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare innebar i praktiken att arbetsgivaren 

bestämde villkoren för avtalet. För att åtgärda arbetstagarnas otrygghet i anställningsförhållandet, växte 

fackföreningarna så sakteliga fram.
11

 Landsorganisationen i Sverige
12

 bildades år 1898 genom en 

sammanslagning av några mindre organisationer. Även arbetsgivarna valde att organisera sig och bildade därför 

fyra år senare
13

 Svenska Arbetsgivareföreningen
14

. 

 

De anställdas fackföreningar ville självklart värna om sina medlemmars, arbetstagarnas, trygghet i 

anställningsavtalen och ville bland annat se klausuler i anställningsavtalet om turordning vid minskad 

arbetstillgång, det vill säga ”sist in – först ut”-principen. Denna princip innebär att den arbetstagare som 

anställdes sist sägs upp först vid arbetsbrist. Nämnda princip var inget som arbetsgivarna ville ta några allmänna 

                                                      
4
 Se stycke sju. 

5
 Schmidt, F, Löntagarrätt, s 156. 

6
 A a s 158. 

7
 A a s 154. 

8
 Glavå, M, Arbetsrätt, s 33. 

9
 Schmidt, a a s 154 

10
 Svensäter, L, Anställning och upphovsrätt, s 35. 

11
 Glavå, a a s 33. 

12
 Hädanefter benämns Landsorganisationen i Sverige, LO. 

13
 Glavå, M, Arbetsrätt, s 34. 

14
 Hädanefter benämns Svenska Arbetsgivareföreningen, SAF. 
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beslut om. Enligt dem vägde en arbetsgivares bestämmanderätt över anställningsavtalet tyngre.
15

 Detta tog sig 

uttryck i de så kallade ”§32 (tidigare §23) -befogenheterna”. De tillförsäkrade arbetsgivaren tre befogenheter i 

kollektivavtalen. Arbetsgivaren hade fri antagnings- och uppsägningsrätt, rätt att leda och fördela arbetet och rätt 

att välja arbetstagare från vilken förening som helst eller arbetstagare stående utanför förening.
16

 Dessa 

befogenheter infördes i SAF:s stadgar i början av 1900-talet och ”godkändes” i och med 

”decemberkompromissen” av LO. I motprestation accepterade SAF arbetarnas föreningsrätt, vilket var en viktig 

punkt för LO. I själva verket var LO mer eller mindre tvungna att godkänna arbetsgivarnas krav på en ”§32-

klausul” i kollektivavtalen. LO hotades nämligen under tiden för diskussionen av lockout från arbetsgivarna om 

inte avtalet skrevs på.
17

 

 

Arbetsdomstolen bekräftade att de så kallade ”§32-befogenheterna” var en allmän rättsgrundsats, oavsett om de 

stadgades i kollektivavtalen eller inte. I ett välkänt rättsfall
18

 inom arbetsrätten sade Arbetsdomstolen att den fria 

uppsägningsrätten var ömsesidig och ingick i avtalet som en dold klausul. Arbetsgivaren hade även rätt att 

hemlighålla skälet för uppsägningen, det krävdes alltså inget sakligt skäl för uppsägningen, vilket idag kan anses 

vara häpnadsväckande. Denna dom var vägledande i nästan 40 år, till början av 1970-talet.
19

 

 

Den fria uppsägningsrätten retade arbetstagarsidan och de krävde ett avskaffande av regeln.
20

Anledningen till 

den ståndpunkten tror vi beror på att regeln framförallt hade negativa konsekvenser för arbetstagarna, trots att 

den var ömsesidig. En arbetsgivare som förlorade en arbetstagare som sade upp sig, kunde någorlunda lätt ersätta 

denna arbetskraft med ny. En arbetstagare som blev uppsagd förlorade, om än under en begränsad tid, mycket av 

sin sociala trygghet.  

 

Kravet på avskaffandet av uppsägningsrätten ledde till att SAF och LO, genom gemensamma beslut år 1938, 

införde det så kallade ”Saltsjöbadsavtalet” som grund för alla kollektivavtal. Detta innebar att både 

arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan var överens om att skadestånd kunde utgå för den arbetsgivare som inte 

uppgav saklig grund för uppsägning av en arbetstagare.
21

 

 

År 1974 kom den första versionen av LAS. Här avskaffades arbetsgivarens uppsägningsrätt helt och 

antagningsrätten stod kvar som huvudregel, men den begränsades. Begränsningen stadgades i så väl LAS som 

genom exempelvis främjandelagen, jämställdhetslagen och förbud mot diskriminering på grund av ”religion, ras, 

hudfärg, ursprung, nationalitet, språk eller ålder”
22

. Diskrimineringsförbudet var i enlighet med International 

Labour Organisations konventioner.
23

 År 1982 antogs en ny LAS som till övervägande del stämmer överens med 

1974 års LAS.
24

 

 

  

                                                      
15

 Schmidt, F, Löntagarrätt,  s 155. 
16

 A a s 155. 
17

 Glavå, a a s 34. 
18

 AD 100/1932.  
19

 Fahlbeck, R, Praktisk arbetsrätt, s 279. 
20

 A a s 279. 
21

 A a s 279. 
22

 A a s 279. 
23

 Se avsnitt 2.2. 
24

 Fahlbeck, a a s 279. 
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2.2. Internationella bestämmelsers inflytande i svensk arbetsrätt 

2.2.1. International Labour Organisation 
 

International Labour Organisation25 är ett självständigt organ till Förenta Nationerna26 och en 

normbildande organisation som samverkar för att ge dess medlemsländer rättvisa villkor inom 

arbetsrätten. Syftet med ILO:s bildande år 1919 var att underlätta människors rätt till 

samhällelig rättvisa och grundläggande mänskliga rättigheter. ILO är unik i sin 

sammansättning eftersom den består av tre parter, medlemsstaternas regeringar, arbetsgivare 

och arbetstagarorganisationer. Det ger organisationen en bred plattform att stå på för att fatta 

rätt beslut när de författar rekommendationer.27 ILO utfärdar rekommendationer och 

konventioner som kan antas av medlemsländerna. Medlemsländerna är dock inte skyldiga att 

ratificera dessa i nationell rätt och endast när detta är gjort måste rekommendationen eller 

konventionen tillämpas av länderna.28 Idag återfinns ILO i Genève med 183 medlemsstater 

runt om i världen, med Sverige som en av dessa.29 Sverige gick med i ILO när vi samtidigt 

blev medlemmar av Nationernas Förbund år 1920. Sverige har spelat en aktiv roll inom ILO 

och uppmuntrat skapandet av nya konventioner.30 Vår nuvarande lagstiftning om 

anställningsförhållandet, det vill säga LAS, är inspirerad av ILO:s rekommendation från 1963 

ILO Termination of Employment Recommendation No. 119.31 Denna rekommendation 

omarbetades 1982 till konvention nr 158. I denna stadgas minimikrav för anställningsskyddet. 

Artikel 4 utgjorde grunden för LAS 7§ om att uppsägning från arbetsgivaren ska vara sakligt 

grundad, eller som konventionen uttrycker det ”[…] unless there is a valid reason for such 

termination”. I konventionen kommer dock inte den svenska lojalitetsplikten ordagrant till 

uttryck. Däremot stadgas i artikel 5 att en arbetstagare inte får sägas upp på grund av att denne 

har anmält arbetsgivaren till en myndighet. Den principen finns även i svensk rätt.32 Sverige 

ratificerade ILO:s konvention nr 158 år 1983, men LAS påverkades inte av detta eftersom den 

redan ansågs uppfylla kraven i konventionen.33  

 

                                                      
25

 Hädanefter benämns International Labour Organisation, ILO. 
26

 Hädanefter benämns Förenta Nationerna, FN. 
27

 ILO:s hemsida, (15/4 2011 kl 08.45), http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--

en/index.htm 
28

 Ideström D’Oliwa, L, m.fl., Rätt Arbetsrätt, s 236. 
29

 ILO:s hemsida, (15/4 2011 kl 10.30), http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/who-we-are/tripartite-

constituents/lang--en/index.htm 
30

 Fahlbeck, R, Labour and Employment Law in Sweden, s 17. 
31

 Falkenhall, B, m.fl., Arbetsrätt, rörlighet och tillväxt, s 231. 
32

 Se bland annat avsnitt 4.3. och 4.3.5. 
33

 AD 79/1994 s. 13. 
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2.2.2. EU-rätt 

 

Genom Sveriges medlemskap i Europeiska unionen34 har vårt rättssystem utvidgats med EU-

rätt. Den arbetsrättsliga utvecklingen inom EU-rätten har tagit fart under 1970-talet. Den 

europeiska enhetsakten från 1987 gav ett antal nya artiklar rörande arbetsrätten. Det finns 

dock endast ett begränsat antal artiklar och avgöranden inom arbetsrätten på EU-nivå och 

anledningen därtill är flera. De olika medlemsländernas arbetsrättsliga system skiljer sig åt så 

mycket att en gemensam rätt skulle bli opraktisk. Närhetsprincipen ska tillämpas i EU och den 

innebär att medlemsländerna så långt som möjligt ska tillåtas att själva upprätta sitt eget 

regelverk och att tvister så långt det är möjligt ska lösas på lägre nivå än EU-rättslig.35  

 

2.3. Allmän översikt av lojalitetsplikten i Sverige 
 

Arbetstagarens kritikrätt och yttrandefrihet är olika beroende på om denne innehar en 

offentlig eller privat anställning. En arbetstagare i offentlig anställning har en i princip 

oinskränkt yttrandefrihet, med undantag för sekretessbelagda uppgifter.36 Vad formuleringen 

“i princip oinskränkt” innebär, ämnar vi förklara i analysen i tredje delen där 

Arbetsdomstolens domar behandlas och principerna som domstolen använder sig av klarläggs. 

Utrett är dock att den offentligt anställde har ett grundlagsskydd som ger en rätt att uttrycka 

sig om arbetsgivarens förehavanden, som vore denne endast medborgare i samhället. 

Arbetsdomstolen har ändå i vissa fall inskränkt den offentliga anställningens kritikrätt.37 En 

privatanställds yttrandefrihet är begränsad i större mån, eftersom dennes anställningsavtal 

regleras av den kontraktuella lojalitetsplikten och begränsas inte av yttrandefriheten som 

medborgare tillförsäkras gentemot “det allmänna”38. Lojalitetsplikten för anställda 

härstammar alltså från den lojalitetsplikt som finns i “vanliga”, traditionella avtal. 

Lojalitetsplikten i anställningsavtal har dock kommit att innefatta mer än den traditionella 

lojalitetsplikten.39 

 

                                                      
34

 Hädanefter benämns Europeiska unionen, EU. 
35

 Nyström, B, EU och arbetsrätten, s 64. 
36

 Se Hälsovårdsinspektörsfallet avsnitt 4.8.  
37

 Se avsnitt 4.8.3. 
38

 Regeringsformen (1974:152) 2:1. 
39

 Schmidt, F, Löntagarrätt, s 257. 
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För att reda ut innebörden av lojalitetsplikten i Sverige är det enligt en statlig offentlig 

utredning40 nödvändigt att hämta ledning ur andra normkällor än lagar, eftersom det i Sverige, 

som nämnts ovan, inte finns någon lag som reglerar rättsförhållandet mellan arbetsgivare och 

arbetstagare. Det finns visserligen lagar som ger vissa indikationer om innebörden av 

lojalitetsplikten, exempelvis Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, samt vad som 

definieras som brott mot tystnadsplikten i Brottsbalk (1962:700)41 20:3. Behovet av en 

bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet är därför viktig och rättfärdigas av att 

anställningsavtalet anses skapa ett personligt förhållande mellan arbetsgivaren och 

arbetstagaren. Anställningsavtalet består därmed av mer än bara förmögenhetsrättsliga 

prestationer.42 

 

3. Yttrandefrihet och tryckfrihet 

3.1. Yttrandefrihet och tryckfrihet – en historisk återblick 
 

Yttrandefriheten och tryckfriheten är grundläggande mänskliga rättigheter. De mänskliga fri- 

och rättigheterna härstammar från naturrätten på 1700-talet. Intresset hos allmänheten och 

rättsväsendet i Sverige har länge varit svalt för de mänskliga rättigheterna, möjligtvis på 

grund av att vi i Sverige inte har ansett oss vara i samma behov av att åberopa dessa 

rättigheter som i länder där det förkommer svåra brott mot mänskligheten. Det har dock 

kommit att förändras något på senare tid. Sedan svensk rätt har antagit olika europeiska 

konventioner, och inte minst sedan inträdet i EU, har nya strömningar i samhället väckts till 

liv, vilket lett till att fler och fler medborgare i Sverige också börjat uttrycka ett behov av att 

få skydd mot angrepp på dessa rättigheter. Med andra ord har även svenskar förstått att vi till 

viss del behöver skydda oss mot angrepp på grundläggande mänskliga rättigheter från det 

allmänna, det vill säga staten, myndigheterna och kommunerna samt deras organ.43 

 

De mänskliga rättigheterna finns stadgade på flera ställen i svensk lag. De finns i 

Regeringsformen (1974:152)44, som behandlas närmare nedan, men även i 

Europakonventionen och i EU-fördraget, som respekterar Europakonventionens rättigheter 

och ska tillämpa dem som unionsrättsliga principer. Europakonventionen ratificerades i 

                                                      
40

  SOU 1983:52 s 95. 
41

 Hädanefter benämns Brottsbalk (1962:700), BrB. 
42

 Schmidt, F, Löntagarrätt, s 257. 
43

 Warnling-Nerep, W, m.fl., Statsrättens grunder, s 167. 
44

 Hädanefter benämns Regeringsformen (1974:152), RF. 
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svensk rätt år 1953 och Sverige är därmed skyldigt att respektera Europadomstolens domar 

angående de mänskliga rättigheterna. I sammanhanget bör även FN:s olika konventioner om 

mänskliga rättigheter nämnas. Sedan Sverige blev medlem i FN 1946 är vi skyldiga att följa 

FN:s konventioner, likt alla medlemsländer ska göra.45 

 

3.2. Yttrandefrihet och tryckfrihet enligt svensk rätt 
 

Sveriges grundlag innehåller ett antal grundläggande fri- och rättigheter, såsom exempelvis 

åsiktsfriheterna och religionsfriheten. Dessa rättigheter regleras i andra kapitlet i RF och 

utvecklas samt begränsas vidare i bland annat Tryckfrihetsförordningen (1949:105)46 och 

Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469)47. RF skiljer på absoluta och relativa fri- och 

rättigheter. En absolut rättighet kan endast ändras i samband med att en grundlag ändras, 

vilket kräver två likalydande beslut i riksdagen, med ett däremellan i hela landet hållet 

riksdagsval.48 En relativ rättighet kan däremot inskränkas genom att riksdagen stiftar en vanlig 

lag.49 Yttrandefriheten är en sådan relativ rättighet, som bland annat begränsas av 

lojalitetsplikten vilken berördes i stycke 2.3. 

 

I RF 2:1 st 1 p 1 fastslås varje svensk medborgares yttrandefrihet. Denna paragraf redogör för 

den allmänna yttrandefriheten, den som berör enskilda individers rätt till att fritt yttra sig och 

som ofta nämns i både massmedia och i juridiska domar. I RF 2:1 st 1 tillförsäkras individen 

ett brett skydd för dess åsiktsfrihet genom flera uttryck förutom yttrandefriheten50, exempelvis 

informationsfrihet, mötesfrihet och religionsfrihet.51 I RF 2:1 st 1 står att varje medborgare 

mot det allmänna är garanterad rättigheter och friheter. Det innebär att yttrandefriheten inte 

gäller fullt ut mot en privat arbetsgivare. 

 

När en enskild individ väljer att på något sätt offentliggöra sina tankar, åsikter och yttranden, 

kan TF och YGL bli tillämpliga. Båda dessa yttrandefrihetsgrundlagar ger på olika sätt 

uttryck för yttrandefriheten genom att precisera innebörden och begränsningen av den. Utifrån 

ett historiskt perspektiv har TF varit yttrandefrihetens främste beskyddare.52 TF garanterar alla 

                                                      
45

 Warnling-Nerep, a a s 170-171. 
46

 Hädanefter benämns Tryckfrihetsförordningen (1949:105), TF. 
47

 Hädanefter benämns Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469), YGL. 
48

 RF 8:15. 
49

 Warnling-Nerep, W, m.fl., Statsrättens grunder, s 173. 
50

 RF 2:1 st 1 p 1. 
51

 RF 2:1 st 1 p 2, 3 och 6. 
52

 Olsson, A R, Yttrandefrihet och tryckfrihet - Handbok för journalister, s 23. 
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svenska medborgare “ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning”53 samt ger en rätt att i 

tryckt skrift “yttra sina tankar och åsikter, offentliggöra handlingar samt meddela uppgifter 

och underrättelser i vad ämne som helst”54. 

 

Som tidigare nämnts, skyddar både TF och YGL rättigheten att fritt yttra och uttrycka sig 

offentligt. Skillnaden utgörs av att YGL möjliggör ett inskränkande av yttrandefriheten i 

offentliga sammanhang i större mån än vad TF gör. Med andra ord understryks 

yttrandefrihetens karaktär som en relativ rättighet i YGL, eftersom många frågor har lämnats 

till att regleras i vanlig lag.55  

 

YGL omfattar massmedier som, liksom TF:s tryckta skrifter, används som medel för att 

sprida yttranden till en större allmänhet. En individ har rätt att fritt yttra sig i ”ljudradio, 

television och vissa liknande överföringar samt filmer, videogram, ljudupptagningar och 

andra tekniska upptagningar”56. I dagens samhälle innebär den formuleringen att yttranden i 

ett flertal nya medier57 kan bli ämne för en diskussion huruvida de är grundlagsskyddade eller 

inte. För att yttranden i nya medier ska få ett grundlagsskydd enligt YGL uppställs tre krav. 

För det första ska yttranden ”ha ett samlat ursprung så att en utgivare kan utses och i praktiken 

ta ansvar för innehållet”58. Yttranden ska ha ”en fixerad form så att de kan 

sparas/dokumenteras”59 och slutligen ska de vara “avsedda att tas emot av allmänheten med 

något slags tekniskt hjälpmedel”60. 

 

Tillämpningen av TF och YGL är således beroende av hur yttranden förmedlas och att dessa 

yttranden är riktade till allmänheten. Dessa grundlagar är således medieberoende och 

teknikberoende. Medieformerna kan delas upp genom att TF skyddar mediet “maskinellt 

framställda skrifter”61 och YGL skyddar medier som faller under teknikbegreppen “tekniska 

upptagningar och elektromagnetiska vågor”62. Med elektromagnetiska vågor menas vågor som 

går genom luften (etersändning, exempelvis radio) eller vågor som går genom särskild 

                                                      
53

 TF 1:1 st 2. 
54

 TF 1:1 st 2. 
55

 Olsson, A R, Yttrandefrihet och tryckfrihet - Handbok för journalister, s 26. 
56

 YGL 1:1 st 1. 
57

 Exempelvis Internet. 
58

 Olsson, a a s 27. 
59

 A a s 27. 
60

 A a s 27. 
61

 SOU 2006:96. s 113. 
62

 A SOU s 113. 
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anordnad ledare (trådsändning).63 E-post skickas med hjälp av etersändning eller trådsändning 

och anses därför kunna bli föremål för en bedömning enligt ”huvudregeln om 

radioprogram”64. E-postmeddelandet måste dock ha skickats till ”en tillräckligt stor och öppen 

krets av mottagare” 65 för att bli grundlagsskyddat enligt YGL, vilket preciseras i ett 

delbetänkande från år 2006.66 Samma beredning ansåg dock att det inte gick att ange exakt hur 

många mottagare som måste till för att sändningen ska anses ha spridits till allmänheten. 

Frågan, ansåg beredningen, borde därför överlämnas till rättstillämpningen.67 

 

TF och YGL förbjuder arbetsgivare inom allmänna organ, såsom myndigheter, att ta reda på 

vem författaren68 eller upphovsmannen69 till ett skyddat verk är. Undantag från detta förbud 

ges endast om efterforskningen är nödvändig som underlag till ett åtal för exempelvis brott 

mot tystnadsplikt enligt BrB:s regler. Ett sådant tystnadspliktsbrott måste således strida mot 

en lagpliktig tystnadsplikt.70   

 

4. Domar i Arbetsdomstolen angående kritikrätt 
 

I det följande har domar i Arbetsdomstolen från år 1982 och framåt, som behandlar 

lojalitetspliktens kritikrätt, refererats. Varje rättsfall har analyserats och därefter har vi 

utvunnit principer i målet. I avsnitt 5. finns en sammanfattande analys, som redogör för 

Arbetsdomstolens syn på lojalitetsplikten idag, år 2011. Principerna som vi har tagit fram, 

anser vi har varit vägledande för Arbetsdomstolen när den har bedömt om saklig grund för 

uppsägning enligt LAS 7§ har förelegat. Anställningarna som behandlas i texten nedan avser 

privata anställningar, om inte annat anges. Efter varje referat presenterar vi de utvunna 

principerna från domen i punktform. Dessa principer utgör en del av studiens analysdel, men 

vi har valt att introducera läsaren för principerna redan nu av pedagogiska skäl.  

 

 

                                                      
63

 SOU 2006:96. s 113. 
64

 YGL 1:6 1 st 1 men. 
65

 A SOU s 133. 
66

 SOU 2006:96. 
67

A SOU s 171. 
68

 TF 3:4 
69

 YGL 2:4 
70

 BrB 20:3 
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I vissa rättsfall är tingsrätten, och inte Arbetsdomstolen, första instans. Det beror på att talan 

har väckts av en arbetstagare som inte är ansluten till en arbetstagarorganisation eller att talan 

har väckts av en arbetstagare som inte har stöd för sin talan av arbetstagarorganisationen. I 

annat fall har talan väckts av arbetstagarorganisationen.71  

 

4.1. Entex-domen  

4.1.1. Målet i korthet 
 

Parterna i målet72 var M.B. och Entex, Entrétextiler Aktiebolag i Stockholm73. I tingsrätten 

hävdade M.B. att det inte funnits saklig grund enligt LAS 7§ för varken uppsägning eller 

avskedande. Han yrkade därför att Arbetsdomstolen skulle ogiltigförklara avskedandet av 

honom. Bolaget bestred yrkandet och hävdade att M.B. hade haft dåliga försäljningsresultat 

samt att M.B. hade handlat illojalt gentemot bolaget, vilket utgjorde saklig grund för 

avskedande. Tingsrätten sade att saklig grund för uppsägning, men inte för avskedade, 

förelåg. Bolaget överklagade ärendet till Arbetsdomstolen. Arbetsdomstolen ogiltigförklarade 

avskedandet och fastslog även att det inte funnits saklig grund för uppsägning. 

 

4.1.2. Sakomständigheter 
 

M.B. var anställd som säljare i bolaget. Parterna var inte överens om M.B:s anställning hade 

upphört vid ett planeringsmöte eller inte. Bolaget sade att M.B. under detta möte självmant 

hade sagt upp sig och att parterna hade kommit överens om att vissa förbättrande åtgärder för 

bolagets del skulle uträttas av M.B. i egenskap av konsult för bolaget. M.B. hävdade att han 

endast uttryckte sitt missnöje över sin dåliga lön och oordningen i organisationen av bolaget. 

M.B. sade att hans anställning inte hade upphört på mötet och att inget konsultuppdrag efter 

detta datum hade förelegat. Under tiden som M.B. arbetade med sina nya arbetsuppgifter, 

hade han varit i kontakt med två arbetssökande till bolaget. Han kritiserade bolaget inför de 

arbetssökande och sade att bolaget hade dålig ordning på sin ekonomi, löneutbetalningar och 

organisationen i övrigt. På grund av M.B:s uttalanden om företaget valde en av de 

arbetssökande, F., att tacka nej till en anställning i bolaget. Bolaget hävdade därför att M.B. 

hade handlat illojalt mot bolaget i detta avseende. VD:n för bolaget föreslog därför att 

                                                      
71

 Arbetsdomstolens hemsida, Vem får väcka talan i AD, (27/5 2011 kl 14.27), 

http://www.arbetsdomstolen.se/pages/page.asp?lngID=9&lngLangID=1 
72

 AD 9/1982. 
73

 Hädanefter benämns Entex, Entrétextiler Aktiebolag i Stockholm, bolaget. 

http://www.arbetsdomstolen.se/pages/page.asp?lngID=9&lngLangID=1
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parterna ”skulle sära på sig”, vilket enligt bolaget godtogs av M.B. M.B. hävdade dock att 

VD:n för företaget hade avskedat honom muntligen vid detta tillfälle. 

 

4.1.3. Tingsrättens bedömning 
 

Tingsrätten ansåg att M.B. kontinuerligt hade varit knuten till bolaget. Tingsrätten fastslog att 

M.B. var att betrakta som en arbetstagare, och inte en uppdragstagare, även efter mötet som 

hölls mellan parterna. Tingsrätten prövade om M.B:s tillsvidareanställning hade övergått till 

en anställning på viss tid och fann att så inte var fallet. Tingsrätten diskuterade sedan om de 

av bolaget anförda skälen för att avskeda M.B. var sakligt grundade. Den fann att M.B:s 

dåliga försäljningsresultat och hans överlag försämrade arbetsprestationer efter mötet inte var 

saklig grund för uppsägning. 

 

Vad gäller bolagets påståenden om M.B:s förtal och bristande lojalitet sade tingsrätten 

följande. De ansåg att M.B:s osanna information till F. var ägnad att misskreditera bolaget. 

M.B. hade för avsikt att skada bolaget vilket tingsrätten fann vara oförsvarligt. Visserligen 

betydde inte det att varje arbetstagare som lämnar en osann uppgift ägnad att skada 

arbetsgivaren, skulle gjort sig skyldig till ett avtalsbrott som i sin tur skulle kunna ligga till 

grund för uppsägning. Däremot förelåg det, för M.B:s del, så kallade ”särskilda förhållanden”. 

Tingsrätten ansåg att kraven på M.B:s lojalitet hade ökat på grund av hans nya 

arbetsuppgifter. Han hade därför allvarligt åsidosatt sina skyldigheter mot bolaget. Det hade 

dock inte förelegat tillräckliga skäl för att omplacera eller avskeda M.B. Däremot fann 

tingsrätten att det fanns skäl att säga upp M.B. på grund av hans bristande lojalitet mot 

bolaget. Tingsrätten beslutade därför att avskedandet skulle bestå men att M.B. var berättigad 

skadestånd. 

 

4.1.4. Arbetsdomstolens bedömning 
 

Arbetsdomstolen sade att M.B. borde förstått att bolaget tolkade hans uttalanden som att han 

hade för avsikt att avsluta sin anställning hos bolaget. Diskussionen på mötet rörde lön och 

arbetsuppgifter under uppsägningstiden. Parterna måste således ansetts ha träffat en 

överenskommelse om att M.B:s anställning skulle upphöra. Det hade således inte varit fråga 

om någon omreglering av anställningsformen. Arbetsdomstolen fann därmed att M.B. hade 

blivit avskedad. M.B. hade genom sina uttalanden till de arbetssökande handlat illojalt 
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gentemot bolaget. På grund av att han inte ansågs ha haft någon förtroendeställning i bolaget 

fanns dock inte saklig grund för uppsägning, än mindre för avsked. Arbetsdomstolen 

förklarade därför avskedandet av M.B. ogiltigt. 

 

4.1.5. Slutsatser 
 

Nya principer i målet 

● Ett illojalt handlande kräver en förtroendeställning för att saklig grund för uppsägning 

ska anses föreligga. 

 

4.2. Svetsmålet  

4.2.1. Målet i korthet 
 

Parterna i målet74 var Svenska Industritjänstemannaförbundet75 mot Järnbruksförbundet76 och 

Skandinaviska Oerlikon Svets Aktiebolag i Malmö77. L.B. var tidigare anställd hos bolaget 

och blev uppsagd på grund av personliga skäl. SIF yrkade att skadestånd skulle utgå till L.B., 

eftersom det enligt SIF inte hade förelegat saklig grund enligt LAS 7§ för uppsägningen av 

honom. Förbundet bestred yrkandet. Arbetsdomstolen fann att saklig grund för uppsägning av 

L.B. förelegat varmed SIF:s yrkande avslogs. 

 

4.2.2. Sakomständigheter 
 

L.B. anställdes av bolaget år 1967. Han hade under sin tid på bolaget bland annat arbetat som 

platschef och ingick även i företagets ledning. Bolaget omstrukturerade sin verksamhet under 

år 1980, vilket L.B. var kritisk mot. Enligt bolaget agerade L.B. efter detta på ett sätt som kom 

att skada bolaget. Det var främst tre händelser under år 1981 som var särskilt allvarliga enligt 

bolaget. Vid ett utbildningsmöte sade L.B. bland annat att bolaget saknade framtid, att 

bolagsledningen var inkompetent, att bolaget hade för avsikt att avsluta sin aktivitet på den 

svenska marknaden och att säljarna således borde se sig om efter nya anställningar. Senare 

under samma år skickade L.B. ett brev till dr Menzi, den dåvarande verkställande direktören 

för hela koncernens svetsdivision. I brevet hotade L.B. att polisanmäla företagsledningen för 

                                                      
74

 AD 110/1982. 
75

 Hädanefter benämns Svenska Industritjänstemannaförbundet, SIF. 
76

 Hädanefter benämns Järnbruksförbundet, förbundet. 
77

 Hädanefter Skandinaviska Oerlikon Svets Aktiebolag i Malmö, bolaget. 
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ärekränkning. Han skrev även att viss information skulle komma att offentliggöras om han var 

tvungen att avsluta sin anställning. Den sista av de tre allvarliga händelserna var enligt bolaget 

att L.B. hade uppmanat en säljare att informera sin fackliga organisation om att bolagets 

produkter inte uppfyllde de miljökrav som ställdes på dem. 

 

På grund av att L.B. innehaft en förtroendeställning på ett litet företag ansåg bolaget att L.B:s 

beteende varit extra allvarligt. De pekade på samarbetssvårigheter med bolagsledning och att 

motsättningarna mellan bolaget och L.B. nu var så grava att det omöjliggjorde en fortsatt 

anställning. 

 

SIF förde å L.B:s vägnar följande argumentation. L.B. hade uttryckt viss kritik mot 

bolagsledningen under utbildningsmötet, dock inte så allvarligt som arbetsgivarparterna 

gjorde gällande. När L.B. skickade brevet var han mycket pressad. Det var inte menat som ett 

hot. L.B. uppmanade inte en säljare att meddela fackföreningen om någon 

miljöskyddsöverträdelse och han hade under den tiden inte en förtroendeställning inom 

bolaget. 

 

4.2.3. Arbetsdomstolens bedömning 
 

Arbetsdomstolen gjorde följande bedömning av de tre påståendena som bolaget gjorde 

gällande som extra allvarliga. Vad gällande uttalandena under utbildningsmötet fann 

Arbetsdomstolen det styrkt att L.B. i huvudsak uttalat sig så som arbetsgivarsidan gjort 

gällande. Brevet som L.B. hade skickat till dr Menzi måste enligt Arbetsdomstolen uppfattas 

som ett allvarligt hot och inte att avsikten var att värna om bolagets rykte, som L.B. hade 

påstått. L.B. befann sig inte i så stor psykisk obalans att han inte kunnat förstå hur brevet 

skulle komma att uppfattas av mottagaren. Det ansågs inte vara styrkt att L.B. skulle 

uppmanat en säljare på det sätt som arbetsgivarparterna gjort gällande. Efter att ha förhört ett 

antal anställda på bolaget fann Arbetsdomstolen det styrkt att L.B. vid ett flertal tillfällen 

kritiserat företagsledningen under samtal med arbetskamrater. 

 

Arbetsdomstolen framhöll att en arbetstagare, liksom en arbetsgivare, har en långtgående 

kritikrätt, vilket följer av den grundlagsskyddade yttrandefriheten. Arbetsdomstolen sade även 

att kritikrätten är viktig för att goda arbetsförhållanden och ett gott arbetsresultat ska kunna 

uppnås, samt att den är avgörande för att en effektiv facklig verksamhet ska kunna bedrivas 
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på arbetsplatsen. Arbetsdomstolen poängterade dock att den vidsträckta kritikrätten måste 

begränsas i viss mån. Arbetsdomstolen anförde att en arbetstagare som framför kritik som 

övergår till att vara hot om skada för arbetsgivaren, inte omfattas av kritikrätten. 

 

Arbetsdomstolen fastslog att L.B. hade haft en relativt hög befattning inom företaget, även vid 

tiden då han sades upp, trots att han i viss mån hade fått ändrade arbetsuppgifter. 

Bolagsledningen kunde därför ställa höga krav på L.B:s lojalitet. Kraven på lojalitet och 

samarbetsvilja ansågs inte vara uppfyllda och bolaget hade enligt Arbetsdomstolens mening 

rätt att avlägsna L.B. från sin anställning inom bolaget. Någon omplacering var inte aktuell 

eftersom L.B. genom SIF inte framfört några förslag till omplacering och inget annat i målet 

tydde på att det hade varit till hjälp i detta fall. Enligt Arbetsdomstolens mening förelåg 

därmed saklig grund för uppsägning av L.B. och SIF:s yrkanden avslogs. 

 

4.2.4. Slutsatser 
 

Nya principer i målet 

● En arbetstagare har en långtgående kritikrätt. 

● Kritikrätten kan dock begränsas, i synnerhet när arbetstagaren innehar en 

förtroendeställning hos arbetsgivaren. 

● Ju mer förtroende den anställde har i bolaget, desto högre krav på lojalitet kan 

arbetsgivaren ställa. 

● Hot om att skada arbetsgivaren omfattas inte av kritikrätten. 

● Kränkande uttalanden kan utgöra saklig grund för uppsägning. 

 

4.3. Hotelldomen  

4.3.1. Målet i korthet 
 

Parterna i målet78 var Hotell- och Restauranganställdas Förbund79 mot Hotell- och 

Restaurangarbetsgivareföreningen 80 och Ny Stadt i Karlshamn AB81. Förbundet yrkade att 

uppsägning av två av förbundets medlemmar skulle förklaras ogiltig eftersom det inte förelåg 

saklig grund för det enligt LAS 7§. Arbetsgivarparterna bestred yrkandet och sade att saklig 

                                                      
78

 AD 95/1986. 
79

 Hädanefter benämns Hotell- och Restauranganställdas Förbund, förbundet. 
80

 Hädanefter benämns Hotell- och Restaurangarbetsgivareföreningen, föreningen. 
81

 Hädanefter benämns Ny Stadt i Karlshamn AB, bolaget. 
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grund funnits på grund av tidigare samarbetssvårigheter samt ett illojalt handlande från de 

båda medlemmarna bevisats. Arbetsdomstolen fann att det förelåg saklig grund för 

uppsägning av de båda anställda. 

 

4.3.2. Sakomständigheter 
 

Arbetsgivarparterna anförde att samarbetsproblem förelåg mellan bolagsledningen i Ny Stadt 

i Karlshamn AB och två av de anställda hotellreceptionisterna, S.C. och L.B. Bolagsledningen 

klagade på att de båda var motsträviga gentemot ledningen samt att de hade en ovillig och 

passiv attityd till arbetets utförande. S.C. och L.B. tillbakavisade dessa påståenden. 

Bolagsledningen ansåg även att arbetstagarna, mer eller mindre, hade handlat i strid mot 

gällande ordningsregler som gällde för hela personalen på hotellet. De hade exempelvis 

stämplat varandras tidkort, vägrat följa instruktioner som gavs av arbetsgivaren, sovit på 

arbetstid och tagit med sig husdjur trots att detta var uttryckligen förbjudet. De hade även 

enligt bolagsledningen uppträtt hotfullt och nedsättande mot denna. S.C. och L.B. 

tillbakavisade anklagelserna. 

 

Vid en försämrad ekonomi hos bolaget varslades S.C. och L.B. om uppsägning på grund av 

arbetsbrist, vilket meddelades till dem under ett möte. Efter mötet anmälde S.C. och L.B. 

bolaget till utskänkningsmyndigheten. De påstod att bolagsledningen höll privata fester i 

insynade lokaler efter tillåten tid samt att det serverats alkoholhaltiga drycker till minderåriga.  

De ansåg även att hotellet saknade en duglig och fast ledning. När hotellet senare 

inspekterades av hälso- och miljöskyddsnämnden hade L.B., enligt bolagsledningen, medvetet 

lämnat ut nycklar till de sämsta rummen. Vissa av de rummen hyrdes normalt inte ut till 

gäster. På grund av inspektionen publicerades artikeln ”Snusk på Stadt” i lokalpressen. L.B. 

bestred att valet av nycklar gjorts för att skada bolaget och hävdade att valet endast var ett 

resultat av slumpen. 

 

4.3.3. Arbetsdomstolens bedömning 
 

Arbetsdomstolen konstaterade att motsättningar mellan parterna förelåg och att det fanns ett 

ömsesidigt missförtroende gentemot varandra. Likaså konstaterades att motsättningarna 

mellan S.C. och en av ägarna var djupgående. Vad gäller huruvida de båda anställda brutit 

mot arbetsgivarens instruktioner fann Arbetsdomstolen att det inte var styrkt att S.C. brutit 
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mot några instruktioner när han tog med sig sin hund till arbetet. Att L.B., med avsikt att 

skada bolaget, valt ut nycklar till de sämsta rummen vid hälso- och miljöskyddsmyndigheten, 

ansåg Arbetsdomstolen inte heller vara styrkt i målet. Däremot sade Arbetsdomstolen att S.C. 

och L.B. bröt mot förhållningsreglerna då de stämplade varandras tidkort, vägrade följa 

instruktioner samt när S.C. sov under arbetstid. Arbetsdomstolen sade att även om de enskilda 

handlingarna i sig inte ansågs vara särskilt allvarliga, vittnade de dock tillsammans om 

bristande respekt hos arbetstagarna gentemot arbetsgivaren. 

 

Vad gäller en arbetstagares rätt att anmäla arbetsgivaren till myndigheter, i detta fall på grund 

av eventuellt brott mot utskänkningstillstånd, gjorde Arbetsdomstolen följande bedömning. 

Det finns egentligen inget större hinder för en arbetstagare att hos en myndighet rapportera 

om missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet. Arbetsdomstolen hänvisade till Svetsmålet 

och sade att ju allvarligare problemen på arbetsplatsen är, desto större frihet anses 

arbetstagaren ha att handla obunden av dennes lojalitetsplikt. Alla omständigheter beror dock 

på det enskilda fallet. Vid bedömningen måste hänsyn tas till huruvida arbetstagaren försökt 

påtala missförhållandena inför arbetsgivaren och på så sätt rätta till problemet. Arbetstagaren 

bör, enligt Arbetsdomstolen, kontakta arbetsgivaren innan en anmälan görs till en myndighet. 

Förfarandet är extra viktigt om arbetsgivaren är beroende av tillstånd från myndigheten i fråga 

och att detta tillstånd påverkar hela verksamheten, inklusive personalen. Redan själva 

anmälan, utan att det senare leder till åtgärder, kan innebära skada för arbetsgivaren. Om 

bristande hänsyn och lojalitet gentemot arbetsgivaren ska anses föreligga måste arbetstagaren 

ha lämnat oriktiga uppgifter till myndigheten i fråga. Det måste även beaktas huruvida 

arbetstagaren försökt kontakta arbetsgivaren och påpekat missförhållandena eller på något 

annats sätt försökt förhindra att oriktiga uppgifter anmäls till myndigheten. 

 

Enligt Arbetsdomstolen hade varken S.C. eller L.B. uppfyllt kravet på att underrätta 

bolagsledningen angående missförhållandena på ett försvarligt sätt. De försökte inte heller 

rådgöra med några andra anställda på hotellet, vilket enligt Arbetsdomstolen skulle ha varit 

naturligt om de värnade om arbetsplatsen och de anställda vilket de utgav sig för att göra. 

Arbetsdomstolen fann ingen skälig grund för de allvarliga angreppen mot bolaget och 

bolagsledningen. Arbetstagarna måste ha insett att deras agerande medförde risk för onödig 

skada för bolaget och bolagsledningen. Arbetsdomstolen fann heller inga skäl för att S.C. och 

L.B. kunde ha ansetts handla i oförstånd. Arbetsdomstolen sade att de båda anställda med 

avsikt velat skapa svårigheter för bolaget och bolagsledningen efter att de varslades om 
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uppsägning. De hade med andra ord avsikt att motarbeta arbetsgivaren, vilket 

Arbetsdomstolen ansåg vara åsidosättande av lojalitetsplikten. Arbetsdomstolen kom därmed 

fram till bedömningen att S.C. och L.B. visat en så allvarlig illojalitet och misstro gentemot 

Ny Stadt i Karlshamn AB och dess ledning i samband med anmälan till länsstyrelsen och de 

tidigare samarbetsproblemen, att uppsägningarna ansågs vara berättigade och grundats på 

sakliga skäl. 

 

4.3.4. Slutsatser 
 

Nya principer i målet 

● Utgångspunkten vid bedömningen av om arbetstagaren handlat illojalt eller inte är att 

arbetstagaren har rätt att anmäla missförhållanden hos arbetsgivaren till behörig 

myndighet.  

● Allvarliga missförhållanden kan rättfärdiga en arbetstagares avsteg från 

lojalitetsplikten. 

● Arbetstagaren måste, innan anmälan görs, ha gjort seriösa försök att förmå 

arbetsgivaren att avhjälpa problemen på arbetsplatsen. Dessa ska ha skett genom 

direkt kontakt med arbetsgivaren. 

● Oriktiga uppgifter som lämnas till myndigheten i anmälan utgör grund för illojalitet. 

● Syftet och bakgrunden med arbetstagarens handlande är avgörande vid bedömningen. 

● Åsidosättande av arbetsgivarens instruktioner kan, trots att de i och för sig inte är 

allvarliga, tillsammans tyda på bristande respekt för arbetsgivaren och understryka 

samarbetssvårigheter. 

● Bedömningen om kritikrätten överskridits beror på omständigheterna i det enskilda 

fallet. 
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4.4. Den missnöjde hovmästardomen  

4.4.1. Målet i korthet 
 

Parterna i målet82 var Förvaltningsaktiebolaget Tegelbacken i Stockholm83 mot B.C. I 

tingsrätten yrkade B.C. skadestånd på grund av att uppsägningen av honom inte hade saklig 

grund enligt LAS 7§. Bolaget bestred yrkandet och ansåg att uppsägningen hade saklig grund 

med anledning av B.C:s illojala handlande. Tingsrätten fann att det i målet inte förelåg saklig 

grund som kunnat rättfärdiga uppsägning av B.C. Målet överklagades till Arbetsdomstolen, 

som fann att det funnits saklig grund för uppsägningen av B.C. och upphävde därmed 

tingsrättens dom. 

 

4.4.2. Sakomständigheter 
 

B.C. var anställd av bolaget som hovmästare på Hotell Sheraton i Stockholm, som ägdes av 

bolaget. Bolaget sade upp B.C. på grund av personliga skäl, eftersom det ansåg att han, både 

under och efter anställningstiden, kunde anklagas för följande handlingar. Han hade, enligt 

bolaget, brutit mot reglerna om hur personalen skulle stämpla in sina tidkort och spridit en 

bok med allvarligt kränkande innehåll gentemot bolaget. Bolaget ansåg att B.C:s handlingar 

varit ägnade att skada bolaget. B.C. anklagades även för att olovligt ha uteblivit från 

arbetsplatsen. Han ska även ha lämnat ett brev till personalchefen med hotelser om att gå ut i 

pressen med informationen han besatt. Brevet innehöll även nedsättande och kränkande 

omdömen om personalchefen. Några månader efter hotelsen meddelade B.C. att han vägrade 

infinna sig på arbetsplatsen, vilket bolaget åberopade som arbetsvägran. 

 

Enligt bolaget hade B.C. efter uppsägningen, men under uppsägningstiden på sex månader, 

utfört följande illojala handlingar gentemot sin arbetsgivare. Han medverkade till att författa 

ett brev med kritik om personalpolitiken på arbetsplatsen och skickade det till personalchefen 

samt en facklig ombudsman. Bolaget påstod även att B.C. tillsammans med en tidigare 

kollega satte upp handskrivna affischer på och runt omkring hotellet med information om att 

det förekommit narkotikahandel och prostitution på hotellet, vilket bolaget bestred. B.C. 

uttalade sig även i pressen där han enligt bolaget spred falska, negativa uppgifter om bolagets 

personalpolitik. Han bevittnade, och bekräftade därmed, uppgifterna i en artikel som 

publicerades i Expressen angående att anställda på bolaget blivit trakasserade av bolagets 
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 AD 67/1988. 
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 Hädanefter benämns Förvaltningsaktiebolaget Tegelbacken i Stockholm, bolaget. 
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ledning. B.C. stängdes av från arbetet på grund av ovan nämnda händelser men fortsatte enligt 

bolaget sitt illojala handlande under den resterande tiden av uppsägningstiden. B.C. gjorde 

under tiden efter uppsägningen två anmälningar till länsstyrelsen där han bland annat påstod 

att organiserad brottslighet och skattefiffel föregick i hotellets lokaler. I den andra anmälan 

påstod han att olovlig spritutskänkning gjordes av hotellet. Han ifrågasatte även hotellets 

utskänkningstillstånd hos socialborgarrådet och skickade ett brev till bolagets ägare Folksam, 

där han lämnade oriktiga uppgifter om bolagets personalpolitik. Bolaget underströk att dess 

verksamhet bedrevs inom en bransch där ett negativt rykte kunde orsaka stor skada. 

 

B.C. bestred samtliga anklagelser om klandervärt beteende. Han vitsordade att han hade 

förmedlat boken, men att det inte utgjorde klandervärt beteende. B.C. sade även att han hade 

en grundlagsskyddad rättighet att vända sig till media.  

 

4.4.3. Tingsrättens bedömning 
 

Tingsrätten lade ingen vikt vid omständigheterna som inträffade efter uppsägningen och 

gjorde därför följande bedömning. Tingsrätten fann det inte styrkt att B.C. gjort sig skyldig till 

arbetsvägran. Vad gäller B.C:s ordval i brevet till personalchefen, var detta ett uttryck för 

B.C:s ilska och besvikelse och gav inte uttryck för något hot mot denne. Enligt tingsrätten var 

de upplysningar som B.C. lämnade till media, sådana upplysningar som innefattades av de 

grundlagsskyddade rättigheterna. Övriga omständigheter som åberopats av bolaget hade 

inträffat mer än en månad innan underrättelsen av uppsägningen och kunde därför inte ensamt 

ligga till grund för uppsägningen. Dessutom utgjorde inte de övriga omständigheterna, varken 

var för sig eller tillsammans, sakliga grunder för uppsägning. Tingsrätten fann således att det 

inte förelåg saklig grund för uppsägning av B.C. 

 

4.4.4. Arbetsdomstolens bedömning 
 

Arbetsdomstolen bestämde att hänsyn även skulle tas till de omständigheter som uppkommit 

under uppsägningstiden och gjorde sedan en allmän genomgång av lojalitetsplikten enligt 

följande. En arbetstagare har, genom anställningsavtalet, en skyldighet att vara lojal mot sin 

arbetsgivare.84 Ett illojalt uppträdande kan utgöra en grund för uppsägning av 

anställningsavtalet. Visserligen, sade Arbetsdomstolen, har arbetstagaren en förhållandevis 
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 AD 118/1977. 
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långtgående kritikrätt gentemot sin arbetsgivare vilket framkom i Svetsmålet, i enlighet med 

den allmänna yttrandefriheten, men kritiken får inte övergå till att utgöra hot mot 

arbetsgivaren. Arbetsdomstolen sade att kritikrättens begränsning ska utredas i varje enskilt 

fall. Arbetsdomstolen tog sedan upp diskussionen om huruvida en arbetstagare har rätt att 

vända sig till utomstående, exempelvis en myndighet, för att underrätta denna om 

missförhållanden på arbetsplatsen. Arbetsdomstolen sade att det inte fanns något större hinder 

för arbetstagaren att anmäla en arbetsgivare till en behörig myndighet och hänvisade till 

Hotelldomen. I Den missnöjde hovmästardomen underströks dock att en sådan anmälan kan 

innebära att arbetstagaren åsidosätter sin lojalitetsplikt och förhindrar en fortsatt anställning 

hos arbetsgivaren. Bedömningen för om lojalitetsplikten överträtts måste således även här ske 

utifrån det enskilda fallet. Stor vikt bör läggas på om arbetstagaren försökt få direktkontakt 

med arbetsgivaren för att påtala missförhållanden, vilket syfte arbetstagaren hade med 

anmälningen liksom det faktiska underlaget för anmälningen. 

 

För B.C:s del blev bedömningen som följer. Arbetsdomstolen hade inte fått en bild av 

bakgrunden till handlandet och ansåg därför att B.C:s påstående om missförhållandena på 

hotellet inte var styrkta. Arbetsdomstolen fann det inte heller styrkt att B.C. försökt nå 

arbetsgivaren för att påtala, och på den vägen lösa, missförhållandena på arbetsplatsen. 

Arbetsdomstolen såg därför allvarligt på flera av de enskilda händelserna. Genom att förmedla 

boken på arbetsplatsen hade B.C. ställt sig bakom innehållet som var ägnat att skada bolaget 

och personer i ledningen. Brevet till personalchefen var ett personligt angrepp mot denne och 

innehållet kunde inte försvaras av att B.C. varit besviken på arbetsgivaren när han skrev 

brevet. Innehållet i de texter som spreds till tidningar och myndigheter, var ett hårt angrepp 

mot bolagets personalpolitik och mot anställda i bolaget som stod på bolagsledningens sida. 

Uppgifterna var således ägnade att skapa misstämning och motsättningar inom personalen. 

 

Arbetsdomstolen ansåg att anmälningarna till länsstyrelsen och socialborgarrådet samt brevet 

till Folksam utgjort ett oförsvarligt handlande från B.C:s sida. Innehållet i texterna var rena 

anklagelser och hade inte syftet att försöka avhjälpa problemen på arbetsplatsen. 

Handlingarna innehöll dessutom kränkande omdömen om bolagsledningen och gavs en 

spridning som inte ansågs motiverad i förhållandet till syftet med dem. B.C:s handlande 

ansågs således inte vara godtagbart i ett anställningsförhållande. B.C hade på eget bevåg 

försatt sig själv i en direkt konfrontationsställning gentemot arbetsledningen. Bolaget hade på 

grund av B.C:s handlingar försatts i ett läge där de inte kunde förväntas behålla honom som 
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anställd. B.C:s syfte var att allvarligt skada bolagets verksamhet och Arbetsdomstolen hade 

inte funnit något stöd för detta handlande. Arbetsdomstolen sade därför att saklig grund för 

uppsägning av B.C. hade förelegat. 

 

4.4.5. Slutsatser 
 

Följande principer är hämtade från Svetsmålet 

● En arbetstagare har en i princip långtgående kritikrätt. 

● Hot omfattas inte av kritikrätten. 

Följande principer är hämtade från Hotelldomen 

● En arbetstagare får anmäla arbetsgivaren till behörig myndighet. 

● Direkt kontakt med arbetsgivaren krävs innan anmälan görs. 

● Syftet med anmälan är viktigt vid bedömningen. 

● Underlaget för anmälan och sanningshalten i anklagelserna är viktigt vid 

bedömningen. 

Nya principer i målet 

● Spridningen av kritiken måste vara rimlig i förhållande till nyttan med uttalandena. 

● Det är den sammanvägda bedömningen av det enskilda fallets omständigheter som ska 

avgöra om det finns saklig grund för uppsägning eller avskedande. Denna princip 

utvecklar principen i Hotelldomen. 

 

4.5. Tidningsförlagsmålet  

4.5.1. Målet i korthet 
 

Parterna i målet85 var Svenska Journalistförbundet86 mot Jugoslaviska Riksförbundet87. 

Journalistförbundet yrkade på skadestånd och att Arbetsdomstolen skulle ogiltigförklara 

uppsägningen av en tidigare anställd på Jugoslaviska Bladet, som ägdes av riksförbundet. 

Journalistförbundet hävdade att uppsägningen inte haft saklig grund med anledning av LAS 

7§. Riksförbundet bestred yrkandena och sade att det funnits saklig grund för uppsägningen. 

Arbetsdomstolen avslog yrkandena om ogiltigförklaring av uppsägningen. 
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 AD 129/1989. 
86

 Hädanefter benämns Svenska Journalistförbundet, journalistförbundet. 
87

 Hädanefter benämns Jugoslaviska Riksförbundet, riksförbundet. 
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4.5.2. Sakomständigheter 
 

D.L., medlem i journalistförbundet, anställdes som redaktör för Jugoslaviska Bladet där 

riksförbundet var ansvarig utgivare. Under anställningen tilldelades D.L. två skriftliga 

varningar av arbetsgivaren. Den första varningen föregicks enligt arbetsgivaren av åtskilliga 

samarbetsproblem med tidningens chefredaktör och styrelseordföranden. D.L. skulle då ha 

uttryckt sig förolämpande och nedsättande mot chefredaktören samt hotat och förolämpat 

styrelseordföranden. Under samma tidsperiod ska den anställde ha uppträtt olämpligt mot en 

läsare som uttryckt kritik mot tidningsinnehållet. Som grund för den andra varningen låg 

påståenden om att den anställde förvägrat den ansvarige utgivaren att granska 

tidningsmaterialet. D.L. bestred, genom journalistförbundet, grunderna för varningarna. Enligt 

D.L. hade han inte uppträtt kränkande, varken mot chefredaktören eller mot 

styrelseordföranden. Han hade endast utövat sin kritikrätt. Han hade inte heller uppträtt 

olämpligt gentemot den kritiserande läsaren.  

 

Styrelsen beslutade att stänga av den anställde från sitt arbete. Efter en tid beslutade 

riksförbundet att säga upp D.L. på grund av personliga skäl. Som skäl för uppsägningen, 

förutom nämnda samarbetssvårigheter, uppgavs följande. D.L. spred och distribuerade ännu 

inte granskat tidningsmaterial, utan att han fått tillstånd till det av riksförbundet. I 

tidningsmaterialet fanns en artikel skriven av den anställde som gick till angrepp mot 

tidningsledningen. D.L. hade även uttryckt sig kränkande i både radio och TV gentemot 

chefredaktören, styrelseordföranden och styrelsen övriga medlemmar. D.L. medgav att han 

skrivit artikeln ifråga men att han inte var ansvarig för den olovliga spridningen och 

distribueringen. 

 

4.5.3. Arbetsdomstolens bedömning 
 

Arbetsdomstolen fann det bevisat att D.L. ”i hårda och kränkande ordalag uttalat sig till eller 

om chefredaktören, den ansvarige utgivaren och riksförbundets styrelsemedlemmar”88. 

Arbetsdomstolen påpekade att det finns en långtgående kritikrätt i ett arbetsförhållande, för så 

väl arbetsgivare som arbetstagare,89 men att denna kritikrätt är begränsad. Arbetsdomstolen 

fann att den anställdes uttalanden i detta fall var ”så hårda och kränkande att de normalt inte 

                                                      
88

 Tidningsförlagsmålet s 6. 
89

 Svetsmålet. 
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ska behöva tålas i ett anställningsförhållande”90. Arbetsdomstolen ansåg att övriga 

omständigheter som journalistförbundet gjort gällande för att ogiltigförklara uppsägningen 

saknade betydelse på grund av ovan nämnda omständigheter. Arbetsdomstolen framhöll dock 

att det funnits andra omständigheter som måste beaktas för att kunna utreda om saklig grund 

för uppsägning förelegat. När D.L. anställdes fanns det många faktorer som tydde på att 

motsättningar skulle uppstå mellan den nyligen anställde och den dåvarande chefredaktören, 

eftersom denne kritiserats av D.L. för sitt arbete redan innan nyanställningen. 

Arbetsdomstolen sade att arbetsgivaren var ansvarig för att situationen blev som den blev. 

Arbetsgivaren hade dock varit tvungen att, på grund av situationen, antingen avlägsna den 

anställde eller avlägsna chefredaktören och ansvarige utgivaren. Arbetsdomstolen beslutade 

därför att riksförbundets uppsägning av D.L. varit sakligt grundad och ogillade därmed 

journalistförbundets talan. 

 

4.5.4. Slutsatser 
 

Följande principer är hämtade från Svetsmålet 

● En arbetstagare har en i princip långtgående kritikrätt. 

Nya principer i målet 

● Hårda och kränkande ord kan enskilt utgöra saklig grund för uppsägning av 

arbetstagaren. 

● En bedömning av bakgrunden till situationen vid uppsägningen måste göras vid den 

samlade bedömningen. Denna princip utvecklar principen i Hotelldomen och Den 

missnöjde hovmästardomen.  
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 Tidningsförlagsmålet s 7. 
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4.6. Värö Bruk-domen  

4.6.1. Målet i korthet 
 

Parterna i målet91 var Svenska Pappersindustriarbetareförbundet92 och Sveriges 

Skogsindustriförbund93 och Södra Cell Aktiebolag94. Pappers yrkade att uppsägning av K-

E.K., medlem i Pappers, var ogiltig eftersom saklig grund saknades enligt LAS 7§. Pappers 

kritiserade även Arbetsdomstolens praxis i framförallt Hotelldomen och ansåg att praxis borde 

ändras i och med detta mål, med hänsyn till ILO-konvention nr 158. Arbetsgivarparterna 

bestred käromålet. Arbetsdomstolen fann att det inte förelåg saklig grund för uppsägning.  

 

4.6.2. Sakomständigheter 
 

Bolaget, som äger Värö Bruk där K-E.K. jobbade som driftoperatör, ansåg att K-E.K. varit 

illojal mot bolaget genom flera olika åtgärder denne hade vidtagit under sin anställning. Han 

hade enligt bolaget brutit mot både sin tystnadsplikt och lojalitetsplikt i förhållande till sin 

arbetsgivare. De nämnda åtgärderna utgjordes av kritik mot bolagets information om 

beredskapen vid en kärnkraftsolycka hos ett närliggande kärnkraftverk, publicering av 

företagsinterna uppgifter samt anklagelser om att bolaget överskred gränsvärden för vissa 

kemikalier. Publiceringar skedde i lokal media och uttalanden gjordes i bland annat 

kommunfullmäktige. Bolagets huvudsakliga skäl för uppsägningen var dock på grund av i 

vilken egenskap K-E.K hade handlat samt hur denne hade handlat vid ovan nämnda åtgärder. 

 

4.6.3. Arbetsdomstolens bedömning 
 

Arbetsdomstolen utgick från att det inte fanns någon reglerad tystnadsplikt mellan bolaget och 

K-E.K., utöver den som normalt finns i ett anställningsavtal. Trots detta fanns det fortfarande 

begränsningar i kritikrätten enligt Arbetsdomstolen. I brevet som K-E.K. skickade fanns kritik 

mot såväl bolaget som länsstyrelsen. Arbetsdomstolen började med att redogöra för rättsläget 

angående lojalitetsplikten ur ett generellt perspektiv, vilket följdes av en beskrivning av 

kritikrätten. Den kom fram till följande. För att bedöma huruvida en arbetstagare skulle ha 

handlat illojalt, måste utgångspunkten vara att arbetstagaren inte får åsamka arbetsgivaren 

skada. Anställningsavtalet har en mer omfattande lojalitetsplikt än vad ett vanligt avtal har. 
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 Hädanefter benämns Svenska Pappersindustriarbetareförbundet, Pappers. 
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 Hädanefter benämns Sveriges Skogsindustriförbund, SSIF. 
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 Hädanefter benämns Södra Cell Aktiebolag, bolaget. 
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Det förklaras av att anställningsavtalet utgör en personlig relation mellan parterna och skapar 

därmed större förpliktelser. Arbetsdomstolen sade att LAS inte ger vägledning i dessa frågor 

och att domstolen därmed måste förlita sig på förarbeten, tidigare praxis och doktrin. I ett 

förarbete95 till LAS framgår dock att lagstiftaren inte anser att en speciell reglering kring 

arbetstagarens skydd mot bland annat angrepp på grund av dennes offentliga uppdrag 

behövdes, eftersom sådana grundläggande rättigheter finns stadgade i grundlag. Om en 

arbetsgivare angav sådant motiv som skäl till uppsägning, kunde den inte utgöra saklig grund. 

 

I anförandet om kritikrätten inledde Arbetsdomstolen med att återberätta vissa delar ur 

Hotelldomen och Svetsmålet. Utgångspunkten i bedömningen ska vara att en arbetstagare har 

rätt att till myndighet anmäla arbetsgivaren, om det finns missförhållanden på arbetsplatsen, 

även om denna princip strider mot lojalitetsprincipen. De sammanvägda omständigheterna i 

fallet ska avgöra om kritikrätten överskridits. En förutsättning för att anmälan får ske, är att 

arbetstagaren ska ha gjort seriösa försök att få arbetsgivaren att ändra verksamheten, eller 

hanteringen av denna, så att problemet kan avhjälpas. Detta måste ske genom direkt kontakt 

med arbetsgivaren. Denna förutsättning för anmälan är desto viktigare om arbetsgivaren är 

beroende av tillstånd eller dylikt från den myndighet som anmälan gjorts till. 

 

Vidare berörde Arbetsdomstolen ILO:s konvention nr 158 artikel 4 och 5. Artiklarna 

behandlar saklig grund för uppsägning96 och är enligt en proposition97 uppfyllda genom LAS 

7§. Arbetsdomstolen sade dock att konventionen inte godkänner uppsägning på grund av att 

arbetstagaren anmält arbetsgivaren till myndighet. Med beaktande av ILO:s avsikter, enligt 

Arbetsdomstolens bedömning, kan dock inte syftet ha varit att arbetstagaren ska kunna 

anmäla arbetsgivaren helt utan grund för anmälningen. Arbetsdomstolen tolkade att syftet 

med konventionens artiklar var att ge arbetstagaren en chans att förmå arbetsplatsen och/eller 

arbetsgivaren att förbättras. 

 

Arbetsdomstolen uttalade även att anställningsavtalet inte ger ett generellt förbud för 

arbetstagaren att delta i debatter i media med ett allmänintresse. Arbetstagaren måste kunna 

framföra åsikter som strider mot arbetsgivarens. Om ett sådant läge uppstår, bör 

arbetsgivaren, för att minimera skadan för arbetsplatsen, själv delta i debatten och bestrida 
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 SOU 1973:7 s 149f. 
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 Se avsnitt 2.2.1. 
97

 Prop. 1982/83:124. 
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eller förklara arbetstagarens kritik eller påståenden. Arbetsdomstolen ansåg ändå att 

begränsningar måste göras för vad arbetstagaren får säga i en sådan debatt. Brott mot 

tystnadsplikt, inlägg som endast var till för att skada arbetsgivaren samt inlägg som i sig var 

oriktiga, och dessutom allvarliga, ansåg Arbetsdomstolen fortfarande inte vara tillåtet. 

 

Vid bedömningen av om K-E.K. hade överskridit sin kritikrätt sades att han visserligen hade 

riktat allvarlig kritik mot bolaget, men att han också under flera års tid försökt få bolaget att 

förbättra sig i frågorna. I debatten som K-E.K. deltagit i ansåg Arbetsdomstolen att det rörde 

sig om en sådan debatt som var undantagen för inskränkning i kritikrätten. Utredningen i 

målet gav inte klarhet i huruvida K-E.K. hade fog för sina anklagelser eller inte, men 

Arbetsdomstolen fann ändå att han inte hade överskridit kritikrätten i det fallet. K-E.K. 

försökte inte personligen ta upp problemet med bolaget och Arbetsdomstolen ansåg, på grund 

av att K-E.K:s fackförbund drivit frågan i bolaget, att det var opåkallat att kräva att även K-

E.K. skulle prata med arbetsgivaren. Angående ett debattinlägg i en tidning, med klart 

överdrivna anklagelser från K-E.K:s sida, ansåg Arbetsdomstolen att det trots oriktigheten i 

artikeln inte utgjorde saklig grund för uppsägning eftersom frågan var av allmänintresse. 

Utredningen gav inte heller i denna del misstanke om att K-E.K:s handlande hade syftet att 

skada bolaget. 

 

Arbetsdomstolen konstaterade även att det vid bedömningen av om uppsägning har saklig 

grund, ska fokus ligga på arbetstagarens lämplighet för vidare anställning med anledning av 

det som framkommit i utredningen och mindre vikt ska läggas vid arbetstagarens faktiska 

handlande. Arbetsdomstolen fastslog att det inte förelåg saklig grund för uppsägningen. 

  

4.6.4. Slutsatser 
 

Följande principer är hämtade från Hotelldomen 

● En arbetstagare får anmäla arbetsgivaren till behörig myndighet. 

● Direkt kontakt med arbetsgivaren krävs innan anmälan görs. 

Följande principer är hämtade från Den missnöjde hovmästardomen 

● Slutlig bedömning ska göras av alla faktorer gemensamt.  

Nya principer i målet 

● Utgångspunkten vid bedömning om arbetstagaren överskridit sin kritikrätt är om 

arbetsgivaren har åsamkats skada.  
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● Anställningsavtalet ger en mer omfattande lojalitetsplikt än ett vanligt avtal. 

● Försöken att tala med arbetsgivaren innan en anmälan utgör en viktigare grund om 

arbetsgivaren är beroende av tillstånd från myndigheter för att fortsätta bedriva sin 

verksamhet. 

● Arbetstagaren har rätt att framföra åsikter som strider som mot arbetsgivarens, om 

dessa är intressanta för allmänheten och om arbetsgivaren ges möjlighet att delta i 

debatten och ge sin syn på kritiken. 

● Arbetstagaren får dock inte framföra sådana åsikter som är osanna och/eller kränkande 

för arbetsgivaren. Arbetstagaren får inte heller bryta mot tystnadsplikten i en sådan 

debatt. Inlägg med syftet att skada arbetsgivaren och som dessutom inte är riktiga, får 

inte heller framföras av arbetstagaren. 

● ILO-konventionen nr 158 ska, enligt Arbetsdomstolen, tolkas så att arbetstagaren inte 

får rikta osanna anklagelser i en anmälan till myndighet.  

● Vid bedömningen om arbetstagaren har överskridit kritikrätten ska arbetstagarens 

lämplighet för fortsatt anställning ha en större betydelse för avgörandet, än vad 

arbetstagaren faktiskt har gjort. Det faktum att arbetstagaren försökt samarbeta med 

arbetsgivaren, är avgörande för om arbetstagaren ska få fortsatt anställning. Denna 

princip kompletterar principen i Hotelldomen, som rör det omvända fallet, nämligen 

att en arbetstagare har varit samarbetsovillig. 

 

4.7. Ambulansförarmålet  

4.7.1. Målet i korthet 
 

Parterna i målet98 var Svenska Kommunalarbetareförbundet99 och Samariten Ambulans 

Aktiebolag100. SKAF yrkade i huvudsak att en av bolaget utförd uppsägning av tre av SKAF:s 

medlemmar inte hade saklig grund enligt LAS 7§ och därför skulle ogiltigförklaras. SKAF 

anförde också att medlemmarna endast hade nyttjat sina grundlagsskyddade fri- och 

rättigheter i ILO-konventionen och Europakonventionen. Bolaget bestred käromålet. 

Arbetsdomstolen fann att saklig grund för uppsägning inte förelåg. 
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 AD 57/1997.  
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 Hädanefter benämns Svenska Kommunalarbetareförbundet, SKAF. 
100

 Hädanefter benämns Samariten Ambulans Aktiebolag, bolaget. 
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4.7.2. Sakomständigheter 
 

SKAF:s medlemmar S.T., D.T. och P.W. blev uppsagda efter att de kritiserat sin arbetsgivare 

bolaget. De hade uppfört en cirka fem sidor lång sammanställning av olika mer eller mindre 

allvarliga händelser, olyckor och fel i bland annat material på deras arbetsplats. Denna 

redogörelse lämnades av S.T. till Centrala avdelningen för Ambulanssjukvård och 

Katastrofmedicinsk planering101 och tidsskriften Kommunalarbetaren. CAK var den 

myndighet som övervakade ambulansverksamheten i länet. Medlemmarna utförde intervjuer i 

samband med inlämningen i tidningar och TV, där de riktade allvarlig kritik mot bolaget och 

dess ledning. Bolaget ansåg att det lidit skada på grund av arbetstagarnas åtgärder genom en 

rent ekonomisk förlust, förlust av sitt goda renommé samt minskat förtroende från 

allmänheten till bolagets verksamhet. 

 

4.7.3. Arbetsdomstolens bedömning 
 

Arbetsdomstolen valde att först utreda vad som tidigare fastställts i praxis och doktrin 

angående kritikrätten för en arbetstagare, för att sedan undersöka huruvida gränsen för denna 

skulle ändras. Arbetsdomstolen berörde främst vad som sagts angående lojalitetsplikten och 

kritikrätten i Hotelldomen och Värö Bruk-domen. Arbetsdomstolen underkände ILO-

konventionen som argument för att uppsägningen skulle gå åter, på grund av skäl i Värö 

Bruk-domen. I Värö Bruk-domen sade Arbetsdomstolen att konventionens syfte inte var att en 

arbetstagare skulle kunna anmäla sin arbetsgivare om arbetstagaren medvetet framförde 

ogrundade anklagelser gentemot arbetsgivaren. Europakonventionen underkändes som 

åberopad grund med anledning av att lydelsen avser en offentlig arbetsgivare, inte en privat 

som detta mål handlade om. 

 

Arbetsdomstolen sade att arbetstagaren som huvudregel har ”en i princip långtgående 

kritikrätt”102 och en anmälan till behörig myndighet om missförhållanden på arbetsplatsen kan 

ske i konflikt med arbetstagarens lojalitetsplikt. Vid bedömningen av om arbetstagaren brutit 

mot lojalitetsplikten poängterade Arbetsdomstolen att stor vikt skulle läggas vid om 

arbetstagaren i förväg hade påtalat problemet hos arbetsgivaren på ett adekvat sätt och om 

arbetsgivaren haft skäl för anklagelserna. Arbetstagarens syfte med handlingen har också haft 

vikt för bedömningen, men Arbetsdomstolen konstaterade att det som slutligen avgör om 
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arbetstagaren handlat i strid med lojalitetsplikten är det enskilda fallets omständigheter. Vid 

frågan om uppsägningen i förevarande fall gjordes på saklig grund framhöll Arbetsdomstolen 

först att medlemmarna inte kan dömas kollektivt för handlingarna. Domstolen fann att 

uppgifterna i sammanställningen som upprättats av medlemmarna var trovärdiga. Den kom 

även fram till att medlemmarna hade fog för sin kritik. Arbetsdomstolen sade att allmänheten 

hade ett intresse av att bolagets verksamhet var tillförlitlig och fann därvid att det fanns 

ytterligare skäl som stärkte medlemmarnas agerande. Vidare framgick det av utredningen att 

medlemmarna försökt förmå bolaget att se missförhållandena i arbetsmiljön vid ett flertal 

tillfällen och domstolen ansåg dessa åtgärder var tillräckliga försök att påtala problemen innan 

anmälningen. Arbetsdomstolen noterade dock att det kunde ställas ytterligare krav på 

medlemmarna att uppmärksamma arbetsgivaren om problemen, att mer enträget övertala 

arbetsgivaren att uttala sig i samband med intervjuer och liknande utspel från medlemmarnas 

sida, men att det i förevarande fall ändå ansågs tillräckligt med vad som redan hade gjorts. 

Utredningen gav inte anledning att misstänka att medlemmarnas syfte med anmälan skulle 

varit att skada bolaget. På grund av dessa skäl fann Arbetsdomstolen att det inte fanns saklig 

grund för uppsägning av de anställda på grund av anmälan till CAK. Arbetsdomstolen biföll 

SKAF:s talan och ogiltigförklarade uppsägningarna av de tre medlemmarna. 

 

4.7.4. Övrigt 
 

Arbetsdomstolen uttalade dock att saklig grund för uppsägning kunde förelegat för S.T. på 

grund av hennes uttalanden efter uppsägningen. Dessa kunde ha försvårat samarbetet mellan 

S.T. och bolaget till den grad att det inte längre var rimligt att de skulle fortsätta samarbeta. 

Arbetsdomstolen ansåg dock att skulden var både S.T:s och bolagets och att uppsägningen 

därför fortfarande var ogiltig.   

  

4.7.5. Slutsatser 
 

Följande principer är hämtade från Hotelldomen 

● Sanningshalten i anmälan är viktigt vid bedömningen. 

● Syftet med anmälan är viktigt vid bedömningen. 

● Enskilda fallets omständigheter avgör utgången. 

Nya principer i målet 

● Arbetstagarens försök att påtala missförhållandena till arbetsgivaren ska ha stor 

betydelse för utgången i fallet. Det ställs stora krav på arbetstagarens aktivitet i denna 
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del. Arbetstagaren ska vid upprepade tillfällen försöka förmå arbetsgivaren att 

avhjälpa problemen på arbetsplatsen. Denna princip utvecklar principen i 

Hotelldomen. 

● Allmänhetens intresse om att bolagets verksamhet sköts på ett bra sätt kan göra 

arbetstagarnas kritiska agerande berättigat.  

● Saklig grund kan föreligga om arbetstagaren försvårat samarbetet mellan parterna så 

mycket att det inte är rimligt att arbetsgivaren ska ta tillbaka sin uppsägning/sitt 

avsked. Denna princip utvecklar principerna i Hotelldomen och Värö Bruk-domen.  

● Om samarbetsproblemen orsakats av både arbetstagaren och arbetsgivaren, blir 

“skulden” arbetsgivarens och uppsägningen blir ogiltig. Omplaceringsskyldighet kan 

komma i fråga om det är möjligt. 

 

4.8. Hälsovårdsinspektörsfallet  

4.8.1. Målet i korthet 
 

Parterna i målet103 var Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund104 och Stockholms stad105. 

SKTF yrkade i huvudsak att Arbetsdomstolen skulle förklara avskedandet av SKTF:s medlem 

L.K. ogiltigt eftersom de ansåg att det stred mot LAS 7§, YGL 1:1 och 1:2, RF 2:1, artikel 5 i 

ILO-konvention nr 158 och artikel 10 i Europakonventionen. Staden bestred yrkandena. 

Arbetsdomstolen biföll käromålet och ogiltigförklarade avskedandet av L.K. 

 

4.8.2. Sakomständigheter 
 

SKTF:s medlem L.K. var anställd av staden som hälsovårdsinspektör. Efter en tid med 

samarbetssvårigheter från L.K:s sida, fann staden att den skulle omplacera L.K. 

Förflyttningen resulterade i en konflikt mellan staden och SKTF och förflyttningen godkändes 

senare av Arbetsdomstolen i dom. Efter förflyttningen anmälde L.K. staden till 

åklagarmyndigheten för misstanke om miljöbrott. I anmälan bad L.K. nämnden undersöka om 

staden genomfört hanteringen av miljöskadade hus på ett korrekt sätt och vidare om det i 

handläggningen av dessa miljöskadade hus förekom jävsförhållanden och korruption. Staden 

ansåg att dessa beskyllningar var ogrundade, förutom en felaktig siffra i handläggningen av 

miljöskadade hus som uppkommit på grund av brister i datakommunikationen. Staden sade att 
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 Hädanefter benämns Stockholms stad, staden. 
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L.K., genom att inte ha påtalat detta för staden innan anmälan gjordes, åsidosatt sin 

lojalitetsplikt i förhållande till sin arbetsgivare. Staden ansåg att anmälan var en hämnd från 

L.K:s sida som var ämnad att skada staden. Ett år senare gjorde L.K. ytterligare en anmälan 

av staden, denna gång till arbetsmiljöinspektionen. L.K. angav där att han var utsatt för 

kränkande särbehandling på arbetsplatsen, som bland annat innebar förtal, medvetet sabotage 

av hans arbete samt öppet nedsättande kommentarer och utfrysning från kollegor på 

arbetsplatsen. Han uppgav även att detta skett utan försök från stadens sida att gemensamt 

förbättra situationen. Staden ansåg även i denna fråga att anklagelserna var helt ogrundade. 

 

4.8.3. Arbetsdomstolens bedömning 
 

Frågan var om staden haft saklig grund för avskedandet av L.K. Arbetsdomstolen berörde 

först domskälen i Hotelldomen. Arbetsdomstolen konstaterade att det i och med denna dom 

kan finnas saklig grund för uppsägning om en arbetstagare anmäler sin arbetsgivare till en 

myndighet, utan att arbetstagaren hade skäl för sina anklagelser, och avsikten med anmälan 

var att skada arbetsgivaren. Arbetsdomstolen uppmärksammade dock att Hotelldomen 

berörde förhållandet i en privat anställning. I Hälsovårdsinspektörsfallet rörde det sig om en 

offentlig anställning, nämligen i ett kommunalt förvaltningsorgan, där de grundläggande fri- 

och rättigheterna har en annan betydelse. Arbetsdomstolen konstaterade, att trots stadens 

bestridande om att anställningen upphörde på grund av att L.K. utnyttjade sin yttrandefrihet, 

var det tydligt att anmälningarna var just sådana uttryck som omfattades av yttrandefriheten.  

 

Vid bedömningen av om L.K:s anmälningar föranlett skada för staden, jämförde 

Arbetsdomstolen dessa omständigheter med domen AD 106/1991. Målet gällde en vårdare 

som blivit omplacerad på grund av sina rasistiska åsikter, som han hade uttalat vid bland 

annat ett flertal tidningsintervjuer. I det avgörandet framhöll Arbetsdomstolen att det inte gick 

att dra några generella slutsatser från fallet, förutom att den enskilde arbetstagarens 

grundläggande fri- och rättigheter måste respekteras och att arbetstagaren inte får bestraffas 

på något sätt för att ha utnyttjat sin rätt. Arbetsdomstolen nämnde dock att utfallet kunde bli 

annorlunda om arbetstagaren i fråga innehaft ”en utpräglad förtroendeställning och direkt 

ansvar för myndighetens beslut”106. Vidare hänvisade Arbetsdomstolen till ytterligare ett 

rättsfall AD 76/2000, där Arbetsdomstolen ansåg att samarbetssvårigheterna som uppkom 

efter tvisten var så svårlösta att arbetsgivaren var tvungen att vidta någon slags åtgärd. Det var 
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dock inte tillräckliga skäl för uppsägning, då arbetsgivaren fortfarande hade möjlighet att 

omplacera arbetstagaren.  

 

På grund av det anförda konstaterade Arbetsdomstolen följande. Huvudregeln för offentligt 

anställda är att deras grundlagsfästa fri- och rättigheter inte får inskränkas, trots att 

handlingarna har skadat myndighetens rykte eller allmänhetens förtroende för denna. Trots 

detta får inte en arbetstagare som innehar en särpräglad förtroendeställning, och som 

dessutom har direkt ansvar för myndighets beslut, denna vidsträckta rättighet. Vidare får 

arbetsgivaren vidta åtgärder om allvarliga samarbetsproblem är förhanden, som föranletts av 

sådant utnyttjande av grundlagsskyddad fri- och rättighet. L.K. ansågs ha utnyttjat denna 

rättighet genom sina anmälningar. Hans ställning som hälsovårdsinspektör utgjorde inte en 

sådan förtroendeställning som praxis krävde. Angående frågan om L.K. skadat stadens 

anseende genom ogrundade anklagelser, ansåg Arbetsdomstolen på grund av bevisningen i 

målet att L.K:s anklagelser hade grund. Arbetsdomstolen lade även viss vikt vid att L.K. 

gjorde anmälan såsom kommunmedlem. På grund av dessa skäl fann Arbetsdomstolen att det 

inte fanns saklig grund att skilja L.K. från sin anställning. SKTF:s talan bifölls därmed. 

  

4.8.4. Slutsatser 
 

Följande principer är hämtade från Hotelldomen 

● En arbetstagare får anmäla arbetsgivaren till behörig myndighet. 

Nya principer i målet 

● Huvudregeln för offentligt anställda är att deras rättigheter att uttala sig inte får 

inskränkas, trots att uttalandena och handlingarna kan skada arbetsgivarens rykte eller 

allmänhetens förtroende för densamma. Denna princip jämför principen i 

Hotelldomen, som rör den privatanställdes rätt. 

● En arbetstagare får inte bestraffas på grund av att denne använt sig av grundläggande 

fri- och rättigheter. Dock kan denna rätt inskränkas om arbetstagaren i offentlig 

verksamhet haft ”en utpräglad förtroendeställning och direkt ansvar för myndighetens 

beslut”107. 

●  En arbetsgivare kan få vidta åtgärder, främst omplacering, om det finns 

samarbetssvårigheter som är så svårlösta att ett fortsatt samarbete är omöjligt. Denna 

princip utvecklar bland annat principen i Ambulansförarmålet. 
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4.9. Friidrottsmålet  

4.9.1. Målet i korthet 
 

Parterna i målet108 var L-E.L. i Segeltorp109 mot Korpen Stockholm Motionsidrottsförening110. 

I tingsrätten yrkade L-E.L. i huvudsak att domstolen skulle förklara avskedandet av honom 

ogiltigt med anledning av LAS 7§. Föreningen bestred käromålet. Tingsrätten ogillade 

käromålet. I Arbetsdomstolen yrkade L-E.L. att domstolen skulle bifalla hans talan vid 

tingsrätten. Arbetsdomstolen ogillade käromålet och fastställde att saklig grund förelåg. 

 

4.9.2. Sakomständigheter 
 

L-E.L. arbetade som en av fyra idrottskonsulenter i föreningen och var direkt underställd 

styrelsen, som varit L-E.L:s arbetsledning. I föreningen fanns misstankar om att en kvinna i 

densamma skulle ha förskingrat föreningens medel. Föreningens ordförande och kassör 

konfronterade kvinnan efter att hon blivit misstänkliggjord och polisanmälde även kvinnan 

efter en tid. Efter ett sammanträde med föreningens styrelse informerades föreningens 

personal om den uppkomna situationen. Det var vid detta tillfälle som L-E.L. fick reda på 

omständigheterna. Kort därefter skickade densamme ett mejl ställt till alla korphockeyklubbar 

i Stockholms med omnejd. En kopia av detta mejl skickades även till ordföranden i 

föreningen. Mejlet beskrev L-E.L. vad som hade hänt och han riktade även kritik mot 

föreningens ordförande och kassör om hur de hade agerat i frågan. Efter att detta mejl hade 

skickats ut stängde föreningen av mejlfunktionen i L-E.L:s dator. Några dagar senare 

skickade L-E.L. ett ytterligare mejl, från en kollegas dator, denna gång ställt till 

Riksidrottsförbundets samtliga organisationer samt ett stort antal korpidrottsföreningar runt 

om i landet. Detta mejl skickades som en kopia till Rikskorpens informationschef. Mejlet 

innehöll anklagelser och kritik mot nämnda informationschef. L-E.L. blev kort därefter 

avstängd och senare avskedad från sin position i föreningen. Syftet med att skicka mejlen var, 

enligt L-E.L:s utsaga, att informera medlemmarna om händelsen, eftersom han var övertygad 

om att styrelsen inte skulle sköta ärendet på ett lämpligt sätt. Han hade under en längre tid, 

före incidenten om förskingringen, varit kritisk till kansliets rutiner avseende föreningens 

ekonomi och påtalat detta för ordföranden i föreningen. 
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4.9.3. Tingsrättens bedömning 
 

Tingsrätten fann att föreningen hade brister i sin ekonomiska hantering, men att de båda 

mejlen som skickades av L-E.L. inte kritiserade föreningen på denna punkt. Kritiken riktade 

sig snarare mot hanteringen av förskingringsärendet. Tingsrätten skrev att avgörande vid 

bedömningen om L-E.L. hade rätt att uttala sådan kritik skulle vara på vilket sätt han 

framförde kritiken. Först därefter skulle tingsrätten ta hänsyn till om L-E.L. hade fog för sin 

kritik. Tingsrätten ställde sig dock frågande till vad L-E.L. egentligen hade att rikta kritik mot, 

eftersom hanteringen av förskingringen och polisanmälan av densamma föreföll rimlig. Den 

ansåg vidare att mejlen snarare utgjorde angrepp på enskilda personer, än saklig kritik 

gentemot styrelsen. Denna sorts personangrepp kunde inte omfattas av arbetstagarens 

kritikrätt. Effekten, och skadan, av L-E.L:s mejl fann tingsrätten vara omfattande. Skadan var 

främst i form av ryktesspridning kring händelsen och försämrat anseende för föreningen. På 

grund av de anförda skälen fann tingsrätten att L-E.L. avsevärt överträtt arbetstagarens 

kritikrätt och att saklig grund för avskedet därmed förelåg. 

 

4.9.4. Arbetsdomstolens bedömning 
 

Arbetsdomstolen konstaterade först att L-E.L. inte haft någon högre befattning i föreningen, 

men att han ändå haft en förtroendeställning där. Skälen för den inställningen var främst att 

han hade ett stort eget ansvar inom föreningen och att han svarade direkt inför styrelsen, utan 

mellanchef. Arbetsdomstolen ansåg vidare att L-E.L:s skäl för att skicka de båda mejlen inte 

var trovärdiga, eftersom han minst en vecka tidigare varit medveten om att ärendet 

polisanmälts. Arbetsdomstolen höll med tingsrätten om att de båda mejlen främst var angrepp 

på enskilda personer. Det första mejlet hade, enligt Arbetsdomstolen, en aggressiv och 

kränkande karaktär och det andra mejlet innehöll brottsanklagelser mot kassören och dolda 

hot mot informationschefen. Efter vad som framkommit i målet ansåg Arbetsdomstolen att 

händelserna otvivelaktigt hade skadat föreningens rykte. Domstolen berörde även det av L-

E.L. framförda, att han agerat snabbt med tanke på sakens allvarliga natur. Den sade då att det 

inte har någon betydelse, eftersom det var klarlagt att han kände till att saken polisanmälts. 

Domstolen poängterade sedan att även om L-E.L. inte känt till anmälan, hade det inte ursäktat 

hans beteende. Vidare sade den att det var särskilt allvarligt att L-E.L. hade använt sin 

kollegas dator till att skicka det andra mejlet. På grund av dessa skäl bedömde 
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Arbetsdomstolen att avskedandet av L-E.L. var riktigt och fastställde därmed tingsrättens 

dom. 

 

4.9.5. Slutsatser 
 

Följande principer är hämtade från Svetsmålet 

● Kränkande uttalanden kan utgöra saklig grund för uppsägning. 

● Hot omfattas inte av kritikrätten. 

Följande principer är hämtade från Tidningsförlagsmålet 

● Hur kritiken framförs av arbetstagaren är viktigt vid bedömningen. 

Nya principer i målet 

● Personangrepp omfattas inte av kritikrätten. Denna princip kompletterar bland annat 

principen i Svetsmålet. 

● Hur pass omfattande skadan varit för arbetsgivaren har betydelse vid bedömningen. 

Denna princip utvecklar principen i Värö Bruk-domen. 

● En högre befattning är inte nödvändig, men det krävs ändå att arbetstagaren haft någon 

slags förtroendeställning där det funnits ett stort eget ansvar och att denne inte haft en 

chef över sig och därmed svarade direkt för styrelsen i bolaget. Denna princip 

utvecklar principen i Entex-domen.  

● En arbetstagares syfte med handlingarna måste vara att hjälpa bolaget och det måste 

vara trovärdigt att syftet var sådant. Denna princip utvecklar principen i Hotelldomen. 

 

  



43 

 

TREDJE DELEN 

5. Analys av kritikrätten 

5.1. Historisk utveckling och sammanfattning av Arbetsdomstolens principer 
 

I vårt tidigaste rättsfall, Entex-domen från 1982, har kritikrätten endast summariskt behandlats 

och ett grundläggande kriterium, förtroendekriteriet, för att saklig grund ska anses föreligga 

fastställdes. Förtroendekriteriet är således, enligt vår uppfattning, en viktig grund för om 

saklig grund för uppsägning ens ska komma på tal. I Svetsmålet, från samma år som Entex-

domen, utvecklades gränserna för lojalitetsplikten något och principen i Entex-domen fick en 

tydligare struktur. Även Glavå gör den bedömningen och tycks anse att Svetsmålet är 

principiellt viktig för begreppet kritikrätt.111 Arbetsdomstolen sade i Svetsmålet att kritikrätten 

kan begränsas. Den öppnade även för att andra än de som innehade förtroendeställning kunde 

få inskränkt yttrandefrihet. Arbetsdomstolen sade att arbetstagarens kritikrätt kunde 

inskränkas i synnerhet när arbetstagaren hade en förtroendeställning. Den fastställde även att 

kränkande uttalanden och hot mot arbetsgivaren båda kan utgöra grund för uppsägning. 

Schmidt uttalade i samband med Svetsmålet, att anställningsavtalet får anses medföra så 

kallade biförpliktelser, det vill säga förpliktelser som sträcker sig utanför det som framgår av 

anställningsavtalet.112 Schmidt ansåg även att begreppet kritikrätt är otydligt i praxis.113  

 

Hotelldomen, som kom år 1986, anser vi vara en principiellt viktig dom, där Arbetsdomstolen 

förklarade hur kritikrätten skulle tolkas då arbetsgivaren anmälde missförhållanden på 

arbetsplatsen till en myndighet. Arbetsdomstolen slog fast att en sådan anmälan är berättigad, 

om arbetsgivaren påtalat problemen för arbetsgivaren innan anmälan, om uppgifterna som 

denne anmäler har en hög sanningshalt och om syftet med anmälan var att avhjälpa 

problemen på arbetsplatsen. Schmidt tolkade domskälen så att kritikrätten är begränsad när en 

arbetstagare väljer att vända sig till en myndighet för att för att påtala missförhållanden i 

företaget. Om uppgiften därmed ges publicering, kan det innebära så stor skada för företaget 

att arbetstagarens handlande inte kan rättfärdigas genom ett åberopande av kritikrätten.114 

Arbetsdomstolen påtalade även vikten av att arbetstagaren samarbetar med arbetsgivaren samt 
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att den slutgiltiga bedömningen av om kritikrätten överskridits, avgörs av omständigheterna i 

det enskilda fallet.  

 

År 1988 och 1989 kom två rättsfall som berörde kritikrätten, Den missnöjde hovmästardomen 

och Tidningsförlagsmålet. I det första fallet berörde Arbetsdomstolen spridningen av kritiken. 

Spridningen måste vara rimlig i förhållande till vad som gynnas med uttalandena som görs av 

arbetstagaren. Arbetsdomstolens förklaring ger, enligt oss, endast fler frågor kring hur stor 

spridning ett uttalande får ha.115 I Tidningsförlagsmålet sade domstolen bland annat att hårda 

och kränkande tillmälen enskilt kan utgöra saklig grund. 

 

Värö Bruk-domen från 1994 rätade ut många frågetecken rörande kritikrättens gränser. 

Arbetsdomstolen fastslog att kritikrätten har överskridits om arbetstagaren har orsakat 

arbetsgivaren skada. Den omständighet som Hotelldomen berörde, nämligen att arbetstagaren 

innan anmälan till myndighet måste ha påtalat problemen för arbetsgivaren, utvecklades i 

Värö Bruk-domen. Arbetsdomstolen sade där att nyss nämnda princip ska ges mer vikt om 

arbetsgivaren är beroende av tillstånd från myndigheten i fråga. Vidare fastslogs att 

arbetstagaren har rätt att framföra åsikter som strider mot arbetsgivarens, förutsatt att 

arbetsgivaren ges chans att försvara sig i frågan och förutsatt att arbetstagarens yttrande är 

viktigt att lyftas upp för allmänheten. Detta innebär dock inte att arbetstagaren får komma 

med falska påståenden, kränkningar eller bryta mot sin avtalade tystnadsplikt. Även i detta 

sammanhang ställs krav på att arbetstagarens syfte inte är att skada arbetsgivaren. Vidare sade 

Arbetsdomstolen att vikt ska läggas vid om arbetstagaren försökt samarbeta med 

arbetsgivaren under tiden före anmälan eller offentliga uttalanden. 

  

År 1997 kom ytterligare en utförlig dom från Arbetsdomstolen, nämligen 

Ambulansförarmålet. Domstolen lyfte då fram att det var av betydelse för utgången i ett fall, 

om arbetsgivarens verksamhet var av sådan art att allmänheten hade ett intresse av att det 

sköttes bra. Domstolen förstärkte även principen i Värö Bruk-domen och sade att saklig grund 

för uppsägning kan föreligga om arbetstagaren visat synnerligen svåra samarbetsproblem. 

  

I Hälsovårdsinspektörsfallet från 2003 behandlades saklig grund för uppsägning av en 

offentligt anställd. Arbetsdomstolen jämförde fallet med Hotelldomen och kom fram till att 
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huvudregeln för en offentliganställds kritikrätt är att deras rätt att uttala sig inte får inskränkas. 

Arbetstagaren får inte heller bestraffas på grund av att denne använt sig av yttrandefriheten, 

men i detta mål inskränkte Arbetsdomstolen offentliganställdas yttrandefrihet. Den som 

innehar en förtroendeställning och hög position inom myndigheten, som innebär att 

arbetstagaren är direkt ansvarig för myndighetens beslut, kan få sin yttrandefrihet inskränkt. 

Vidare får arbetsgivaren vidta åtgärder mot arbetstagaren, om samarbetsproblemen är så stora 

att det inte finns någon annan utväg. 

  

I Friidrottsmålet från 2006 sade Arbetsdomstolen, som ett tydliggörande av tidigare praxis, att 

en högre befattning inte är nödvändig för att det ska kunna föreligga saklig grund vid 

uppsägningen. Det viktigaste är att arbetstagaren innehar ett sådant förtroende från 

arbetsgivaren och att denne har ett stort eget ansvar. Det innebär förmodligen att arbetstagaren 

inte har någon chef mellan sig och styrelsen i bolaget.  

 

5.2. Allmänna principer – gemensamma nämnare i rättsfallen 
 

Arbetsdomstolen har genom de i studien genomlysta rättsfallen ställt upp ett antal principer, 

eller kriterier, som har, eller kan ha, betydelse för om det föreligger saklig grund för 

uppsägning eller avsked. Av de nio rättsfall som berör kritikrätten för arbetstagare, har det 

förelegat saklig grund i tre av dem. Det kriterium som varit avgörande för utgången har 

varierat och i många fall har det inte funnits ett avgörande kriterium, utan bedömningen är en 

sammanvägning av alla olika omständigheter i fallet. 

  

5.2.1. Privatanställda 

5.2.1.1. Förtroendekriteriet 

 

Ett av de viktigaste kriterier som Arbetsdomstolen uppställt är, som nämnts, 

förtroendekriteriet. Arbetsdomstolen har i fyra av domarna116 särskilt diskuterat 

förtroendeställningens vikt. I dessa domar har det avgörande, eller delvis avgörande, skälet för 

utgången i fallet varit om arbetstagaren haft förtroendeställning eller inte. I de fall där 

utgången varit saklig grund för uppsägning, men det inte funnits någon förtroendeställning, 

har arbetstagarens handlande varit mycket allvarligt. En förtroendeställning behöver inte 
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utgöra en hög befattning,117 utan avgörs främst om arbetstagaren haft betydelsefulla uppgifter, 

om denne haft en chef mellan sig och arbetsplatsens ledning eller styrelse samt om det funnits 

ett stort eget ansvar. Schmidt uttalade i anslutning till sitt referat av Svetsmålet, att 

arbetstagare i förtroendeställning och med en högre befattning ”utan tvekan”118 har större plikt 

att vara lojal. 

  

5.2.1.2. Anmälan till myndighet 

 

En arbetstagare har rätt att anmäla arbetsgivaren till myndighet, förutsatt att arbetstagaren vid 

upprepade tillfällen har försökt uppmärksamma arbetsgivaren om problemen innan anmälan 

görs.119 Domstolen ställer högre krav på arbetstagaren idag, än vad den gjorde när principen 

först nämndes i Hotelldomen. Arbetstagarens syfte måste vara att försöka komma till rätta 

med problemen på arbetsplatsen och detta syfte måste vara tydligt för Arbetsdomstolen.120 I 

ett tidigare rättsfall121 sade domstolen att det är ännu viktigare att prata med arbetsgivaren 

först, om denne är beroende av tillstånd av myndigheten för sin fortsatta verksamhet. 

Arbetstagarens försök att prata med arbetsgivaren om problemen ska ha skett genom direkt 

kontakt med denne, vilket i ett flertal domar understryks, senast Värö Bruk-domen. I Värö 

Bruk-domen öppnar även Arbetsdomstolen för att kontakten med arbetsgivaren kan ha skett 

genom ombud, i detta fall genom fackförbundet för arbetstagaren. Vi anser att ombudet inte 

borde kunna utgöras av vem som helst, utan måste antingen ha anknytning till arbetsplatsen i 

form av fackförbundet, som Arbetsdomstolen godkände, eller i form av en chef till 

arbetstagaren. Vi tror att även möjligheten att använda fackförbund som ombud är begränsad 

för arbetstagare som innehar en förtroendeställning. I Värö Bruk-domen var inte arbetstagaren 

i förtroendeställning. Vi menar att Arbetsdomstolen rimligen ställer högre krav på en 

arbetstagare som innehar en högre befattning och/eller innehar ett stort förtroende hos 

arbetsgivaren, liksom den gör i övrigt när den bedömer lojalitetspliktens omfattning.122 De 

anklagelser som arbetstagaren riktar mot arbetsgivaren i anmälan ska dessutom, enligt bland 

annat Ambulansförarmålet, vara väl underbyggda och ha en hög ”sanningshalt”.123 Svensäter 

uttalade att Arbetsdomstolens utgångspunkt att arbetstagaren får anmäla arbetsgivaren om 
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missförhållanden råder, inte var att betrakta som huvudregel. Huvudregeln ansåg Svensäter 

istället vara att arbetstagaren först måste påtala problemen hos arbetsgivaren, innan anmälan 

görs.124 Denna ”degradering” av huvudregeln håller vi med om, eftersom vi kom fram till 

samma slutsats själva.  

  

5.2.1.3. Samarbetssvårigheter 

 

Samarbetssvårigheter har utgjort en viktig grund i Arbetsdomstolens domskäl. I ett av de 

senare rättsfallen125 gjorde Arbetsdomstolen det möjligt för arbetsgivare att vidta åtgärder mot 

en arbetstagare om det föreligger samarbetssvårigheter som är så allvarliga, att det vore 

orimligt att behålla anställningen i samma form som innan. Arbetsgivaren ska främst använda 

sig av omplacering vid sådana omständigheter. I ett tidigare avgörande126 sade dock 

Arbetsdomstolen att om samarbetssvårigheter förelåg, och både arbetsgivaren och 

arbetstagaren hade ansvar för den uppkomna situationen, skulle detta inte utgöra saklig grund 

för uppsägning av arbetstagaren. I sådana fall tar alltså Arbetsdomstolen arbetstagarens parti. 

Även i nyss nämnda fall rekommenderade Arbetsdomstolen att arbetsgivaren skulle försöka 

omplacera arbetstagaren. I en tredje dom127 gjorde arbetstagarens försök till samarbete att 

denne fick behålla sin anställning. Samarbetet var därmed avgörande för att arbetstagaren 

skulle få fortsatt anställning. Vidare har bestämts128 att om arbetstagaren negligerar 

arbetsgivarens instruktioner kan detta tyda på att arbetstagaren inte försöker samarbeta 

tillräckligt. Idag ligger alla de nyss berörda rättsfallen129 till grund för hur 

samarbetssvårigheter ska värderas vid bedömningen av om saklig grund har förelegat. 

Arbetsdomstolen har, enligt vår uppfattning, framställt en tydlig bild av vikten av samarbete i 

anställningen. 

 

Det faktum att skadekriteriet kan utgöra saklig grund för uppsägning130 förstärker, enligt vår 

mening, även samarbetskriteriets betydelse vid bedömningen. Vårt resonemang grundar sig i 

att effekten av att skada sin arbetsgivare blir liknande den effekt som uppkommer om 

arbetstagaren motarbetar arbetsgivaren.  
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5.2.1.4. Rätt att delta i debatt 

 

Arbetstagaren har idag rätt att framföra sina åsikter i en debatt, även om åsikterna strider mot 

arbetsgivarens. Förutsättningarna för detta är att debatten ska vara viktig ur samhällssynpunkt 

eller att allmänheten bör känna till förhållanden som pågår på arbetsplatsen. Åsikterna som 

framförs av arbetstagaren får inte vara falska eller kränkande, vilket stämmer överens med de 

andra principerna131. Arbetstagaren får inte i debatten ha syftet att skada arbetsgivaren och 

denne får inte heller röja uppgifter som skyddas av tystnadsplikten. Arbetsgivaren måste dock 

få möjligheten att försvara sig och arbetsplatsen i debatten, Arbetsdomstolen ställer till och 

med krav på att arbetstagaren själv ska uppmana arbetsgivaren att delta.132 

  

Detta förhållande kan jämföras med bland annat Ambulansförarmålet, där arbetstagarna 

berättade för media om missförhållanden på arbetsplatsen. I medierna hade arbetsgivaren 

givits tillfälle att kommentera uppgifterna, men hade valt att inte göra så. Uppgifterna, som 

rörde ambulanstransporterna i länet, utgjorde sådana uppgifter som var av allmänt intresse. 

Arbetsdomstolen uttalade då en princip om att allmänhetens intresse kunde utgöra tillräckliga 

skäl för arbetstagarna att redovisa missförhållandena i media, såvida ”de vanliga” kriterierna 

för anmälan133 var uppfyllda. I Värö Bruk-domen fick dock arbetstagaren, på grund av 

allmänintresset, frångå kriteriet om att uppgifterna ska ha hög sanningshalt. Vi tror dock att 

Arbetsdomstolen även påverkades av att arbetstagaren inte hade någon förtroendeställning i 

bolaget134 och den ansåg att det då var möjligt att frångå sanningskriteriet. Den slutsatsen drar 

vi dels eftersom sanningskriteriet i övriga hänseenden har givits stor betydelse och dels 

eftersom förtroendekriteriet också utgör en viktig grund, ibland tillräcklig grund, för att 

sakliga skäl ska anses föreligga.135 

  

Vi kan med anledning av det ovan anförda sluta oss till att uppgifter som ligger i allmänhetens 

intresse att veta, utgör en betydelsefull grund vid avgörande om arbetstagaren kan delta i en 

offentlig debatt, eller redovisa uppgifter om arbetsplatsen i media. Det som hittills har ansetts 

vara en ”viktig uppgift” är uppgifter om arbetsgivarens sätt att bland annat hantera en 

eventuell kärnkraftsolycka136 och uppgifter om misskötsamhet som kan komma att påverka 
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medborgares transporter med ambulans137. Den gemensamma nämnaren hos dessa 

omständigheter är att effekterna av misskötsamheten kan skada enskilda medborgares hälsa.  

  

Grunden att den enskilda medborgarens hälsas kan skadas, har inte berörts i något av våra 

andra rättsfall. Diskussionen kan, enligt vår mening, ändå föras kring vissa av dem. I 

Hälsovårdsinspektörsfallet anmälde arbetstagaren arbetsgivaren för bland annat miljöbrott. 

Arbetstagaren hade enligt Arbetsdomstolen grund för sina anklagelser. Domstolen kunde, 

enligt vår uppfattning, i detta fall också fört en diskussion kring allmänhetens intresse och de 

enskilda medborgarnas hälsa. Miljöbrott kan ju komma att påverka medborgarna och, i 

förlängningen, utgöra en fara för allmänheten och en inskränkning i medborgarnas dagliga liv. 

Vi tror att anledningen till att denna omständighet inte diskuterades i 

Hälsovårdsinspektörsfallet, trots att anklagelserna var sanna, var på grund av att arbetstagaren 

var offentligt anställd och därmed redan skyddad av grundlagen samt att han inte innehade en 

förtroendeställning, som kunde förändra förutsättningarna för grundlagsskyddet.138 Det fanns 

därmed inte någon anledning för Arbetsdomstolen att gå in på ytterligare en diskussion kring 

varför arbetstagaren hade rätt att anmäla uppgifterna. 

  

I resonemanget finns även anledning att beröra Hotelldomen och Den missnöjde 

hovmästardomen. I dessa fall riktade arbetstagarna likartade anklagelser mot sina 

arbetsgivare, nämligen anklagelser om att arbetsgivaren sålde alkohol till minderåriga och att 

det förekom prostitution på arbetsplatsen i ena fallet139 samt anklagelser om att 

narkotikaförsäljning och prostitution förekom på arbetsplatsen i det andra fallet140. I båda 

fallen kunde ingen grund för anklagelserna bevisas. De anklagelser som riktades mot 

arbetsgivarna var i sig så allvarliga att de, enligt oss, kan innefattas av vår ”nya princip”.141  

 

Samhället och de enskilda medborgarna har båda anledning att få reda på så allvarligt 

missförhållande, som att brottslig verksamhet förekommer på en arbetsplats. Arbetsplatserna 

utgör i båda fallen dessutom ställen som medborgare ”bjuds in” till, eftersom arbetsplatserna 

var hotell. Om brottslig verksamhet kan pågå i sådana rum, kan utvecklingen på sikt ge ett 

farligare och mer våldsamt samhälle med lättare tillgång till droger, prostitution och annan 
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brottslig verksamhet. Anledningen till att diskussionen inte förts i de berörda domarna tror vi 

beror på att anklagelserna som riktades mot arbetsgivaren inte hade belägg. Det fanns inte 

anledning för Arbetsdomstolen att gå in så djupt på frågan, när inget kunde bevisas om den 

brottsliga verksamheten. I framtiden tror vi dock att denna diskussion kan komma att föras, 

förutsatt att anklagelserna som riktas mot arbetsgivaren är riktiga och att de kan bevisas.  

 

5.2.1.5. Skadekriteriet 

 

Utgångspunkten i all bedömning av om det föreligger saklig grund, ska vara om arbetsgivaren 

har lidit skada och hur omfattande denna skada har varit.142 ILO:s konvention nr 158, som i 

artikel 5 stadgar att arbetstagaren inte får sägas upp på grund av att denne anmält 

arbetsgivaren till en myndighet, ska, som tidigare anförts, inte tolkas så att arbetstagaren får 

göra en anmälan med syfte att skada arbetsgivaren. Arbetsdomstolen gör en egen tolkning av 

syftet med konventionen och säger i domen att den “inte rimligen”143 kan tolkas så att 

arbetstagaren får rikta medvetet osanna beskyllningar mot arbetsgivaren. Arbetsdomstolen 

hävdar att det huvudsakliga syftet med konventionen även måste vara att arbetsgivaren inte 

ska åsamkas skada. Arbetsdomstolen värderar således, enligt vår mening, skadekriteriet högt 

och har utifrån denna ståndpunkt valt att tolka ILO:s bestämmelser så att de stämmer överens 

med domstolens egen uppfattning om rättsläget. Vi ställer oss dock frågande till om denna 

tolkning av ILO är korrekt. 

 

5.2.1.6. Övriga kriterier 

 

Personangrepp, kränkande uttalanden och hot omfattas aldrig av kritikrätten. Dessa skulle, i 

princip, enskilt kunna utgöra saklig grund för uppsägning om de i sig är tillräckligt 

allvarliga.144 Angående kränkande uttalanden, har Arbetsdomstolen i Svetsmålet slagit fast att 

sådana enskilt kan utgöra grund för uppsägning. 
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5.2.1.7. Sammanvägd bedömning i det enskilda fallet 

 

Slutligen kan vi konstatera att Arbetsdomstolen i de flesta domarna har gjort en sammanvägd 

bedömning av samtliga omständigheter i varje enskilt fall.145 Domstolen öppnar härmed för att 

i nya fall, med oprövade omständigheter, kunna göra en annan bedömning än vad som 

tidigare gjorts. Vi anser att det är ett bra sätt för domstolen att komma runt problemet med att 

tidigare praxis kan medföra oskäliga domslut i ett specifikt fall. Omständigheten medför dock 

en osäkerhet för arbetstagarna och arbetsgivarna att själva bedöma hur rättsläget ser ut och 

agera därefter. Osäkerheten kring rättsläget medför en rättsosäkerhet om vad som innefattas i 

kritikrätten och därmed vad som utgör saklig grund för uppsägning eller avsked. Vi anser 

ändå att Arbetsdomstolen inte har något annat alternativ, än att fortsätta ringa in vad som 

omfattas av kritikrätten för en arbetstagare.146 

 

5.2.2. Offentligt anställda 
 

Hälsoinspektörsfallet är det enda rättsfallet i vår sammanställning som behandlar en 

anställning i offentlig verksamhet. Vi tror att det beror på att den offentliga anställningen 

oftast inte orsakar problem angående kritikrätten, eftersom lagstiftaren är ganska tydlig i det 

fallet. Vi har tidigare nämnt att varje medborgare har en grundlagsskyddad rättighet att yttra 

sig, utan att det allmänna, staten eller kommunen, ingriper. Vid en offentlig anställning utgör 

arbetsgivaren det allmänna och därför kan denne inte inskränka de anställdas yttrandefrihet. I 

Hälsovårdsinspektörsfallet kom dock Arbetsdomstolen att inkräkta på arbetstagarnas rättighet 

och sade att om anställningen innebär ett sådant förtroende från arbetsgivaren och om den 

anställde samtidigt hålls ansvarig för myndighetens beslut, eller med andra ord om denne är 

en högt uppsatt chef, kan yttrandefriheten inskränkas. Vilka faktiska omständigheter som 

Arbetsdomstolen tycker ska gälla i övrigt, om yttrandefriheten ska inskränkas, sades inte i 

domskälen. Bedömningen torde i sådant fall följa de principer som Arbetsdomstolen ställt upp 

för privatanställda. Arbetstagaren får emellertid inte bestraffas för att ha nyttjat sin rätt. 

Omflyttning, försämrade arbetsuppgifter och dylika sanktioner kan innebära en bestraffning 

för arbetstagaren. Arbetsgivaren ges samtidigt en möjlighet att omplacera arbetstagaren, om 

det finns samarbetssvårigheter mellan parterna som gör det omöjligt att fortsätta anställningen 

i samma form som tidigare. I Hälsovårdsinspektörsfallet fastställde dock Arbetsdomstolen att 

arbetstagaren har rätt att kritisera arbetsgivaren, trots att händelserna skulle orsaka att 
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myndighetens (arbetsgivarens) rykte skadades eller att allmänhetens förtroende för denna 

försämrades. Vi undrar vad konsekvenserna skulle bli för arbetstagaren om omflyttningen av 

denne i praktiken innebär en sanktion. Arbetsgivaren har då att välja på att antingen bryta mot 

grundlagen och bestraffa arbetstagaren för att ha nyttjat sin rätt, eller låta arbetstagaren vara 

kvar i anställningen, med eventuellt ohållbara samarbetsproblem. 

 

5.3. Kritikrätten och yttrandefriheten 
 

Vi kan, med ledning av tidigare utförd analys147, konstatera att yttrandefriheten inskränks 

genom lojalitetsplikten. Kritikrätten anger de yttersta ramarna för vad arbetstagaren får säga 

och göra mot arbetsgivaren. I ett privat anställningsförhållande är yttrandefriheten en 

underordnad princip. Arbetsdomstolen framhåller att arbetstagaren har en långtgående 

kritikrätt, men vi anser att den i verkligheten är mycket begränsad. Arbetstagaren måste alltid 

ta hänsyn till de nämnda kriterier som uppställs av praxis148, innan denne kan handla i frågor 

som kan skada arbetsgivaren. I en offentlig anställning ska arbetstagaren fortfarande ha en 

oinskränkt yttrandefrihet. Arbetsdomstolen har dock inkräktat på grundlagsskyddet för 

offentliganställda i praxis149 och det finns inte ett skydd för alla medborgare mot det allmänna 

i alla fall. Om arbetstagaren är en högt uppsatt tjänsteman/kvinna i en myndighet eller dylikt, 

eller föreligger extraordinära omständigheter som omöjliggör att anställningen fortsätter, kan 

rätten att yttra sig begränsas för arbetstagaren. Eftersom åsiktsfriheterna inte är absoluta 

rättigheter enligt RF, är en begränsning av dessa legitim.   

                                                      
147

 Se avsnitt 5.2. 
148

 Se avsnitt 5.2. 
149

 Se avsnitt 5.2.2. och Hälsovårdsinspektörsfallet. 
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FJÄRDE DELEN 

6. Sociala medier 
 

Sociala medier har under de senaste åren vuxit till ett viktigt kommunikationsverktyg i 

samhället. Bloggande politiker, twittrande musiker och massiva reklamkampanjer på 

Facebook hör numera till vardagen. Nedan presenterar vi de, enligt vår uppfattning, vanligaste 

sociala medierna; bloggar, Facebook och Twitter. Presentationen består av att vi har beskrivit 

det sociala mediets utformning, funktion och spridningsförmåga. Därefter har vi diskuterat 

vilka eventuella överträdelser av kritikrätten som kan bli aktuella. 

 

6.1 Presentation av de vanligaste sociala medierna 

6.1.1. Bloggar 
 

Bloggar, eller webbdagböcker, är webbplatser där användarens inlägg publiceras i 

kronologisk ordning, med det senaste inlägget högst upp på webbsidan. Bloggar användes till 

en början av privatpersoner för att berätta för omgivningen om vardagliga spörsmål. 

Användandet kan liknas vid att lägga ut sin dagbok för allmän beskådan. Indexeringstjänsten 

Techorati, som följt bloggandet sedan år 2003, uppskattade att det i mars 2007 skapades 

120 000 bloggar dagligen runt om i världen och att detta antal ökat till 190 000 bloggar per 

dag i april år 2009.  

 

Detta massiva och bestående intresse hos privatpersoner fick senare även fäste hos offentliga 

personer och företag. I båda fallen har bloggandet blivit ett viktigt marknadsföringsverktyg 

för användarna. I Sverige kan en populär blogg locka uppemot 100 000 besökare varje dag.150 

 

En blogg är öppen för alla med internetanslutning. Därmed kan spridningen av bloggarens 

åsikter bli gigantisk om bloggen är välkänd och/eller ägaren marknadsfört den genom att till 

exempel länka till den på ett annat socialt media eller på annat sätt förmedlat att bloggen 

finns. I en blogg har användaren utrymme för att utförligt utveckla åsikter och tankar. 

 

  

                                                      
150

 Elvelid, J, 350 000 bloggare i Sverige, 17/2 2009, (19/5 2011 kl. 16.22), 

http://www.internetstatistik.se/content/726-350-000-bloggare-i-sverige.html. 

http://www.internetstatistik.se/content/726-350-000-bloggare-i-sverige.html
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6.1.2. Facebook 
 

I februari år 2004 grundades Facebook, en numera välkänd social nätverkstjänst och ett av de 

största sociala medierna med över 500 miljoner aktiva användare151. Användandet av 

Facebook går ut på att skapa en personlig profil där användaren exempelvis kan ladda upp en 

bild på sig själv, fylla i sin hemort, födelsedatum och om användaren befinner sig i en relation 

med någon annan Facebook-användare. När registreringen är klar kan användaren lägga till 

andra användare som vänner och mellan dessa dela bilder, utbyta meddelanden och med hjälp 

av så kallade statusuppdateringar förmedla åsikter eller känslor. Användare kan även välja att 

ansluta sig till intressegrupper som exempelvis en viss arbetsplats, skola eller ett universitet.  

 

Om en användare väljer att ha en helt öppen profil, är profilen lika tillgänglig för allmänheten 

som en blogg är, det vill säga att den är öppen för alla med tillgång till Internet. Användare 

kan dock privatisera sitt Facebook-konto så att endast de personer som användaren valt att 

acceptera som vänner, kan komma åt informationen användaren väljer att dela. Användaren 

kan även välja att exkludera vissa vänner från vald information, exempelvis fotoalbum. 

 

Facebook-användandet har utvecklats från att ha fungerat som ett hjälpmedel för att hålla 

kontakt med vänner, till ett välanvänt opinions- och marknadsföringsverktyg. Facebook är 

fortfarande främst anpassat till det privata användandet, men har bland annat även hjälpt 

människor att organisera sig. Facebook ska exempelvis ha varit till stor hjälp för 

organiserandet av den egyptiska revolutionen år 2011. Med hjälp av så kallade fan-sidor kan 

exempelvis företag och politiska partier nå ut till en stor publik. Genom att en person via en 

knapptryckning “gillar” företagets Facebook-sida, får den användaren automatiskt 

information när företaget uppdaterar sidan. 

 

Vad gäller yttranden som den enskilde individen gör genom Facebook, beror storleken av 

spridningen på om användaren väljer att ha en öppen profil, som nämnts i tidigare stycke, 

eller på hur många vänner användaren har lagt till sin profil. Antalet vänner kan variera 

mellan allt från en person till flera hundra personer. 

  

                                                      

151
 The New York Times, Facebook, 12/5 2011, (17/5 2011 kl. 16.17), 

http://topics.nytimes.com/top/news/business/companies/facebook_inc/index.html  

http://topics.nytimes.com/top/news/business/companies/facebook_inc/index.html
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6.1.3. Twitter 
 

Twitter grundades i mars år 2006 och kan ses som en kombination av en blogg och Facebook, 

eftersom det är en social nätverkstjänst samt en så kallad mikroblogg. I september år 2010 

hade Twitter omkring 200 miljoner registrerade användare.152 En person som vill börja twittra, 

kan registrera en profil på hemsidan och kan sedan skicka och läsa meddelanden på högst 140 

tecken, så kallade tweets. Användare kan även välja att ladda upp någon annans tweet så att 

den uppmärksammas av användarens läsare. Det kallas att göra en “retweet”. Även en person 

som inte är registrerad på twitter kan läsa officiella twitter-profiler. Skyddar en användare sin 

profil, innebär det att endast de personer som accepteras av användaren kan se dennes tweets. 

 

Twitter är idag ett välanvänt redskap för företag, webbsidor, artister och organisationer. Med 

Twitter kan de snabbt och lätt nå ut till sina kunder, användare och fans. Eftersom man inte 

behöver vara registrerad som privatperson för att komma åt officiella twitter-profiler, är 

spridningen vidsträckt. Vad gäller en privat persons twittrande och därmed spridande av 

åsikter, beror spridandet i likhet med Facebook på om profilen är öppen och hur många 

personer som användaren har accepterat som läsare. 

 

I likhet med Facebook har Twitter använts av politiska partier samt varit ett hjälpmedel för 

privatpersoner i diktaturer, så att de har kunnat kommunicera med omvärlden. Twitter har 

även varit ett hjälpmedel för personer i naturkatastrofdrabbade områden som kunnat 

uppdatera omvärlden om händelseförloppet. Twitter är ett perfekt hjälpmedel för att sprida 

korta, explosiva budskap. Med retweet-funktionen kan en åsikt få en gigantisk spridning. 

 

6.2. Eventuella överträdelser  
 

De överträdelser som kan bli aktuella när en arbetstagare yttrar sig på ett socialt media är 

bland annat olaga hot153, ärekränkning/förtal154, förolämpning155, brott mot tystnadsplikt156 

samt överträdelse av kritikrätten157. Rekvisiten för olaga hot är uppfyllda om en användare av 

ett socialt media, genom ett yttrande där, hotar att begå en brottslig gärning gentemot någon. I 

                                                      
152

 Shiels, M, Twitter co-founder Jack Dorsey rejoins company, 28/3 2011, (18/5 2011 kl. 17.38), 

http://www.bbc.co.uk/news/business-12889048 
153

 BrB 4:5. 
154

 BrB 5:1. 
155

 BrB 5:3. 
156

 TF 3:3, YGL 2:3 och BrB 20:3. 
157

 LAS 7§. 
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rättsfallen som vi har analyserat158 har överträdelserna av kritikrätten inte varit så grova att de 

uppfyllt brottsrekvisiten för olaga hot. Däremot åberopades förtal av en arbetsgivare.159 Att 

utpeka någon som brottslig eller klandervärd, eller att lämna uppgifter om någon med syfte att 

ge personen eller verksamheten ett dåligt rykte hos omgivningen, kan innebära att 

förtalsrekvisiten är uppfyllda. Ett sådant yttrande skulle kunna göras i ett socialt media. 

Likaså kan någon förolämpa en annan person genom att yttra en åsikt på en blogg, Facebook 

eller Twitter. Att yttra sig om intern information, som inte är ägnad att spridas till någon 

utanför arbetsplatsen, kan innebära att en person gör sig skyldig till brott mot tystnadsplikten 

på grund av bestämmelserna i TF, YGL och/eller BrB. Som vi har behandlat i tidigare delar 

av denna studie, kan en arbetstagare göra sig skyldig till överträdelse av kritikrätten, trots att 

de lagstadgade brottsrekvisiten inte är uppfyllda.  

 

7. Diskussion om sociala medier 
 

De bedömningskriterier som vi anser att Arbetsdomstolen använder sig av angående 

överträdelser av kritikrätten160 tror vi inte kommer förändras i och med de sociala mediernas 

intåg på och efter arbetstid. Däremot anser vi att Arbetsdomstolen har att ta ställning till vad 

som ska anses vara skadlig spridning. De fora där förtal, förolämpningar, brott mot 

tystnadsplikten och överträdelse av kritikrätten kan bli aktuella, har blivit enorma och 

fortsätter, som dagens utveckling ser ut, att växa161. En stor spridning av negativ information, 

sanningsenlig eller påhittad, har i hittillsvarande rättsfall bedömts utgöra större skada för 

arbetsgivaren än om endast några få personer fått tillgång till informationen.162 I och med att 

användandet av sociala medier kan innebära att en åsikt sprids snabbare och vidare än vad 

som innan varit möjligt, tycker vi att det är nödvändigt att i framtida domar på något sätt 

uppmärksamma och precisera konsekvenserna av ett användande av sociala medier. Det 

skulle, enligt vår mening, vara önskvärt om Arbetsdomstolen i kommande domskäl diskuterar 

konsekvenserna av att information och åsikter sprids med hjälp av sociala medier. Även ett 

tydliggörande i kollektivavtalen skulle vara till arbetstagarens fördel. Ett tydliggörande som 

anger om den anställdes aktivitet på sociala medier skulle kunna strida mot lojalitetsplikten. 

 

                                                      
158

 Se avsnitt 4. 
159

 Se avsnitt 4.1., Entex-domen och avsnitt 4.8., Hälsovårdsinspektörsfallet. 
160

 Se avsnitt 5.2.1. och 5.2.2. 
161

 Se avsnitt 6.1. 
162

 Se avsnitt 4.3., Hotelldomen, avsnitt 4.4. Hovmästardomen och avsnitt 4.5. Tidningsförlagsmålet. 
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Idag finns inga rättsfall som bedömer användandet av sociala medier i förhållande till 

kritikrätten. Det är dock inte helt ovanligt att uppsägningar på grund av yttranden i sociala 

medier uppmärksammas i massmedia. Ett exempel är en artikel i Dagens Nyheter163 där en 

McDonaldsanställd sparkades efter att hennes chef läst ett av hennes blogginlägg, där hon 

uttalade sig nedsättande om densamme. I artikeln uttalade sig en person från fackförbundet i 

fråga och ansåg att den anställde “har en lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren”164, vilket vi 

tolkar som att fackföreningen inte motsatte sig uppsägningen. Vi anser att utgången av fallet, 

om det hade tagits upp i domstol, skulle kunnat bli annorlunda. Bedömning av om saklig 

grund för uppsägning förelegat ska grunda sig på hur den anställde uttryckte sig och till hur 

många, och till vilka, yttrandet spred sig samt omständigheterna i det enskilda fallet. Den 

bedömningen hade sedan vägts mot den anställdes rätt att kritisera arbetsgivaren, det vill säga 

kritikrätten. Vid bedömningen skulle även hänsyn tagits till den anställdes förtroendeställning 

– hade hon verkligen en förtroendeställning? Med tanke på att det var hennes chef som hittade 

uttalandena, kan hon åtminstone inte vara högsta chef på arbetsplatsen. Ytterligare en 

omständighet som skulle påverka bedömningen är i vad mån den anställde riktat sin kritik till 

arbetsgivaren innan hon skrev den i sin blogg. Vi tror fortfarande att endast ett enda uttalande 

med kritik mot arbetsgivaren i en blogg inte ensamt skulle kunnat utgöra saklig grund för 

uppsägning, om inte uttalandet ansågs vara förtal eller liknande.165 

 

Vi anser att det finns en risk för att de sociala medierna används av arbetsgivaren som ett 

verktyg för att hitta anledningar att säga upp eller avskeda en anställd. Eftersom det inte är 

utrett om aktiviteten på sociala medier kan ges grundlagsskydd enligt TF och YGL166 är det 

också svårt att bedöma om arbetsgivarens upptäckt av blogg-, facebook- och twitter-inlägg 

kan anses utgöra en efterforskning av källan, vilket inte är tillåtet i den offentliga sektorn.167 

Vad gäller den privata sektorn, och anställningsavtalen där, finns inte samma skydd för en 

arbetstagarens yttrandefrihet. Eftersom de flesta privata arbetsgivare använder sig 

kollektivavtal i likhet med den offentliga sektorn, tycker vi att en precisering av vad som 

strider mot kritikrätten är befogad.  
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 Herlitz, G, Sparkades efter blogginlägg om arbetsgivaren, 18/1 2010, (18/5 2011), 

http://www.dn.se/ekonomi/sparkades-efter-blogginlagg-om-arbetsgivaren 
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Genom LAS gavs arbetstagaren ett bredare anställningsskydd. 168 Efter införandet har inte 

arbetsgivaren rätt att utan saklig grund säga upp en arbetstagare. För att 

arbetsrättslagstiftningen ska kunna följa den historiska utvecklingen och verka för ett starkt 

skydd för arbetstagaren, bör tydliga instruktioner ges för hur en kritiserande aktivitet på 

sociala medier kan komma att påverka arbetstagaren. Vi är således bekymrade över det 

faktum att ett yttrande från en arbetstagare på ett socialt media kan komma att påverka dennes 

anställning, när han eller hon endast ansåg sig använda sig av sin yttrandefrihet. Den 

arbetsrättsliga bedömningen av vad som begränsar kritikrätten måste vara tydligare för att 

arbetstagarna ska veta och förstå sina rättigheter och skyldigheter. 

 

8. Slutsats 
 

Vi har i vår rättsfallsanalys funnit att Arbetsdomstolen i huvudsak använt sig av ett tiotal 

principer för att avgöra om en privatanställd arbetstagare har överskridit sin kritikrätt. De 

principerna inskränker en arbetstagares yttrandefrihet. Till skillnad från Arbetsdomstolen, 

anser vi att en arbetstagares kritikrätt i privat anställning är mycket begränsad. Vi har också 

dragit slutsatsen att kritikrätten även kan begränsas för offentligt anställda, om arbetstagaren 

innehar en särpräglad förtroendeställning.  

 

I vår diskussion om hur sociala medier bör behandlas av Arbetsdomstolen, kom vi fram till 

följande slutsats. Vi tror att de ovan nämnda principerna även fortsättningsvis kommer att 

utgöra Arbetsdomstolens utgångspunkt i framtida domar om kritikrätt. På grund av det breda 

användandet av sociala medier som ett erkänt sätt att kommunicera, anser vi det tvunget att 

inom en snar framtida erhålla en diskussion om ämnet från Arbetsdomstolen. Vi anser att 

Arbetsdomstolen därmed på ett tydligare sätt skulle framhålla utgångspunkten i LAS, att 

verka för ett starkt anställningsskydd för arbetstagare. Det vore även önskvärt att 

kollektivavtalen innefattades av ett tydliggörande av eventuella konsekvenser på grund av en 

eventuell aktivitet på sociala medier.  

  

                                                      
168

 Se avsnitt 2.1. 
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Appendix 

AD 159/1982 

En lärare kritiserade sin arbetsgivare. Arbetsdomstolen hänvisade till Svetsmålet och sade att 

arbetstagarens ställning hade avgörande betydelse för utgången. Läraren hade en vidsträckt 

rätt att kritisera. Läraren hade även vägrat skriva på en lojalitetsförklaring, men 

Arbetsdomstolen fann ingen anledning att kritisera arbetstagaren angående det. Avskedandet 

ogiltigförklarades. 

 

AD 5/1987 

Ett flertal städare kritiserade sin arbetsgivare i samband med en strejk. Arbetsdomstolen sade 

att de hade en “vidsträckt rätt att kritisera och ifrågasätta arbetsgivarens handlande”. 

Arbetstagarnas ställning spelade roll för avgörandet. Handlandet ansågs inte strida mot 

förpliktelser i anställningsavtalet. Arbetsdomstolen ogiltigförklarade dessa avskedanden. 

 

AD 22/1987  

En produktchef framförde kritik mot företagsledningen och ansågs ha samarbetsproblem med 

den. Denne hade även missbrukat arbetsgivarens kreditkort. Arbetstagarens befattning, 

missbruket av kreditkortet och samarbetsproblemen gav uppsägningen grund. Det fanns inga 

möjligheter att omplacera arbetstagaren. Arbetsdomstolen ogillade produktchefens talan. 

 

AD 65/1987  

En flygkapten, tillika facklig förtroendeman, kritiserade sin arbetsgivare. Arbetsdomstolen 

sade att uttalandena i och för sig inte var lämpliga, men att både arbetstagaren och 

arbetsgivaren har en vidsträckt rätt att kritisera varandra och att uttalandena “fällts i hastigt 

mod i en spänd situation”. Uppsägningen ogiltigförklarades. 

 

AD124/2005 

En lärare blev avskedad på grund av dennes skriftliga och muntliga kränkningar av skolans 

ledning och personal. Arbetsdomstolen ansåg att innehållet i brev och påstående varit 

kränkande och därför avslogs Lärarnas Riksförbunds talan att avskedandet skulle 

ogiltigförklaras. 

 


