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Vi som arbetar fackligt har de senaste åren märkt av en ökad
otrygghet på arbetsplatserna. Många anställda vågar inte rikta
kritik mot sin arbetsgivare av rädsla för repressalier. Ett öppet
klimat på arbetsplatsen är viktigt och den växande tystnaden
oroar. Vi måste våga prata om de problem som kan uppstå på
jobbet – vare sig det är en riskfylld arbetsmiljö eller trakasserier
och diskriminering.
Det borde vara självklart att du som anställd har rätt att säga
ifrån och påpeka missförhållanden. I första
hand ska du naturligtvis vända dig till din
arbetsgivare för att lösa problemet. Du kan
också vända dig till din fackliga representant
för att få råd och stöd.
Ibland drar frågan till sig intresse från medierna. Du kanske blir uppringd av journalister
som vill att du berättar om situationen. I den
här broschyren hittar du information om vad
som gäller när du pratar med en journalist om
din arbetsplats. Det handlar till exempel om
vad du inte får avslöja enligt lagen om företagshemligheter. Allt
detta är viktigt att känna till. Förhoppningsvis kan det bidra till
att du känner dig tryggare om eller när du talar med en journalist om dina arbetsvillkor.
Lars-Anders Häggström
Förbundsordförande Handels
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Varför vi har
yttrandefrihet
Utan yttrandefrihet dör demokratin.
Din och andras rätt att tala fritt ur hjärtat, att tänka – även
förbjudna tankar – att skriva insändare, författa en bok, ta bilder – allt detta ser vi som självklart.
Och din yttrandefrihet står med i regeringsformen, en av våra
grundlagar.
”Yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift, bild eller på annat sätt
meddela upplysningar, samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.”1
Du har alltså laglig rätt att – inom vissa gränser – utnyttja din
rätt att föra fram dina åsikter.
En annan grundlag är den så kallade tryckfrihetsförordningen
(TF). Den har funnits från 1700-talet och den innehåller bland
annat förbud mot statlig förhandscensur och vissa regler hur
man ger ut tryckta skrifter. Du kan alltså ge ut en tryckt skrift
utan att först be om lov och du kan bara straffas i efterhand för
vad du skrivit.
I TF står det också att en periodisk skrift – en skrift som
ska ges ut minst fyra gånger per år, det vill säga de allra flesta
skrifter som finns – ska ha en enda person som har ansvar för
det som står i skriften. Det kallas ansvarig utgivare.
Men för att ge ut exempelvis en dagstidning måste redaktionen för tidningen få tips om vad som händer. Därför finns i TF
en mycket viktig regel som innebär att du har rätt att lämna
uppgifter till media. Och du kan göra det anonymt om du vill.
Det kallas också för meddelarfrihet och meddelarskydd. Och
den journalist du lämnar din uppgift till har tystnadsplikt om

vem du är. Det är bara du som kan röja din egen identitet.
En annan regel är att alla har rätt att ta del av handlingar och
uppgifter hos offentliga myndigheter. Du kan exempelvis gå upp
till ditt kommunkontor och be att få se dagens post eller den
e-post som kommit in. Vissa uppgifter kan vara hemliga och då
får du inte se dem. Men du ska få reda på varför du inte får se
dem och du kan också överklaga ett sådant beslut. Det här kal�las för offentlighetsprincipen.
Allt detta finns alltså i TF och tanken var och är fortfarande
att förebygga korruption, maktmissbruk och andra övergrepp
från statens sida. Eftersom medborgarna kunde ta del av handlingar och sedan tipsa tidningarna om innehållet och annat de
fick reda på – utan att riskera några repressalier eftersom man
kunde vara anonym – hoppades de som skrev TF att makthavarna skulle hålla sig på mattan och sköta sig. Risken fanns ju
att de blev upptäckta om de fuskade.
Det är en av anledningarna till att vi här i Sverige har ett
samhälle som – jämfört med andra länder – är relativt fritt från
korruption. Men det är ju inte perfekt. Då och då upptäcks fusk
och mutor. Men då träder så att säga TF in ändå, det vill säga
medierna granskar maktmissbruket.
TF gäller tryckta skrifter, stenciler och sådant.
För radio, TV, internet och andra elektroniska medier gäller
yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) från 1991 som innehåller
samma regler som TF. Du kan alltså lämna tips på samma sätt
till din lokala TV-station som till din dagstidning.
Det här verkar ju bra. Och det är bra. Men...
Öppenheten och yttrandefriheten i Sverige har begränsats på
olika sätt sedan TF kom till. Dels var det mer eller enväldiga
kungar som inte ville bli granskade, dels har orostider alltid
inneburit försämringar, inte minst under andra världskriget.
Och de senaste tio-tjugo åren har den i sig viktiga kampen mot
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terrorism tyvärr fått till följd att offentlighet och öppenhet har
försämrats genom olika tvångslagar och ökat hemlighetsmakeri.
Men trots allt har du en laglig rätt att yttra dig, ta del av
handlingar och anonymt ge tips till medier.
Och om du är arg på ditt kommunalråd för att han satsar
pengar på en ny ishall, men struntar i att rusta upp kommunens
ridhus så att din dotter inte längre kan ta ridlektioner, ja då kan
du skriva en arg insändare om det i tidningen.
Och om du är arg på din chef för att han behandlar dina
kvinnliga arbetskamrater illa och ger dem lägre lön, ja då kan du
skriva en arg insändare om det i tidningen också.
Eller?
Nej blir svaret. Riktigt så enkelt är det tyvärr inte.
Som du kommer att kunna läsa i den här skriften gäller olika
regler om yttrandefrihet på fritiden och på arbetsplatsen.
Yttrandefriheten gäller inte fullt ut på din arbetsplats.
Om du har jobbat inom stat och kommun gäller däremot yttrandefriheten. Där är det ingen större skillnad mellan privatlivet
och arbetet när det gäller rätten att framföra åsikter och kritik.
Men för dig som jobbar inom privata företag, finns alltså rätt
stora begränsningar.
Och dem bör du känna till. Du riskerar nämligen jobbet om
du inte följer de regler som finns.
I den här skriften förklarar vi vad som gäller och varför.

Hur och när du kan
framföra kritik
Förra kapitlet slutade med att vi konstaterade att du inte har
samma yttrandefrihet på ditt jobb som på din fritid. Yttrandefriheten gör så att säga halt vid företagsporten.
Innebär då det att du måste tiga och lyda? Får du inte säga
någonting?
Jo, det får du faktiskt. Du har en rätt att delta i diskussioner i
allmänna frågor även om du och arbetsgivaren tycker helt olika.
Exempelvis kan det gälla regeringens arbetsmarknadspolitik,
hur man ska göra med kunder som stjäl eller om vissa branscher kanske ska ha ”företagarekörkort” eller något sådant. Om
arbetsgivaren inte håller med dig, ja då får han eller hon gå in i
den debatten och säga emot dig.1
Men du har också en kritikrätt mot ditt eget företag. Mer om
det nedan. Varför är det då så stor skillnad mellan dig som är
privatanställd och de som är offentligt anställda?
Jo, det beror på att den så kallade lojalitetsplikten tar över
yttrandefriheten i det privata näringslivet. Även de som arbetar
inom stat och kommun har en lojalitetsplikt, men där hänger
yttrandefriheten ihop med att de arbetar för det allmänna och
därför omfattas de av yttrandefriheten även i det dagliga arbetet.
Men vad är då lojalitetsplikt? Så här kan det stå i ditt kollektivavtal eller anställningsavtal:
”Förhållandet mellan arbetsgivare och anställd grundar
sig på ömsesidig lojalitet och ömsesidigt förtroende.
Anställd skall iaktta diskretion rörande arbetsgivarens
angelägenheter, såsom driftsförhållanden, affärsangelägenheter och liknande.”
AD 1994 nr 79
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Men även om den här texten inte finns skriftligt gäller den
ändå. Den är alltså en ”oskriven lag” och gäller från och
med att du anställs.
Att vara lojal med din arbetsgivare innebär bland annat att du inte får sprida företagshemligheter (mer om
det senare). Du bör inte heller prata vitt och brett om
företaget eller dess kunder. Särskilt viktigt är att du inte
sprider detaljer om företaget som har med konkurrens
att göra.
Om du är sur på din chef eller dina villkor på
jobbet, bör du också vara försiktig och inte prata
om det till vem som helst, framför allt inte med
personer du inte känner.
Kortfattat kan man säga att du ska hålla
sådant inom företaget.
Det är det som kallas lojalitet, att du är lojal
med företaget och vad din arbetsgivare sysslar
med. Och den sträcker sig alltså även utanför arbetstid. Även om din chef inte kan tala om för dig vad
du får och inte får göra på din fritid, bör du alltså vara
försiktig med vad du säger om företaget när du är ledig.
Du arbetar i en konkurrensutsatt sektor där alla arbetsgivare och företag är mycket känsliga för att något läcker
från företaget som kan utnyttjas av något annat företag
i samma bransch. Det kan man kanske ha förståelse för
eftersom det kan skada ditt företag och dess framtid.
Men problemet är att det är företagsledningen som
tolkar vad som är hemligt och ska hållas inom företagsporten med hänvisningen till lojalitetsplikten ovan.
Och med det följer att även direkta missförhållanden,
dålig arbetsmiljö, bristande personalpolitik och andra
direkta övergrepp mot personalen också riskeras att
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döljas eftersom få vågar prata om det, eftersom det kan räknas
som illojalt.
Men får du då inte framföra någon kritik överhuvudtaget?
Måste allt hållas inom företaget? Får du aldrig vända dig till en
journalist om du tycker något är fel?
Jo, du har som nämnts ovan rätt att kritisera din arbetsgivare. Det är också en del av din allmänna yttrandefrihet, men
den är inte absolut. Om du ska framföra kritik måste du
därför tänka på följande.
1. Kritiken måste vara korrekt, den ska
alltså vara rätt i sak. Eller du ska åtminstone
tro att det du påstår är korrekt. Du måste
alltså vara i god tro. Lyssna alltså inte
allt för mycket på rykten utan försök få
fram vad som är sant. Ha inte för bråttom, utan fråga dig själv om det som påstås
verkligen är riktigt. Arbetsgivaren ska alltså
inte behöva tåla osanna beskyllningar.
2. Din kritik får inte framföras i skymflig ton eller
innehålla hot. Ditt främsta syfte får inte vara att skada
företaget. Det är alltså inte bra att säga:
		
”Det här jävla skitföretaget bryter mot alla
		
regler som finns. Alla i arbetsledningen är
		
tjuvar och banditer och borde få varsitt skott
		
i knäna!”
Då har du gått över gränsen. Ditt syfte ska vara att
komma till rätta med missförhållandena, inte att skada
arbetsgivaren eller utkräva hämnd för att han i ett tidigare skede betett sig dåligt mot dig. Syftet med din kritik
är alltså att den ska leda till förbättringar. Arbetsgivaren
ska inte behöva tåla kränkande påståenden från dig.
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3. Du måste först ha framfört kritiken till företagsledningen så att de ansvariga har haft en chans att rätta till problemet.
Men du ska inte behöva vänta i all evighet på att arbetsgivaren
ska agera. Arbetsgivaren ska inte behöva tåla att du inte gav
honom eller henne chansen att lösa problemet.
Lägg märke till att alla dessa tre kriterier måste vara uppfyllda
för att du ska kunna vända dig med din kritik utanför företaget.
Annars kan du förlora ditt jobb.
Det är Arbetsdomstolen (AD), den domstol som dömer i
arbetsrättstvister, som har bestämt vilka regler som gäller genom
sina domar, sin praxis. Du kan läsa mer om det på sidan 17.
Det kan naturligtvis kännas obehagligt att exempelvis gå till
chefen och ”klaga”, framför allt om du och han/hon inte har så
bra relation.
Om det är så, kan du vända dig till exempelvis ditt skyddsombud om det gäller en arbetsmiljöfråga. Du kan också vända dig
till facket och be dem ta upp frågan. Skyddsombudet och dina
fackliga företrädare har nämligen rent rättsligt större möjligheter
att framföra kritik. Läs mer om det på sidan 22.
Men om du nu själv exempelvis vill kontakta en journalist och
framföra kritik finns det en sak till du ska tänka på. Arbetsgivaren får försöka ta reda på vem som ”läckt till media” som det
brukar heta.
Journalisten får inte avslöja din identitet om du vill vara
anonym. Där är du skyddad. Det står i grundlagen och kallas för
meddelarskydd eller anonymitetsskydd.
Men arbetsgivaren får alltså fråga runt om vem som pratat
om företaget.
Om du har arbetat inom offentlig sektor, vet du antagligen
att det finns ett så kallat efterforskningsförbud. Det innebär att
myndighetens företrädare inte får ta reda på, efterforska, vem
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som har lämnat uppgifter till exempelvis media. Men det skyddet har inte du.
Sammanfattningsvis:
Du får kritisera din arbetsgivare även utåt, men kritiken ska vara
korrekt, syftet ska vara att komma till rätta med problemet, inte
att skada arbetsgivaren och du ska först ha talat med din chef.
Annars riskerar du ditt jobb. Och arbetsgivaren har rätt att försöka ta reda på vem du är om du lämnat uppgifterna anonymt.

Att tala
med massmedia
I tidigare kapitel framgår när du har rätt att kritisera din arbetsgivare genom att exempelvis vända dig till media. Det är inget
du ska börja med, utan du ska alltid först försöka lösa problemet internt.
Samtidigt är media beroende av dig, dina kunskaper och dina
erfarenheter av ditt företag.
Om man ska tro arbetsgivarna, springer alla anställda benen
av sig i lusten att avslöja allehanda skandaler.
Så är det inte. Snarare är det ganska sällsynt att media lyckats
få tag på någon som vågar uttala sig, framför allt med namn.
Det är ganska naturligt. Den som påtalar brister, missförhållanden eller maktmissbruk ses inte alltid som frälsare, utan snarare
som bråkstake, som förstör en god stämning, även om den i sig
kanske vilar på rutten eller bristande grund.
Under de senaste åren har begreppet whistleblowers blivit
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allt populärare. Det är alltså en person
som ”visslar” om att något är fel. Från
olika håll föreslås nu att det ska införas
i Sverige. Tanken är att du som anställd
ska vända dig till någon på företaget, eller
någon som företaget anlitar och framföra
din kritik eller dina tankar utan att behöva
drabbas av några repressalier. Hela tanken
bygger alltså på att så mycket som möjligt
ska hållas inom det egna företaget och att
det ska ”städas upp” utan att utomstående
märker så lite som möjligt.
Och det är väl inget fel i det, men whistleblower-systemet får ju inte ersätta din möjlighet att vända dig till bland annat
media, om den inre ”städningen” inte
fungerar.
Om du då vänder dig till media har du båda rättigheter och
skyldigheter.
Det är arbetsgivaren som
avgör vem som får kontakta
och prata med media för
företagets räkning. Det
ingår i hans eller hennes arbetsledningsrätt. Det här innebär
att om det exempelvis står i en kommunikationspolicy
eller något sådant
att alla frågor från
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journalister ska gå genom en viss person på ditt företag då gäller
det.
Även om journalisten frågar om din personliga åsikt bör du
vara ganska försiktig eftersom det kan uppfattas som om du uttalar dig för företagets räkning. Det bästa i sådana fall är att du
ber att få återkomma till journalisten och under tiden prata med
din chef.
Men om vi då tänker oss att du vill vända dig till media – under förutsättning att du först gör som framgår på sidan 7 så har
du vissa rättigheter:
Hur en bra journalist ska uppträda
Det finns något som heter Spelregler för Press, Radio och TV.
De är utgivna av Pressens samarbetsnämnd. Dessa regler är en
del i mediebranschens självsanering för att upprätthålla en hög
yrkesetik.
När du blir intervjuad av en journalist kan du tänka på följande:
l Fråga gärna om journalisten är medlem i Svenska Journalistförbundet. Beviset för det är förbundets utfärdade
presskort. Alla journalister som är medlemmar i Svenska
Journalistförbundet har förbundit sig att följa förbundets
yrkesregler. De går bland annat ut på att visa hänsyn mot
dig som intervjuas.
l Ta reda på vilket massmedium journalisten kommer
från.
l Ta reda på om journalisten kontaktar dig för research,
det vill säga ren faktainsamling, eller om det är en regelrätt intervju där journalisten även är intresserad av dina
åsikter.
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l Respektera om journalisten från början gör klart att vad
du säger också kommer att tas med. Då ska du hålla inne
med sådant du inte kan eller vill stå för.
l Be att få läsa intervjun eller faktaartikeln innan den går
i tryck. Då brukar journalisten förklara att ”du får ändra
faktafel men inte dina uttalanden”.
l Är du osäker om en uppgift be att få återkomma istället
för att säga ”jag tror att…”
l Om du känner dig stressad av situationen, be att få
återkomma när du känner dig bättre till mods.
l Ingen kan tvinga dig att medverka.
Hur gör du om du tycker att du blivit kränkt
eller orättvist behandlad av en journalist?
Gäller det själva publiceringen kan du anmäla den till Allmänhetens Pressombudsman (PO) inom tre månader efter publiceringen. Då måste du själv eller dina anhöriga vara berörd av publiceringen. Du kan läsa mer om hur det går till på www.po.se.
Om det avser hur journalisten uppträdde, hur exempelvis
själva intervjun gick till, kan du anmäla det till Svenska Journalistförbundets Yrkesetiska nämnd (YEN). För att anmälan ska
behandlas krävs att journalisten är medlem i Journalistförbundet. Du kan läsa mer om hur YEN arbetar och hur du gör en
anmälan på www.sjf.se/yrkesetik.
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Företagshemlighetslagen
Det finns en speciell lag om företagshemligheter som gäller inom privata näringslivet.
Det är ett slags tystnadsplikt för dig som
är privatanställd.
Med företagshemlighet menas all
information som arbetsgivaren vill hålla
hemlig och att det som berättas skulle
kunna innebära en skada i konkurrenshänseende.
Det kan vara kundregister, ritningar, arbetsmetoder, utvecklingsplaner med mera. Lägg
märke till att det är arbetsgivaren som avgör vad som
klassas som företagshemligheter. Och det behöver inte
heller ha uppstått någon
skada för arbetsgivaren.
Om du röjer en företagshemlighet kan du dömas
till böter eller fängelse upp
till två år, eller om brottet är
grovt ända upp till sex år. Det
är alltså ett mycket allvarligt
brott.
Den praxis som finns när det
gäller företagshemligheter visar
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att du kan bli skadeståndsskyldig med betydande belopp om du
röjer företagshemligheter på ett sätt som skadar arbetsgivaren.
Dessutom kan du bli skadeståndsskyldig även om du har varit
oaktsam, det vill säga klumpig, och om du borde ha insett att
du inte skulle pratat vitt och brett om den där nya produkten
exempelvis.
Det är svårt att ange rent konkret var gränserna går för företagshemligheter just inom din bransch. Det kan finnas en kommunikationspolicy på ditt företag. Ta reda på vad som står i
den och följ den. Det är arbetsgivaren som avgör vad som gäller.
Men om det inte finns någon policy, kan man tänka sig att följande kan vara en företagshemlighet som du inte ska prata med
någon utanför företaget om:
l Tankar på att utveckla en helt ny produkt
l En kommande annonskampanj om en ny vara
l Att ditt företag ska köpa eller köpas upp av ett annat
företag
l En kommande realisation som inte är säsongsbetonad.
Du kan utgå från att allt som har med försäljning och kampanjer
att göra är företagshemligheter. Du får inte nämna butiksetableringar, ekonomisiffror eller försäljningssiffror.
Lagen om företagshemligheter innebär också att du som
arbetstagare inte kan föra information om företagshemligheter
vidare ens till din fackliga förtroendeman. För detta krävs
samtycke från arbetsgivaren.
Det finns några undantag från företagshemlighetslagen, det
vill säga du får avslöja vad företaget håller på med i följande fall:
l Information om brott som kan ge fängelse
l Brott mot arbetsmiljölagen eller att företaget tillverkar
eller säljer hälsofarliga produkter.
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Men observera att brottet måste vara bevisat, det räcker alltså
inte med misstanke. Om du vill avslöja ett missförhållande ska
du alltså veta att det leder till att någon på företaget fälls i
domstol. Du ska alltså leka polis, åklagare och domare.
Du måste också vända dig till antingen till berörd myndighet,
exempelvis Arbetsmiljöverket, eller om det rör miljöbrott, till
den myndighet som är tillsynsmyndighet i det speciella fallet.
Du har rätt att diskutera saken med din lokala fackliga företrädare, men du får inte berätta exakt om vad det rör sig om, utan
bara en principdiskussion. Om du berättar själva sakfrågan, då
blir nämligen din fackliga representant medbrottsling.
Det säger sig självt att det är närmast omöjligt för dig att avgöra om du vågar avslöja en företagshemlighet som du tror är
brottslig. Därför har bland andra LO kritiserat företagshemlighetslagen som ett slags munkavlelag.
Men än så länge gäller den.

Arbetsdomstolens
rättspraxis
Det är Arbetsdomstolen (AD) som har sista ordet när det gäller
din rätt att kritisera din arbetsgivare. Och det finns en hel del
domar från AD på det här området.
Innan vi redovisar några sådana, ska vi berätta hur domstolen
resonerar när de avgör en tvist.
När AD ska avgöra om en uppsägning, som beror på illojalitet, är rätt eller ej, tar den dels reda på om den framförda kritiken är korrekt och om företagsledningen haft en möjlighet att
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rätta till missförhållandena. Men dessutom gör AD en prognos.
Domstolen frågar sig om förhållandet mellan arbetsgivaren och
den anställde kan fortsätta, det vill säga om det finns kvar något
förtroende mellan parterna.
Men det är viktigt att komma ihåg att bara det faktum att du
har sagt något kritiskt i media, och som kanske blir lite tillspetsat, inte automatiskt innebär att du i framtiden inte kan sköta
ditt jobb. AD gör en helhetsbedömning och då tar domstolen
stor hänsyn till hur du skött dina arbetsuppgifter innan du förekom i media.
Fyra domar illustrerar hur AD tänker:
l En nattportier och en receptionist på ett hotell anmälde till
länsstyrelsen att verksamheten på hotellet inte sköttes som den
skulle. Bland annat hade hotellet sålt sprit olagligt.
Både portieren och receptionisten blev uppsagda. AD fann
att det var rätt att säga upp dem. De hade nämligen inte försökt
komma till rätta med missförhållandena på hotellet genom att
tala med direkt med arbetsgivaren.1 AD slog fast att syftet med
anmälan var att skapa svårigheter för företaget och på det sättet
motarbeta arbetsgivaren. Och AD förklarade att det är ett ”allvarligt åsidosättande av dennes anspråk på tillbörlig lojalitet av
sina arbetstagare.”2
Jämför den domen med följande dom:
l Kjell-Erik Karlsson, på Värö bruk, fick behålla jobbet trots
att han framför kritik vid flera tillfällen både i media genom
artiklar och insändare och på ett kommunfullmäktigemöte.
Att Kjell-Erik fick behålla sitt jobb berodde på att han och
hans fackliga organisation hade påtalat bristerna till företagsledningen under längre tid. Dessutom hade Kjell-Erik tagit hänsyn
till företagsledningens begäran att han inte skulle sprida vidare
1
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uppgifter om kemikaliemängder i den tidning han medarbetade i.
Debatten i kommunfullmäktige rörde företagets planer på
att lägga ner sin räddningsstyrka. Det var en fråga av allmänt
intresse och under debatten, som även fördes i lokalradion i
Halland, röjde Kjell-Erik inte några företagshemligheter. Han
hade aldrig som syfte att skada arbetsgivaren.
I den första domen var förtroendet mellan arbetsgivaren
och den anställde förbrukat, i den andra hade medarbetaren trots sin kritik visat lojalitet och anställningen kunde
fortsätta.3
l En flygmekaniker vid SAS framförde i en tidning negativa
uppgifter om företagets personalpolitik, ekonomi och drift. Han
motiverade sin kritik med att han var orolig för flygsäkerheten.
SAS skadades av de här uppgifterna. SAS avskedade mannen vilket AD fann vara korrekt. Han hade nämligen kunnat framföra
den här kritiken på annat sätt utan att SAS hade blivit skadat.4
l Tre ambulanssjukvårdare på entreprenadföretaget Samariten AB kritiserade arbetsförhållandena på företaget dels i en
anmälan till tillsynsmyndigheten, dels till sin fackliga tidning
Kommunalarbetaren.
Anmälan till tillsynsmyndigheten innehöll en mängd exempel
på brister på ambulanserna, kommunikationsutrustning och
liknande. De tre sades upp av bolaget på grund av kritiken. AD
fann att uppsägningarna var ogiltiga. Det berodde dels på att
det fanns visst fog för kritiken, även om felen inte var allvarliga.
Men det viktigaste var att de – trots försök – aldrig fick någon
kontakt med arbetsledningen. De anställda hade försökt få gehör
för sin kritik men inte lyckats. De fick behålla sina jobb och
dessutom skadestånd på grund av de felaktiga uppsägningarna.5
3
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Men skadeståndet jämkades till hälften för en av de uppsagda,
en kvinna. Två av rättens sju ledamöter ansåg dessutom att uppsägningen av kvinnan var riktig. Hon var mest aktiv i kontakterna med massmedia. Enligt de två reservanterna borde ”hon
iakttagit större försiktighet vid sin medverkan (med medier, red
anm)”.6 Vissa uppgifter var klart felaktiga, andra överdrivna.
Därför var det förståeligt om bolaget reagerat mot innehållet i
artiklarna och TV-inslagen. Så långt de två domarna som hade
avvikande mening.
Det märkliga med AD:s dom är bland annat att domstolen i
domskälen konstaterar att ”det måste sägas föreligga ett stort
allmänt intresse av att verksamhet av det slag som bolaget
bedriver fungerar väl, eftersom den som förbundet framhållit är
skattefinansierad och av stor betydelse för länets invånare.” Men
samtidigt straffar samma domstol den som vågar vända sig till
massmedia och – måhända överdrivet – talar om hur det förhåller sig.
Arbetsrättsjurist Katri Linna, före detta arbetsrättsjurist på
LO-TCO Rättsskydd,7 uttryckte saken så här när Samaritendomen ovan kom:
– De privatanställda är yttrandefrihetens martyrer. Ofta leder
kritik mot ett företag att förhållandena blir bättre, men det är de
som öppnar munnen som får betala.

en anmälan till en tillsynsmyndighet skada företaget. 		
Det visar AD:s dom i hotellmålet.
Lojaliteten gentemot arbetsgivaren går 		
före yttrandefriheten på arbetsplatsen inom den privata sektorn.

Internationella regler
Det finns också en konvention av ILO
(Internationella Arbetsorganisationen, ett
FN-fackorgan) om grundläggande rättigheter i arbetslivet.
I den konventionen finns en artikel (nr
5) som innebär att du inte ska kunna sägas
upp bara därför att du exempelvis har:
l 		 givit in ett klagomål eller en an		 mälan där du påstår att din arbets		 givare bryter mot någon lag
l 		 vänt dig till någon tillsynsmyndighet 		
		 eller annan behörig myndighet.

Sammanfattning
Av domarna kan vi dra slutsatserna att:
l
Du måste alltid först försöka lösa problemen internt med
		 arbetsgivaren.
l
Din kritik måste vara korrekt i sak eller du måste vara i
		 god tro, det vill säga tro att de är korrekta.
l
Ditt syfte får inte vara att ta ”hämnd” eller skada före		 taget genom din kritik. Här kan faktiskt till och med 		

Men även här gäller att du inte får missbruka den här
rätten. Man kan förenklat säga att det är sista utvägen för dig om din arbetsgivare inte bryr sig om vad
du säger eller bara slår ifrån sig. Ett missbruk är
exempelvis rättsfallet i AD om nattportieren och
receptionisten.
Man kan också säga så här:
Syftet med konventionen är istället att anställda inte ska tvingas tiga om missförhållanden
om de med fog kan kritisera arbetsgivaren och
en anmälan kan var det bästa och mest effektiva
sättet att åstadkomma en ändring.8

AD 1997:57, sid 461 i Arbetsdomstolens årsbok, 7 LO-TCO Rättsskydd
driver bland annat mål i AD för förbundens räkning.

8 Ny anställningsskyddslag SOU 1993:32, sid 85 f (AD:s
domar 1994, sid 484)
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Fackets roll
Som du redan har förstått finns en hel del lagliga begränsningar i
din kritikrätt.
Men vad gör då du om du tycker något är fel, men kanske
inte vill gå till din chef. Eller du är kanske osäker på det du sett
eller hört verkligen är sant. Din kritik ska ju vara korrekt har
vi lärt oss. Dessutom vet du inte riktigt hur du ska uttrycka dig,
så att det du säger inte bara uppfattas som gnäll, eller värre, det
kanske bara skadar företaget.
Kort sagt, något är fel men du vet inte hur du ska kunna föra
det på tal.
Då kan du kontakta din fackklubb eller någon facklig representant. Dina fackliga företrädare kan agera för dig och dina
arbetskamrater när du av olika orsaker inte kan eller vill framföra kritiken själv. Det kan kanske vara en fördel att du framför
dina åsikter till facket, som sedan går vidare.
Handelsklubben kan nämligen både med stöd av lag, avtal
och i kraft av sin storlek:
l
Begära förhandlingar för att få ändring på det du anser
		 vara fel.
l
Samarbeta med andra fackliga organisationer för att få
		 större styrka bakom kritiken och kraven på förändringar
		 och förbättringar.
l
Ta fram faktaunderlag och annan objektiv information 		
		 som underbygger din kritik.
l
Inom ramen för sitt uppdrag göra sådant du inte har tid
		 att göra på arbetstid.1
Se alltså Handelsklubben, din avdelning och dina fackliga före-

trädare som tillgångar och en extra säkerhetsåtgärd när du är
osäker på om eller hur du ska agera eller då du behöver stöd för
din uppfattning.
Hur kan då Handels agera?
Det är viktigt att komma ihåg att du som enskild medlem i ett
förbund alltid har rätt att få hjälp även om dina arbetskamrater
tycker annorlunda.
Om det uppstår konflikt mellan dig och medlemmarna på en
arbetsplats kan kanske den facklige förtroendevalde be att Handels ombudsmän hjälper till och ger medlemmen stöd. Handels
har också som facklig organisation ett stort ansvar att värna och
utveckla yttrandefriheten på arbetsplatsen.
Förutom att själv få stöd kan du som medlem själv bidra i
det fackliga arbetet genom att tillsammans med din avdelning
exempelvis:
l 		 Stödja den medlem som framfört kritik. Du behöver inte
		 hålla med medlemmen men stödja rätten att framföra 		
		åsikten.
l 		 Bevaka vad som händer med hans/hennes arbetsupp		 gifter, löneutveckling, kompetensutveckling, befordrings		 gång etc. Finns det sakliga skäl varför hans/hennes lön 		
		 släpar efter? Varför får hon inte gå på kurser som alla 		
		andra?
l 		 Vara vaksam för mobbning. Det är inte ovanligt att den
		 som säger ifrån utsätts för andras missaktning och krän		 kande särbehandling. Även om många innerst inne nog
		 inser att den som säger ifrån har rätt, är det jobbigt.
		 Kritiken kan ju innebära förändringar och omorganisa		 tioner och sådant kan skapa oro. Det är ungefär som att
		 skylla på budbäraren istället för att lösa problemet.
l 		 Kräva att arbetsgivaren är objektiv och att han eller hon

Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen, (FML) 3§

1
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		 skiljer på å ena sidan rätten att framföra kritik och å 		
		 andra sidan enskild anställds sätt att utföra arbetsupp		 gifterna. De får inte blandas samman.
l 		 Kräva att arbetsgivaren i samarbete med facket skriver 		
		 en informationspolicy och medarbetarpolicy som bygger
		 på de grundlagsenliga rättigheterna
l 		 Verka för att det ska vara så högt i tak som möjligt på 		
		arbetsplatsen.
Skyddsombuden har också en central roll. Skyddsombuden ska
tillsammans med arbetsgivaren verka för en så god arbetsmiljö
som möjligt på arbetsplatsen. Om det exempelvis uppstår mobbningstendenser ska skyddsombudet agera om inte arbetsgivaren
löser problemen. LO har en bra lathund för hur man kan upptäcka och förebygga mobbning. Du hittar den på www.lo.se.

Ju större arbetsplats
desto lättare
att framföra kritik
– intervju med Lukas Ringqvist,
ombudsman på Handels

– Vi har bra samarbete med många arbetsgivare, men visst
finns en rädsla att påtala missförhållanden. Man är rädd att
förlora jobbet, att man inte kommer att få övertidsersättning i
framtiden eller missgynnas vid schemaläggning. Så tyvärr är det
ganska lågt i tak på många arbetsplatser.
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Lukas Ringqvist är ombudsman sedan 2007 på Handels avdelning 20 i Stockholm. Hans områden är bland annat konfektion, elektronik samt de stora arbetsgivarna Åhléns och Kicks.
Jag träffar Lukas på avdelningskontoret på Sveavägen och han
ger sig tid för en intervju trots pågående förhandlingar om nya
kollektivavtal våren 2012.
Just storleken på arbetsplatsen har enligt Lukas betydelse för
medlemmarnas möjligheter och mod att framföra kritik.
– På de riktigt stora arbetsplatserna har vi ofta kollektivavtal,
där har arbetsgivarna kunskaper och där upplevs det inte alltid
att kritiken ”drabbar” den närmaste chefen. Då är det värre med
små arbetsplatser där det är nära till chefen eller ägaren.
Ett sådant dystert exempel är den anställde som blev avskedad
för att han framförde kritik mot butikens bristande säkerhet,
bland annat frånvaron av fungerande larm efter såväl rån som
hot. Medlemmen hade gjort allt rätt, påtalat bristerna för sin
chef och säkerhetschefen men inget hände. Arbetsmiljöverket
gjorde besök och krävde att arbetsgivaren vidtog nödvändiga
åtgärder. Det hela hamnade hos media, det vill säga mindre bra
publicitet, och då reagerade företaget genom att sparka medlemmen. Tvisten ligger nu hos AD.
– Jag är förbannad på företaget och stolt över vår medlem
som vågade ta striden och som vill jobba kvar trots att han blivit
så illa behandlad, förklarar Lukas.
Med en suck tillägger han att det finns lite för många arbetsplatser med dåliga chefer som skriker och domderar, som inte
lägger någon tid på att få skapa en bra personalpolitik och som
spelar ut anställda mot varandra.
– Det gör ju att många drar sig för att framföra kritik, även
om företaget skulle tjäna på det och kanske utåt sett uppfattas
som seriöst. Istället verkar man överdrivet rädd för att något
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ska komma fram. Och en rädd arbetsgivare skapar rädsla hos
personalen.
Lukas uppmanar sina medlemmar att om de känner sig
obekväma när de ska prata med sin chef ha med sig en facklig
representant.
– Ibland kan det vara bra att vara ensam med chefen, men
börjar han eller hon att komma med olika påståenden om att
du inte sköter ditt jobb eller att du är illojal, då bör du be att
få skjuta upp mötet tills du har med någon från facket, eller
åtminstone ringa och få råd.
Detsamma gäller missförhållanden. Om medlemmen inte själv
kan eller inte vågar framföra kritiken, har facket större möjligheter.
– Framför allt skyddsombud har både en rättighet och skyldighet att påtala brister och är då skyddade av lag när de framför kritiken. Det blir som ringar på vattnet, om en börjar brukar
andra följa efter. Jag tror att den som framför kritik faktiskt
värnar om sitt företag för att det ska bli bättre.
Lukas Ringqvist varnar dock för sociala medier.
– Facebook är en falsk trygghet. Det är inte alls bara de egna
vännerna som läser det du skriver. Det kan spridas utan din vetskap och kontroll. Du får inte prata illa om ditt företag, vare sig
på krogen eller sociala medier.
Men hur ska en medlem då göra när han eller hon vill få ordning på ett missförhållande?
– Börja alltid med att prata med din chef och hjälper inte det
ta kontakt med ditt fack och eller ditt skyddsombud. Och tänk
på att du kanske inte är ensam om din kritik.

Sociala medier
Det är inte alls otänkbart att ditt företag använder sociala medier som Facebook, Twitter
och annat i sin marknadsföring. Det
är ett billigt och relativt enkelt sätt
att nå ut till sina kunder.
Det kan alltså hända att det
ingår i dina arbetsuppgifter att
chatta på arbetstid för arbetsgivarens räkning och i företagets
namn. Om det är så, bör du ha en
skriftlig instruktion om hur du ska
agera.
Hennes & Mauritz har en kommunikationspolicy för medarbetare
i butik. I den står bland annat
angående sociala medier:
”Medarbetare som deltar i
sociala medier för H&M:s
räkning ska vara utsedda talespersoner, handla i enlighet
med kommunikationspolicy
och informationspolicy för
IR, samt måste identifiera sig
som H&M-medarbetare.”1
Det är nog de sista orden som är
viktigast. Du är så att säga ett med företaget. Det är en ganska tydlig policy.
Du kan inte fara ut i egna tankegångar
Kommunikationspolicy för medarbetare i butik,
Hennes & Mauritz
1
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eller hitta på saker som ligger utanför företagets idéer.
Det är ju ganska självklart egentligen. Men H&M har även
lagt till ett stycke som gäller när du är ute på sociala medier på
din fritid eller på din egen Facebook-sida.
”Medarbetare som deltar i sociala medier för egen räkning
måste vara tydliga med att de talar för dem själva och
inte för H&M:s räkning, samt bör använda samma sunda
förnuft, säkerhetsåtgärder och försiktighet som vid det
dagliga arbetet med företagsrelaterad information.”
Märk att H&M vill att du så att säga tar med dig ansvaret
även om du agerar privat. Och det får arbetsgivaren göra, åtminstone till en viss gräns.
Det är nämligen så att du bör säga så här till dig själv (gärna
högt) när det gäller sociala medier:
”Det jag just nu tänker skriva på Facebook, skulle jag ha skrivit på samma sätt i en insändare till en tidning?”
Om svaret blir nej, bör du avstå. Du får alltså inte använda
sociala medier mer än andra sätt för att föra fram din kritik. Det
är snarare så att du ska vara extra försiktig med det du skriver
på exempelvis Facebook och det av följande skäl:
l 		 Det är lätt att i stundens hetta skriva av sig sin ilska och
		 inte tänka efter. Ibland kan det vara värt att skriva ner
		 det hela för hand på ett papper och se efter om du verk		 ligen kan stå för det som är nedskrivet.
l 		 Det du skriver om ditt företag, exempelvis på Facebook,
		 kan i och för sig bara nås av dem du har valt som dina
		 vänner. Men du har ingen kontroll över hur det du skri		 vit kan användas och vidarebefordras.
l 		 Det du skrivit går inte att ta tillbaka.

Ett konkret exempel:
Tre inhyrda arbetstagare på Volvo lämnade negativa omdömen
om företaget på Facebook. Följden blev att Volvo inte längre
ville anlita de tre männen. Eftersom de var anställda av uthyrningsföretaget kunde någon rättslig prövning inte ske av deras
uttalande. De hade ju inte kritiserat sitt eget företag.
Frågan om vad som hänt om de varit anställda av Volvo.
Vissa jurister tror att de inte kunnat sägs upp,2 men andra kanske tycker annorlunda. Varje fall är unikt och avgörs från fall till
fall.
Till slut ska vi också nämna att din chef med all rätt kan
förbjuda dig att chatta, skriva på Facebook och liknande på arbetstid. Han kan också förklara att du inte får använda datorer,
nätverk och annat för privat bruk. Arbetsgivaren leder och fördelar arbetet och äger och förfogar över all utrustning på arbetsplatsen. Ta noga reda på vad som gäller och följ arbetsgivarens
instruktioner.

Rätten att slå larm, TCO , 2010, sid 77

2

28

Om yttrandefrihet

Om yttrandefrihet

29

Källor och litteratur
Arbetsdomstolen, årsbok samt
www.arbetsdomstolen.se
Regeringsformen och tryckfrihetsförordningen
Lagar och förarbeten inom arbetsrätten
Intervju med Lukas Ringqvist, ombudsman,
Handels

Det goda samtalet, information från Utvecklingsrådets
etikprojekt, oktober 1999
En ny arbetsrätt, Kurt Junesjö, LO, 1995
Låt inte munnen tysta munnen, SKTF och Pär
Trehörning, 1999 och 2004
Tala är guld, om tystnaden på jobbet, ST och
Pär Trehörning, 2000

Rätten att slå larm, TCO, 2010
Kommunaktionspolicy för medarbetare i
butik, Hennes &Mauritz
Dom där uppe - dom där nere, Björn Elmbrant,
Atlas, 1997
Katastrofal tystnad, Börge Nilsson, SJF, 1999
Journalistikens spelplan, Agneta Lindblom Hultén, Svenska Journalistförbundet, 2000
Eviga sanningar och akuta behov, Handlingsprogram för Svenska Journalistförbundet, 2006
och 2011
Attentat mot arbetsrätten, Jan-Ewert Strömbäck, Tankeställare; Ordfronts förlag, 1996

30

Om yttrandefrihet

Text: Pär Trehörning
Foto: David Bicho

Om yttrandefrihet

31

Nu når du

Handels Direkt
på 0771-666 444

Hos Handels Direkt får du personlig rådgivning
i frågor som rör ditt medlemskap, jobbet och
arbetslivet. Det kan vara allt från anställningsvillkor, löner, arbetsmiljön, rättigheter och medlemsförmåner till frågor om din medlemsavgift.
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Du når Handels Direkt alla vardagar 8-18
på 0771-666 444, oavsett var du bor.

Handelsanställdas förbund
Box 1146, 111 81 Stockholm
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