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Abstract 

Uppsatsen behandlar lagstiftningen som skyddar offentligt anställdas yttrande- 
och meddelarfrihet. Med grunden i Lennart Lundquists ”offentliga etos” är 
den utformad som en fallstudie där tre fall granskas för att kartlägga hur 
dagens lagstiftning fungerar i praktiken.  

Uppsatsen jämför även med en normativ ansats två olika förslag till förändrade 
förutsättningar som är ämnade att bättre trygga en fullgod yttrande- och 
meddelarfrihet för verksamma inom det offentliga.  
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1 Syfte och problemformulering 

1.1 Inledning: Yttrandefrihet, bara på pappret? 

Regeringsformen 2 kapitlet 
”1§ Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad  

1. Yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela 
upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,” (RF 2005, min 
kursivering) 
Ur ”Yttrandefrihet och lojalitet hos kommunala arbetstagare”, utgiven av 
Svenska Kommunförbundet: 

”Varje arbetstagare inom den offentliga förvaltningen har således rätt att 
uttrycka missnöje över beslut som rör verksamheten inom den egna 
organisationen utan att behöva riskera ingripanden från den egna arbetsgivarens 
sida.” (Svenska Kommunförbundet 1999) 

 
I maj 2003 medverkade Anna-Lena Hultman i en demonstration mot att 

äldreboendet där hon arbetade som fritidsassistent skulle läggas ned. 
Nyhetsprogrammet ”Västnytt” gjorde ett reportage om demonstrationen, där 
Anna-Lena gav uttryck för vad hon tyckte om nedläggningen. Några dagar senare 
blev Anna-Lena inkallad till förvaltningschefen Magnus Hultin´s kontor och 
tilldelades en skriftlig varning i skarpa ordalag. Varningen avslutades med att i 
klartext förklara vad som var att vänta om Anna-Lena skulle välja att agera 
likadant en gång till: ”Ett upprepande av det inträffade eller annan förseelse 
medför att vi tvingas skilja dig från tjänsten”. (Ulricehamns kommuns skrivelse 
Dnr: 1400-K198410-04) 

Anna-Lena valde att ta ärendet till domstol då hon hade fått en allvarlig 
reprimand för att ha nyttjat den grundlagsstadgade yttrandefrihet som hon som 
offentligt anställd skulle ha rätt till. Men rätten friade förvaltningschefen och 
visade sig ha gjort en korrekt tolkning av lagen varför beslutet inte överklagades. 
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1.2 Syfte 

Anna Lena är inte ensam om att ha hamnat i en situation där lagstiftningen om 
yttrande- och meddelarfrihet för offentligt anställda inte har gett det skydd som 
förväntats. Det rapporteras ganska ofta i medierna om anställda i offentlig tjänst 
som fått motta reprimander eller hot för att de yttrat sig i pressen eller 
uppmärksammat utomstående på förhållanden inom organisationen. För ett antal 
år sedan blev några ambulansförare i Stockholm uppsagda av sin arbetsgivare, 
Samariten ambulans AB, efter att de framfört kritik rörande ambulansutrustningen 
till den Centrala avdelningen för Ambulanssjukvård och Katastrofmedicinsk 
planering (CAK), som landstinget inrättat för att kontrollera entreprenörerna. 
(Leidzén 1999:36) Ett annat fall som fick mycket massmedial uppmärksamhet var 
när statsåklagaren Nils-Erik Schultz blev upprörd över läckor inom poliskåren och 
skickade ett e-brev till en grupp poliser med klagan över poliser som läckte. 
Brevet avslutades: ”Lägg av innan vi fattar vem du är […]” (Kihlström 2003) 

Eftersom det ibland rapporteras om ´affärer´ där yttrandefriheten satts ur spel 
så skulle det kunna innebära att det även finns luckor i lagstiftningen som 
möjliggör att myndighetspersoners agerande, som man trodde stred mot lagen, 
passerar utan påföljd. 

Denna uppsats behandlar därför lagstiftningen som skyddar de offentligt 
anställdas yttrande- och meddelarfrihet. Uppsatsen tar även upp två förslag på 
förändringar av dagens lagstiftning och regler, ämnade att bättre kunna garantera 
offentligt anställda en yttrande- och meddelarfrihet som i praktiken fungerar.  

1.3 Problemformulering 

Problemformuleringen i denna uppsats kan sammanfattas så här:  
 
”Denna uppsats syftar till att utröna huruvida dagens lagstiftning i Sverige skapar 
goda förutsättningar för ämbetsmannen att agera i enlighet med Lennart 
Lundquists offentliga etos, och på vilka sätt lagstiftningen kan förändras för att 
ytterliggare underlätta ett agerande som går i linje med det offentliga etoset? 
Uppsatsens primära fokus, inom ramen för det offentliga etoset, är 
ämbetsmannens rätt till yttrande- och meddelarfrihet.” 

 
En viktig utgångspunkt för uppsatsen är sålunda det offentliga etoset, så som 

det definieras i Lennart Lundquist´s ”Demokratins Väktare”. (Lundquist 1998) 
Men jag kommer även att väva in några andra inslag av föreslagna gemensamma 
värderingar för människor i allmänhet och ämbetsmannen i synnerhet. Dessa 
inslag hämtar jag i huvudsak från Sissela Bok´s ”Common Values” (Bok 2002) 
och Terry L. ”The responsible administrator” (Cooper 1998). 
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Jag har utformat denna uppsats som en fallstudie av tre fall vilka ger underlag 
för att utifrån verkliga händelser bedöma de juridiska förutsättningarna för en 
ämbetsman att agera efter ett offentligt etos. Fallen behandlar ämbetsmannens rätt 
till yttrande- och meddelarfrihet, vilket också är huvudfrågorna i uppsatsen. Som 
en avslutning jämför jag de tre casen med två förslag till förändringar vad avser 
ämbetsmannens yttrande- och meddelarfrihet. De två förslagen är:  

1. Lennart Lundquists föreslagna förändringar som presenteras i ”Demokratins 
väktare” (Lundquist 1998).  

2.  ”Meddelarrätt – Meddelarfrihet i företag och föreningar, mm” (SOU 
1990:12) som innehåller förslag på förändrad lagstiftning för att öppna för en 
bredare yttrande- och meddelarfrihet. 
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2 Teori 

Jag utgår i min uppsats från ett ”offentligt etos”. Detta är en slags gemensam 
värdegrund för den offentliga verksamheten och ämbetsmannen. Jag hämtar, som 
tidigare nämnts, definitionen av detta offentliga etos från Lennart Lundquist´s 
teorier om ett offentligt etos som återges i ”Demokratins väktare” (Lundquist 
1998). Det är därför först på sin plats att jag tar upp vad Lennart Lundquist ser 
som det offentliga etoset.  

2.1 Vårt offentliga etos, vad är det? 

Begreppen ”offentlig verksamhet” och ”offentligt anställda” har blivit mer 
invecklade på senare tid då nya anställningsformer och olika typer av hybrider 
mellan offentlig och privat verksamhet förekommer i större grad än tidigare. När 
gränserna mellan det privata och det offentliga blir mer otydliga kan man ställa 
sig frågan om det egentligen finns något särskilt utmärkande för den offentliga 
förvaltningsverksamheten och dess utövare, som Lundquist kallar ämbetsmännen. 
Är det över huvud taget någon idé att diskutera särskilda värden för den offentliga 
verksamheten när den i mångt och mycket organiseras om för att efterlikna den 
privata?  

I förordet till Demokratins väktare citerar Lennart Lundquist den amerikanska 
statsvetaren Bert A. Rockman, när denne ger en ironisk syn på hur debatten går: 
”För den som klamrar sig fast vid den besynnerliga, gammalmodiga 
föreställningen, att den offentliga sektorn har ett unikt ansvar som inte kan 
anpassas till marknadens logik och att den offentliga tjänsten har ett unikt ansvar 
för att […] det allmänna intresset tillgodoses, är detta en utmanande tid.” 
(Lundquist 1998:9) Lundquist, som själv menar att det finns stora skillnader 
mellan det offentliga och det privata, har skrivit boken ”Demokratins väktare” för 
att väcka debatt om vad som är utmärkande för det offentliga och att skapa en 
polemik mot det som han själv kallar ”ekonomismen”. Med ekonomismen avser 
Lundquist den ideologi som ligger bakom omskapandet av offentlig verksamhet i 
riktning mot ”de konstruktioner som karakteriserar […] privatföretagen.” 
(Lundquist 1998:10) Nu är det inte huvudsakligen ekonomismen kontra motparten 
nyinstitutionalismen som jag avser beröra i denna uppsats men denna korta 
introduktion är ändå en viktig bakgrund till en förståelse för Lundquists definition 
av det offentliga etoset, och varför han ämnade att definiera det.  

Lundquist beskriver vårt offentliga etos igenom hela boken ”Demokratins 
väktare”, så en kort och lättförstådd definition kan vara svår att ge utan att någon 
del av det han avser faller bort. En av de definitioner som han ger, och som kan 
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sägas i stort sammanfatta vad vårt offentliga etos är, lyder: ”[D]e fundamentala 
föreställningarna om hur vårt samhälle bör styras. Det omfattar 
verklighetsuppfattningar, värden och idéer om på vilket sätt värdena skall kunna 
tillgodoses.” (Lundquist 1998:53) Sammanfattningsvis är alltså vårt offentliga 
etos en samling värden och idéer som är i stort gemensamma för hela den 
offentliga verksamheten och som särskiljer denna från den privata. 

2.2 Vilka är ämbetsmännen? 

Som jag ser det är det först väsentligt att utröna vem Lundquist avser med 
termen ämbetsman? Är det enbart de som formellt sett är direkt anställda av staten 
eller även kommunalt anställda och till och med alla som utför uppgifter som 
finansieras av det offentliga? En rent objektiv definition av vem som är 
ämbetsman finns inte, som Lundquist skriver benämns den offentliga 
tjänstemannen numera ”anställd”. (se Lundquist 1998:11) Det finns dock kriterier 
för vilken sorts organisationer som är att anse som offentlig verksamhet angivna i 
SOU 1997:38:  

 
”-  Förekommer det myndighetsutövning? 
- Gäller offentlighetsprincipen? 
- Har RRV (Riksrevisionsverket) rätt att granska verksamheten? 
- Gäller FL (förvaltningslagen) i dess helhet, för vissa ärenden eller för viss 

del? 
- Kan besluten överklagas? 
- Sker finansieringen helt eller delvis genom det offentliga?” 
(återgivet i Lundquist 1998:158)  
 
Om alla dessa sex kriterier uppfylls är det, enligt definitionen, en offentlig 

verksamhet.  
 Lundquist menar att man bör ”återinföra benämningen ”ämbetsman” på den 

offentligt verksamma tjänstemannen” (Lundquist 1998:11) Senare i boken skriver 
Lundquist att ”Med offentlig förvaltning avser jag statens, landstingens och 
kommunernas förvaltning […] Ibland finns det skäl att uppfatta t.o.m. landstings- 
och kommunalpolitiker som en del av den implementerande förvaltningen.” 
(Lundquist 1998:24) Följaktligen definierar Lundquist tjänstemännen, och i viss 
mån även politikerna, i statens, kommunens och landstingens förvaltningar som 
ämbetsmän. Jag kommer senare i denna uppsats skriva om tre case som tydliggör 
att det finns stora skillnader i de juridiska förutsättningarna att lyda ett offentligt 
etos för en tjänsteman på en statlig myndighet jämfört med en tjänsteman i en 
kommun. Intressant att notera är att anställda i olika hybrider mellan offentligt 
och privat (se Lundquist 1998:157) i många fall inte innefattas i den tidigare 
nämnda definitionen av vad som är offentlig verksamhet då många bolag och 
andra verksamhetsformer inte uppfyller alla sex kriterier för offentlig verksamhet 
även om de är såväl offentligt ägda som offentligt finansierade. Detta illustreras 
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också i ett av de case som lyfts fram senare i denna uppsats. Att definiera vem 
som är ämbetsman är alltså inte helt enkelt, med anledning av denna komplexitet 
kommer jag att i analysen av casen problematisera en del runt vem som är, och 
inte minst vem som borde vara, en ämbetsman.  

 

2.3 Var hittar man det offentliga etoset? 

En följdfråga på förklaringen av vad som avses med vårt offentliga etos blir var 
man hittar de värden som utgör det offentliga etoset? Först och främst kan man då 
lyfta frågan var man hittar gemensamma värderingar, om sådana över huvud taget 
finns.  

Enligt Sissela Bok kan man hitta grundläggande gemensamma värderingar i 
utgångspunkten från de mest grundläggande farhågor som i stort sett alla 
människor i olika kulturer delar. Exempelvis; berövande av människoliv, 
förslavning, frihetsberövande, svält, tortyr, fysisk smärta, hemlöshet, och 
ensamhet. Utifrån dessa gemensamma farhågor kan man bygga grundvärderingar 
som innebär att alla människor bör skyddas mot sådana övergrepp. (Bok 2002:50-
51) När perspektivet lyfts från dessa ”minimalist-värderingar” till  värderingar 
som omfattar mer invecklade frågor som hur vi anser att vi som medborgare bör 
behandlas av staten, lyfter Bok bl.a. fram de av FN antagna mänskliga 
rättigheterna som ett exempel. Även om det fortfarande begås många brott mot de 
mänskliga rättigheterna så har de utgjort en grund för förtryckta medborgare att 
kräva sina mänskliga rättigheter och därigenom ifrågasätta ett korrupt statsskick. 
(se Bok 2002:60-62)  

Lundquist inleder sin redogörelse för det offentliga etoset med att ge sin egen 
syn på om det finns övergripande värden för den offentliga verksamheten: 

”Jag tror att svaret på frågan [om det finns det några fasta utgångspunkter för 
vårt offentliga etos] måste vara att det finns ett relativt fast etos som i realiteten 
bör styra den offentliga verksamheten, och som inte utan vidare kan nonchaleras 
av någon.” (Lundquist 1998:54)  

När Lundquist letar grunderna för vårt offentliga etos så väljer han att söka i 
såväl äldre som idag gällande lagar och anvisningar för olika delar av den 
offentliga verksamheten i Sverige, i internationella konventioner såsom de 
mänskliga rättigheterna och inte minst i Sveriges grundlagar. (Lundquist 1998:54-
61) 

2.4 Vad innefattar det offentliga etoset? 

Vad innehåller då vårt offentliga etos? Lundquist lyfter fram flera olika 
värderingar som han menar är delar av det. För att underlätta för framställningen i 
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denna uppsats så väljer jag ut de delar av Lundquists framställning som jag 
uppfattar som mest centrala i hans text.  

En första viktig utgångspunkt, som hämtats från ett uttalande av 
förvaltningspolitiska kommissionen och återfinns i SOU 1997:57, är: 

 
”Det är viktigt att det inom myndigheterna finns en levande insikt om att 

medborgarna är deras uppdragsgivare, att de finansieras med allmänna medel, att 
de är redovisningsskyldiga inför det allmänna och att de är skyldiga att behandla 
alla medborgare lika. Allmänintresset skall vara styrande.” (Lundquist 1998:61) 

 
Lundquist gör sedan en intressant uppdelning i två huvudsakliga värden, 

demokrativärden och ekonomivärden, som tillsammans utgör vårt offentliga etos. 
I demokrativärdena ingår värden som politisk demokrati, rättssäkerhet och 
offentlig etik. I ekonomivärdena ingår värden som funktionell rationalitet, 
kostnadseffektivitet och produktivitet. Alla dessa värden, både ekonomiska och 
demokratiska, måste samtidigt beaktas i den offentliga verksamheten. Lundquist 
menar också att ”ekonomivärdena gäller i alla samhällssektorer, privat såväl som 
offentligt, medan demokrativärdena endast gäller för det offentliga.” (Lundquist 
1998:63)  

Lundquist menar också att: ”Ett väsentligt drag i vårt offentliga etos, som 
följer av inriktningen på politik och på det offentliga, är att samhällsmedlemmarna 
visserligen kan vara brukare av ett eller annat slag (kunder, klienter, patienter 
osv.) men därutöver är medborgare. Med medborgarskapet följer en rad generella 
rättigheter och skyldigheter, och det är centralt i alla sammanhang där det 
offentliga uppträder.” (Lundquist 1998:64) Slutligen vill jag även lyfta fram en 
del av Lundquists syn på ämbetsmannens ansvar för upprätthållandet av 
demokratin: ”För den vidare frågan, dvs. ”vem har ansvaret för demokratin?”, bör 
man kombinera ämbetsmannens ansvar med medborgarens rättigheter och 
skyldigheter. Ämbetsmannen bör vara dels demokratins tjänare 
(ämbetsmannarollen), dels demokratins väktare (kombinationen av 
ämbetsmannaroll och medborgarroll).” (Lundquist 1998:70)  

 
Jag menar att man, förvisso ganska förenklat, kan sammanfatta Lundquists 

definition av vårt offentliga etos som att: 
1. En första viktig utgångspunkt är att medborgarna är ämbetsmannens 

uppdragsgivare och att allmänintresset därför skall vara vägledande för 
förvaltningsverksamheten. 

2. Ämbetsmannen skall ta hänsyn till och värna om både demokratiska 
värden och ekonomiska värden. Ämbetsmannen skall i detta vara 
medveten om den offentliga verksamhetens särprägling med 
demokrativärdena som en unik utgångspunkt som det privata saknar. 

3. Ämbetsmannen skall i sin verksamhet särskilt beakta att de individer, 
samhällsmedlemmar, som den har att göra med i sin verksamhet är 
medborgare som har skyldigheter men även okränkbara rättigheter. 

4. Ämbetsmannen har även som en central uppgift att vara en 
upprätthållare av demokratin och en väktare för att demokratiska regler 
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efterlevs inom den offentliga verksamheten. I detta bör ämbetsmannen 
agera utifrån en medvetenhet om att han/hon även är en medborgare 
med rättigheter och skyldigheter. 

 
En annan intressant vinkling på offentliga värden ger Terry L. Cooper när han 

delar upp den offentlige administratörens, eller ämbetsmannens, ansvar i objektivt 
och subjektivt ansvar. Objektivt ansvar är det ansvar som den offentlige 
administratören har rent juridiskt. De lagar, anvisningar och formella regler en 
ämbetsman har att ta hänsyn till i arbete och beslutsfattande. Subjektivt ansvar är 
det ansvar som ämbetsmannen själv uppfattar sig ha, inte en formell regel utan 
snarare ett moraliskt ansvar. (se Cooper 1998:65-89) Det är viktigt att det 
objektiva ansvaret, lagarna och reglerna, utformas på ett sådant sätt att de inte 
hindrar ämbetsmannen från att kunna agera utifrån sitt subjektiva ansvar.   

2.5 Vad krävs för ett offentligt etos i funktion? 

Det finns en del förutsättningar för ämbetsmannen som, enligt Lundquist, utgör 
grunden för att ämbetsmannen skall kunna agera efter det offentliga etoset. Dels 
är det personliga egenskaper som; mod, sakkunskap, yrkesstolthet, oberoende av 
yttre intressen och kännedom om vårt offentliga etos. Dels är det regler och 
rättigheter som ger ämbetsmannen en trygghet som främjar hans/hennes möjlighet 
att visa civilkurage när överordnade, eller andra inom verksamheten, agerar 
oetiskt, felaktigt eller rent av olagligt. Lundquist beskriver dessa rättigheter på 
följande sätt:  

”På policyplanet innebär detta att ämbetsmannen på olika sätt måste ges 
möjlighet att reagera mot överordnades felaktiga och onda beslut, t.ex genom 
reservationsrätt och meddelarfrihet. På personalplanet måste det finnas 
konstruktioner för att skydda ämbetsmannen mot överordnades eventuella ovilja, 
t.ex. hög anställningstrygghet, automatisk löneutveckling och att befordran till 
högre tjänster avgörs utanför myndigheten, t.ex. av regeringen. Allmänt är det 
frågan om att ämbetsmannen ska ha rättigheter.” (Lundquist 1998:192)  

Dessa nämnda rättigheter var för några decennier sedan lagstadgade och 
naturliga i den offentliga verksamheten men idag är många av rättigheterna allt 
annat än självklara för stora delar av förvaltningen. 

2.6 Hot mot vårt offentliga etos 

Enligt Lundquist har en del förändringar av den offentliga verksamheten, som ägt 
rum de senaste decennierna, inneburit försämringar av ämbetsmannens möjlighet 
att agera i linje med vårt offentliga etos. Dessa förändringar kan enligt Lundquist i 
huvudsak härledas till den förändringsvåg som han kallar för ekonomismen. 
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Lundquist utvecklar vad han menar i avseendet: ”Vi har noterat den sämre 
anställningstryggheten, den individuella lönesättningen och befordran som avgörs 
av myndighetens ledning – alla dessa förändringar gör ämbetsmännen mer 
beroende av cheferna och mindre benägna att protestera och obstruera.” 
(Lundquist 1998:193)  

Enligt Lundquist har alltså de nämnda förändringarna försämrat 
ämbetsmannens möjlighet och benägenhet att visa civilkurage. Min avsikt när jag 
valt ut case att studera i denna uppsats har varit att hitta praktiska situationer där 
några av dessa förändringar som Lundquist kritiserar har fått påverkan på 
ämbetsmännens situation. I urvalet av casen har jag, som tidigare nämnts, valt att 
fokusera på en del av de rättigheter som Lundquist menar är grundläggande för att 
ämbetsmannen skall kunna följa vårt offentliga etos. Det jag valt att rikta in mig 
på är, som tidigare nämnts, ämbetsmannens rätt till yttrandefrihet och 
meddelarfrihet.  
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3 Tre fall  

Denna del av uppsatsen är ämnad att studera praktiska fall som visar hur 
konsekvenserna för den som följer det offentliga etoset kan te sig. Jag har valt ut 
tre olika fall med situationer där olika aspekter av yttrande- och meddelarfriheten 
för ämbetsmän berörs. Ett av dessa tre fall utspelar sig i en hybridorganisation, 
vilket ger att de omnämnda anställda vare sig formellt eller enligt Lundquist är 
ämbetsmän. Anledningen till att jag valt att studera just detta fall är att det 
illustrerar en problematik som jag uppfattar som viktig, nämligen vem som bör 
ses som ämbetsman och därmed även vem som skall agera efter ett offentligt etos 
och ha legala förutsättningar för att göra det. Jag kommer att ägna mer tid och 
plats åt problematiseringar kring detta i min analys senare i uppsatsen. 

3.1 Fallet Anna Lena Hultman  

3.1.1  Bakgrund 

Anna Lena Hultman (AL) var för några år sedan fritidsassistent på äldreboendet 
Björkgården i Ulricehamn, hon hade arbetat på äldreboendet i 22 år när 
kommunen beslutade att lägga ner verksamheten på Björkgården. Efter 
diskussioner valde personalen att genomföra en demonstration mot 
nedläggningsbeslutet. Anordnare av demonstrationen var ett personalkooperativ 
som Anna Lena var ordförande för, även boende på Björkgården medverkade i 
demonstrationen.  

Anna Lena bjöd in journalister från Västnytt till demonstrationen och dessa 
gjorde ett reportage där de intervjuade både personal och boende på äldreboendet. 
I reportaget, som Västnytt sände den 2.e Maj 2003, medverkade bland andra Anna 
Lena och några av de äldre som var bosatta på hemmet. Såväl Anna Lena som de 
boende uttalade sig i kritiska ordalag om nedläggningen. (se Borås Tingsrätt 
2005:5) 

Några dagar senare hörde Magnus Hultin, som vid tillfället var 
förvaltningschef för Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamn, av sig till 
Anna Lena per telefon och informerade henne om att han övervägde att vidta 
rättsliga åtgärder mot henne. Anna Lena kallades att infinna sig på Magnus 
Hultins kontor den 13.e Maj och där tilldelades hon en skriftlig varning för att ha 
agerat oprofessionellt, i samband med Västnytts reportage:  
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”I reportaget vänder sig Anna-Lena Hultman direkt till några av de boende 
och ställer en fråga med innebörden att det är förfärligt att nämndens politiker 
behandlar de gamla på detta viset. Förvaltningens uppfattning är att Anna-Lena 
Hultman genom detta agerande gravt missbrukar sin tjänsteställning. Detta då hon 
medvetet drar in Vård- och Omsorgsförvaltningens brukare i ett agerande mot ett 
för henne misshagligt beslut.” (Ulricehamns kommun 2003A:1) 

I varningen framfördes vidare att: ”Inom ramen för Anna-Lena Hultmans 
anställning inom Äldreomsorgen ligger dels att följa av nämnden fattade beslut 
dels att genomföra dem på ett för vårdtagarna så bra sätt som möjligt, dvs vid en 
beslutad avveckling av Björkgården medverka till att det genomförs, under, för 
vårdtagarna så lugna och värdiga former som situationen medger.” (Ulricehamns 
kommun 2003A:1) 

Ett halvår senare drogs den skriftliga varningen tillbaka och Anna-Lena 
tilldelades istället en erinran, anledningen till detta angavs i erinran:  

”I samtalen mellan SKTF och arbetsgivare har framkommit att dåvarande 
enhetschefen på Björkgården på olika sätt sanktionerat Västnytts besök på 
Äldreboendet och att Anna-Lena deltog i reportaget.” (Ulricehamns kommun 
2003B:1) 

3.1.2 Rättslig prövning och utfall 

Justitiekanslern uppmärksammades senare på fallet och väckte åtal mot 
förvaltningschefen Magnus Hultin för tjänstefel. I JK´s anmälan angavs bl.a. 
följande:  

”Besluten om varning och erinran har inneburit ingripanden utan stöd i 
yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) mot Anna-Lena Hultman på grund av att hon 
genom sitt deltagande i det nämnda TV-inslaget skall ha missbrukat 
yttrandefriheten eller medverkat till ett sådant missbruk. De har utgjort otillåtna 
sanktioner eller repressalier i den mening som avses i 1 kap. 4 § YGL. Magnus 
Hultin har genom besluten om varning respektive erinran uppsåtligen eller av 
oaktsamhet vid myndighetsutövning åsidosatt vad som har gällt för uppgiften som 
beslutsfattare i personalärenden.” (JK 2005A:1-2) 

Den lagtext som omnämns, YGL 1 kap 4 §, skyddar offentligt anställdas 
yttrandefrihet genom att fastslå att: ”Myndigheter och andra allmänna organ får 
inte utan stöd i denna grundlag ingripa mot någon på grund av han i ett 
radioprogram eller annan teknisk upptagning har missbrukat yttrandefriheten eller 
medverkat till ett sådant missbruk.” (YGL 1 kap 4 §) 

 
Ärendet togs upp i Borås tingsrätt och dom föll den 4.e September 2005. Men 

trots att den berörda lagtexten som ligger till grund för målet kan framstå som ett 
klart och tydligt fördömande av förvaltningschefens agerande så frikändes 
Magnus Hultin. Justitiekanslern gjorde bedömningen att tingsrätten, med dagens 
lagstiftning som grund, hade dömt korrekt och valde därför att inte överklaga 
friandet.  
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3.1.3 Skäl till domslutet 

Anledningen till friandet var att tingsrätten gjorde bedömningen att de 
åtgärder som Magnus Hultin vidtog mot Anna-Lena Hultman inte var 
myndighetsutövning, varför han inte kan dömas enligt dagens lagstiftning. Det 
står förvisso i YGL att myndigheter inte får ingripa mot någon på grund av att de 
missbrukat yttrandefriheten i ljud och bildupptagningar, (det finns även en lagtext 
med motsvarande innebörd gällande tryckta texter i Tryckfrihetsförordningen, TF, 
1 kap, 2§) men det finns ingen angivelse om straffsats för brott mot detta 
repressalieförbud i vare sig YGL eller TF. Den straffsats som skulle vara 
tillämplig på Magnus Hultins agerande finns istället i Brottsbalken, Brb, 20 kap, 
1§: 

”Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom 
handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas 
för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år.” (Brb 20 kap, 1§, min 
kursivering) 

Som framgår av denna lagtext så kan en offentlig arbetsgivare enbart dömas 
till påföljd för tjänstefel, när det gäller brott mot regler som gäller för det 
offentliga och anges i grundlagarna, förutsatt att förseelsen görs vid 
myndighetsutövning. Frågan som tingsrätten i Borås alltså behövde besvara var 
om utdelningen av varningen och erinran gjordes vid myndighetsutövning. (se 
Borås Tingsrätt 2005:6) I domen står även att en bedömning skall göras om 
Magnus Hultin ”åsidosätter vad som gäller för uppgiften; i detta fall 
repressalieförbudet i 1 kap 4 § yttrandefrihetsgrundlagen.” (Borås tingsrätt 
2005:6)  

Tingsrätten väljer dock att först pröva om Magnus Hultin´s agerande skett vid 
myndighetsutövning. Tingsrätten tar upp en definition av vilka förvaltningsakter 
som är att beteckna som myndighetsutövning enligt 1975 års reform av 20 kap 
brottsbalken. En del av denna definition säger att ”gemensamt för all behörig 
myndighetsutövning är att den ytterst har sin grund i lag eller annan författning.” 
(Borås tingsrätt 2005:7) Som lag ses i detta sammanhang generella normer som 
beslutats av riksdag, regering, förvaltningsmyndighet, kommun eller 
landstingskommun. När det allmänna istället ”uppträder som arbetsgivare och 
tillvaratar sina intressen i denna egenskap genom att med stöd av avtalsvillkor 
avkräva motparten i avtalet något är det inte fråga om myndighetsutövning” 
(Borås tingsrätt 2005:7). Tingsrätten tar även upp att ett beslut om utdelande av 
disciplinpåföljd i enlighet med reglerna för detta i Lagen om Offentlig 
Anställning, LOA, 15§, skall ses som myndighetsutövning även om det sker mot 
grund av ett avtal, som nämnts tidigare. Men även detta resonemang faller då 
stora delar av LOA, däribland 15§, inte gäller för arbetstagare hos kommuner. (se 
Borås tingsrätt 2005:7-8)  

Tingsrättens slutsats blev som sagt att Magnus Hultin inte har utdelat 
disciplinpåföljderna vid myndighetsutövning och därigenom inte heller kan ställas 
till ansvar enligt lagstiftningen om tjänstefel. Då tingsrätten drar denna slutsats 
görs heller ingen prövning av om agerandet som sådant var ett åsidosättande av 
vad som gällde för uppgiften, då domen oavsett skulle bli ett friande. 
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3.2 Fallet SOS-Alarm  

3.2.1 Rose-Marie Jansson 

SOS Alarm Sverige AB (företagets hela namn) har allt sedan det startades 1975, 
då kallat SOSAB, drivits som ett företag. Men ägarförhållandena; Staten 50%, 
Kommunförbundet 25%, och Landstingsförbundet 25%, samt det faktum att 
huvuddelen av intäkterna kommer från stat och kommuner, gör att SOS-Alarm 
enligt mig bör betraktas som en offentlig verksamhet. Olika förändringar med 
inriktning mot mer av s.k. ekonomism, exempelvis individuell lönesättning, har i 
huvudsak genomförts under de senaste åren. De fall jag skall fokusera på inom 
SOS Alarm är dock kontoret i Göteborg och hur två anställdas agerande där har 
bemötts av chefer. 

Ett nödsamtal kopplades fram till SOS-Alarm -centralen i Göteborg. En av 
operatörerna, Rose-Marie Jansson, tog samtalet men när hon skulle hjälpa den 
nödställde så hängde hennes dator upp sig. Hon klarade förvisso av att hantera 
samtalet och vidta de åtgärder som behövdes för att hjälpa den som ringt upp, men 
det tog längre tid än vanligt och utlarmningen av räddningstjänsten blev försenad. 
Det var inte första gången som detta hände och efteråt var Rose-Marie upprörd. 
Hon valde att göra det som hon tyckte kändes mest riktigt: Hon berättade om 
problemet för sina chefer och informerade även räddningstjänsten i Göteborgs 
chef, Åke Jacobsson, för att de skulle veta att det kunde hända igen. SOS-Alarm 
och räddningstjänsten i Göteborg har kontor i samma lokaler och 
räddningstjänsten kopplas även in som medlyssnare på samtal till SOS-Alarm om 
samtalen berör räddningstjänsten. 

Tidigare var SOS Alarms verksamhet i högre grad samordnad med bl.a. 
räddningstjänsten men ”1995 […] tecknades ett nytt s.k. konsortialavtal med 
ägarna [Staten 50%, Kommunförbundet, 25% och Landstingsförbundet 25%, förf. 
anm.] med bl a avkastningskrav som innebar att SOS Alarm övergick till att vara 
ett affärsdrivande företag. Det har medfört att SOS Alarm idag inte i lika hög grad 
som tidigare är liktydigt med räddningstjänst och ambulanssjukvård utan också på 
affärsmässig basis arbetar som konsultorganisation på en öppen marknad med 
andra typer av köpare/upphandlare.” (SOS-Alarm 2005A) 

Rose-Marie´s chefer kom inte med några omedelbara reaktioner på hennes 
agerande. När lönerna skulle beslutas fick Rose-Marie däremot lägst utdelning av 
dem som varit i tjänst under perioden. Rose-Marie begärde att få ett underlag för 
beslutet och fick svaret: ”Det är omöjligt att diskutera en högre lön för dig, mot 
bakgrund av att du skickat en incidentrapport för kännedom till vår kund.” 
(Andersson 2002) Rose-Marie fick alltså en lägre löneökning för att hon hade 
gjort misstaget att inte se räddningstjänsten som en kund snarare än en 
samarbetspartner när hon uppmärksammade även dem på det inträffade.  

Åke Jacobsson, räddningstjänstchefen som fick incidentrapporten, delar inte 
SOS-Alarms syn på Rose-Marie´s agerande: ”Det är bra om de redovisar sånt här. 

 13



 

Vi har inte utvecklat något gemensamt incidentrapporteringssystem med SOS 
Alarm, men det borde vi göra för vi är mycket beroende av varandra” (Andersson 
2002A). Det finns dock ytterliggare fall av att anställda på SOS-Alarm i Göteborg 
får lägre utdelning i lönekuvertet på grund av hur de agerat. 

3.2.2 Elisabeth Zetterlund 

Elisabeth Zetterlund är personalens huvudskyddsombud på larmcentralen i 
Göteborg och har även hon arbetat länge, 14 år, för företaget. Elisabeth hade 
under en tid påtalat brister i arbetsmiljön på larmcentralen, bland annat att de 
anställda inte har några raster utan kortare s.k. måltidsuppehåll, varför 
larmoperatörerna oftast både äter och fikar vid larmterminalerna. De kan alltså få 
livsviktiga samtal samtidigt som de är mitt i en måltid. Elisabeth berättade om 
dessa förhållanden för arbetsmiljöinspektionen vilket ledde till att 
Arbetsmiljöverket polisanmälde SOS-Alarm 2002 (se Andersson 2002B). Kort 
efter att Elisabeth kontaktat arbetsmiljöinspektionen fattade företagsledningen 
beslut om lönerna och Elisabeth hamnade i samma lönekategori som Rose-Marie, 
den lägsta för dem som varit i tjänst. Vid tidigare löneförhandling, som ägde rum 
innan kontakten med arbetsmiljöinspektionen, fick Elisabeth maximal utdelning. 
Vad är det då som ligger som grund för bedömningen av vilken löneökning en 
anställd skall ges på SOS-Alarm i Göteborg? Det finns ett formellt 
bedömningsverktyg som säger att de anställdas; yrkeskompetens, sociala 
kompetens och företagskompetens skall ligga till grund för bedömningen. Om så 
var fallet när Rose-Marie´s och Elisabeth´s lön bestämdes är oklart men det finns 
anledning att ifrågasätta det. 

3.3 Fallet Malin Höglund  

3.3.1 Bakgrund 

I Juni 1998 fick kommunalrådet Gösta Frost i Mora inte ansvarsfrihet. Gösta, som 
var socialdemokrat, hade sålt ett elverk utan att informera den borgerliga 
oppositionen. En av de skarpaste kritikerna var kristdemokraten Lennart 
Sacredeus, som satt i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Mora. Några 
dagar senare publicerade Mora Tidning en artikel om att Gösta uppvaktats av 
personalen på kommunen för att de ville visa sitt starka stöd för kommunalrådet, i 
artikeln fanns även en bild på kommunalrådet och några ur personalen. 

 En av de kommunanställda som fanns med på bilden var Malin Höglund som 
arbetade som ekonomiassistent. Lennart Sacredeus, som kände Malin genom 
gemensamma fritidsaktiviteter, ringde upp henne och frågade varför personalen 
hade uppvaktat Gösta och varför hon var med på bilden. Malin blev upprörd över 
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frågorna och berättade om samtalet på kommunkontoret. Journalister på Falu-
Kuriren och Dala-Demokraten fick höra talas om samtalet och ringde upp Lennart 
Sacredeus med frågor om varför han ringt och vad han sagt. Lennart ringer 
därefter upp Malin igen för att, enligt honom, informera henne om ”att deras 
personliga samtal hade blivit något slags allmängods” (Mora Tingsrätt 2000:3). 
Malin menar däremot att han frågat henne ”om hon läckt ut det här vidare” (Mora 
Tingsrätt 2000:4).  

3.3.2 Rättslig prövning och utfall 

Justitiekanslern uppmärksammades på fallet och väckte åtal mot Lennart 
Sacredeus för brott mot tryckfrihetsförordningens efterforskningsförbud. Åtalet 
togs upp i Mora Tingsrätt och dom meddelades den 28.e Februari 2000. I 
Tingsrätten ogillades åtalet varefter JK överklagade till Svea Hovrätt. Även i 
Hovrätten ogillades åtalet varpå JK överklagade till Högsta Domstolen, som 
slutgiltigt friade Lennart Sacredeus den 29.e Oktober 2001. Intressant att notera är 
att även om alla tre rättsinstanserna ogillade åtalet så ansåg ändå två av dem, 
Tingsrätten och Hovrätten, att Lennart hade försökt efterforska källan till 
informationen som lämnats till Falu-Kuriren och Dala-Demokraten. Högsta 
Domstolen friade däremot Lennart utifrån bedömningen att det inte kunde ställas 
utom rimligt tvivel att han ämnat efterforska källan. 

3.3.3 Skäl till domslutet 

Grunderna för Tingsrättens och Hovrättens domslut är intressanta att titta 
närmare på, då de slagit fast att Lennart har efterforskat källan men att han ändå 
inte har gjort sig skyldig till brott mot tryckfrihetsförordningens 
efterforskningsförbud. Den lagtext som utgör grunden för efterforskningsförbudet 
finns i Tryckfrihetsförordningen 3 kap, 4 § och lyder: 

”Myndighet eller annat allmänt organ må ej efterforska författaren till 
framställning som införts eller varit avsedd att införas i tryckt skrift, den som 
utgivit eller avsett att utgiva framställning i sådan skrift eller den som lämnat 
meddelande enligt 1 kap. 1 § tredje stycket, i vidare mån än som erfordras för åtal 
eller annat ingripande mot honom som ej står i strid med denna förordning. Får 
efterforskning förekomma, skall därvid beaktas den i 3 § angivna 
tystnadsplikten.” (Tryckfrihetsförordningen 3 kap, 4 §) 

Förenklat kan man alltså sammanfatta lagtexten vad gäller efterforskning av 
källa: ”Myndighet eller annat allmänt organ må ej efterforska […] den som lämnat 
meddelande” (Tryckfrihetsförordningen 3 kap, 4 §) De frågor som rätten måste 
besvara i det aktuella fallet definierar Högsta Domstolen som följande: 

”För att Lennart Sacredéus skall kunna ställas till ansvar enligt åtalet fordras 
således att han skall anses ha efterforskat vem som lämnat uppgift till Dala 
Demokraten om det tidigare telefonsamtalet, att efterforskningen skett uppsåtligen 
och att han vidtagit denna i sin egenskap av ledamot i kommunstyrelsen.” (Högsta 
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Domstolen 2001:3) I Tingsrätten och Hovrätten gjordes snarlika bedömningar om 
vilka frågor som avgjorde målet. Såväl Tingsrätten som Hovrätten inledde med att 
besvara huruvida Lennart Sacredeus andra samtal till Malin Höglund utgjorde ett 
uppsåtligt försök att efterforska tidningarnas källa. Båda rättsinstanser gör samma 
bedömning: Malin Höglunds vittnesmål om att Lennart Sacredeus uttryckligen 
skall ha frågat henne om hon ”läckt” uppgifter om samtalet vidare, är trovärdigt 
och mot bakgrund av detta, samt att både Malin och Lennart uppgett att han frågat 
om hon ”[inte ens] hade nämnt det i något kafferum på kommunhuset” (Mora 
Tingsrätt 2000:6) har han uppsåtligen försökt efterforska vem som förmedlat 
uppgifterna vidare till tidningarna. (Se Mora Tingsrätt 2000:5-7 samt Svea 
Hovrätt 2001:3) 

Den berörda lagtexten lyder som sagt att ”Myndighet eller annat anmält organ 
må ej efterforska …” (Tryckfrihetsförordningen 3 kap, 4 §, min kursivering) 
Sålunda måste efterforskningen ha gjorts på ett sådant sätt att det kan ses som att 
det är en representant för kommunen som har gjort efterforskningen för att det 
skall ha utgjort ett brott. I meddelarskyddskomitténs betänkande Meddelarrätt 
(SOU 1990:12) uttrycks det: ”Efterforskningsförbudet riktar in sig på dem som 
kan sägas representera myndigheten eller det allmänna organet” (Svea Hovrätt 
2001:6). När Lennart, enligt Malin, frågade henne om hon ”läckt detta vidare” 
måste han alltså ha ställt frågan i sin egenskap av ledamot av kommunstyrelsen 
alternativt i egenskap av ledamot av kommunfullmäktige för att han skall ha brutit 
mot efterforskningsförbudet. Om frågan ställdes utifrån Lennart som privatperson, 
krisdemokrat eller oppositionspolitiker har han alltså inte handlat mot lagen. Svea 
Hovrätt gjorde efter att detta klargjorts en bedömning av huruvida Lennart agerat 
utifrån sin egenskap som ledamot av kommunfullmäktige och fastslår att: 

”Enligt hovrättens mening kan en enskild fullmäktigeledamots ställning inte 
anses vara sådan att vederbörande i denna egenskap kan sägas representera 
kommunen och ha en sådan maktfunktion som efterforskningsförbudet tar sikte 
på. Utredningen visar inte att Lennart Sacrédeus som fullmäktigeledamot i det 
aktuella fallet haft en sådan roll att efterforskningsförbudet skall anses tillämpligt. 
Åtalet i den delen kan därför inte vinna bifall.” (Svea Hovrätt 2001:7)  

Hovrätten fortsatte därefter med en bedömning av om egenskapen av ledamot 
i kommunstyrelsen kan sägas vara grund för att Lennart representerat kommunen. 
Denna bedömning görs utifrån hur beslut fattas i kommunstyrelsen, vad 
kommunallagen säger om ansvaret för den kommunala förvaltningen och tidigare 
rättsfall där kommunstyrelseledamöter ställts till svar för brott mot 
efterforskningsförbudet. Det finns fall där ledamöter av kommunstyrelser har 
fällts för efterforskningsbrott, som berörs i Svea Hovrätt. Men som hovrätten 
anför:  

”Flera av de personer som enligt framställningen i det föregående har varit 
föremål för ingripanden i anledning av ifrågasatt otillåten efterforskning får anses 
ha representerat myndigheten närmast i egenskap av överordnad i förhållande till 
den mot vilken efterforskningen skett och det är i maktfunktioner av sådant slag 
som efterforskningsförbudet har betydelse. Fråga är om en ledamot i 
kommunstyrelsen kan sägas ha en dylik maktfunktion.” (Svea Hovrätt 2001:8) Då 
alla kommunalanställda är underställda någon nämnd och kommunstyrelsen intar 
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en särställning bland dessa, och de anställda rättsligt sett är biträden till 
nämnderna och kommunstyrelsen, så kan den kommunala förvaltningen enligt 
hovrätten sägas vara politikerstyrd. För en kommunanställd kan alltså även en 
enskild ledamot av kommunstyrelsen framstå som att ha en sådan ställning att han 
kan anses representera kommunen gentemot de anställda och därigenom är 
ansvarsskyldig vid brott mot efterforskningsförbudet, menar hovrätten.  

Däremot menar Lennart Sacredeus att han ringde upp Malin Höglund utifrån 
sin egenskap av kristdemokratisk politiker. Hovrätten instämmer med Lennart 
Sacredeus om att även en ledamot av kommunstyrelsen måste ha ett visst 
utrymme att agera utifrån olika roller: ”[S]om andra förtroendevalda måste en 
nämndledamot vid sidan av de funktioner som ankommer på en sådan ledamot 
också kunna verka allmänt politiskt i egenskap av företrädare för ett visst parti” 
(Svea Hovrätt 2001:9). Svea Hovrätt gör sedan bedömningen att de frågor som 
berörts i Lennarts båda telefonsamtal till Malin inte har behandlat frågor som i 
större utsträckning har med kommunstyrelsens arbete att göra utan snarare har 
anknytning till relationen mellan de olika partierna i kommunen. Hovrätten drar 
därför slutsatsen: 

”Vid en straffrättslig bedömning, med utgångspunkt i den utredning som har 
lagts fram här, anser hovrätten att det inte finns tillräckligt underlag för annan 
slutsats än att Lennart Sacrédeus får anses ha vidtagit de påtalade åtgärderna i 
egenskap av kristdemokratisk politiker. Inte heller åtalet i den delen det rör 
honom i egenskap av kommunstyrelseledamot kan därför vinna bifall.” (Svea 
Hovrätt 2001:11) 

Justitiekanslern överklagade ärendet till Högsta Domstolen där Lennart, som 
tidigare nämnts, friades. I Högsta Domstolen friades han däremot på grund av att 
bedömningen gjorts att han inte rimligen kan ha ämnat efterforska om Malin läckt 
uppgifter om deras telefonsamtal vidare, då det enbart var de två som kände till 
samtalet och han därför kunde dra slutsatsen att hon vidareförmedlat det utan att 
fråga henne. Därför har Lennart, enligt Högsta Domstolen, inte gjort någon 
uppsåtlig efterforskning och kan därför inte heller dömas för brott mot 
efterforskningsförbudet. (se Högsta Domstolen 2001:4-5) 
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4 Analys av fallen 

Mycket av det som jag läst när jag studerat dessa tre fall, samt flera andra, har 
förvånat mig. Jag har haft en uppfattning om att lagen var mycket entydig 
avseende skyddet för offentligt anställdas (med detta uttryck menar jag, liksom 
Lundquist, anställda i kommunernas, landstingens och statens förvaltning) rätt till 
yttrande- och meddelarfrihet. Med min tidigare, tydligen naiva, uppfattning av 
lagen är jag dock i gott sällskap.  

 
I en artikel i Expressen om rättegången mot Lennart Sacredeus skriver Peter 

Kadhammar att: ”En myndighetsperson, till exempel en ledamot i Mora 
kommunstyrelse, får inte ställa en sådan fråga.” (Kadhammar 2000, min 
kursivering). Domar i tingsrätten och hovrätten visade senare att en ledamot av 
kommunstyrelsen inte alls alltid kan ses som en myndighetsperson.  

Att en kvällstidning skulle göra en felaktigt förenklad lagförklaring är väl inte 
helt överraskande, men det blir mer förvånande när man läser Svenska 
kommunförbundets egna redogörelse för vilka rättigheter en kommunal 
ämbetsman har till yttrandefrihet:  

”De nämnda yttrande- och meddelarfriheterna gäller som nämnts anställda i 
stat, kommuner och landsting. Yttrandefriheten kan endast inskränkas genom lag. 
[…] Varje arbetstagare inom den offentliga förvaltningen [av texten framgår att 
även kommunala arbetstagare avses med denna benämning] har således rätt att 
uttrycka missnöje över beslut som rör verksamheten inom den egna 
organisationen utan att behöva riskera ingripanden från den egna arbetsgivarens 
sida.” (Svenska Kommunförbundet 1999:18-19) Som vi sett i fallet Anna-Lena 
Hultman kan dock en kommunal chef som vidtar åtgärder mot en anställd, som 
uttrycker sitt missnöje, bli frikänd utan att lagen har feltolkats. Att som 
kommunalt anställd kunna ge uttryck för sitt missnöje ”utan att behöva riskera 
ingripanden från den egna arbetsgivarens sida” är alltså ingen verklighet.  

 
Till och med justitiekanslern, JK, Göran Lambertz ger uttryck för att 

problematiken med att en kommunal arbetsgivare kan vidta åtgärder mot 
anställda, som nyttjar sin yttrandefrihet, utan att arbetsgivarens agerande är 
straffbart var närmast okänd tidigare. ”Det kan enligt min mening starkt 
ifrågasättas om den rättsolikhet mellan stat och kommun som sålunda råder är 
motiverad. Frågan tycks inte ha varit föremål för några överväganden av 
lagstiftaren.” (Justitiekanslern 2005B:2, min kursivering) 

 
Nu är inte min avsikt att sätta min okunskap om lagens verkliga innebörd på 

området i bättre dager. Anledningen till att jag lyfte fram dessa exempel på andra 
som inte känt till dagens lagstiftnings innebörd är att visa på hur pass invecklad 
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lagstiftningen är och därför hur viktigt det är att den förtydligas. Jag ämnar nu 
även ta upp en del av de värden som Lundquist menar utgör vårt offentliga etos 
och jämföra hur dessa värden har hanterats i de olika fallen. Syftet med detta är 
helt enkelt att utvärdera, med fallen som bakgrund, om dagens lagstiftning i 
Sverige ger goda förutsättningar för en ämbetsman att agera i linje med vårt 
offentliga etos. Jag inleder med en central frågeställning.  

4.1 Vem är en offentlig arbetstagare? 

I fallet med Anna-Lena Hultman blir det väldigt tydligt att det råder skillnader i 
arbetstagarnas förutsättningar för att agera i enlighet med vårt offentliga etos 
beroende på om de jobbar inom, kommunens, landstingens eller statens 
förvaltning. I tingsrättens dom nämns bl.a. rättsolikheten att Lagen om Offentlig 
Anställning, LOA, till stora delar inte gäller för kommunalt anställda. Vilket inte 
är i linje med Lundquist bedömning att tjänstemän inom stat, kommun och 
landsting bör ses som offentligt anställda. 

Om man med offentligt anställda skulle mena alla som är arbetstagare i 
hybridverksamheter som ägs och, helt eller till stor del, finansieras av det 
offentliga (vilket skulle innebära att även de anställda på SOS-alarm skulle 
innefattas i benämningen) så finns det ännu större rättsolikheter.  

Min mening är att det måste finnas förutsättningar även för Rose-Marie och 
Elisabeth på alarmcentralen i Göteborg, att kunna agera i linje med vårt offentliga 
etos. Grunden för denna mening är att den verksamhet som de bedriver ägs och, 
till stor del, bekostas av det offentliga. Det är enligt min mening viktigt att det, där 
det offentliga står som finansiär, även finns en insyn som ger förutsättningar för 
att en bedömning skall kunna göras av hur dessa offentliga medel förvaltas. Hur 
denna rättsolikhet kan lösas återkommer jag till i nästa kapitel.  

4.2 Lojalitet – mot vem? 

4.2.1 Anna Lena Hultman 

En utgångspunkt som Lundquist menar lägger grunden för vårt offentliga etos är 
att ämbetsmannens uppdragsgivare är medborgarna. När värden som lojalitet 
diskuteras är det viktigt att det finns en medvetenhet om vem lojaliteten skall 
riktas mot. I två av fallen som jag beskrivit i denna uppsats, beskylls 
ämbetsmännen för att ha varit illojala mot sina uppdragsgivare, de uppdragsgivare 
som avses är då inte medborgarna utan politiker och arbetsgivare.  
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Om vi börjar med att titta på fallet Anna-Lena Hultman så framfördes i 
varningen som hon tilldelades att hon 

”gravt missbrukar sin tjänsteställning. Detta då hon medvetet drar in Vård- 
och Omsorgsförvaltningens brukare i ett agerande mot ett för henne misshagligt 
beslut. Inom ramen för Anna-Lena Hultmans anställning inom Äldreomsorgen 
ligger dels att följa av nämnden fattade beslut dels att genomföra dem på ett för 
vårdtagarna så bra sätt som möjligt, dvs vid en beslutad avveckling av 
Björkgården medverka till att det genomförs, under, för vårdtagarna så lugna och 
värdiga former som situationen medger.” (Ulricehamns kommun 2003A:1) 

 Anna-Lena har alltså missbrukat sin tjänsteställning när hon protesterat mot 
ett av nämnden fattat beslut. Det finns i och för sig en skyldighet att vara lojal mot 
arbetsgivaren, vilket kommer fram av bl.a. följande yttrande av 
Justitieombudsmannen (JO 1993/94 sid 498) i frågan: ”Det är i och för sig 
självklart att om en offentliganställd har en från sin arbetsgivare avvikande 
uppfattning, som han i kraft av sin yttrandefrihet ger uttryck för, måste han ändå i 
sin tjänsteutövning följa arbetsgivarens beslut och andra direktiv. På så sätt är han 
skyldig att vara lojal mot sin arbetsgivare.” (Svenska Kommunförbundet 1999:19) 
Då Anna-Lena inte var i tjänst när demonstrationen genomfördes är det svårt att 
se det som att hon i sin tjänstgöring motverkat beslutet. Stöd för detta finns i ett 
annat uttalande av JO som rör ett annat fall (JO 1993:94 sid 493): 

”Uttalanden av företrädare för kommunen har uppenbarligen uppfattats som 
försök att avhålla anställda från att även på sin fritid medverka i opinionsbildning. 
Jag finner det angeläget att framhålla att myndigheter, vare sig i egenskap av 
arbetsgivare eller annars, över huvud taget inte har med denna sak att göra. Det 
kan därför inte godtas att företrädare för myndigheter uttrycker sig på ett sätt som 
kan uppfattas som försök att hindra anställda att utom arbetet utnyttja sina 
grundlagsfästa fri- och rättigheter” (Svenska Kommunförbundet 1999:20).  

Det skall även noteras en aspekt som jag anser är klart intressant och 
anmärkningsvärd: Anna-Lena fick som tidigare nämnts först en skriftlig varning, 
denna repressalie ändrades sedan till en mildare erinran. Förvaltningschefen 
Magnus Hultin framhöll i tingsrätten att grunden för att varningen och erinran 
utdelades, inte var att Anna-Lena medverkat i tv-inslaget utan, att hon ”dragit in” 
de äldre i sitt agerande. I den erinran som Anna-Lena Hultman fick nämns dock 
varför varningen dragits tillbaka och en erinran istället utdelats, skälen lyder:  

”I samtalen mellan SKTF och arbetsgivare har framkommit att dåvarande 
enhetschefen på Björkgården på olika sätt sanktionerat Västnytts besök på 
Äldreboendet och att Anna-Lena deltog i reportaget.” (Ulricehamns kommun 
2003B:1) Den dåvarande verksamhetschefen har alltså sanktionerat att Västnytt 
besökte äldreboendet och att Anna-Lena deltog i reportaget. Det står däremot 
ingenting om att verksamhetschefen skulle ha sanktionerat att brukarna skulle 
delta i reportaget vilket anges vara skälet till att varningen från början utdelades. 
Slutsatsen som jag drar av detta är att Anna-Lena fått reprimanden för att hon inte 
varit lojal mot nämndens beslut och arbetsgivarens direktiv, denna illojalitet har 
dock inte utövats under tjänstetid varför den inte heller kan anses strida mot JO´s 
yttrande. Magnus Hultin som utdelat reprimanden har friats från åtal om tjänstefel 
och alltså finns det en möjlighet för offentliga arbetsgivare att ostraffat vidta 
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åtgärder mot den som har sin lojalitet mot annan än arbetsgivaren och fattade 
beslut. Detta skapar svårigheter för ämbetsmannen som ämnar att i första hand 
vara lojal mot vårt offentliga etos.  

Även Rose-Marie Jansson på SOS-alarm i Göteborg ansågs ha varit illojal mot 
sin arbetsgivare. Yrkeskompetens för en anställd på alarmcentral borde väl vara 
att värna om att den som ringer upp får ett professionellt bemötande och att 
larmcentralens arbete ger grunden för en snabb och korrekt utryckning. Men ändå 
gavs Rose-Marie lägsta utdelning i en löneförhöjning där hennes yrkeskompetens, 
sociala kompetens och företagskompetens skulle utgöra grunden för 
bedömningen, på grund av att hon agerat för att, ur hennes synvinkel, förbättra 
säkerheten så att den som ringer upp kan få snabb och korrekt hjälp.  

Elisabeth Zetterlund fick även hon lägsta löneutdelning efter att hon agerat på 
ett sätt som hon upplevde bäst gagnade de som ringer till SOS-Alarms central.   

Platschefen på Räddningstjänsten i Göteborg, Åke Jacobsson, kommenterade 
till tidningen Lön & Jobb, SOS-alarms agerande i fallet Rose-Marie Jansson:  

”Vi bör stanna upp en stund och ta en principiell diskussion om vad SOS 
Alarms grunduppdrag från staten är” (Andersson 2002A) 

Minst lika viktigt är det, som Lundquist framhåller, med en principiell 
diskussion om vem som är ämbetsmannens yttersta uppdragsgivare och vem 
ämbetsmannen ytterst skall vara lojal mot. 

4.3 Vem är en representant för det offentliga? 

I fallet Malin Höglund och Lennart Sacredeus finns kanske inte så mycket en 
rättsolikhet som en rättsotydlighet. Att avgöra vem som agerar som en 
representant för det offentliga när, är med rådande lagstiftning så pass svårt att det 
skapar en otrygghet för ämbetsmannen. Som hovrätten skriver i ärendet: 

”Utifrån Malin Höglunds synvinkel skulle det i och för sig kunna hävdas att de 
efterforskningsåtgärder som Lennart Sacrédeus därefter vidtog mot henne var 
ägnade att väcka samma oro och resa samma farhågor som typiskt sett 
aktualiseras när en överordnad vidtar efterforskningsåtgärder gentemot en 
underordnad.” (Svea Hovrätt 2001:10)  

För att skapa en meddelarfrihet som ger ämbetsmannen trygghet krävs en 
förtydligad lagstiftning som klargör vem som är att se som representant för en det 
offentliga och i vilket sammanhang. En annan reflektion är att dagens lagstiftning 
enbart hanterar, om än otydligt, vilka som inte får efterforska en källa. Lagen 
säger inget om vem som inte får efterforskas, vilket även det bör vara en väsentlig 
fråga enligt min mening. Om vem som helst, som inte representerar det offentliga, 
inte kan straffas för att efterforska en källa, även om källan är en offentligt 
verksam ämbetsman, så finns det ett kryphål som gör efterforskning i det 
offentliga fortfarande kan förekomma ostraffat. Låt säga att ett kommunråds make 
eller maka skulle efterforska en källa på kommunen, detta skulle inte kunna ses 
som myndighetsutövning och det skulle kunna vara svårt att bevisa kommunrådets 
del i det hela. 
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5 Två lösningar – två synsätt 

Jag har med tre fall som bakgrund hittat tydliga tecken på att det finns 
rättsolikheter och rättsotydligheter i svensk lagstiftning vad gäller ämbetsmannens 
rätt till yttrande- och meddelarfrihet. Denna sista del av uppsatsen ämnar jag ägna 
åt två olika förslag på hur dessa problem kan lösas.  

5.1 Lundquists lösning 

Lundquist skriver i ”Demokratins väktare” om en del förändringar som kan ses 
som förslag till en lösning på flera av de svårigheter, som de senaste decenniernas 
förändringar har medfört, för ämbetsmannen att följa vårt offentliga etos. En 
översikt av dessa finns i slutet av boken och lyder förkortat: 

 

• ”Markera tydligt skillnaden mellan offentligt och privat 
Ompröva om det offentliga verkligen bör bedriva verksamhet i fall 
där det är svårt att dra gränslinjen gentemot det privata eller där 
privata regler definitivt bör gälla. […] 

• Precisera vårt offentliga etos 
Formulera vårt offentliga etos så klart som möjligt. […]  

• Förbättra ämbetsmännens förutsättningar för att visa civilkurage 
Förstärk konstruktioner på både personal- och policyplanet som kan 
göra det enklare och tryggare för ämbetsmannen att visa civilkurage. 
[…] 

• Utbilda i vårt offentliga etos och främja en kontinuerlig diskussion 
Utbilda i och om vårt offentliga etos i det allmänna skolväsendet, 
professionella organisationer, partiorganisat ioner osv. Konstruera 
former för diskussioner om konkreta fall t.ex. på arbetsplatser, i 
partigrupper […] 

• Utforma ett sanktionssystem för brott mot demokrativärdena 
[…] det kan ifrågasättas att bötesstraff verkar tillräckligt 
avskräckande. 

• Se till att kontrollorganen beaktar hela vårt offentliga etos 
Utforma förvaltningskontrollen i enlighet med vårt offentliga etos. 
Nuvarande kontrollorgan fokuserar starkt på ekonomivärdena. […]” 
(Lundquist 1998:244) 
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Dessa punkter utgör en grund för de förändringar som Lundquist menar 

behövs för att värna vårt offentliga etos. Då så pass omfattande delar av denna 
uppsats redan ägnats åt vårt offentliga etos väljer jag att hålla denna 
sammanfattning av Lundquists förslag ganska kort och går nu över till det andra 
förslaget. 

5.2 Meddelarrätt – Betänkande av 
meddelarskyddskommittén 

I Oktober 1988 beslutade regeringen om att tillkalla en kommitté med uppdrag att 
”utreda frågan om den tryckfrihetsrättsliga meddelarfriheten i förhållandet mellan 
enskilda.” (SOU 1990:12:3) Syftet med utredningen var att ”öka möjligheterna till 
ett öppet meningsutbyte i massmedierna kring viktiga företag, organisationer och 
andra organ utanför myndighetsområdet.” (SOU 1990:12:3)  
I utredningen presenteras ett antal olika förslag till lagändringar som dels är 
direkta förändringar och dels är förtydliganden. Den kanske främsta förändringen 
är ett förslag att lägga till ett helt kapitel i Tryckfrihetsförordningen; kapitel 13. 
Värt att notera är att det redan finns, och fanns även när utredningen 
presenterades, ett kapitel 13 i Tryckfrihetsförordningen. Kommitténs förslagna 
kapitel ersätter inte detta utan flyttar det så att det blir kapitel 14 i förslaget. 
Jag kommer nu kort presentera en del utdrag ur kommitténs kapitel 13 för att ge 
en övergripande bild av vilka förändringar som föreslås.  
I andra och tredje paragrafen anges att:  

 
”2 § En arbetstagare och en medlem i en förening får, i alla de fall då inte 

annat följer av detta kapitel, utan hinder av att de därigenom åsidosätter vad de 
har åtagit sig  

1. genom tryckt skrift yttra sina tankar och åsikter samt meddela uppgifter 
och underrättelser i vad ämne som helst, 

2. meddela uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst för 
offentliggörande i tryckt skrift till författare till framställning i skriften, 
till skriftens utgivare eller till annan som avses i 1 kap 1 § tredje stycket 
samt 

3. Anskaffa uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst för att 
offentliggöra dem i tryckt skrift eller för att lämna meddelande som 
avses i 2. 

3 § Att en arbetstagare eller en medlem i en förening genom att medverka till 
framställning som avses i 2 § 1, lämna meddelande enligt 2 § 2 eller anskaffa 
uppgifter eller underrättelser enligt 2 § 3 åsidosatt vad han åtagit sig får inte i 
någon annan ordning eller i några andra fall än som följer av detta kapitel 
föranleda ersättningsskyldighet. I vidare mån än som nu sagts får inte heller, med 
framställningen, meddelandet eller anskaffandet som grund, den som är 
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arbetstagare utsättas för åtgärd till skada för honom eller den som är medlem i en 
förening uteslutas ur denna.” (SOU 1990:12:28-29, min kursivering) 

 
De undantag som flaggas för i början av 2 § gäller bland annat arbetstagare i 

företagsledande ställning eller medlemmar i ideella föreningar där medlemskapet 
saknar ekonomisk betydelse för medlemmen.  

Kommitténs kapitel 13 TF slår alltså fast att en arbetstagare, även inom den 
privata sfären, inte får utsättas för åtgärd (av andra delar av utredningen framgår 
att detta innebär att inte någon åtgärd som är till skada för arbetstagaren får vidtas, 
se SOU 1990:12:16) som är till skada för denne.  

 
I 13 kap 9 § finns en annan viktig del av meddelarskyddskommitténs förslag: 
”§ 9 Den som har en företagsledande eller därmed jämförlig ställning […] får 

inte efterforska författaren eller annan som är att anse som upphovsman till en 
framställning rörande företaget eller föreningen, som införts eller varit avsedd att 
införas i tryckt skrift […] Vad i första stycket sägs gäller även annan inom 
företaget eller föreningen om efterforskningen sker för företagets räkning.” (SOU 
1990:12:31) 

 
I paragrafen efter finns även angivet straffsatser för den som uppsåtligen, eller 

på grund av grov oaktsamhet, efterforskar en källa inom en organisation. 
Straffsatsen anger att brott mot efterforskningsförbudet kan ge böter eller fängelse 
i maximalt ett år.  

Kommitténs olika förslag till lagändringar innehåller en mängd olika förslag 
av olika dignitet, en del föreslagna förändringar är enbart språkliga förbättringar 
medan andra skulle innebära tydligt annorlunda förutsättningar för meddelare, och 
andra som nyttjar yttrandefriheten, om de genomförts. Förändringar föreslås inte 
enbart i Tryckfrihetsförordningen utan även i andra aktuella lagar. Ytterliggare en 
föreslagen förändring som jag menar är väsentlig för att kunna utvärdera de tre 
olika fallen finns i ´Lagen om skydd för företagshemligheter´ och är ett litet 
tillägg i 1 § med lydelsen:  

”Information om ett förhållande som innefattar brott eller som annars är från 
allmän synpunkt oacceptabelt utgör inte företagshemlighet.” (SOU 1990:12:37) 

 
Viktigt är dock att det som regleras i Tryckfrihetsförordningen, liksom 

kommitténs föreslagna förändringar i den, enbart gäller för den som nyttjar sin 
yttrandefrihet genom att uttala sig i, anskaffar uppgifter eller lämnar meddelande 
till en tryckt skrift. Ett inslag i till exempel ett tv-program omfattas alltså inte av 
TF. Idag regleras yttrandefriheten i andra medier i Yttrandefrihetsgrundlagen, 
YGL. När SOU 1990:12 skrevs så reglerades yttrandefriheten i radio, tv mm. i 
Radioansvarighetslagen och några andra lagar som hänvisar till denna. (se SOU 
1990:12:67-68). För att tillförsäkra att samma förutsättningar skall gälla som i TF, 
med föreslagna ändringar, har kommittén föreslagit tillägg i 
Radioansvarighetslagen och de andra lagar som hänvisar till denna. Exempelvis 
anges att allt som gäller i kommitténs 13 kap TF även gäller för de medier som 
regleras i nämnda lagar. (SOU 1990:12:43-56)  

 24



 

6 Tillämpad utvärdering av 
lösningarna och slutsats 

För att utvärdera de två förslag som jag tagit upp kommer jag att testa dem mot de 
tre fall som studerats i uppsatsen. Syftet med detta är att få en inblick vilka 
effekter de ger i en tillämpad situation. Nu är jag medveten om att de två förslagen 
är av ganska olika karaktär då det första är utformat mer för att skapa debatt om 
offentliga värden medan det andra ger konkreta lagförslag med avsikten att dessa 
skulle kunna tas in i svensk lagstiftning. Jag menar dock att det ändå är högst 
intressant att göra denna jämförelse då de två förslagen enligt mig representerar 
två helt olika synsätt på offentliga värden, vilket jag återkommer till i mina 
slutsatser. 

6.1 Anna Lena Hultman 

6.1.1 Lundquists modell 

Även med dagens lagstiftning, i Yttrandefrihetsgrundlagen, kan man dra 
slutsatsen att förvaltningschefen Magnus Hultins agerande mot Anna Lena var 
felaktigt. Däremot krävs att varningen utdelats vid myndighetsutövning för att 
straffsatserna i Brottsbalken skall vara tillämpliga. Då kommunalt anställda inte 
omfattas av hela Lagen om offentlig anställning så gäller inte den del i LOA som 
slår fast att utdelandet av en disciplinpåföljd är att betrakta som 
myndighetsutövning och förvaltningschefen frias.  

Lundquist behandlar inte LOA och YGL i detalj i `Demokratins Väktare´ men 
skriver bland annat att: ”Med offentlig förvaltning avser jag statens, landstingens 
och kommunernas förvaltning” (Lundquist 1998:24) Detta tillsammans med 
förslaget att ”Markera tydligt skillnaden mellan offentligt och privat” (Lundquist 
1998:244, kursivering i original) tolkar jag som att Lundquist förordar att samma 
regler som gäller för till exempel statliga myndigheter bör gälla för kommuner. I 
detta fall skulle det innebära att LOA skulle vara tillämpligt i fallet och att 
förvaltningschefen därmed skulle kunna fällas för tjänstefel. 
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6.1.2 Meddelarskyddskommitténs modell 

Vad gäller en arbetsgivare som vidtar åtgärder mot en anställd som använder sin 
yttrandefrihet så är kommitténs förslag tydligt:  

”I vidare mån än som nu sagts får inte heller, med framställningen, 
meddelandet eller anskaffandet som grund, den som är arbetstagare utsättas för 
åtgärd till skada för honom” (SOU 1990:12:28-29, utdrag ur kommitténs förslag 
till 13 kap. 3 §) 

I en rättslig prövning av det aktuella fallet är min bedömning att Anna Lena 
skulle vinna och att varningen, eller sedermera, erinran skulle upphävas. Vad 
gäller påföljd för förvaltningschefen så innehåller inte kommitténs 13 kap. någon 
straffsats för annat än efterforskning, vilket inte är aktuellt i fallet. Det skulle då 
istället röra sig om en bedömning i en arbetsdomstol där förvaltningschefen 
Magnus Hultin skulle kunna dömas att betala skadestånd till Anna Lena för att 
han felaktigt vidtagit disciplinära åtgärder mot henne. (jfr SOU 1990:12:202) 

6.2 Rose-Marie Jansson och Elisabeth Zetterlund 

6.2.1 Lundquists modell 

Det är inte helt lätt att avgöra hur Lundquist skulle bedöma SOS-Alarm AB när 
han menar att skillnaden mellan offentligt och privat skall markeras tydligt. Han 
framför bland annat en modell för att skilja mellan offentlig och privat verksamhet 
(återfinns på sida 5 i denna uppsats) där ett antal kriterier skall uppfyllas för att en 
verksamhet skall ses som offentlig. SOS-Alarm AB uppfyller inte alla dessa 
kriterier, dessutom talar Lundquist främst om de anställda inom stat, landsting och 
kommun som omfattade av vårt offentliga etos. Därför är min bedömning att 
Rose-Marie och Elisabeths situation inte skulle förändras av de förändringar som 
Lundquist vill se. Bortsett då från att de etikvärden som Lundquist menar borde 
diskuteras och lyftas fram på arbetsplatser och i skolväsendet skulle kunna få en 
indirekt effekt genom förändrade attityder. 

6.2.2 Meddelarskyddskommitténs modell 

Detta fall är också svårbedömt. Rose-Marie kontaktade inte i första hand 
massmedia utan Räddningsverket, om problemen med datorutrustningen. För 
hennes del skulle därför kommitténs förslag sannolikt inte förändra något. 
Elisabeth däremot har yttrat sig om situationen i media tidigare. Om detta skedde 
innan lönebeslutet så finns det enligt min bedömning en möjlighet att hon skulle 
kunna ta sitt ärende till arbetsdomstolen om kommitténs 13 kap. 3 § gällt. Det står 
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i andra delar av SOU 1990:12 att det förbud mot att vidta åtgärder som anges i 13 
kap. 3 § avser ”varje åtgärd till skada för en arbetstagare” (SOU 1990:12:16). 

Även om det sannolikt skulle vara svårt att bevisa att kontakten med media var 
den bakomliggande orsaken till den låga lönehöjningen så finns det en chans att 
Elisabeth skulle kunna vinna i rätten och få skadestånd av arbetsgivaren. 
Dessutom är det också möjligt att kommitténs föreslagna lagstiftning skulle få 
företag som SOS-Alarm att agera varsammare mot anställda. 

6.3 Malin Höglund 

6.3.1 Lundquists modell 

Lundquist menar att det:   
”Ibland finns […] skäl att uppfatta t.o.m. landstings- och kommunalpolitiker 

som en del av den implementerande förvaltningen.” (Lundquist 1998:24) 
Att tolka när det finns sådana skäl är inte helt enkelt, men jag skulle mot 

bakgrund av resten av boken bedöma att Lennart Sacredeus kontakt med Malin 
Höglund skulle kunna ses som ett tillfälle då skäl finns. Förutsatt att 
kommunalpolitikern Lennart var den som kontaktade Malin kan det finnas grund 
för bedömningen att han gjort sig skyldig till efterforskning under förutsättning att 
det gjordes vid myndighetsutövning vilket inte är helt självklart (detta 
behandlades mer ingående tidigare i uppsatsen). 

6.3.2 Meddelarskyddskommitténs modell 

Även i detta fall rör det sig om en bedömningsfråga huruvida det kan sägas att 
efterforskning har skett. I kommitténs 13 kap 9 § anges att:   

”Den som har en företagsledande eller därmed jämförlig ställning […] får inte 
efterforska författaren” (SOU 1990:12:31) 

Bedömningen skulle alltså gälla huruvida Lennart som ledamot av 
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige kan sägas ha en företagsledande eller 
därmed jämförlig ställning. Då han som ledamot av kommunstyrelsen har visst 
inflytande på Malins anställning (jfr Mora Tingsrätt 2000) så är det inte omöjligt 
att en sådan tolkning skulle kunna göras. 

Noteras bör dock att Högsta Domstolens bedömning skulle innebära ett 
friande oavsett, då Lennarts frågor, enligt Högsta Domstolen, inte var avsedda att 
efterforska.  

 

 27



 

6.4 Slutsats 

Att undersöka lagarna som reglerar yttrandefriheten för offentligt anställda har 
varit mycket intressant och gett mig en inblick i hur avancerad lagstiftning, som 
kan tas för given, är i praktiken. Granskandet av de tre fallen har förstärkt detta 
intryck ytterliggare. Vad gäller min första frågeställning om huruvida dagens 
lagstiftning i Sverige gav ett gott skydd till den som vill agera i enlighet med vårt 
offentliga etos. Är det svårt att nå en annan slutsats än att det finns både 
rättsolikheter och rättsotydligheter som sammantaget gör att dagens lagstiftning 
inte ger vare sig ett önskvärt skydd eller en önskvärd trygghet för den som vill 
agera efter offentliga värden. Vad som blir ännu mer intressant enligt mig är då att 
titta på hur man skall lösa detta.  
 
I inledningen av arbetet med denna uppsats studerade jag även fall i andra delar av 
världen, företrädelsevis USA, för att kunna göra en jämförelse mellan olika 
länders lagstiftning för att skydda den som sprider information om 
missförhållanden på en arbetsplats. 

Till en början var min avsikt enbart att granska olika offentliga organisationer 
men det var betydligt lättare att hitta material om arbetstagare på privata 
arbetsplatser som följt sitt samvete och fått utstå olika former av trakasserier för 
detta. Jag upptäckte då att det i USA sedan några år tillbaka fanns en lag som 
skyddade så kallade ”whistle blowers” även i den privata sektorn. (se Krebsbach 
2005) Denna modell gjorde att jag även fick upp intresset för lagarna som 
skyddade de som är verksamma inom det privata.  

Särskilt i relation till Lennart Lundquists bok ´Demokratins Väktare´ som 
behandlar hur den offentliga sektorn blir alltmer privatiserad såg jag det som 
intressant att hitta en lösning som till skillnad från Lennart Lundquist, som vill 
skilja tydligt på det offentliga och privata, breddade värden som vårt offentlig etos 
till att gälla i alla samhällssektorer.  

Jag hittade bland annat en utredning av chefsjuristen Sören Öman som 
behandlade förslag på hur man kunde säkerställa att även de som var verksamma i 
offentlig verksamhet under privata former skulle ha rätt till yttrandefrihet och 
meddelarfrihet (Ds 2001:9). Denna utredning var intressant men lite av en 
halvlösning då den Sedan hittade jag även en äldre utredning som, precis i linje 
med vad jag sökte, gav förslag på hur man skulle kunna utforma ett 
yttrandefrihets- och meddelarskydd som gällde även i den privata sektorn (SOU 
1990:12).  

 
Efter att ha studerat de tre ganska invecklade fallen och dessutom läst om en 

hel del andra som inte får plats i texten är min slutsats att lösningen på problemen 
med en otrygg och oklar yttrandefrihet inte är att, som Lundquist menar, bygga 
barriärer mellan det offentliga och det privata. Jag tror inte heller att vi är på väg 
mot en tid där färre offentliga verksamheter får drag av privata bolags- och 
anställningsformer, snarare tvärtom.  
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Även om New Public Management av en del sägs vara en utdöende trend så 
finns det nya initiativ som till exempel kommunala friskolor som utökar antalet 
hybridlösningar mellan offentligt och privat.  

Mot bakgrund av den tillämpade jämförelsen där jag försökt utvärdera hur de 
tre fallen hade utvecklats med antingen Lundquists lösning eller de lagar som 
föreslås av meddelarskyddskommittén. Menar jag att ingen av lösningarna är 
perfekta men att det alternativ som för mig ändå framstår som mest attraktivt är 
det som meddelarskyddskommittén lagt fram, då detta inte utesluter stora grupper 
anställda i samhället från skydd och inte heller utesluter stora delar av den 
offentligt finasierade verksamheten från en fullgod insyn, vilken kan bli svår att 
nå utan yttrande- och meddelarfrihet för de anställda.   

Jag menar att det finns såväl ett behov av, som ett utrymme för, de 
demokrativärden, som Lundquist menar är förbehållna den offentliga sektorn, i 
det privata näringslivet. Eftersträvansvärt bör därför snarare vara att hitta lagar 
som tillförsäkrar verksamma i alla samhällssfärer ett skydd som ger dem trygghet 
i att använda sitt civilkurage och agera i linje med många av de värden som 
Lundquist kallar vårt offentliga etos.   
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