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Abstract 

This essay has as its objective that in a simple and orderly manner, report for the valid 
the court that is in the field of criticism, the essay is largely based on the labour court 
elaborted  practices that is within the area. Beyond the courts elaborated practices, this 
essay will also use other legal sorces in the criticism matters. Shape of study sketch, 
doctrine and laws. The result of this essay represents a foundation for the presumptions 
that is on the swedish labour market, that both limits and enables criticism from the 
employee against employer. Areas in this essay is among other secrecy, public's interest, 
duty of loyalty and anonymous criticism. 
In the end of this essay a summing-up will be presented of the guidelines that can be 
identified in this essay, it will give a guidians about how employees, should present 
criticism to avoid a conflict with the employer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sammanfattning 

Denna uppsats har som målsättning att på ett enkelt och överskådligt sätt redogöra för 
den gällande rätten som finns inom området kritikrätt, uppsatsen bygger till stor del på 
den av arbetsdomstolen utarbetade praxis som finns inom området. Utöver 
arbetsdomstolens praxis behandlar uppsatsen även andra rättskällor i form av 
förarbeten, doktrin och lagar.  Resultatet av uppsatsen utgör en grund för de 
förutsättningar som finns på den svenska arbetsmarknaden. Denna grund utgör både 
begränsar och möjliggör kritik från arbetstagaren mot arbetsgivaren. Områden som tas 
upp i uppsatsen är bland annat sekretess, allmänhetens intresse, lojalitetsplikt och 
anonym kritik. I slutet av uppsatsen presenteras personliga reflektioner, samt en 
sammanfattning av de riktlinjer som har framkommit och som ger en vägledning till hur 
en arbetstagare bör framföra kritik för att undvika en konflikt med arbetsgivaren. 
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1 Inledning 
 
I Sverige lever vi i ett mycket öppet och demokratiskt samhälle, detta gör att vi är vana 
att kunna säga vad vi tycker och tänker. Denna öppenhet tar vi för given och många 
gånger funderar vi nog inte på om denna öppenhet kan krocka med andra rättigheter i 
samhället. 
 
Så länge man inte bryter mot sekretess, tystnadsplikt eller ägnar sig åt mobbing på 
arbetsplatsen så uppfattar nog den gemene arbetstagaren sin rätt att uttrycka vad denne 
vill som så självklar att man aldrig funderar på om det kan resultera i rättsliga åtgärder 
eller inte från arbetsgivaren. 
 
Från arbetsgivarhåll uppskattas naturligtvis inte kritik från arbetstagare som resulterar i 
dålig uppmärksamhet, från arbetsgivaren kan det därför komma olika åtgärder för att 
straffa eller tysta den arbetstagare som är kritisk. Dessa åtgärder kan vara avsked eller 
uppsägning av anställning. Det kan även resultera i att den kritiske arbetstagaren 
omplaceras och får sin fortsatta karriär inom företaget stoppad. 
 
Under senare tid har massmedia uppmärksammat ett flertal konflikter som handlat om 
arbetstagare som kritiserar sin arbetsgivare.1 Det som verkar väcka störst 
uppmärksamhet är arbetsgivarens repressalier mot arbetstagaren och inte den kritik som 
riktats mot arbetsgivaren. Detta är riktigt intressant eftersom arbetsgivaren på kort sikt 
får dubbel negativ uppmärksamhet, dels genom att man försöker tysta eller göra sig av 
med en person som är kritisk och det dels genom att den kritik som företaget fått 
uppmärksammas extra. 
 
De konflikter som uppkommit har varit inom olika arbetsområden men har ändå vissa 
likheter som till stor del handlar om demokratiska rättigheter, säkerhet och 
arbetstagarens kritikrätt. Ett gemensamt problem verkar även vara att se den otydliga 
gräns som kan passeras när åsikter och kritik framförs på ett sådant sätt att de enligt 
gällande rätt kan ses som ett illojalt beteende. 
 
Det som gör kritikrätten intressant och spännande i ett samhällsperspektiv samt ur ett 
juridiskt perspektiv är förhållandet mellan demokratiska principer, organisationers vilja 
att förhindra insyn, allmänhetens och myndigheters förutsättningar för insyn i 
organisationer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 www.dagensmedicin.se/nyheter/2008/08/20/underskoterska-sparkad-for/index.xml 

http://www.dagensmedicin.se/nyheter/2008/08/20/underskoterska-sparkad-for/index.xml
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1.2 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att utreda arbetstagarens möjligheter att kritisera 
arbetsgivare, vad är gällande rätt inom kritikrättens område, 
 

- vilka möjligheter har arbetstagaren att kritisera, 
 
- vilka begränsningar finns i rätten att kritisera, 

 
- hur ser Arbetsdomstolen på arbetstagarens rätt att kritisera arbetsgivare. 

 
 
1.3 Avgränsning 
 
Eftersom EG-rätten enligt gällande svenskt lagstiftningsarbete transformeras in i den 
svenska lagstiftningen kommer ingen särskild studie av EG-rätten att göras. Med 
hänsyn till uppsatsens begränsade omfattning kommer även övriga internationella 
överenskommelser att lämnas utanför uppsatsens innehåll. 
 
Uppsatsen kommer även att utesluta situationer och rättsfall som inte har arbetstagarens 
kritikrätt som kärna, detta gör att rättsfall som tar sikte på ärekränkning eller hets mot 
folkgrupp inte tas upp, även om de skett på arbetstid eller har ett nära samband med 
arbetsplatsen kommer det att uteslutas. 
 
 
1.4 Metod 
 
I arbetet med denna uppsats har en traditionell juridisk metod använts. Detta innebär att 
författningstext, förarbeten, domstolspraxis och doktrin använts för att klarlägga 
kritikrättens område. 
 
För att studera hur kritikrätten omsätts i praxis har rättsfall från svenska domstolar 
analyseras, de domstolsavgöranden som analyserats är sådana som avgjorts av 
Arbetsdomstolen. Rättsfallen är till största del vägledande avgöranden hämtade från 
Sveriges domstolars hemsida2 Urvalet har till största del hämtats utifrån hemsidans 
sökmotor.3  De sökord som använts för att hitta rättsfall till uppsatsen är kritikrätt, 
lojalitetsplikt, sekretess, uppsägning och avsked. Rättsfall före år 1993 är hämtade från 
Arbetsdomstolens samlade årssamlingar. 
 
Även dagspress och internetsidor som berör kritikrättens område, har använts i den 
undersökning och analys som ligger till grund för uppsatsens utformande och skrivande. 
Sökord som använts för att söka information på Internet är demokrati, lojalitetsplikt, 
sekretess, olaglig uppsägning, yttrandefrihet och anonym kritik. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 www.dom.se 
3 www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/index.jsp 

http://www.dom.se
http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/index.jsp
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2 Om rätten att uttrycka vad man vill 
 
I Regeringsformens andra kapitel finns en mängd grundläggande rättigheter som 
tillfaller alla medborgare. Dessa rättigheter ger bland annat medborgaren rätten att fritt 
anordna och delta i demonstrationer på allmän plats, frihet att utbyta upplysningar, ta 
del av andra medborgares åsikter och frihet att sammansluta sig i olika organisationer. 
 
Rätten att uttrycka vad man vill utgör en grund i det svenska samhället. Rättigheten och 
möjligheten att sakligt få lägga fram sin åsikt och ge andra möjlighet att kritisera är en 
så självklar rättighet att något annat vore otänkbart. Utöver ovan nämnda grundlag så 
finns det två grundlagar till som denna rättighet bygger på, det är 
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen 
 
Som medborgare i samhället har även arbetstagare en långtgående rättighet att uttrycka 
vad han vill på arbetsplatsen, trotts denna rättighet kan det finnas olika orsaker och 
omständigheter som gör att åsikter eller kritik inte framförs, eller att det framförs 
anonymt.  
 
 
2.1 Tryckfrihetsförordningen 
 
Tryckfrihetsförordningen är en grundlag och har som målsättningen att för medborgarna 
garantera ett fritt utbyte av upplysningar och ett fritt meningsutbyte. Denna grundlag ger 
medborgarna möjlighet att i tryckt skrift yttra åsikter, tankar, offentliggöra allmänna 
handlingar och i övrigt offentliggöra uppgifter i vilket ämne som helst. Förutom rätten 
att för vem som helst att trycka skrifter, så finns det flera rättigheter i denna grundlag. 
Rättighet att ta del av allmänna handlingar, den som publicerar skrift behöver inte 
avslöja källan för informationen om denna vill vara anonym, meddelarfrihet som ger en 
rättighet för personer som arbetar inom offentlig sektor att vända sig till press om man 
anser att något viktigt bör bli känt4 
 
 
2.2  Yttrandefrihetsgrundlagen 
 
Målsättningen med yttrandefrihetsgrundlagen är att värna om, samt tillåta yttrandefrihet 
i en mängd medier, exempel på dessa medier kan vara tv, radio, film eller Internet. 
Denna grundlag gäller för varje svensk medborgare och innebär att denna mot det 
allmänna tillåts uttrycka och yttra sina åsikter, känslor och uttrycka åsikter i vilket ämne 
som helst. Innehållet i tryckfrihetsförordningen är till stor del liknande det som finns i 
yttrandefrihetsgrundlagen, exempel på innehåll som är liknande i de båda nämnda 
grundlagarna är rätten att vara anonym, förbud mot censur och meddelarfrihet.5 
 
Att särskilt observera är att de ovan angivna grundlagarna har som grundläggande 
målsättning att skydda medborgarna mot staten (det allmänna). Det innebär att om en 
person i egenskap av privatperson genom våld eller med hot om våld kränker en annan 
persons rätt till yttrande eller tryckfrihet, så är det vanlig lag som ska användas. Det blir 
därmed brottsbalken som då ska tillämpas.6 
 
 
                                                 
4 Olsson, Yttrande och tryckfrihet, s. 21 
5 A.a.s. 24 
6 A.a.s. 19 
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2.3 Tryck och yttrandefrihet i dagens Sverige 
 
Även om det finns författningar och internationella överenskommelser för yttrande och 
tryckfrihet behöver det inte innebära att detta tillstånd råder i samhället. I Sverige finns 
det personer som hävdar att tryck och yttrandefrihet inte råder till fullo.7 De personer 
som är av denna åsikt får nog ses som en minoritet. En viktig och intressant fråga är om 
det finns det några indikationer, på att det inte kan anses råda yttrande och tryckfrihet i 
Sverige i dag. 
 
Regeringen har gett ut en nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna, denna 
handlingsplan syftar till att se över frågor om de mänskliga rättigheterna och att 
systematiskt arbeta fram en långsiktig respekt för de mänskliga rättigheterna. I denna 
handlingsplan finns ett flertal områden som avses att förbättras, det är bland annat 
diskrimineringsfrågor, barnets rättigheter, nationella minoriteter, våld mot kvinnor, 
människohandel, ekonomiska, sociala, medborgliga och politiska rättigheter.8 
 
Vid framställandet av regeringens nationella handlingsplan för de mänskliga 
rättigheterna finns som referensgrupper ett angivet antal på nästan fyrahundra 
organisationer.9 Eftersom frågor om yttrande och tryckfrihet inte tas upp i den ovan 
nämnda handlingsplan, blir slutsatsen att det råder yttrande- och tryckfrihet i Sverige.  
Även om alla personer i samhället inte håller med10 bör detta vara en stark indikation på 
att det i Sverige ändå råder en utbredd och accepterad förutsättning för yttrande och 
tryckfrihet. 
 
 
3 Arbetsrättens grunder 
 
Inom juridik finns ett flertal områden, ett av dessa områden som gäller på 
arbetsmarknaden är arbetsrätt. Grunden för arbetsrätt är förhållandet mellan arbetstagare 
och arbetsgivare, i denna grund ligger det anställningsavtal som arbetsgivaren ingår med 
arbetstagaren. Exempel på arbetsrättsliga regler, förutom anställningsavtalet är 
arbetsmiljö, ledighet och kollektivavtal med arbetstagarorganisation. 
 
Kollektivavtal är enligt lag (1996:580) om medbestämmande i arbetslivet 23 § ett avtal 
mellan en fackförening, arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare. Avtalet ska vara 
skriftligt och handla om anställningsvillkor för arbetstagaren, eller övrigt förhållande 
mellan arbetsgivare och arbetstagare. 
 
Inom området arbetsrätt finns både tvingande och dispositiva regler. Att en regel är 
tvingande innebär i princip att den inte kan avtalas bort. Till skillnad från tvingande 
regler, är det möjligt att i dispositiva regler ändra eller komplettera dess innehåll.11 En 
särskild ställning har så kallade semidispositiva lagregler. Detta är lagbestämmelser som 
är dispositiva genom kollektivavtal. Kollektivavtalet blir genom detta ett alternativ för 
tvingande lag.12 
 
 

                                                 
7 www.sverigedemokraterna.se 
8 Skr. 2005/06:95 s. 2-5 
9 Skr. 2005/06:95 s. 279-286 
10 www.sverigedemokraterna.se 
11 Svenska metallindustriarbetarförbundet, Rättsnöret s. 5-6 
12 Schmidt, Löntagarrätt, s 19 

http://www.sverigedemokraterna.se
http://www.sverigedemokraterna.se
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3.1 Föreningsrätt 
 
Arbetstagarens rätt att vara med, samt verka i en facklig organisation skyddas av lag 
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, Denna rätt kallas föreningsrätt och 
innebär att arbetstagaren har rätt att utnyttja sitt fackliga medlemskap och arbeta för sin 
organisation. Den arbetsgivare som på olika sätt angriper en arbetstagare kan göra sig 
skyldig till en föreningsrättskränkning.13 
  
För att arbetsgivaren ska anses utföra en kränkning av föreningsrätten måste det ha 
vidtagits någon typ av åtgärd mot arbetstagaren. Det räcker inte med allmänna 
uttalanden som är negativa eller fientliga mot den fackliga organisationen. Exempel på 
kränkning av föreningsrätten är att arbetsgivaren vidtar åtgärder mot arbetstagare som 
tänker gå med i facklig organisation, arbetsgivaren hotar anställda med avsked om de 
inte säger upp medlemskap i facklig organisation.14 
 
 
3.2  Personliga skäl som grund för uppsägning eller avsked 
 
Regler för hur avslutande av ett anställningsavtal ska ske finns reglerat i lag (1982:80) 
om anställningsskydd. Uppsägning eller avsked på grund av personliga skäl grundar sig 
på förseelser eller handlingar som arbetstagaren begått. Det är arbetsgivaren som ska 
kunna bevisa att de händelser som man lägger till grund verkligen har hänt. 
Vid bedömning av en arbetstagares förseelser och handlingar ska det tas i beaktande vad 
arbetstagaren kan tänkas ha för beteende i framtiden och om arbetstagaren är lämplig 
för fortsatt anställning. 15 
 
Vid en bedömning av personliga skäl som grund för uppsägning eller grovt 
åsidosättande för avsked, finns det även andra omständigheter än själva förseelsen eller 
handlingen som arbetstagaren utfört. Dessa omständigheter kan vara arbetsplatsens 
storlek, offentlig eller privat arbetsgivare, anställningens längd, tidigare misskötsel och 
arbetstagarens personliga förhållanden.16 
 
En intressant och viktig regel i den ovan nämnda lag är den tvåmånadersregel17 som 
innebär att en arbetsgivare inte får använda sig av för gamla förseelser eller handlingar 
som underlag för uppsägning eller avsked. Denna regel innebär att en 
tvåmånadersperiod börjar räknas från den tidpunkt då arbetsgivaren eller annan part 
inom arbetsledning fått vetskap om en viss förseelse eller handling. Om inte 
arbetsgivaren påpekar att arbetstagarens förseelse eller handling är skäl för uppsägning 
eller avsked kan denna inte användas som saklig grund vid senare tillfälle. Om 
arbetstagaren ändå gör sig skyldig till nya förseelser och handlingar som inte är 
accepterade enligt anställningsavtalet, kan normalt sätt även gamla händelser räknas in i 
förutsättningen för uppsägning eller avsked.18 
 
 
 
 

                                                 
13 Bylund, Arbetsrätt i praktiken, s. 89 
14 A.a.s.  90 
15 Bylund, Anställningsskyddslagen, s 117 
16 A.a. s. 117 ff. 
17 LAS 7 och 18 §§ 
18 Bylund, Anställningsskyddslagen, s. 171 
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3.2.1 Lojalitetsplikt 
 
Som en del av arbetstagarens anställningsavtal brukar det framhållas ett speciellt 
förhållningssätt som innebär att arbetstagaren har en särskild plikt och lojalitet mot sin 
arbetsgivare. Denna grundläggande uppfattning innebär att en arbetstagare ska vara lojal 
mot sin arbetsgivare och inte utföra handlingar som kan skada arbetsgivaren. 
Arbetstagarens lojalitetsplikt är vitt gående och anses gälla under både arbetstid och 
fritid. Detta innebär att både direkt arbetsinsats under arbetstid och de handlingar en 
arbetstagare utför på sin oavlönade fritid inte får anses skada arbetsgivaren, handlingar 
på fritiden kan därmed ligga till grund för rättsliga åtgärder mot arbetstagaren.19 
 
I lojalitetsplikten kan även räknas in den upplysningsplikt som arbetstagaren har mot 
arbetsgivaren. Denna upplysningsplikt innebär att arbetstagaren är skyldig att lämna all 
information som en arbetsgivare kan tänkas behöva för att tillvarata sina intressen. 
Skyldighet att lämna information innebär att arbetstagaren självmant ska lämna 
information, arbetsgivaren behöver därmed inte direkt fråga arbetstagaren om vad han 
vet.20 
 
 
3.2.2 Illojalt beteende 
 
Den arbetstagare som utför handlingar som anses vara till skada för arbetsgivare bryter 
mot sin lojalitetsplikt och anses ha ett illojalt beteende, de illojala handlingar som kan 
anses vara till skada för arbetsgivaren är många och har skiftande karaktär. Det finns 
handlingar som är straffsanktionerade enligt brottsbalken eller andra lagar och så finns 
det handlingar som inte anses vara kriminella men ändå är av sådan karaktär att de 
anses vara så allvarliga att de skadar arbetsgivaren.21 
 
Exempel på illojala handlingar som en arbetstagare kan göra sig skyldig till och som 
finns angivna i brottsbalken kan vara bedrägeri, förskingring, tagande av muta olovligt 
förfogande och trolöshet mot huvudman.22 
 
De ovan angivna exemplen på illojala handlingarna som finns med i brottsbalken, är av 
sådan karaktär att de skadar arbetsgivaren. De är relativt lätta att identifiera och förstå 
hur de orsakar skada för både förtroende och ekonomi. Handlingar som en arbetstagare 
kan utföra och som inte finns med i brottsbalken är lite svårare att identifiera och 
därmed förstå hur de kan vara till skada för en arbetsgivare. 
   
Exempel på handlingar som en arbetstagare kan utföra och som anses vara illojala är att 
som mellanchef kritisera företagsledningen inför anställda och uppmana dem att sluta 
vid företaget. Att som exempelvis frisör utföra klippningar på fritiden trots att detta 
bryter mot gällande kollektivavtal, eller som försäljare försökt ta med sig hem känsliga 
handlingar som tillhör arbetsgivaren.23 
 
 
 

                                                 
19 Schmidt, Löntagarrätt, s. 257 
20 A.a.s. 260 
21 Bylund, Anställningsskyddslagen, s. 146 ff. 
22 A.a.s. 122-125 
23 A.a.s. 146-148  
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Vad avser arbetsgivarens krav på lojalitet så är den till viss del beroende av position 
och arbetsuppgift, kravet på lojalitet anses öka desto högre befattning arbetstagaren har. 
Möjligheten att vara kritisk till sin arbetsgivare utan att drabbas av juridiska åtgärder är 
därför inte helt lätt att konkretisera eftersom kravet på lojalitet varierar med den 
anställdes position på arbetsplatsen. 24 
 
  
3.2.3 Uppsägning eller avsked på grund av illojalt beteende 

Ett sätt för en arbetsgivare att säga upp ett anställningsavtal med en arbetstagare som 
har ett illojalt beteende kan vara avsked eller uppsägning, enligt de regler som finns i 
lag (1982:80) om anställningsskydd. Avsked enligt denna lag25 innebär att 
anställningsavtalet upphör med omedelbar verkan och att arbetstagaren får lämna 
arbetsplatsen utan uppsägningstid. En förutsättning för att avskeda en arbetstagare är att 
denne grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren, de handlingar som här kan 
komma på tal är sådana som är kvalificerade brott mot anställningsavtalet.26 I förarbetet 
till lag (1982:80) om anställningsskydd uttrycks att grund för avsked bör finnas om 
arbetstagaren gjort sig skyldig till grovt vårdslöst förfarande som rimligen inte bör tålas 
i något rättsförhållande.27 I första hand avses sådana gärningar som har ett direkt 
samband med anställningen, men även brott som begåtts utanför arbetstid bör emellertid 
ge förutsättning som kan resultera i avsked, om brottet är till allvarlig skada för 
förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare.28 

Det finns en mängd förseelser och brott som en arbetstagare kan begå som resulterar i 
avsked. Det kan till exempel vara misshandel, hot om våld, förmögenhetsbrott, 
brottslighet utom tjänsten, misskötsamhet, illojalt beteende. Arbetsdomstolen har i sin 
praxis intagit en mycket sträng syn för misshandel och förmögenhetsbrott på 
arbetsplatsen.29  

Bland de rättsfall som avgjorts hos arbetsdomstolen, finns rättsfall där arbetsgivaren 
ansett att arbetstagaren genom sin kritik utfört ett så kvalificerat brott mot 
anställningsavtalet att det inneburit avsked. När rättsfallet kommit till domstol så har 
även domstolen gått på arbetsgivarens linje och ansett att arbetstagarens sätt att framföra 
kritik utgjort grund för avsked.30  
 
Uppsägning av anställningsavtal innebär att avtal om anställning mellan arbetsgivare 
och arbetstagare upphör att gälla. Till skillnad mot avsked innebär uppsägning att 
arbetstagaren har en särskild uppsägningstid med lön innan anställningen är avslutad. 
 
Att en uppsägning måste vara sakligt grundad framgår av lag (1982:80) om  
anställningsskydd 7 §. Förutom att vara sakligt grundad finns det två 
grundförutsättningar som en uppsägning ska grunda sig på. Uppsägning kan ske på 
grund av arbetsbrist eller på grund av personliga skäl som är kopplade till 
arbetstagaren.31 
 
                                                 
24 Bylund, Anställningsskyddslagen, s. 149 
25 LAS 18 § 
26 Bylund, Anställningsskyddslagen, s. 70 
27 Prop 1973:129 s. 255 
28 A.a.s. 255 
29 Bylund, Anställningsskyddslagen, s. 198-205 
30 AD 2006:103 
31 Malmberg, Anställningsavtalet, s. 346 
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Saklig grund är en förutsättning för uppsägning av en arbetsgivare, detta innebär att 
arbetsgivaren har vissa kriterier att ta hänsyn till när en uppsägning sker från 
arbetsgivarens sida. Den sakliga grunden för uppsägning bygger på tre kriterier, dessa 
kriterier är misskötsamhet, medvetenhet och skada.32 
 
Misskötsamhet innebär att arbetsgivaren på något sätt bryter mot sitt anställningsavtal, 
denna misskötsel kan ta sig uttryck i olika former. Det kan vara vägran att följa 
ordningsregler, brytande av säkerhetsföreskrifter eller att inte utföra ålagda 
arbetsuppgifter.33 
 
Medvetenhet måste kopplas till begreppet misskötsamhet, detta innebär att arbetstagaren 
måste vara medveten om eventuell misskötsamheten och de konsekvenser som detta kan 
innebära. Arbetsgivaren måste därför göra arbetstagaren medveten om eventuell 
misskötsamhet, genom att påtala eventuell misskötsamhet för arbetsgivaren. Så att 
arbetstagaren har möjlighet att ändra sitt beteende innan ett överraskande besked om 
avsked eller uppsägning meddelas.34 
 
Skada som tredje kriteriet innebär att det måste uppstå någon typ av skada för 
arbetsgivaren, med skada menas inte bara ekonomisk skada, det kan även vara i form av 
skada på arbetsplatsens arbetsmoral.35 
 
 
3.3 Skydd för förtroendevald 
 
En person som är representant för en facklig organisation på arbetsplatsen har ett 
särskilt stöd av lag (1974:358) om förtroendemans ställning på arbetsplatsen.  
Denna person utses av den lokala fackliga organisationen och lagen gäller först när 
arbetsgivaren meddelats om detta.36 Den verksamhet som faller under denna lags 
tillämpningsområde är den fackliga verksamhet som en arbetstagarorganisation bedriver 
när den företräder sina medlemmar i förhållande till sin arbetsgivare.37 
 
En förtroendevald person kan ha en mängd olika uppdrag där den fackliga 
organisationen representeras, det kan vara förhandlingar, utbildning, deltagande i olika 
nämnder, styrelser eller information till medlemmar, detta gör att den fackliga 
verksamheten inte behöver vara knuten till den egna arbetsplatsen.38 
 
Den ovanstående lagen ger inte något extra skydd för en facklig förtroendeman i 
förhållande till eventuella brister i den lojalitetsplikt, som en arbetsgivare kan tänkas 
använda som förutsättning för saklig grund vid ett eventuellt avsked eller uppsägning. 
Grunden för anställningsskyddet är för en fackligt förtroendevald samma som för övriga 
anställda.39 
 
Det som kan bli skillnad mellan en vanlig arbetstagare och en arbetstagare som är 
fackligt förtroendevald är bedömning av vad som är accepterat som kritik inom 
                                                 
32 Iseskog, Uppsägning av personliga skäl, s. 101 
33 Iseskog, s. 102 
34 A.a.s 106 
35 A.a.s.122 
36 AD 2005: 68 
37 Bylund, Arbetsrätt i praktiken, s. 159 
38 A.a.s 158 ff. 
39 Lunning, Fackliga förtroendemän, s. 72-73 
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kritikrättens område. En fackligt förtroendevald arbetstagare har som uppdrag att 
företräda arbetstagarna, detta ger en större frihet att kritisera arbetsgivaren än övriga 
anställda.40 Detta innebär att det vid en bedömning av eventuell överträdelse av 
kritikrätt måste tas hänsyn till, om den fackligt förtroendevalda arbetstagaren framför 
personlig kritik, eller om kritiken framförs i form av åsikt från facklig organisation. 
 
 
4 Skillnad mellan offentlig sektor och privat sektor 
 
Att vara anställd i den offentliga sektorn eller i den privata sektorn spelar vanligtvis inte 
så stor roll för den enskilde arbetstagaren. Det finns dock några skillnader som är av 
särskilt intresse när det kommer till rätten att kritisera sin arbetsgivare. En stor skillnad 
mellan dessa båda arbetsgivare är att den offentliga sektorn finansieras av skattemedel41 
medan den privata sektorn finansieras av den vinst som företaget genererar. Detta gör 
att företaget i den privata sektorn är mer känsligt för faktorer som påverkar ekonomin 
negativt. Ett företag som får offentlig kritik kan drabbas av dålig publicitet, bojkott och 
därmed tvingas i konkurs med den följd att arbetstagare blir arbetslösa.42 En kommun 
som får dålig publicitet går knappast i konkurs och de kommunanställda blir knappast 
arbetslösa, kanske blir det några chefer som får byta jobb. Detta innebär att även om 
kritiken är liknande så kan följderna bli väldigt olika beroende på om arbetsgivaren är 
inom offentlig eller privat sektor. 
 
Utöver de olika ekonomiska skillnaderna i finansiering som de olika arbetsgivarna har 
för sin verksamhet, så finns det även skillnader i lagstiftningen. Denna lagstiftning är till 
stora delar liknande, men det finns skillnader som kan påverka arbetstagarens 
förutsättning för att framföra kritik.43 
 
 
4.1 Offentlig sektor 
 
Den offentliga sektorn är arbetsplatser där arbetsgivaren bedriver verksamheten för det 
allmänna och är underställt stat, landsting eller kommun. Vanligtvis handlar denna typ 
av verksamhet om skola, vård, rättsväsendet, försvaret, statliga och olika kommunala 
bolag. Grundläggande för den offentliga verksamheten är att den bekostas med 
skattemedel. 
 
De grundläggande förutsättningarna för den offentliga sektorns verksamhet och 
åtaganden regleras av Regeringsformen. Där framgår bland annat att det är riksdagen 
som beslutar om skatt till staten och hur dessa skattemedel ska användas.44 Det framgår 
även att beslutsrätten i kommunerna ska utövas av valda församlingar, som får ta ut 
skatt för att sköta sina uppgifter45 
 
 
 
 
 

                                                 
40 Lunning, s. 254 
41 RF 1 Kap 7 § 
42 AD 1997: 57 
43 Se avsnitt 5.2 
44 RF 1 Kap 4 § 
45 RF 1 Kap 7 § 
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4.2 Privat sektor 
 
Arbetsgivare inom privat sektor utgörs av privatägda företag. Privat sektor består av 
företag som i olika bolagsform drivs i syfte att skapa vinst. Exempel på företagsformer 
som ett företag inom den privata sektorn kan vara är handelsbolag, kommanditbolag, 
aktiebolag eller ekonomisk förening.46 
 
 
4.3 Sektorernas gråzon 
 
Skillnaden mellan privat och offentlig sektor kan ibland bli lite otydlig och 
verksamheten hamnar i en gråzon för var det ena börjar och var det andra slutar. Med en 
ökad privatisering i samhället47  har denna gråzon ökat.  Exempel på verksamhet som på 
ett eller annat sätt kan hamna i denna gråzon är privata dagis48 och skolor49, forskning 
på universitet som bekostas av privata donationer och därmed har en indirekt påverkan 
av den offentliga sektorn i form av privat inflytande.50 
 
Den bakomliggande orsaken till att privatisera inom offentlig sektor, är som regel att 
skapa en effektivisering genom konkurrens och därmed skapa kostnadsbesparingar. 
Dessa kostnadsbesparingar har varit nödvändiga för att verksamheten inom offentlig 
sektor ska genomföras.51 
 
 
4.4 Begränsning av kritikrätt i offentlig och privat sektor 
 
Inom kritikrätten finns det förutom den redan nämnda lojalitetsplikten, även olika 
begränsningar i form av lagar och andra överenskommelser som arbetstagaren bör hålla 
sig till för att undvika påföljder från arbetsgivaren. Naturligtvis är det inte förbjudet att 
använda sekretessbelagd eller hemlig information i sin kritik av arbetsgivare, men då 
måste mottagaren av kritiken vara behörig att ta del av denna. Information och kritik får 
inte framföras på ett sådant sätt att den blir offentlig.  
 
Generellt finns det inte några lag- eller avtalsbegränsningar som inskränker 
arbetstagarens rätt och möjlighet att kritisera arbetsgivaren. Om arbetstagaren har en 
åsikt som kritiserar arbetsgivaren, bör arbetsgivaren inte vidta några åtgärder mot 
arbetstagaren för att tillrättavisa. I stället bör arbetsgivaren redovisa sin syn på den 
framförda kritiken och därmed förhindra eller minska eventuell skada som kritiken 
kunnat orsaka.52 
 
Nedan följer en kort sammanställning av olika lagar och regler som till viss del kan 
begränsa eller inskränka arbetstagarens möjlighet, att kritisera hur han vill utan att bryta 
mot lagar och regler. Detta är inte samtliga begränsningar som finns på 
arbetsmarknaden, de utgör bara exempel på begränsningar och inskränkningar som 
arbetstagaren har att ta hänsyn till. 
 

                                                 
46 Bertil Brinck, civilrätt, s. 297-311 
47 Warnling-Nerep, en introduktion till förvaltningsrätten, s. 13 
48 http://www.bikupan.nu/ombikupan.asp 
49 http://www.prolympia.se/www/prolympia.se.nsf/(sidor)/00fragor 
50 http://www.info.umu.se/NYHETER/Pressmeddelande.aspx?id=2986 
51 Warnling-Nerep, s. 13 
52 Källström, Anställningsförhållandet, s.254 

http://www.bikupan.nu/ombikupan.asp
http://www.prolympia.se/www/prolympia.se.nsf
http://www.info.umu.se/NYHETER/Pressmeddelande.aspx?id=2986
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4.4.1  Lag (1980:100) om sekretess 
 
Denna lag innehåller de bestämmelser som reglerar den tystnadsplikt som finns inom 
den offentliga sektorn. Denna tystnadsplikt gäller inte bara muntlig information utan 
innehåller även bestämmelser om utlämning av handlingar och offentliggörande i tryck, 
film mm. Lagens innehåll är omfattande och tillämpbart inom ett stort antal områden, 
exempelvis innehåller lagen regleringar av olika områden. Andra kapitel tar upp 
sekretess med koppling till försvaret och rikets säkerhet. Tredje kapitel handlar om 
nationens centrala finans- och penningpolitik. Sjunde kapitel handlar om skydd för 
enskildas personliga och ekonomiska förhållanden. I denna lag regleras inte bara vad 
som är sekretessbelagt utan även vilka undantag som gäller.53 
 
I princip gäller även sekretess mellan myndigheter, men det finns bestämmelser som gör 
det möjligt för myndigheter att lämna information till varandra. Sekretess hindrar inte 
att information lämnas mellan myndigheter, om det finns lag eller föreskrifter om att 
information ska lämnas till annan myndighet. Sekretess hindrar inte heller att 
information lämnas till annan myndighet, om det vid en avvägning är större nytta av att 
informationen lämnas ut i förhållande till det intresse som ska skyddas.54 
 
 
4.4.2 Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter 
 
Denna lag har målsättning att skydda företagaren från spridning av information som kan 
medföra skada ur ett konkurrenshänseende. Denna information kan vara ritningar, 
modeller eller personlig kännedom om. Den som sprider sådan information kan dömas 
till böter eller fängelse. I lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter 7 § framgår 
det att, en arbetstagare som bryter mot denna lag kan bli skyldig att betala skadestånd 
till arbetsgivaren. Detta gäller även efter att anställningsavtalet upphört mellan 
arbetstagaren och arbetsgivaren. 
 
Även om arbetsgivarens verksamhet till viss del skyddas genom ovanstående lag 
förekommer det på arbetsmarknaden, så kallade konkurrensklausuler. Detta innebär att 
när arbetstagaren avslutar sin anställning, så upphör inte den lojalitetsplikt som 
skapades genom anställningsavtalet. Arbetstagaren är genom konkurrensklausul 
förhindrad att bedriva verksamhet eller ta anställning hos en arbetsgivare som bedriver 
konkurrerande verksamhet.55 
 
 
4.4.3 Avtal om inskränkningar i kritikrätten utanfö r arbetsplatsen 
 
En arbetstagare kan inte avstå från de rättigheter han har enligt lag, en 
överenskommelse av detta slag är i princip ogiltig. Det är däremot fullt möjligt för 
arbetstagaren att avtala fram bättre förmåner än de som finns i lag. Avvikelser från 
lagens regler kan ändå i vissa fall göras genom kollektivavtal med facklig 
organisation.56 
 

                                                 
53 Regeringskansliet, Offentlighet och sekretess hos det allmänna s.3 
54 A.a.s. 21-22 
55 Källström, s. 257 
56 Bylund, Anställningsskyddslagen, s. 35-36 
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På arbetsmarknaden kan det förekomma tystnadsplikts klausuler. Det är 
överenskommelser mellan arbetstagare och arbetsgivare om inskränkningar i 
möjligheten att framföra kritik utanför företaget. Denna typ av begränsningar kan ha 
allmänna formuleringar och verka lite harmlösa. Formuleringar av detta slag kan vara 
att arbetstagaren förbinder sig att inte tala om företagets inre angelägenheter eller 
förhållanden inom företaget. I praktiken innebär detta att företaget inte vill ha offentlig 
kritik och man vill inte släppa ut information som inte är förhandsgranskad och 
kontrollerad. Av egen erfarenhet vet jag att denna typ av avtal förekommer, men hur 
omfattande denna typ av inskränkningar är i kritikrätten på dagens arbetsplatser är svår 
att avgöra. Även den bindande verkan av denna typ av avtal är inte helt lätt avgöra 
eftersom denna typ av överenskommelse bör vara ogiltig.57 En omfattande sökning i den 
arbetsrättsliga litteraturen har inte resulterat i någon litteratur på området.  
 
 
4.4.4 Lag (1980:620) om socialtjänst 
 
Socialtjänstens uppgifter är bland annat att främja förutsättningarna för bra 
levnadsförhållanden, ge stöd och vård till behövande. Det kan ske genom till exempel 
ekonomisk hjälp, samarbetssamtal, rättshjälp, familjerådgivning. Socialtjänsten har som 
uppgift att bistå både familjer och enskilda.58 
 
En av de lagar som reglerar socialtjänstens arbete är lag (1980:620) om socialtjänst. I 
denna lag framgår bland annat socialtjänstens mål, kommunens ansvar, socialtjänstens 
uppgifter och allmänna riktlinjer för socialtjänstens verksamhet. Socialtjänstens arbete 
är omfattande och innefattar ett flertal områden. Exempel på uppgifter är åtgärder mot 
missbruk, omsorg om barn och ungdom, försörjningsstöd mm. Socialtjänsten ställs 
därmed i situationer som kan vara ytterst känsliga för individen, för att skydda individen 
är de arbetstagare som arbetar inom socialtjänsten ålagda en tystnadsplikt enligt lag 
(1980.620) om socialtjänst 71 b §. Denna tystnadsplikt gäller under anställningen och 
även efter att en anställning upphör. 
 
 
4.4.5 BrB 5 kap 1 § Ärekränkning 
 
Den som medvetet och med osanna uppgifter utpekar någon som kriminell eller på 
annat sätt försöker misskreditera en eller flera personer kan göra sig skyldig till 
ärekränkning. Ärekränkning är ett brott och om det anses grovt kan det ge fängelse upp 
till två år. Detta innebär rent praktiskt att den arbetstagare som kritiserar sin arbetsgivare 
måste vara nyanserad och saklig. 
 
Detta visar på ett klart och tydligt sätt att den arbetstagare som uttrycker kritik mot sin 
arbetsgivare inte kan uttrycka sig hur som helst, kritiken måste vara sakligt grundad. 
Om det inte är brott enligt rekvisiten för ärekränkning kan det ändå vara en fråga om 
arbetsmiljöbrott som mobbing, kränkande särbehandling. 
 
I arbetsdomstolens vägledande avgöranden har det inte gått att hitta något rättsfall som 
behandlar detta område. En tänkbar situation när detta kan bli aktuellt är om en 
arbetstagare i sin kritik försöker undergräva förtroendet för arbetsgivaren. Genom att på 
osakliga grunda förtroende genom att hävda att arbetsgivaren är kriminell. 
 
                                                 
57 Bylund, Anställningsskyddslagen, s. 36 
58 Regeringskansliet, Familjerätt s. 49-51 
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Med dagens teknikutveckling har en ökad förutsättning skapats för att sprida 
information. Detta har även inneburit en ökad förutsättning för att sprida rykten, 
smutskasta och förtala personer i samhället. Enligt kammaråklagare Kjell Jansson blir 
det allt vanligare att folk anmäler denna typ av påhopp som de anser sig blivit utsatta för 
på Internet. Antalet anmälningar ökar och åklagarna har begränsningar för denna typ av 
brott. För åtal ska det finna särskilda skäl, det kan innebära att uppgifterna publiceras 
och blir kända i en stor krets.59 
 
 
4.4.6 BrB 16 kap 8 § Hets mot folkgrupp 
 
Enligt 16 kap 8 § brottsbalken kan en person dömas för hets mot folkgrupp som uttalar, 
sprider hot eller missaktning mot en grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, 
nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. 
 
I brottsbeskrivningen för denna typ av brott finns tre väsentliga rekvisit, 
 

- Det kan ske genom uttalanden eller genom annat meddelande som sprids, det 
avser både att uttrycka egna åsikter och att sprida andras åsikter. Inom det helt 
privata området är det däremot inte kriminellt att uttrycka diskriminerande åsikt. 

 
- Gärningen ska innehålla hot eller ge uttryck för missaktning. Ordet hot i detta 

sammanhang är inte bara uttalanden som kan ge straff som olaga hot enligt BrB 
4 kap 5 §. Missaktning innebär t ex nedsättande uttalanden som skadar viss 
folkgrupps anseende, även handlingar som förlöjligar en viss ras eller folkgrupp 
faller innanför lagens bestämmelser. 

 
- Gärningen ska avse en folkgrupp eller annan grupp av personer och anspela på 

ras, hudfärg, trosbekännelse eller nationellt eller etniskt ursprung. 
Bestämmelserna avser kollektiv av grupper, enskild person eller familj omfattas 
inte av dessa bestämmelser eftersom de inte utgör en folkgrupp.60 

 
Denna begränsning är nog för de flesta en självklarhet. Men eftersom det med jämna 
mellanrum kommer upp diskussioner om förhållandet mellan hets mot folkgrupp och 
yttrandefrihet, är det ändå värt att ta upp som en begränsning av vad som får framföras i 
kritik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
59 Monica G Engström, Bloggare kallar grannar för pedofiler och pundare, Västerbottens-Kuriren. s. 6 
60 Gösta Westerlund, Ordningsstörande brott, s. 95-99 
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5 Rättsfall om kritikrätt, uppsägning och avsked 
 
Det finns ett flertal rättsfall om arbetstagarens kritikrätt, från Arbetsdomstolen där 
bedömningen varit att det funnits grund för avsked eller uppsägning. Eftersom rättsfall 
aldrig är helt lika. Finns det alltid olika förutsättningar för den slutsats och värdering, av 
de olika omständigheterna som finns i rättsfall och som Arbetsdomstolen har att ta 
hänsyn till. 
 
 
5.1 Omständigheter att ta hänsyn vid rättsfall om kritikrätt 
 
På en väl fungerande arbetsplats finns möjlighet till en dialog mellan arbetsgivare och 
arbetstagare, denna dialog behövs för att utveckla både arbetsplatsen och dess personal. 
Dialogen kan vara mellan facklig organisation och arbetsgivare eller direkt med enskild 
arbetstagare. Av olika skäl kan denna dialog utvecklas till en konflikt mellan parterna 
och som i vissa fall avgörs i arbetsdomstol eller annan domstol.   
 
Den domstol som har i uppgift att utreda och döma i en konflikt som handlar om 
arbetstagarens rätt att vara kritisk mot arbetsgivaren kan ha flera omständigheter att ta 
hänsyn till. Det behöver inte vara endast en omständighet som ligger till grund för 
konflikten utan det kan vara flera omständigheter som domstolen måste utreda och väga 
in i sin bedömning av slutgiltig dom. 
 
De omständigheter som redovisas nedan gör inte anspråk på att vara en fullständig 
sammanställning över omständigheter som arbetsdomstolen har att ta hänsyn till vid 
kritikrättsliga domar. De omständigheter som redovisas nedan är omständigheter som 
klart och tydligt gått att identifiera i arbetsdomstolens domskäl och domslut. 
 
 
5.1.1 Aggressivt och hotfullt beteende  
 
En arbetstagare som var facklig förtroendeman blev avstängd från arbetet och avskedas 
senare. Rättsfallet väcker ett flertal frågor som handlar om avskedandet inneburit en 
föreningsrättskränkning, brott mot anställningsskyddslagen, arbetstagarens skyldigheter 
vid avstängning och om arbetstagarens uppträdande mot både arbetsgivare och 
arbetskamrater.61 
 
Arbetstagaren i detta rättsfall riktade personangrepp mot enskilda, avbröt andra på 
möten och skrek, vid konflikt uppvisade han ett sådant aggressivt beteende att 
omgivningen kände oro för att slagsmål kunde utbryta. Arbetstagaren själv påpekade att 
han inte haft för avsikt att gå till personangrepp mot enskilda och har ingen förståelse 
för att andra kunde ta illa vid sig av hans beteende. Arbetstagaren ändrade inte sitt 
beteende trots att arbetsgivaren gav en skriftlig och flera muntliga tillsägelser. Viss 
indikation i detta rättsfall pekar på att arbetstagaren satte i system att försöka skrämma 
motparten för att få sin vilja fram. 
 
Arbetsdomstolens slutsats blev att arbetstagarens beteende inte var acceptabelt och ska 
inte behöva tålas i ett rättsförhållande. Eftersom arbetstagarens oacceptabla beteende 
räckte som grund för avsked, väljer arbetsdomstolen att inte pröva om arbetstagaren i 
sin kritik överskridit den lojalitetsplikt som fanns i förhållande till arbetsgivaren. 
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Värt att nämna i detta rättsfall är att arbetsdomstolen inte var enig, det som 
arbetsdomstolen inte var enig om är om arbetstagarens oacceptabla beteende är grund 
för avsked eller uppsägning. Två av arbetsdomstolens ledamöter som representerade 
arbetstagarorganisation ansåg inte att det fanns grund för avsked, men de ansåg att det 
förelåg saklig grund för uppsägning av arbetstagaren. 
 
 
5.1.2 Kritikrätt inom offentlig anställning till my ndighet 
 
Arbetstagaren i detta rättsfall var offentligt anställd och polisanmälde sin arbetsgivare 
för misstänkta brott i tjänsten, brotten i fråga handlar enligt arbetsgivaren om att dölja 
ett stort antal så kallade sjuka hus. Det rörde sig om fjorton servicehus som fått trettio 
klagomål, de ärenden som klagomålen resulterade i avslutades utan att anmälaren 
informerades eller fick möjlighet att överklaga beslut. Eftersom arbetstagaren i sitt 
arbete var förbjuden att befatta sig med sjuka hus gjorde han anmälan som privatperson, 
arbetsgivaren informerades inte i förväg om att han hade för avsikt att polisanmäla hur 
handläggningen av sjuka hus gick till.62 
 
Arbetsgivaren avskedade arbetstagaren och som grund för det åberopade man den 
polisanmälan arbetstagaren gjort som privatperson och tidigare brister i arbetstagarens 
yrkesutövning som inträffat för cirka fem år sedan. 
 
Arbetsdomstolen fann att de skäl som arbetsgivaren åberopat som grund för avsked inte 
utgjorde grund för avsked. 
 
Arbetsdomstolen uttrycker här att det enligt praxis kan föreligga saklig grund för 
uppsägning om arbetstagaren anmäler sin arbetsgivare till myndighet i syfte att skada 
eller försvåra för arbetsgivaren. En förutsättning för att avsked eller uppsägning av 
arbetstagaren är då att det inte finns en skälig grund för anmälan. Finns skälig grund för 
anmälan till myndighet föreligger det därmed inte grund för uppsägning eller avsked. 
 
Arbetsdomstolen konstaterade även att de grundläggande fri- och rättigheterna inte har 
samma betydelse i anställningsavtal i den privata sektorn. Arbetstagarens rätt att 
kritisera arbetsgivare i offentlig sektor kan i normalfallet inte innebära inskränkningar i 
yttrandefriheten. De enda inskränkningar i yttrandefriheten som det kan bli tal om är de 
som är sekretessbelagda eller om felaktiga uppgifter med avsikt lämnas ut. 
 
 
5.1.3 Kritikrätt mot arbetsgivare inom privat sektor 
 
En arbetstagare som var anställd vid ett industriföretag blev uppsagd för vad företaget 
ansåg vara illojalt beteende, tystnadspliktsbrott och överskridande av kritikrätt mot 
arbetsgivaren. De händelser som arbetsgivaren åberopade var bland annat, publicering 
av uppgifter i en arbetsplatstidning, uttalanden i kommunfullmäktige, uttalande i ett 
radioprogram och författande av skrivelser till myndighet.63 
 
Arbetsdomstolen fann i detta rättsfall att de händelser som arbetstagaren utfört inte 
utgjorde saklig grund för uppsägning, arbetsgivaren hade därmed inte saklig grund för 
att säga upp arbetstagaren enligt lag (1982:80) om anställningsskydd. 
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Vad avser arbetstagarens lojalitetsplikt och kritikrätt gör arbetsdomstolen följande 
slutsatser i det aktuella rättsfallet. Även om arbetstagaren uttalat sig på ett kritiskt sätt så 
har syftet inte varit att skada företaget, den kritik som arbetstagaren riktat mot företaget 
har under flera år och vid flera tillfällen tagits upp internt utan att något besked om hur 
problemet som kritiserats ska lösas. 
 
Utgångspunkten för kritikrätt och lojalitetskrav vid anställningsförhållanden måste vara 
att arbetstagaren har rätt att till myndighet anmäla missförhållanden och brister som 
råder på arbetsplatsen. Avsevärd betydelse och vikt vid bedömningen är om 
arbetstagaren försök komma till rätta med dessa missförhållanden och brister. 
Arbetstagaren måste på ett seriöst sätt ha påtalat för arbetsgivaren om de brister och 
missförhållanden som denne anses råda hos arbetsgivaren. 
 
Arbetsdomstolen förtydligar även i detta rättsfall64 att tryckfrihetsförordningen och 
yttrandefrihetsgrundlagen inte reglerar förhållandet mellan enskilda inom den privata 
sektorn.  
 
 
5.1.4 Saklig kritik 
 
Ett rättsfall som utspelar sig i den gråzon som kan finnas mellan offentlig och privat 
sektor är AD 1997: 57. I detta rättsfall var det ett företag som drev ambulansverksamhet 
på entreprenad, arbetsgivaren fick omfattande kritik från tre anställda som upplever att 
arbetsgivaren inte lyssnar på deras kritik. En av de kritiska arbetstagarna är dessutom 
fackligt aktiv som arbetsplatsombud. Kritiken gällde i huvudsak brister i ambulanserna 
och dess tekniska utrustning, efter att försökt få till stånd en förbättring av situationen 
beslöt sig de anställda att föra dagbok över de upplevda problem, som de sedan skulle 
skicka till verksamhetens ansvariga tillsyningsmyndighet.  
 
Förutom att skicka in dagboken till tillsyningsmyndigheten, så skickades även ett 
exemplar av dagboken till fackets tidskrift. Detta resulterade i en artikel där företaget 
kritiserades. Företaget ansåg att de tre personerna som låg bakom dagboken agerat 
illojalt och att det därmed fanns saklig grund för uppsägning. 
 
Arbetsdomstolen gjorde i sin bedömning att det inte funnits saklig grund för uppsägning 
av de tre arbetstagarna. Men domstolen var inte enig, två av ledamöterna var av en 
avvikande uppfattning. De ansåg att det fanns saklig grund för uppsägning av den 
person som var fackligt ombud på arbetsplatsen. Orsaken till detta var att företagets 
verksamhet var beroende av det entreprenadavtal som fanns med landstinget, 
förutsättningarna för fortsatt avtal kan vara hotade om företaget utsätts för hård kritik 
från utomstående. Av de drygt trettio punkter som fanns i dagboken var det bara två 
som resulterade i påpekande från ansvarig tillsyningsmyndighet. Förhållandet mellan 
kritik och de punkter som fick anmärkning var stort och det är tveksamt om det kunde 
anses vara saklig kritik som framfördes till myndigheten.  
 
Även om kontakten med företagets ledning var bristfällig borde arbetstagaren gjort 
större och mer omfattande försök att först försöka lösa de problem som man ansåg 
föreligga. Innan dagboken skickades till tillsyningsmyndighet och förbundstidningen.  
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5.1.5 Allmänhets intresse 
 
I ett rättsfall från 1994 gör Arbetsdomstolen en avvägning i bedömningen, av innehållet 
i kritik från arbetstagare och det intresse som finns för allmänheten. Var gränsen går för 
allmänhetens intresse inom kritikrättens område är inte helt lätt att avgöra, men det 
finns två rättsfall, i ämnet där Arbetsdomstolen tar upp allmänhetens intresse som 
bedömningsgrund. Intressant i dessa två rättsfall65 är att allmänhetens intresse anses 
förekomma i både privat och offentlig sektor.  
 
En arbetstagare inom privat sektor är politiskt aktiv och deltog i olika debatter, 
arbetsgivaren ansåg att arbetstagaren var illojal och bröt mot kritikrätten. 
Arbetsdomstolen tyckte annorlunda och ansåg inte att ett anställningsavtal kunde utgöra 
ett hinder för en arbetstagare att delta i debatter där frågor av allmänt intresse 
diskuteras.66 
 
Tre arbetstagare inom offentlig sektor framför kritik till ansvarig tillsyningsmyndighet 
och arbetsgivaren ansåg att de handlat illojalt och därmed brutit mot kritikrätten. 
Arbetsdomstolen gjorde i sin samlade bedömning den slutsatsen att deras kritik mot 
arbetsgivaren var av stor allmän betydelse. Som grund för uppfattningen att det rörde 
sig om allmänt intresse, anges att verksamheten är skattefinansierad och har stor 
betydelse för invånarna.67 
 
 
5.1.6 Vilja att skada arbetsgivaren 
 
I detta rättsfall var det två arbetstagare som var anställda vid ett hotell, de arbetade som 
receptionist på dagtid och som nattportier på natten. Det hade under en längre tid varit 
problem med samarbetet mellan arbetstagarna och hotellets ledning, arbetstagarna hade 
visat ett allmänt intryck av bristande respekt mot hotellets ägare, som skötte driften av 
hotellet i egenskap av direktör. Hotellet hade ekonomiska problem och planerade en 
omorganisation, detta innebar att de båda arbetstagarna riskerade uppsägning. Under en 
förhandling ska även en av arbetstagarna ha hotat att anmäla hotellets ledning om de 
fullföljde sin plan på uppsägningar. Kort efter förhandlingen skrev de båda 
arbetstagarna en anmälan om de missförhållanden de ansåg förekomma på hotellet. 
Denna anmälan skickade de in till länsstyrelsens utskänkningsenhet.68 
 
Arbetstagarna sades upp på grund av personliga förhållanden och inte på grund av den 
eventuella arbetsbrist som en omorganisation kunnat orsaka. Arbetsdomstolen fann att 
bolaget haft saklig grund för uppsägning av de båda arbetstagarna.  
 
Arbetsdomstolens resonemang angående den inskickade anmälan till länsstyrelsen är 
att. De båda arbetstagarna som lämnade in anmälan angav att de hade som syfte att 
värna om arbetsplatsen och de anställdas arbete, de hade inte någon avsikt att skada 
bolaget och dess ägare. Arbetsdomstolen fann inte detta troligt eftersom arbetstagarna 
inte försökt förbättra eventuella missförhållanden på hotellet genom att samverka med 
hotellets direktör eller dess ledning. De punkter i anmälan som fördes fram som 
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missförhållanden var till viss del sakliga men i det stora hela byggde de på rykten och 
får till stor del ansågs osakliga. 
 
Utgångspunkten måste vara att de åtaganden som följer av ett anställningsavtal, inte får 
innebära ett avgörande hinder för en arbetstagare att hos ansvarig tillsyningsmyndighet 
anmäla missförhållanden på arbetsplatsen. Men i detta rättsfall är arbetsdomstolens 
uppfattning att arbetstagarna med sin anmälan till tillsyningsenheten hade som syfte att 
skada och försvåra för arbetsgivaren och därmed förelåg saklig grund för uppsägning. 
 
 
5.1.7 Brytande av tystnadsplikt 
 
Något rättsfall från Arbetsdomstolen där brytande av tystnadsplikt medfört kritik mot 
arbetsgivaren har inte gått att finna, men i andra sammanhang finns från 
Arbetsdomstolen rättsfall, där brott mot tystnadsplikt förekommer och utgör saklig 
grund för uppsägning. 
 
En behandlingsassistent vid ett privat behandlingshem bröt mot sin tystnadsplikt. Denna 
tystnadsplikt hade som syfte att skydda vårdtagare. Arbetstagaren hade dessutom i det 
aktuella fallet fått en genomgång av tystnadspliktens innebörd samt skrivit under ett 
dokument där hon förbundit sig att inte föra vidare information om vårdnadstagare eller 
deltagare i anhörigprogrammet. 
Arbetstagaren hade förutom brytande av tystnadsplikt även agerat utanför de vanliga 
handläggningsrutinerna, Arbetsdomstolen gjorde därmed den bedömningen att det fanns 
saklig grund för uppsägning av arbetstagaren.69 
 
Nu är detta rättsfall inte ett fall som bara tar sikte på tystnadsplikt, arbetstagaren brast 
även i arbetsrutiner. Arbetsdomstolen gjorde det här fallet den bedömningen, att 
brytande av tystnadsplikt kan utgöra en del av saklig grund för uppsägning. 
 
 
5.1.8 Hög position på arbetsplatsen medför ökat krav på lojalitet 
 
En arbetstagare hade anställning som idrottskonsult hos en idrottsförening. Denna blev 
avskedad efter att ha skickat ut två kritiska mejl riktade mot personer i 
idrottsföreningens styrelse. Mejlens innehåll hade mer karaktär av påhopp av enskilda 
personer än av saklig kritik. Mejlen skickades inte bara internt utan spreds även utanför 
idrottsföreningen till ett stort antal personer inom idrottskretsar.70 
 
De mejl som arbetstagaren skickade innebar att det drog igång en stor ryktesspridning 
som styrelsen försökte undvika. Denna ryktesspridning innebar en stor skada för 
idrottsföreningen, vissa anställda kom även att utpekas för brottslig verksamhet och 
idrottsföreningen blev nedringd av personer som undrade vad som pågick. 
 
Arbetsdomstolen fann att arbetstagaren handlade illojalt och därmed överskred sin 
kritikrätt mot sin arbetsgivare när han skickat de två mejlen, det förelåg därmed grund 
för avsked. 
 
I bedömandet tog Arbetsdomstolen hänsyn till den position arbetstagaren hade i 
organisationen och gör en bedömningen av den omfattning arbetstagaren kan utnyttja 
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sin kritikrätt i förhållande till lojalitetsplikt. I detta rättsfall ansåg Arbetsdomstolen att 
arbetstagaren överskridit sin kritikrätt i förhållande till sin lojalitetsrätt. Arbetstagarens 
båda mejl åstadkom bara skada för idrottsföreningen och personer i styrelsen. 
 
Arbetsdomstolens praxis ställer olika krav på olika arbetstagares kritikrätt. En hög 
position inom organisationen kan för vissa arbetstagare, som har hög befattning och 
position, innebära att de krävs på en lojalitet som inte tillåter kritik, varken till 
arbetstagare med lägre position på arbetsplatsen eller personer utanför den egna 
organisationen.71 
 
 
5.2 Kritikrätt efter avslutad anställning 
 
En anställning kan upphöra av flera olika orsaker, det kan vara en tidsbegränsad 
anställning som upphör, arbetstagaren väljer att säga upp sin anställning, ålderpension, 
uppsägning eller avsked. När anställningen upphört kan det tyckas vara fritt fram för 
den tidigare arbetstagaren att vara hur kritisk han vill mot sin tidigare arbetsgivare, men 
även efter att anställningen upphört kan det finnas vissa inskränkningar i kritikrätten. 
Denna inskränkning kan delas in i två områden. Ett av dessa områden är den 
lagstadgade begränsning som finns i olika författningar och som begränsar den 
information som får föras vidare från arbetsplatsen. Lag (1980:620) om socialtjänst har 
en begränsning i 71 c § där det framgår att den som är eller varit verksam inom enskild 
familjerådgivning inte får röja uppgift om enskild som lämnats i förtroende eller i 
samband med rådgivning. 
 
Det andra området som kan begränsa arbetsgivarens kritikrätt är om det finns en avtalad 
lojalitetsplikt mellan arbetstagaren och arbetsgivaren som sträcker sig även efter att 
anställningen upphört. Detta är ett tämligen outforskat område inom kritikrätten och den 
bindande verkan av denna typ av avtal är inte helt klarlagd. Ett avtal som inskränker en 
tidigare arbetstagare att kritisera arbetsgivaren kan vara att anse som oskäliga 
avtalsvillkor. En domstol har möjlighet att jämka eller sätta ett oskäligt avtalsvillkor åt 
sidan enligt lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens 
område 36 §.72  
 
 
6 Arbetsgivares åtgärder mot kritisk arbetstagare 
 
Som tidigare konstaterats kan en arbetsgivare på rätt eller fel grunder ta till åtgärder som 
innebär att arbetstagaren blir uppsagd eller avskedas från sitt arbete, utöver dessa båda 
åtgärder kan det även finnas andra åtgärder en arbetstagare kan utsättas för. 
 
En arbetstagare som var facklig förtroendeman vid en statlig myndighet medverkade till 
att ett brev skrevs och skickas till verkets generaldirektör. Brevet innehöll kritik mot en 
person som var tänkt att bli myndighetschef.  Den tilltänkta chefen blev trots kritiken i 
brevet chef för myndigheten.73 
 
Den kritiserade chefen fick tjänsten som myndighetschef vid myndigheten och var 
medveten om innehållet i det kritiska brevet som skickats till verkets generaldirektör. 
En av de arbetstagare som medverkade till det kritiska brevet fråntogs mer kvalificerade 
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uppgifter som han tidigare haft i sina arbetsuppgifter. De arbetsuppgifter som togs bort 
var handledarskap, kontaktmanskap för vissa frågor, utbildning och kontakter med 
utomstående verk. 
 
Arbetsdomstolen ansåg att dessa inskränkningar i arbetsuppgifter var att uppfatta som 
en försämring av arbetsförhållanden, arbetsgivarens inskränkning i arbetsuppgifter hade 
varit till skada för arbetstagaren. 
 
I detta rättsfall anser Arbetsdomstolen att de inskränkningar som arbetsgivaren utförde 
mot arbetstagaren var att se som en föreningsrättskränkning. 
 
Intressant att uppmärksamma är att det i detta rättsfall är frågan om flertalet åtgärder 
som riktar sig mot arbetstagaren, den typ av åtgärder som arbetstagaren utsätts för kan 
vara mycket svåra att upptäcka i jämförelse med mera omfattande åtgärder som avsked, 
uppsägning eller omplacering.  
 
Detta rättsfall visar att även om en arbetstagare håller sig inom de riktlinjer som innebär 
att avsked eller uppsägning inte bör ske, så finns det andra sätt för arbetsgivaren att 
hantera kritik från anställda. Nu var den aktuella arbetstagaren facklig förtroendeman 
och ur ett arbetsrättsligt perspektiv hade det varit intressant att få veta hur 
arbetsdomstolen resonerat om arbetstagaren inte varit facklig förtroendeman 
 
Ett rättsfall som liknar det ovanstående rättsfallet är AD 2005: 68. I detta rättsfall 
avskedades en facklig förtroendeman på grund av ett uttalande i en tidningsartikel. 
Uttalandena var godkända av arbetstagarens förbund och innehöll den typ av uttalanden 
som kan anses sakliga i en löneförhandling. Frågan i detta rättsfall var om arbetsgivaren 
kränkt föreningsrätten och brutit mot förtroendemannalagen. Arbetsdomstolen 
konstaterade i detta fall att arbetsgivaren inte brutit mot Lag (1974:358) om facklig 
förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Då det var oklart om arbetsgivaren var 
medveten om den berörda arbetstagaren var fackligt förtroendeman. Arbetsdomstolen 
konstaterade emellertid att en kränkning av föreningsrätten förelåg eftersom 
arbetstagaren tillhör en arbetstagarorganisation och utnyttjade sitt medlemskap för att 
verka till organisationens bästa.  
 
Även i det ovanstående rättsfallet kan konstateras att en arbetsgivare som inte vill bli 
kritiserad, kan använda sig av väldigt kraftfulla metoder för att tysta kritik. Bara för att 
en arbetstagare framför kritik som anses uppfylla de krav som kan ställas på 
lojalitetsplikt och kritikrätt kan en konflikt mellan de inblandade parterna uppstå. 
 
 
7 Analys 
 
Eventuell kritik från en arbetstagare som riktas mot en arbetsgivare måste ha en 
avvägning mellan de regler som begränsar vad som får uttryckas, samt de regler som 
tillåter arbetstagaren att kritisera. Att vara aggressiv, bryta tystnadsplikt, vara osaklig 
och utföra personangrepp är inget beteende som kan gömmas i rätten att vara kritisk. 
Denna typ beteende är helt oacceptabel enligt praxis från arbetsdomstolen och har inget 
egentligt samband med den kritikrätt som finns på svenska arbetsplatser.74 
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Den arbetstagare som brister i sin förmåga att framföra kritik enligt den gällande rätt 
som finns inom området, kan faktiskt tvingas till uppsägning eller avsked. Om 
beteendet är utanför de gränser som anses normalt för framförande av kritik, kan ett 
oacceptabelt framförande av kritik resultera i åtgärder som är sammankopplat med 
samarbetes eller arbetsmiljöproblem. När utgör brister i arbetstagarens kritik sådan 
förutsättning att det utgör saklig grund för uppsägning och när är det grund för avsked. 
Arbetsdomstolens bedömning när brott mot kritikrätten ger förutsättning för avsked 
eller uppsägning har inte gått att identifiera. Det finns fler tänkbara orsaker till denna 
svårbedömda skillnad och tänkbara orsaker till det kan vara flera. Dels att 
Arbetsdomstolen inte kunnat särskilja detta på ett bra och tydligt sätt, eftersom det finns 
ett rättsfall där domstolen inte är överens om hur denna skillnad ska vara indikeras en 
viss osäkerhet i denna avvägning75. En annan tänkbar orsak kan vara att det inte finns 
tillräckligt med domar som kan ligga till grund för en sådan analys. 
 
Att inte ha möjlighet att vara kritisk mot sin arbetsgivare innebär på ett teoretiskt plan 
att arbetstagaren till viss del inte kan uppfylla sin lojalitetsplikt mot arbetsgivaren.  
En arbetstagare som inte har möjlighet att framföra kritik kan nämligen få svårt att 
uppfylla sin lojalitetsplikt, om det innebär att kritiken visar på arbetsplatsbrister 
 
 
7.1 Kritikrättens fyra block 
 
Kritikrätten är en avvägning mellan olika områden, som har olika intressen och 
målsättning. De områden som finns inom kritikrätten kan gå in i varandra och därmed 
vara svåra att identifiera. För att tydliggöra dessa områden följer här nedan en skiss med 
kommentarer som visar den grund kritikrätten vilar på. 
 
 
        

                    Kritikrätt   
        
 

1 2 3 4 
Lojalitetsplikt Juridiska Tryck och Allmänhetens 

  begränsningar yttrandefrihet intresse 
        
 
1. Inom lojalitetspliktens block finns den skyldighet arbetstagaren har att inte skada 
arbetsgivaren, när kritik framförs. 
 
2. Blocket med juridiska begränsningar innehåller lagar och andra överenskommelser 
som arbetstagaren har att följa, vid kritik mot arbetsgivaren. 
 
3. Tryck och yttrandefrihet är det block som innehåller den grundläggande rätten att 
uttrycka vad man vill. 
 
4. Inom detta block finns de förutsättningar som möjliggör kritik, när allmänhetens 
intresse sätts främst. 
 
Med ovanstående indelning begränsar och inskränker blocken lojalitetsplikt och 
juridiska begränsningar arbetstagarens möjlighet att kritisera arbetsgivaren. Blocken 

                                                 
75 AD 2007: 53 
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som innehåller allmänhetens intresse, tryck och yttrandefrihet skapar förutsättning för 
arbetstagaren att kritisera arbetsgivaren. 
 
I de analyserade rättsfallen pekar inte Arbetsdomstolen ut något block som viktigast, 
därmed har det inte gått att identifiera någon inbördes rangordning mellan blocken. 
Eftersom någon rangordning mellan blocken inte verkat ligga till grund så blir 
slutsatsen att de faktiska händelserna i respektive block och rättsfall utgör grunden för 
Arbetsdomstolens arbete. 
 
 
7.2  Riktlinjer för kritik mot arbetsgivare  
 
Som tidigare konstaterat har arbetstagaren en grundläggande rätt att kritisera sin 
arbetsgivare, men denna kritik får inte inkräkta på den lojalitetsplikt som arbetstagaren 
har till arbetsgivaren. När kritikrätten övergår till att bli ett illojalt beteende och därmed 
bryta lojalitetsplikten är inte så enkelt att identifiera. I de analyserade rättsfallen finns 
det ibland tydlig bevisning där kritik är dokumenterad i protokoll, tidningar, mejl, brev 
och liknande. Men det finns även flera tillfällen när innehållet i kritiken är svårare att 
tolka, det är då muntlig kritik och de inblandade parterna är oense om vad som sagts och 
vad som menats. 
 
En mall för hur en arbetstagare ska kritisera sin arbetsgivare hade kanske till viss del 
varit önskvärt. Att täcka in alla tänkbara situationer och arbetsplatsers unika 
arbetsförhållanden är dock en omöjlighet. Men med utgångspunk av de analyserade 
rättsfallen kan följande sju riktlinjer identifieras som grundläggande när arbetstagaren 
framför kritik mot sin arbetsgivare. 
 

- Kritiken ska vara saklig, brister kritiken i sin saklighet ska den som fört fram 
kritiken ändå haft skäl att tro kritiken var saklig. 

 
- Syftet med kritiken får inte vara att skada eller på annat sätt försvåra för 

arbetsgivaren. 
 

- Innehållet i kritiken som framförs ska inte innehålla påhopp av enskilda 
personer. 

 
- Kritiken ska inte föras fram på ett aggressivt eller hotfullt sätt. 

 
- Innan arbetstagaren kritiserar arbetsgivaren vid myndighet eller går ut i 

massmedia, bör arbetstagaren först på ett seriöst sätt försökt lösa problemet på 
arbetsplatsen. 

 
- Innehållet i kritiken får inte bryta mot tystnadsplikten eller sprida 

sekretessbelagd information. 
 

- Hänsyn måste tas till om kritiken är i allmänhetens intresse eller inte. 
 
Utöver de ovan angivna riktlinjerna så har det tidigare även nämnts arbetstagarens 
position på arbetsplatsen är av betydelse. Av arbetsdomstolens praxis framgår det att en 
arbetstagarens position på arbetsplatsen har betydelse för en eventuell bedömning av 
kritik som framförts överskridit sin gräns. En högre position på arbetsplatsen ställer 
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högre krav på lojalitet mot arbetsgivaren och därmed kan förutsättningarna för att 
kritisera vara olika mellan olika personer på samma arbetsplats. 
 
Även om en arbetstagare håller sig till de ovan angivna riktlinjer och anpassar sin kritik 
efter position på arbetsplatsen kan det vara svårt att förutse arbetsgivarens reaktion.  
 
Även om det inte finns grund för avsked eller uppsägning måste nog arbetstagare räkna 
med att det finns arbetsgivare som inte uppskattar eller kan ta åt sig kritik på ett 
konstruktivt sätt. En arbetsgivares som uppfattar kritik som illojalt beteende eller på 
annat sätt negativt kan leda till samarbetssvårigheter mellan de inblandade. Problemet 
att samarbeta kan leda till att arbetstagaren medvetet eller omedvetet missgynnas på 
olika sätt av arbetsgivaren.  
 
Orsaken till att en arbetsgivare inte uppskattar kritik eller kan ta åt sig kritik på ett 
konstruktivt sätt är inte ett juridiskt problem, detta problem måste man analysera ur ett 
annat perspektiv. Ett tänkbart sätt att öka förståelse för detta kan vara att göra en analys 
ur en psykologs eller socionoms perspektiv. 
 
 
8 Personliga reflektioner 
 
Vid skrivandet av denna uppsats så har jag uppfattat kritikrätt som ett ganska otydligt 
och osäkert område. Även om det finns ett antal rättsfall från arbetsdomstolen och viss 
ledning i doktrin så upplever jag att det finns vissa situationer som fortfarande är oklara 
och obesvarade.  
 
 
8.1 Allmänhetens intresse 
 
En situation som jag inte funnit något svar på eller ens lyckats få någon antydning om är 
gränsen mellan den på ena sidan arbetstagarens lojalitetsplikt och på andra sidan 
allmänhetens väl och intresse. För att visa på situationer där arbetstagaren kommer i 
konflikt mellan de olika delarna av kritikrätten följer här nedan här två fiktiva exempel. 
 
Ett livsmedelsföretag har produktionsproblem och sprider i sina produkter en bakterie 
som kan vara farlig och dödlig för vissa personer. Detta upptäcks efter att livsmedlen är 
levererade och finns ute bland butiker och kunder. För att inte skada företagets rykte 
och förlora inkomster väljer företaget att mörka det inträffade. Om en arbetstagare vid 
livsmedelsföretaget går ut i massmedia och berättar att det finns bakterier i företagets 
produkter som kan vara skadliga eller dödliga för vissa personer, har han då varit så 
illojal mot företaget att det finns saklig grund för avsked eller uppsägning? 
 
Ett svenskt militärt specialförband deltar med ett flertal andra nationer i ett hemligt 
uppdrag, insatsen sker i ett främmande land. Under detta uppdrag uppdagas ett flertal 
brott mot internationell rätt. Efter avslutad insats sammanställs dessa brott i en rapport 
som lämnas till förbandets ledning, för att undvika pinsamheter och inte förstöra 
karriären för vissa av de inblandade hemligstämplas rapporten. Motivering till att denna 
rapport hemligstämplas är att den bygger på hemlig information, detta medför att inga 
åtgärder sker för att utreda de misstänkta brotten. Om en deltagare från den hemliga 
insatsen går ut i massmedia och berättar om det inträffade. Är det då saklig grund för 
uppsägning eller avsked? 
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När går allmänhetens intresse och väl före den lojalitetsplikt som arbetsgivaren har mot 
sin arbetsgivare? Detta är inte helt enkelt att svara på och det är inte bara en fråga om 
arbetsrätt, det är även en fråga som berör andra områden som straffrätt och den rådande 
uppfattningen i samhället.  
 
 
8.2 Anonym kritik 
 
Under arbetet med denna uppsats är det inom ett område som jag funnit en debatt om 
arbetstagarens möjlighet att vara anonym vid lämnande av uppgifter till myndighet. Det 
är inom vården som denna debatt förts och den har handlat om ett nytt regelverk för 
säker vård. Denna patientsäkerhetsdebatt handlar om vårdpersonalens åliggande att 
anmäla allvarliga händelser och tillbud till berörd myndighet. 
 
I betänkandet av patientsäkerhet (SOU 2008: 117) så konstaterar utredningen att det 
råder en underrapportering av de händelser som borde ha rapporterats som 
patientsäkerhets risker. Orsaken till att det råder en underrapportering ger utredningen 
inget entydigt svar på, det finns flera tänkbara omständigheter till detta. Rädsla att 
drabbas av disciplinpåföljd, samt en rädsla att exponera sig för kritik är två orsaker som 
lyfts fram. Att lagstifta om arbetstagares rädsla för att exponera sig är nog näst intill 
omöjligt. Det måste vara chefer och ledare som skapar ett klimat på arbetsplatsen där 
arbetstagare kan tala om när något gått fel utan att de för den skull känner obehag76 
 
Som en del av förutsättningarna för att skydda uppgiftslämnaren så har det debatterats 
och förslagits anonymitet och sekretess av olika slag. Vårdförbundet har i sin syn på 
denna problematik lämnat sin åsikt i frågan. Vårdförbundets uppfattning är att inte 
rekommenderar ett system för anonym rapportering och anmälning. Orsaken till detta är 
att vårdförbundet anser att ett sådant system kan försvåra utredningen av det inträffade, i 
stället vill Vårdförbundet utreda förutsättningarna för att skydda arbetstagarens 
identitet.77 
 
I debatten om anonymitet och sekretess finns det två intressanta fenomen som förtjänar 
uppmärksamhet. Dels att det inom vården finns en medvetenhet om att personalen är 
återhållsam med att rapportera händelser som hänt. Medvetenheten om orsakerna till 
detta är inte säkert och flertalet orsaker kan finnas, ett behov som pekas ut är att chefer 
och ledare måste skapa arbetsplatser som har ett sådant klimat att arbetstagare kan 
berätta när något gått fel, att detta kommer upp som en punkt kan ge en viss indikation 
på att kritik bemöts med åtgärder på ett eller annat sätt. 
 
Det andra fenomenet är att när man debatterar om arbetstagarens vilja och behov av 
anonymitet så gör man det i rapportering och anmälningssystemet. Det intressanta blir 
då hur en myndighet ska agera om en anmälan lämnas anonymt och utanför ordinarie 
kommunikationsvägar. För en myndighet som har tillsynsansvar inom ett område, kan 
det inte vara rimligt att inte utreda eventuella missförhållanden bara för att anmälaren är 
anonym, eller att anmälan sker utanför ordinarie system. 
 
 
 
 
 
                                                 
76 SOU 2008: 117 s 371-372 
77 www.vardforbundet.se/templates/VFArticklePage4.aspx?id=17577 

http://www.vardforbundet.se/templates/VFArticklePage4.aspx?id=17577
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8.3 Förhållandet mellan kritikrätt och organisationsutveckling 
 
En dialog mellan arbetsgivare, arbetstagarorganisation och dess arbetstagare är som 
tidigare nämnts en förutsättning för att kunna utveckla en arbetsplats och den personal 
som arbetar där. Konsekvenserna på arbetsplatsen för den arbetsgivare som inte kan 
hantera kritik utan bara försöker tysta sådan är intressant att fundera på. Två beteenden 
på arbetsplatsen som inte är helt otänkbara är en passivisering av personalen som kan 
innebära att även kritik som är saklig och borde vara till arbetsplatsens fördel inte 
kommer fram. En rädsla och osäkerhet för att kritisera arbetsgivaren kan även leda till 
att kritiken lämnas anonymt, en arbetsplats där det skickas anonyma lappar med kritik 
skapar knappast stabilitet och förutsättning för en atmosfär där arbetsplatsen utvecklas i 
en positiv riktning. 
 
Hur mycket och hur osaklig kritik en arbetsgivare bör tåla är inte bara en fråga om 
juridik, det är även en fråga om företagskultur, normer och värderingar. Efter att läst 
alla rättsfall som ligger till grund för denna uppsats så upplever jag att det visserligen 
går att identifiera vissa grundläggande omständigheter som utgör en grund för domarna 
i dessa rättsfall. Men dessa grundläggande omständigheter är allt annat än glasklara i sin 
tillämpning och det är till viss del en av orsakerna till att arbetsdomstolen behövs för att 
omsätta samhällets uppfattning om hur kritik mot arbetsgivare bör vara utformad. 
 
Nu är målsättningen med denna uppsats att undersöka de förutsättningar som finns för 
arbetstagare att kritisera arbetsgivaren, men detta till trots så är det inte helt ointressant 
att fundera på arbetsgivarens förfarande när kritik mot arbetstagare framförs.  
Arbetsdomstolen har som tidigare konstaterats en praxis som innebär att en högre 
position på arbetsplatsen ger ett ökat krav på lojalitet. Utvecklas denna praxis så innebär 
det i praktiken att högre krav kan ställas på personer med en hög position på 
arbetsplatsen. Hur blir det då om arbetsgivaren i sin kritik mot arbetstagare är osaklig, 
hotfull, aggressiv och går till personangrepp. En intressant teoretisk tolkning kan bli att 
om inte arbetsgivaren motarbetar det beteende som används när kritik framförs, så har 
arbetstagaren en möjlighet att vara ännu värre i sitt framförande av kritik mot 
arbetsgivaren eftersom arbetstagaren har en lägre position på arbetsplatsen. 
 
Ovanstående resonemang angående arbetsgivarens beteende på arbetsplatsen kanske 
även bör öppna för en individuell tolkning som tar hänsyn till den på arbetsplatsen 
rådande stämning och kultur. Arbetstagarens beteende kan faktiskt vara en avspegling 
av arbetsplatsen och därmed är det faktiskt arbetsgivaren som är ansvarig enligt lag 
(1977:1160) om arbetsmiljö.  2 § 3 kap 
 
Intressant och värt att uppmärksamma är att det i flertalet av de rättsfall som analyserats 
och använts för att skriva denna uppsats, så framgår det väldigt tydligt eller så finns det 
indikationer som tyder på att det finns någon slags konflikt mellan arbetsgivare och 
arbetstagare. Orsaken till dessa konflikter kan naturligtvis vara flera men det kan 
indikera att flertalet av de konflikter som blir rättsfall hos arbetsdomstolen och där 
arbetstagarens kritikrätt tas upp egentligen handlar om andra konflikter som har ett 
ursprung i bristande ledarskap, samarbetes eller organisationsproblem 
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8.4 Den framtida kritikrätten 
 
Hur den framtida kritikrätten kommer att utvecklas är inte lätt att förutsäga. I den 
aktuella debatten som förekommer angående en ändring av turordningsreglerna,78 finns 
det ingen självklar koppling till den framtida kritikrättens utveckling. Eftersom flertalet 
av rättsfallen i denna uppsats har eller verkar ha bakomliggande konflikter och inte bara 
handla om kritikrätt, är det intressant att fundera på hur eventuella ändringar i dagens 
turordningsregler kan påverka arbetstagare, att inte vilja eller våga kritisera 
arbetsgivare. Även om klimatet på arbetsmarknaden i framtiden inte blir hårdare, finns 
det en ökad tillgänglighet och en teknikutveckling som ökar förutsättningen för 
arbetstagare att sprida och framföra kritik mot arbetsgivare på olika hemsidor, bloggar 
och nätverk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
78 www.aftonbladet.se/nyheter/article5101214.ab?service=print 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5101214.ab?service=print
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