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Offentlig anställning och 
privat yttrandefrihet
Vilhelm Persson*

1. Inledning

Vilka privata åsikter ska en offentligt anställd få ge uttryck för? Hur 
denna fråga besvaras kan variera beroende på i vilket perspektiv 
den ses. Å ena sidan kan ur yttrandefrihetssynvinkel framhållas att 
alla ska vara fria att uttrycka i princip vilka åsikter som helst. De 
offentliganställdas situation ska inte vara sämre än andras och deras 
yttrandefrihet ska därför inte begränsas på något särskilt sätt. Det 
kan rent av hävdas att det är viktigt att offentliga organ agerar som 
goda förebilder genom att särskilt starkt värna det fria ordet. Å andra 
sidan kan ur en myndighets synvinkel framhållas att allmänhetens 
förtroende behöver upprätthållas. Om anställda har uttryckt åsikter 
som uppfattas som oförenliga med myndighetens uppdrag kan det 
skada förtroendet för myndigheten. Sådana åsiktsuttryck har också 
ibland medfört att myndigheter har vidtagit åtgärder mot anställda. 
Olika rättsliga instanser har fått anledning att bedöma om åtgär-
derna har varit tillåtna och därvid nästan alltid kommit fram till att 
myndigheterna har agerat felaktigt. Mot denna bakgrund ska här 
diskuteras när myndigheter får ingripa mot anställda som uppfattas 
som alltför kontroversiella.

Justitieombudsmannen (nedan JO) Hans-Gunnar Axberger 
behandlade utförligt offentliganställdas yttrandefrihet i JO 2010/11 
s. 605. Detta beslut rörde Migrationsverket, som hade omplacerat en 
enhetschef efter att han enligt verket i sin privata blogg hade uttryckt 
oreserverat stöd för den israeliska sidan i Palestinakonflikten.

* Vilhelm Persson är docent i offentlig rätt vid Lunds universitet.
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Först och främst framhålls i beslutet att yttrande- och åsiktsfrihet 
råder och att det innebär att offentliga arbetsgivare inte får lägga sig 
i sina anställdas yttranden eller åsikter, även om de helt avviker från 
det arbetsgivaren står för. Offentliganställda förutsätts i sin tjänste-
utövning kunna förhålla sig objektiva och opåverkade av personliga 
åsikter. Om detta inte uppfylls kan åtgärder vidtas, men grunden 
för dem är inte yttrandena eller åsikterna, utan den felaktiga tjäns-
teutövningen. De anställdas friheter betonas alltså mycket starkt. 
Därefter uttalas emellertid följande:

”Principen att en tjänstemans offentligt uttalade åsikter är en privat-
sak torde dock inte kunna upprätthållas fullständigt undantagslöst. 
Man måste räkna med att exempelvis en beslutsfattare, vars person-
liga åsikter tilldragit sig uppmärksamhet, i allmänhetens ögon kan 
framstå som mindre lämpad att handlägga vissa typer av ärenden och 
att detta någon gång kan ge en myndighet rätt att vidta åtgärder. Det 
handlar då om att förebygga förtroendeskador av ungefär samma 
slag som de som riskerar att uppkomma vid jävsförhållanden. Jäv 
kan som bekant föreligga redan då en beslutsfattare kan synas ha en 
sådan anknytning till det som ska bedömas att den hos parter och 
allmänhet är ägnad att ge upphov till ett ifrågasättande av vederbö-
randes objektivitet. Åtgärder kan därför vara befogade även då det i 
och för sig saknas faktiska skäl att misstro vederbörande beslutsfat-
tares förmåga att i tjänsten bortse från sina privata uppfattningar.”

I beslutet noteras vidare att kravet på myndigheters opartiskhet är 
upptaget i grundlagen och att det därmed rör sig om två ”konsti-
tutionellt jämställda intressen, som vid en konflikt får vägas mot 
varandra”. Om myndigheter har anledning att vidta åtgärder får de 
givetvis inte vara oproportionerliga. Helst ska saken också klaras upp 
i samförstånd med den anställde.

Efter att ha uppmärksammat några näraliggande avgöranden 
av Justitiekanslern (nedan JK) och Arbetsdomstolen (nedan AD) 
övergår beslutet till en bedömning av sakförhållandena i fallet. Det 
framhålls att Migrationsverket inte hade ifrågasatt den anställdes 
opartiskhet som beslutsfattare. Verket hade inte heller visat någon 
konkret omständighet som stöd för att den anställdes åsikter all-
varligt skadade tilltron till Migrationsverkets förmåga att opartiskt 
pröva asylansökningar. JO anförde att önskan att värna förtroendet 
för en myndighet inte kunde ”åberopas till stöd för repressalieåtgär-
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der gentemot en anställd som gjort bruk av sin privata yttrandefrihet 
i ett sammanhang som är helt skilt från tjänsten”. Därför borde den 
anställde inte ha omplacerats.

JO:s beslut uttrycker alltså på ett tydligt sätt att yttrandefrihe-
ten för offentliganställda är en stark huvudregel. Samtidigt utesluts 
emellertid inte helt att det finns situationer i vilka myndigheter kan 
vidta åtgärder mot anställda på grund av att de framför åsikter pri-
vat. Därför är det av intresse att undersöka om det är möjligt att när-
mare precisera vad för slags situationer det kan röra sig om. Under-
sökningen nedan fokuserar på förvaltningsmyndigheter. För domare 
gäller delvis andra – och strängare – regler än för andra offentligan-
ställda, främst i 4 kap. rättegångsbalken. En jämförelse mellan de 
olika regelverken hade kunnat vara givande, men har tyvärr inte varit 
möjlig inom ramarna för denna text.

Närmast nedan ges en kort översikt över offentliganställdas ytt-
randefrihet och gränserna för denna (avsnitt 2). För att ge en mer 
detaljerad bild av vilka slags yttranden som har ansetts vara accep-
tabla presenteras därefter fall som har prövats av JO, JK och AD. 
Fokus för urvalet av fall har varit anställdas uttryck för privata vär-
deringar. Fallen rör ganska många olika situationer och argumen-
tationen har inte varit helt enhetlig. Därför återges de förhållan-
devis ingående. I en del av dessa fall har yttrandefrihetsfrågor stått 
i förgrunden (avsnitt 3). Andra fall har kommit att inriktas mer på 
regleringen av jäv (avsnitt 4) eller av förtroendeskadliga bisysslor 
(avsnitt 5). Slutligen ges några avslutande kommentarer (avsnitt 6).

2.  Offentliganställdas yttrandefrihet 
och gränserna för denna

Enligt 2 kap. 1 § regeringsformen (nedan RF) är var och en tillförsäk-
rad yttrandefrihet i förhållande till det allmänna. I tryckfrihetsför-
ordningen (nedan TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (nedan YGL) 
finns dessutom bestämmelser till skydd för personer som meddelar 
uppgifter till medier som regleras av dessa grundlagar. Inte sällan 
hänvisar JO i sina beslut till såväl RF som TF och YGL. Därför 
är det rimligt att utgå från att det i detta sammanhang inte finns 
anledning att dra någon avgörande gräns mellan regleringen i de 
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olika grundlagarna.1 Yttrandefriheten skyddas även i artikel 10 i den 
europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna. Skyddet i denna artikel förefaller 
emellertid inte vara mer långtgående än de svenska grundlagarna.2 
Därför står de i fokus för denna undersökning.

Som redan framgått, får offentliga arbetsgivare i princip inte 
vidta åtgärder som uppfattas som repressalier med anledning av att 
anställda har utnyttjat sin yttrandefrihet.3 En grundläggande fråga är 
därför vilket rättsligt stöd som kan finnas för att avvika från denna 
huvudprincip.

I ett par beslut har JO lämnat ett visst utrymme för att det kan 
upprättas frivilliga överenskommelser om att offentliganställda 
avstår från sin yttrandefrihet, men JO har samtidigt betonat att 
sådana överenskommelser inte är rättsligt bindande.4 Däremot ges 
uttryckligen möjlighet att begränsa RF:s skydd för yttrandefriheten 
om förutsättningarna i 2 kap. 20–23 §§ RF är uppfyllda. Begräns-
ningen ska bland annat vara nödvändig, proportionerlig och ske i 
form av lag.

Enligt det inledningsvis refererade JO-beslutet måste yttrandefri-
heten vägas mot ett annat konstitutionellt intresse, nämligen kravet 
på opartiskhet i 1 kap. 9 § RF. Det framstår inte helt tydligt om det 
är så att detta krav medför att vissa situationer inte omfattas av till-
lämpningsområdet för yttrandefriheten, eller om situationerna i och 
för sig inkluderas i yttrandefriheten, men friheten anses begränsad.5

1 Se Thomas Bull: JO – Lagens väktare, Riksdagen 2009, s. 51–69, särskilt s. 52 f. 
Jfr exempelvis JO 2010/11 s. 605, JK beslut den 20 sep 2011, dnr 5394-10-31 och 
Johan Hirschfeldt: Öppenhet kring en myndighets verksamhet är nödvändig och 
bra – men tänk på juridiken innan det spårar ur på sociala medier, i Agneta Bäck-
lund m.fl. (utg.): Vänbok till Fredrik Wersäll, Uppsala 2018, s. 261–279, på s. 266.

2 Jfr Per Larsson: Skyddet för visselblåsare i arbetslivet: en konstitutionell och arbets-
rättslig studie, Stockholm 2015, särskilt s. 270 f. angående europarättslig syn på loja-
litetsplikt för offentliganställda och Thomas Bull: Objektivitetsprincipen, i: Lena 
Marcusson (utg.): Offentligrättsliga principer, 3 uppl., Uppsala 2012, s. 97–132, på 
s. 100 angående föreningsmedlemskap.

3 Se vidare i Bull (ovan not 1) angående vad för slags åtgärder som kan sägas utgöra 
repressalier, där det anförs att vissa skillnader kan finnas mellan JO:s och JK:s 
bedömningar.

4 JO 2000/01 s. 544. Jfr JO 2004/05 s. 73.
5 Jfr angående den principiella skillnaden mellan inskränkt tillämpningsområde och 

begränsade rättigheter Iain Cameron: Vad är en begränsning av en rättighet?, i 
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Avseende LOA anförde Bisyssleutredningen att frågan om för-
troendeskadliga bisysslor inte har betraktats som en fråga om ytt-
randefrihet. Som skäl för lagreglering angavs i stället dåvarande 
11 kap. 10 § (nuvarande 12 kap. 7 §) RF, enligt vilken lagform 
behövs för grundläggande bestämmelser om statligt anställdas rätts-
ställning.6 Det uttalades emellertid även – något mångtydigt – att 
lagstiftningen inte var avsedd att vara rättighetsbegränsande och att 
en verksamhet som omfattades av rättighetsskyddet i RF knappast 
kunde ses som en förtroendeskadlig bisyssla.7

Här kan också noteras att den reglering om jäv som finns i förvalt-
ningslagen (2017:900) (nedan FL) – och som kommer att behandlas 
nedan (avsnitt 4) – har lagform. Därför uppfyller den RF:s formkrav 
för såväl rättighetsbegränsningar som reglering av statligt anställdas 
rättsställning.

För de frågor som behandlas här har det förmodligen mycket 
begränsad – om ens någon – praktisk betydelse om ett uttalande inte 
anses omfattas av rättighetsskyddet eller om yttrandefriheten anses 
begränsad.8 Om offentligt anställda inte direkt omfattas av rättig-
hetsskyddet kan emellertid måhända friare tolkningar av regelverken 
tillåtas. Om anställda i princip anses ha samma skydd som andra, 
bör argumentationen knytas tydligare till de rättighetsbegränsande 
lagarna. Även i förhållande till TF och YGL är det mest naturligt 
att argumentera för att tillämpningsområdet för rättighetsskyddet 
är inskränkt.

Förutom ovannämnda LOA och FL finns givetvis även regler som 
innebär mer generella gränser för vad offentliganställda får säga. Här 
kan först påminnas om att straffrättslig reglering i åtskilliga avse-
enden allmänt begränsar yttrandefriheten i Sverige, exempelvis vad 
gäller förtal, uppvigling och hets mot folkgrupp (5 kap. 1 § samt 
16 kap. 5 och 8 §§ brottsbalken). För offentliganställda innehåller 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) vidare en mycket omfat-
tande uppräkning av olika slags uppgifter som ska hållas hemliga. 

Karin Åhman (utg.): Regeringsformen 40 år 1974–2014, Uppsala 2015, s. 165–
185. Jfr även Larsson (ovan not 2) s. 88 ff.

6 Se SOU 2000:80 s. 198 f. Jfr dock Karl Pfeifer: Lagen om offentlig anställning. En 
kommentar, Stockholm 2019, s. 53 f.

7 Se SOU 2000:80 s. 201.
8 Jfr dock för kritiska kommentarer angående det stöd som angivits för rättighetsbe-

gränsningar Larsson (ovan not 2) s. 231 ff., 235 f., 242 och 269 f.
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Detta innebär att offentliganställda har tystnadsplikt och brott mot 
denna är straffsanktionerade (20 kap. 3 § brottsbalken). En situation 
som ur rättslig synvinkel är något mer komplicerad uppkommer om 
uttalanden framförs i medier som omfattas av regleringen i TF eller 
YGL. Ofta råder i sådana fall meddelarfrihet, men för vissa brott, 
såsom spioneri eller brott mot kvalificerad tystnadsplikt, är emel-
lertid även meddelare ansvariga.9

I detta sammanhang kan också framhållas att myndigheter i sig 
inte åtnjuter någon yttrande- eller meddelarfrihet. När offentlig-
anställda har uttalat sig i tjänsten kan deras myndigheter därför inte 
undgå ansvar med hänvisning till dessa friheter.10 De anställda har 
också en skyldighet att klargöra att yttranden som är avsedda att vara 
privata inte görs på myndighetens vägnar, om det finns risk för miss-
förstånd. Sålunda har JO kritiserat en polis som iförd uniform deltog 
i en reklamfilm för ett politiskt parti.11 Gränsdragningen mellan vilka 
uttalanden som ska anses ha gjorts å en myndighets vägnar och vilka 
som är rent personliga kan – liksom bedömningen av om myndig-
heten får vidta åtgärder efter personliga uttalanden – hänga samman 
med upprätthållandet av förtroendet för myndigheten. Det är emel-
lertid inte möjligt att här gå in närmare på denna gräns dragning.

Om offentliganställda gör uttalanden som kan föranleda straff-
ansvar kan det få konsekvenser för deras anställningar. Intresset av 
att upprätthålla förtroendet för myndigheterna har medfört att det 
i större utsträckning har ansetts motiverat att vidta arbetsrättsliga 
åtgärder mot offentliganställda som begår brott än mot privat-
anställda.12 Mot denna bakgrund är det tänkbart att offentlig anställda 

9 Se exempelvis Hans-Gunnar Axberger: Yttrandefrihetsgrundlagarna, 4 uppl., Stock-
holm 2019, särskilt s. 151 ff.

10 Angående ansvar för myndigheters uttalanden och bedömningen av vilka uttalan-
den som anses göras å myndighetens vägnar se exempelvis Hans-Gunnar Axberger: 
Meddelarfrihet – till statens tjänst?, i: Rättsfonden (utg.): Våra rättigheter V. Rät-
tighetsperspektiv. Till minne av Gustaf Petrén, Stockholm 2007, s. 91–106, Johan 
Hirschfeldt: ”Anslagstavlan” och annan aktiv myndighetsinformation – JO möter 
ett nytt område inom den moderna förvaltningen, i JO – Lagens väktare, Riksdagen 
2009, s. 183–212, särskilt s. 193 ff., Hirschfeldt (ovan not 1), särskilt s. 265 f., Lars-
son (ovan not 2) s. 106 ff. och 267 f. samt Lena Marcusson: Myndigheter, domare 
och deltagande i opinionsbildande verksamhet, SvJT 2019 s. 159–164.

11 JO 2018/19 s. 334.
12 Se Lars Lunning – Gudmund Toijer – Per Lindblom: Lagen om anställningsskydd 

(8 mars 2019, Zeteo), kommentaren till 18 § under rubriken Avskedanden inom 
den statliga delen av arbetsmarknaden.
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i vissa situationer kan sägas upp till följd av brottsliga uttalanden, 
såsom vid brott mot tystnadsplikt.13

Slutligen kan det också vara möjligt för en arbetsgivare att agera 
till följd av samarbetssvårigheter eller andra problem som uppkom-
mer till följd av uttalanden som en anställd har gjort. Därvid är det 
emellertid viktigt att åtgärder inte vidtas med anledning av yttran-
dena i sig, utan just på grund av relationerna till övriga medarbetare. 
Vidare har arbetsgivaren – liksom vid andra samarbetsproblem – 
långtgående skyldighet att arbeta för att motverka problemen. AD 
har framhållit att det ställs särskilt höga krav på de skäl som kan 
läggas till grund för att avsluta anställningar eller flytta anställda till 
följd av att de utnyttjat yttrandefriheten.14

Sammantaget är alltså offentliganställdas yttrandefrihet inte 
gränslös. De ovannämnda ramarna ger emellertid vidsträckta möj-
ligheter för offentliganställda att uttala sig. Mot denna bakgrund ska 
nedan presenteras praxis, i syfte att undersöka om det är möjligt att 
precisera vilka slags yttranden som offentliganställda måste avhålla 
sig från i privata sammanhang.

3. Praxis avseende yttrandefrihet

I flera fall har JO, JK och AD satt yttrandefriheten i fokus för 
bedömningen av uttalanden som offentliganställda gör privat. Det 
finns flest avgöranden från JO tillgängliga och de kommer därför att 
presenteras först.

Ett fall rörde en överste och chef för ett marinkommando som 
hade uttalat kritik mot en omorganisation. Överbefälhavaren hade 
därefter tydliggjort att överstens lojalitet mot förslaget var en förut-
sättning för hans fortsatta chefskap. JO slog först fast att anställda 
inom Försvarsmakten har samma frihet som andra offentligt 
anställda att framföra synpunkter som avviker från arbetsgivarens. 
Därefter uttalade dock JO kortfattat att ”[e]tt sådant agerande kan 
emellertid i praktiken leda till att det blir omöjligt för den anställde 

13 Se Larsson (ovan not 2) s. 230, 235 f. och 268. Jfr AD 1991 nr 106 och AD 2007 
nr 20, där domstolen kom fram till att det inte fanns grund för åtgärder och därvid 
särskilt framhöll att uttalandena i fråga inte hade påståtts vara brottsliga.

14 Se AD 2011 nr 15, AD 2011 nr 74 och Larsson (ovan not 2) s. 226. Jfr till exempel 
AD 2000 nr 76, JK beslut den 21 juli 2017, dnr 3249-16-21, och JO 2015/16 s. 648.
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att utföra sitt arbete på ett sätt som arbetsgivaren kan acceptera”. JO 
kritiserades därför inte Försvarsmakten.15

I linje med detta har JO tidigare ibland godtagit att privata utta-
landen har beaktats vid en bedömning av hur en person kan komma 
att utföra sina arbetsuppgifter. Ett sådant fall rörde en rekrytering 
till en tjänst vid en barnstuga som skulle drivas enligt den så kallade 
pysslingidén. Vid rekryteringen togs hänsyn till att en sökande hade 
uttalat sig negativt om denna idé. Enligt JO innebar detta inte att 
kravet på saklighet och opartiskhet hade åsidosatts.16

På senare tid tycks emellertid JO genomgående ha kritiserat 
arbetsgivare som ingripit mot privata mediauttalanden om arbets-
förhållanden. Det vanligaste är att JO uttalar att det visserligen finns 
yttersta gränser för vad myndigheterna behöver acceptera, men att 
dessa gränser inte har överskridits i det förevarande fallet. Ett rela-
tivt färskt exempel på sådana beslut – där JO också hänvisar till det 
inledningsvis nämnda beslutet av JO Axberger – rörde två visstids-
anställda som inte fått förlängd anställning efter att offentligt ha 
kritiserat sina arbetsförhållanden. JO anförde ”[a]tt en myndighets 
anställda utanför tjänsten offentligt debatterar verksamhetsfrågor av 
det aktuella slaget utgör enligt min mening ett gott exempel på vad 

15 JO 2000/01 s. 575.
16 JO 1988/89 s. 391. Se även JO 1992/93 s. 581 och Bull (ovan not 2) s. 111 f. 

Jfr Larsson (ovan not 2) s. 265 ff. angående distinktion mellan ett yttrande och 
dess konsekvenser. Trots att denna undersökning inte fokuserar på avgöranden från 
Lärarnas ansvarsnämnd, kan kort noteras att denna nämnd – efter att bland annat 
ha refererat ovannämnda beslut av JO Axberger – beslutade att tilldela en lärare en 
varning på grund av uttalanden i sociala medier. Se beslut den 18 april 2018, dnr 
2017:2024. Läraren hade enligt nämnden uttryckt att hon ansåg ”att ensamkom-
mande barn inte är välkomna i landet och har gjort uttalanden som i sitt samman-
hang får tolkas som att hon anser att ensamkommande barn i skolan ljuger om sin 
ålder, ger sig på andra elever och potentiellt kan förgripa sig på flickor i klassen.” 
Nämnden framhöll att uttalandena tog sikte på konkreta situationer eller iakttagel-
ser som gällde elever på hennes skola, vilket medförde en risk att dessa kunde bli 
identifierade och känna sig utpekade eller misstänkliggjorda. Skolans rektor uppgav 
generellt att flera elever hade uttryckt rädsla och oro över situationen. Dessutom 
kunde lärarens uttalande enligt rektorn ha inneburit sekretessbrott. Enligt nämn-
dens mening var uttalandena att anse som felaktig tjänsteutövning. Nämnden ansåg 
att lärarens opartiskhet och objektivitet kunde ifrågasättas. Sammantaget bedömde 
nämnden att kravet på att en företrädare för det allmänna ska iaktta opartiskhet 
väger tyngst vid konflikten mellan yttrandefriheten och kravet på opartiskhet.
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yttrande- och meddelarfriheten syftar till”. Det var därför fråga om 
en mycket allvarlig kränkning av yttrande- och meddelarfriheten.17

Även i fall som rör uttalanden med svagare koppling till arbets-
villkoren har JO hänvisat till det inledningsvis nämnda beslutet av 
JO Axberger. Ett sådant fall rörde en kommun som hade återtagit 
ett erbjudande om anställning vid ett HVB-hem efter att ha fått reda 
på att den sökande hade uttalats sig i sociala medier på ett sätt som 
kommunen uppfattade som ”islamisthat” och ”starka åsikter om 
emottagande av muslimer”. Kommunen ansåg därför inte att det 
skulle vara lämpligt att han skulle arbeta på ett HVB-hem för mes-
tadels ensamkommande barn från muslimska länder. JO berörde 
inte närmare innehållet i uttalandena, utan konstaterade bara kort 
att nämnden inte hade påstått att han hade ”misskött sina arbets-
uppgifter eller att det fanns befogad anledning att tro att han skulle 
kunna komma att missköta dem i framtiden”. Därför kritiserades 
nämnden.18

I ett annat fall hade en kurator vid en kommunal skola gillat ett 
Facebookinlägg som ”bestod av bilder på två av de personer som 
avled under skolattacken i Trollhättan och en uppmaning att hålla 
namngivna borgerliga politiker och journalister ansvariga”. Ord-
föranden i kommunens gymnasienämnd uttalade senare i en skri-
velse att inlägget var ”uppenbart olämpligt”. JO menade att detta 
uttalande kränkte kuratorns yttrandefrihet och kritiserade därför 
utformningen av skrivelsen.19

Före det inledningsvis nämnda beslutet av JO Axberger hade JO 
mer kortfattat angett att: ”När det gäller anställningsärenden kan 
det dock finnas situationer där det med hänsyn till omständighe-
terna får anses godtagbart att vidta åtgärder mot en enskild på grund 
av förhållanden som har samband med att han eller hon har utnytt-
jat sina grundlagsfästa fri- och rättigheter”. JO ansåg i det fallet att 
det kunde ”vara försvarbart att en skola avslutar samarbetet med 
t.ex. en skolpräst om denne gett uttryck för sådana åsikter att det står 
klart att han eller hon i sin praktiska verksamhet inom skolan kan 
förväntas agera på ett sätt som står i direkt strid med” skolans värde-

17 JO 2018/19 s. 288. Se även exempelvis angående tröjor med tryck som uttryckte 
uppfattning om arbetsförhållanden JO beslut den 25 juni 2019, dnr 4228-2018 
och dnr 3967-2018.

18 JO beslut den 16 november 2018, dnr 410-2017.
19 JO 2018/19 s. 283.
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grund. Enligt JO kunde emellertid skolan inte enbart av det faktum 
att en präst hade undertecknat ett upprop mot kyrklig välsignelse 
av registrerade partnerskap ”dra någon som helst slutsats om hur 
hans verksamhet inom skolan skulle kunna påverkas”. Att skolan 
avslutade sitt samarbete med prästen innebar därför en kränkning 
av yttrandefriheten.20

Inte bara JO, utan också JK, har anslutit sig till formuleringarna 
i JO Axbergers beslut. I ett fall hade en åklagare i en tidningsartikel 
kommenterat sexualbrottslagstiftningen. ”Av artikeln framgick bl.a. 
att ett sexuellt övergrepp i en relation under vissa omständigheter var 
att jämställa med en ’ordningsförseelse’.” Åklagarkammaren beslu-
tade därefter att åklagaren inte skulle handlägga ärenden avseende 
sexualbrott. Enligt JK:s mening var det inte lämpligt att inskränka 
arbetsuppgifterna ensidigt på det sätt som skett. JK uttryckte sig 
emellertid milt och påpekade att det inte hade varit tal om en repres-
salie i egentlig mening utan en mycket liten förändring som vidtagits 
för att säkra förtroendet för myndigheten.21 Efter att bland annat 
ha återgivit JO-beslutet kritiserade JK också i ett annat fall att en 
kommun ingrep mot en lärare som på Twitter hade uttalat sig om 
asylsökande och islam på ett sätt som kommunen ansåg stred mot 
skolans värdegrund. JK påpekade att kommunen inte hade gjort 
gällande att läraren i sin yrkesutövning hade åsidosatt värdegrunden 
eller på något annat sätt misskött sig.22

I ett tidigare fall hade JK att pröva om Sveriges ambassad i Israel 
hade handlat korrekt när den hade stängt av en praktikant som dels 
hade en blogg i vilken han behandlade frågor om invandring till 
Sverige, muslimer och situationen i Mellanöstern, dels var aktiv i 
Sverigedemokraterna. JK anförde inledningsvis att det ställs sär-

20 JO 2008/09 s. 534. JO hänvisade härvid bland annat till AD 2007 nr 20, som 
refereras strax nedan. Jfr JO 1988/89 s. 213. Där anfördes att öppen kritik mot 
den lagstiftning myndigheten har att tillämpa, i vissa fall kan ge arbetsledningen 
befogad anledning att tro att en anställd inte fullgör sina arbetsuppgifter som avsett. 
Jfr även JO 1968 s. 347.

21 JK beslut den 13 nov 2009, dnr 5240-09-30. Se även JK beslut den 20 september 
2011, dnr 5394-10-31, som rörde en departementssekreterare som hade givits nya 
arbetsuppgifter till följd av uttalanden i en blogg. JK ansåg inte att utredningen gav 
underlag för att den anställde skulle ha blivit utsatt för någon repressalie. Jfr Bull 
(ovan not 1) angående skillnader mellan JO och JK avseende synen på vad som 
utgör repressalier.

22 JK beslut den 27 december 2016, dnr 7507-15-21.
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skilda krav på utlandsmyndigheterna, vars personal ”fungerar som 
representanter för det offentliga Sverige och regeringen. Det innebär 
vissa begränsningar i möjligheterna för den som tjänstgör vid en 
utlandsmyndighet att göra bruk av sin yttrandefrihet för att sprida 
politiska åsikter, särskilt sådana åsikter som i sammanhanget får 
betraktas som känsliga. Av stor betydelse är därvid vem personen 
är, vad han eller hon säger, i vilket sammanhang det sker och i vems 
namn.” JK bedömde sedan innehållet i bloggen, och lade även vikt 
vid att praktikanten hade en helt underordnad ställning på ambas-
saden, att det var hans privata blogg och att han skrev på svenska för 
svenska läsare. Slutsatsen blev att departementets agerande innebar 
en allvarlig kränkning av praktikantens yttrandefrihet. JK framhöll 
vidare att det stod klart ”att ett beslut att avbryta en praktiktjänstgö-
ring på en ambassad med hänvisning till medlemskap i ett politiskt 
parti strider mot förenings- och yttrandefriheten och den åsiktsfri-
het som ryms däri.”23

På liknande sätt har AD betonat offentliganställdas yttrandefri-
het, men givit uttryck för att det trots allt i princip finns en gräns för 
vad arbetsgivarna ska behöva acceptera. Ett grundläggande fall från 
AD rörde en häktesvakt som omplacerades eftersom Kriminalvårds-
styrelsen uppfattade uttalanden i tidningsartiklar som rasistiska och 
eftersom han var ordförande i 30-novemberföreningen. AD konsta-
terade att styrelsen inte hade påstått att vakten hade misskött sig. 
Syftet med omplaceringen föreföll i stället vara att skydda förtro-
endet för att verksamheten bedrevs på ett riktigt sätt. Domstolen 
ansåg att häktet därmed hade pekat på ett betydelsefullt problem, 
inte minst när myndigheter arbetar med personer i en särskilt utsatt 
och ömtålig situation. Enligt domstolen fanns det rimligen ”fall i 
vilka det med hänsyn till omständigheterna får anses godtagbart att 
arbetstagaren omplaceras till en annan arbetsplats eller andra arbets-
uppgifter, åtminstone om arbetsförhållandena och anställningsvill-
koren i övrigt inte förändras på något för arbetstagaren ingripande 
sätt”. Domstolen ansåg det emellertid inte visat att vakten hade utta-
lat annat än generell kritik mot invandringspolitiken och att häktet 
därför inte hade haft fog för omplaceringen.24

23 JK beslut den 7 augusti 2008, dnr 7068-06-21, 7069-06-21 och 1189-07-21.
24 AD 1991 nr 106. Jfr AD 2003 nr 51. AD uttalade i det fallet att åtgärder kunde 

godtas ”om det är fråga om en arbetstagare med en utpräglad förtroendeställning 
och direkt ansvar för myndighetens beslut eller i andra ytterlighetssituationer”. 
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Även i ett fall som rörde en polis som hade skickat e-postmed-
delanden till en kommunpolitiker påpekade AD opreciserat att det 
måste ”finnas situationer där det med hänsyn till omständigheterna 
får anses godtagbart att ändå vidta arbetsrättsliga åtgärder mot en 
arbetstagare på grund av omständigheter som har samband med 
att han eller hon utnyttjat sina grundlagsfästa fri- och rättigheter”. 
Meddelandena innehöll formuleringar som ”jävla blattar” och ”kri-
minelle Mohammed”. Domstolen gjorde bedömningen att utta-
landena gav uttryck för missaktning för personer med anspelning 
på etniskt ursprung och att polisen hade formulerat sig på ett sätt 
som var klart olämpligt. Emellertid konstaterade AD att staten inte 
hade påstått att meddelandena varit brottsliga, eller att polisen hade 
insett eller avsett att de skulle spridas. Agerandet hade inte heller 
haft direkt samband med anställningen. Han hade utfört sitt arbete 
utan anmärkningar och staten hade inte hävdat att han inte skulle 
behandla alla lika eller leva upp till andra etiska krav som bör ställas 
på en polis. Därför ansåg AD att det inte hade funnits tillräckliga 
skäl för att avskeda polisen.25

Slutligen kan för övrigt noteras att AD har framhållit vikten av 
yttrandefrihet även vid privat anställning. Ett fall rörde en friskole-
rektor som hade haft material av sexuell natur på sin privata Face-
book-sida. AD ifrågasatte i och för sig inte att han hade haft en 
särskild förtroendeställning och att friskolan hade haft intresse av 
att inte bli förknippad med sådant material. Emellertid konstate-
rade domstolen att han på Facebooksidan inte hade särskilt lyft fram 
kopplingen till friskolan, att avsikten inte var att skada skolan och 
att det inte heller tycktes ha uppkommit någon skada innan sidan 
uppmärksammades i media. AD ansåg därför inte att det fanns sak-
lig grund för uppsägning.26

Sammantaget kan konstateras att när yttrandefriheten har kom-
mit i fokus för klagoinstansernas bedömningar, har offentliganställ-
das yttranden nästan alltid ansetts acceptabla. Enbart en genomgång 

Domstolen konstaterade emellertid att det inte hade funnits anledning att avskeda 
en hälsovårdsinspektör som hade anmält arbetsgivaren till åklagare och Arbetsmiljö-
inspektionen.

25 AD 2007 nr 20.
26 AD 2012 nr 25. För jämförelser mellan privatanställdas och offentliganställdas 

lojalitetsplikt och yttrandefrihet se Erik Sjödin och Niklas Selberg: Anställnings-
avtal, lojalitetsplikt och mänskliga fri- och rättigheter, Juridisk Tidskrift 2012/2013 
s. 846–877.
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av denna praxis ger därför inte en tydlig bild av gränserna för vilka 
uttalanden som myndigheter trots allt får ingripa emot.

4. Praxis avseende jäv

De generella bestämmelserna om jäv i FL konkretiserar kravet på 
myndigheters opartiskhet. I vissa beslut har JO tydligt lyft fram 
denna reglering vid bedömningen av offentliganställdas yttranden.

Den som är jävig får inte delta i handläggningen av ärendet i fråga 
(17 § FL). I 16 § FL räknas först konkreta jävsgrunder upp, såsom 
att en handläggare för egen del kan antas bli påverkad av beslutet. 
Anställdas privata yttranden kan knappast i sig uppfylla någon av 
dessa konkreta jävsgrunder. Mer relevant i detta sammanhang är 
därför paragrafens sista jävsgrund, enligt vilken jäv föreligger om 
”det finns någon annan särskild omständighet som gör att hans eller 
hennes opartiskhet i ärendet kan ifrågasättas”. Det precisa innehål-
let i denna punkt är emellertid svårfångat. En helhetsbedömning av 
samtliga omständigheter är nödvändig.27 Angående offentliganställ-
das kontakter på Facebook framhöll JO utgångspunkten ”att kraven 
på oberoende och opartiskhet ska uppfyllas med viss marginal”.28

I ett par beslut har JO bedömt betydelsen av medlemskap i olika 
slags föreningar. Ett av dem rörde en advokatfiskal vid Kammar-
kollegiet som hanterade och förde myndighetens talan i ärenden 
om vattenkraft samtidigt som han var medlem i Älvräddarna, en 
intresse förening mot exploatering av älvar. Föreningen hade bland 
annat tillerkänts rätt att överklaga beslut enligt miljöbalken. JO kon-
staterade att Högsta domstolen i det så kallade Pirate Bay-målet (NJA 
2010 s. 274) inte hade ansett att en domares medlemskap i Svenska 
Föreningen för Industriellt Rättsskydd hade inneburit att domaren 
hade varit jävig. Enligt JO borde inte jävsbestämmelsen i FL tolkas 
strängare, men det var inte uteslutet att ”medlemskap i en förening 
som har ett särskilt intresse av utgången i ärendet undantagsvis skulle 
kunna utgöra jäv”. JO ansåg visserligen att Älv räddarna på ett tydli-

27 Jfr exempelvis SOU 2010:29 s. 335, Trygve Hellners – Bo Malmqvist: Förvalt-
ningslagen med kommentarer, Stockholm 2010 s. 155 och JO 2006/07 s. 194.

28 JO 2015/16 s. 412 och JO 2015/16 s. 526. JO drog härvid paralleller till NJA 2014 
s. 482, som rör domarjäv. Tidigare tycks JO har förhållit sig mer restriktiv till sådana 
paralleller. Se JO 1988/89 s. 409, särskilt på s. 415.
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gare sätt företrädde partsintressen, men att dessa delvis sammanföll 
med intressen som Kammarkollegiet ska ta till vara. JO konstaterade 
vidare att fiskalen inte hade haft något särskilt uppdrag inom för-
eningen och ansåg inte att enbart medlemskapet i sig var tillräckligt 
för att grunda jäv.29

Det andra fallet rörde en professor som på sin myndighets brev-
papper skrev ett remissyttrande om ensamrätt till bärgning av ett 
fartygsvrak, samtidigt som han var engagerad i en stiftelse för beva-
rande av fartygsvrak. JO menade att hans engagemang i stiftelsen 
inte i sig hade behövt rubba förtroendet för hans opartiskhet i ären-
det. Efter remissyttrandet hade han emellertid engagerat sig i ären-
det så mycket och på ett sådant sätt att det var tydligt att han befann 
sig i en intressekonflikt som gjorde att det hade varit olämpligt att 
handlägga ärendet vid myndigheten. JO påpekade härvid att det 
inte krävs någon personlig nytta eller ekonomisk vinning för att det 
ska föreligga jäv. Vidare är behovet av garantier för förvaltningens 
objektivitet och opartiskhet särskilt starkt i ärenden som avser myn-
dighetsutövning mot någon enskild.30

I detta sammanhang kan också nämnas att JO var ”närmast benä-
gen att säga” att ledamöter i en kommunal nämnd som hade deltagit 
i opinionsbildning inför ett av nämndens beslut inte var jäviga.31

Styrelseledamöter i Sveriges bildkonstnärsfond ansågs inte heller 
jäviga när det gällde beslut om organisationsbidrag till de organisa-
tioner som hade utsett ledamöterna. JO ansåg att ”styrelseledamö-
terna typiskt sett måste antas besitta sådan förmåga till objektiva 
och självständiga ställningstaganden, att de inte automatiskt träffas 
av delikatessjäv i ärenden, som angår den organisation som utsett 
dem”. Den förordning som reglerade verksamheten innebar dess-
utom att styrelsen inte hade varit beslutsför om alla styrelseledamö-
ter som hade utsetts av en organisation skulle anses jäviga i ärenden 
som rörde den organisationen.32

29 JO beslut den 22 oktober 2018, dnr 753-2017. Beslutet berörde även frågan om 
föreningsmedlemskapen utgjorde en förtroendeskadlig bisyssla, vilket behandlas i 
nästa avsnitt.

30 JO 2005/06 s. 351.
31 JO 1988/89 s. 184. Jfr RÅ 83 2:89, angående en ledamot av Valprövningsnämnden 

som före ett val hade uttalat sig om en principiell fråga som nämnden senare kom 
att pröva.

32 JO 1988/89 s. 374.
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Sammantaget kan konstateras att privata yttranden och värde-
ringar mycket sällan har ansetts påverka handläggningen av ärenden 
på ett sådant sätt att jäv uppkommer. Någon exakt vägledning för 
vilka yttranden som är oacceptabla för offentliganställda är därför 
svår att se.

5. Praxis avseende förtroendeskadliga bisysslor

Kravet på myndigheters opartiskhet konkretiseras – förutom i jävs-
bestämmelserna – också genom att offentliganställda förbjuds ha 
förtroendeskadliga bisysslor (7 § lagen [1994:260] om offentlig 
anställning). Detta förbud tar primärt sikte just på sådana bisysslor 
som kan grunda jäv, men även annan förtroendeskadlig verksamhet 
omfattas.33

JO tog i det ovannämnda fall som rörde medlemmen i Älvräd-
darna även ställning till om medlemskapet utgjorde en förtroende-
skadlig bisyssla. På liknande sätt som avseende jävsfrågan framhöll 
JO att fiskalen inte hade något omfattande engagemang i föreningen 
och att det därför inte hade funnits anledning för arbetsgivaren att 
ingripa.34

AD är den instans som mest ingående har diskuterat förhållandet 
mellan offentliganställdas yttrandefrihet och förbudet mot förtroen-
deskadliga bisysslor. Därvid har AD fäst vikt vid att tillämpningen 
behandlades förhållandevis utförligt i förarbetena när förbudet 

33 Eskil Hinn – Lennart Aspegren – Carl Johan Karlson: Lagen om offentlig anställ-
ning (1 juli 2015, Zeteo), kommentaren till 7 § under rubriken 1. Olika intressen. 
I detta sammanhang kan nämnas att offentliganställda härutöver genom kollektiv-
avtal är förhindrade att ha bisysslor som är så omfattande att det finns risk att 
anställningen missköts eller som konkurrerar med myndighetens verksamhet. Se 
vidare Arbetsgivarverkets skrift Bisysslor, 2012, tillgänglig på internet: https://
www.arbetsgivarverket.se/globalassets/avtal-skrifter/skrifter/bisysslor20120704.
pdf, s. 43 ff. Ett ytterligare uttryck för statens intresse av att ha förtroende för sina 
anställda är att anställda vid polisen, utrikesförvaltningen och försvaret kan skiljas 
från sina arbetsuppgifter om det är nödvändigt med hänsyn till landets bästa (31 § 
lagen om offentlig anställning). Detta är emellertid en så ovanlig och speciell åtgärd 
att den inte undersöks närmare här.

34 JO beslut den 22 oktober 2018, dnr 753-2017. JO hänvisade i detta fall till AD 
2018 nr 45, vilket behandlas nedan. Jfr JO 1992/93 s. 582 angående en arbetsför-
medlares politiska uppdrag i en kommundelsnämnd.
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infördes i statstjänstemannalagen (1965:274).35 Där anfördes att det 
krävs samlade bedömningar av dels storleken av risken för förtroen-
deskada i det enskilda fallet, dels vilken riskgrad som är försvarlig. 
Inte bara den anställdes objektivitet utan också förtroendet för myn-
dighetens andra anställda och för myndigheten som sådan bör vara 
relevant. Både myndighetens och tjänstemannens uppgifter behöver 
bedömas.

Omständigheter som sades tala för att en bisyssla ska anses för-
troendeskadlig är att:

•  myndigheten exempelvis har att förvalta allmän egendom eller 
utöva tillsyn över offentlig eller enskild verksamhet eller om myn-
digheten har typiskt maktutövande funktioner,

•  den anställde har mer eller mindre utpräglat maktutövande eller 
rättsvårdande uppgifter,

•  bisysslan berör myndighetens arbetsområde, 
•  bisysslan är omfattande,
•  den anställde har kvalificerade arbetsuppgifter,
•  bisysslan innebär anställning hos enskild, eller
•  den anställde har intressen av ekonomisk art.

Förutom avsaknad av dessa försvårande omständigheter, ansågs föl-
jande omständigheter tala mot att en bisyssla anses förtroendeskadlig:

•  att den anställde har starkt personligt intresse av att få bedriva 
bisysslan, i vart fall om det inte är fråga om ett rent förvärvssyfte,

•  att bisysslan är uttryck för tjänstemans ideella intressen, såsom 
socialvårdande eller annars välgörande verksamhet, ungdoms-
arbete och liknande, eller

•  att bisysslan avser fackliga, politiska eller andra ideella förtroende-
uppdrag, uppdrag på grund av domstols förordnande enligt för-
äldrabalken, eller statliga eller kommunala uppdrag i allmänhet.

AD 2018 nr 45 gällde en polis som på fritiden var ordförande i en 
förening som bland annat gav hjälp åt personer som hade utsatts 
för våld i nära relationer. I och för sig framhöll AD att varken själva 

35 Se mest utförligt AD 1989 nr 123. Nedanstående redogörelse för motivuttalandena 
bygger på SOU 1969:6 s. 79 ff. och prop. 1970:72 s. 75 f. Se även exempelvis Pfeifer 
(ovan not 6) s. 39 ff., Hinn – Aspegren – Karlson (ovan not 33) och Arbetsgivar-
verket (ovan not 33) s. 13 ff.
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medlemskapet eller åsikter som yttras inom ramen för föreningens 
opinionsbildande verksamhet kunde läggas den anställde till last 
vid bedömningen enligt 7 § LOA. Domstolen konstaterade emel-
lertid att det i Polismyndighetens verksamhet att utreda brott nor-
malt finns två distinkta partssidor, nämligen de som anser sig utsatt 
för brott och de som är misstänkta för brott. Föreningen arbetade 
till förmån för en av dessa partssidor och polisens engagemang för 
verksamheten riskerade därför förtroendet för opartiskheten i arbe-
tet. Så var fallet trots att polisens arbetsuppgifter inte innefattade 
möten med personer som hade kontakt med Polismyndigheten i 
egenskap av brottsmisstänkta eller brottsoffer. Det hade inte heller 
någon avgörande betydelse om det var mer eller mindre känt bland 
allmänheten att polisen var ordförande i föreningen.

I ett annat fall hade AD anledning att ta ställning till om det 
innebar en förtroendeskadlig bisyssla för en polis att driva en blogg 
om en fiktiv karaktär (Farbror Blå). Polismyndigheten ansåg att det 
fanns risk för att allmänheten inte uppfattade att det var fråga om 
fiktion och att de sexistiska och på andra sätt stötande värderingar 
som förmedlades därför var förtroendeskadliga. AD konstaterade att 
det inte hade förts fram några klagomål på hur polisen hade utfört 
sitt arbete och att han inte hade någon utpräglad förtroendeställ-
ning. Han hade inte skrivit inläggen i tjänsten, inte låtit det framstå 
så och inte heller uttryckt några åsikter för egen räkning i eget namn. 
Det rörde sig därför inte om någon sådan ytterlighetssituation som 
innebar att arbetsgivaren fick vidta åtgärder.36

AD prövade också om det var fråga om förtroendeskadliga bisyss-
lor när poliser hade uppdrag som socialnämndsledamöter i samma 
kommun som de var yrkesverksamma. I och för sig såg domstolen 
inte något hinder mot att tillämpa reglerna om förtroendeskadliga 
bisysslor i lagen om offentlig anställning på politiska förtroende-
uppdrag. Domstolen konstaterade också att myndigheternas verk-
samhetsområden helt klart berörde varandra. Det fanns emellertid 
i praktiken liten risk för att arbetet i nämnderna skulle medföra 
att poliserna skulle få uppgifter om brott som inte redan fanns hos 
polismyndigheten. Dessutom hade poliserna i det aktuella fallet 
arbetsuppgifter som i mycket begränsad mån innefattade myndig-
hetsutövning och det var mycket liten risk att de skulle komma att 

36 AD 2011 nr 74.
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ingripa mot någon person som förekommit i något individärende i 
nämnden. Domstolen framhöll också att poliserna hade ett ideellt 
och starkt personligt intresse av att åta sig nämnduppdragen, samt 
att det fanns ett stort allmänt intresse av att bisysslan tilläts. Därför 
skulle den accepteras.37

Sammantaget kan konstateras att även förbudet mot förtroen-
deskadliga bisysslor har tillämpats restriktivt. Argumentationen har 
härvid följt en något tydligare struktur genom att de kriterier som 
ställdes upp i förarbetena har behandlats. Bland annat tydliggörs att 
karaktären av myndighetens verksamhet och graden av engagemang 
från den anställde är viktiga faktorer. På en punkt förefaller emel-
lertid praxis vara något oklar, nämligen om hänsyn endast ska tas de 
arbetsuppgifter som utförs vid bedömningstillfället, eller om hänsyn 
även ska tas till andra arbetsuppgifter som ligger inom tjänsten.

6. Avslutande kommentarer

Det inledningsvis refererade beslutet av JO Axberger och övriga 
ovannämnda fall visar tydligt på det dilemma som kan uppkomma 
när offentliganställdas uttalar sig privat. Å ena sidan får offentliga 
organ inte driva särintressen utan måste vara objektiva och lojalt 
tillämpa gällande regelverk. De intresseavvägningar som beslutas 
genom demokratiskt förankrade processer ska förverkligas. Det är 
viktigt att allmänheten har förtroende för att myndigheterna är 
lojala mot rättsordningen, bland annat för att också allmänheten 
ska vara lojal mot samhällssystemet.38 Å andra sidan är de offentliga 

37 AD 2011 nr 83. Jfr SOU 2000:80 s. 201. Jfr även AD 1995 nr 122, som rörde en 
officers medlemskap i en motorcykelklubb med koppling till Hell’s Angels. Dom-
stolen noterade att officerens anställning i och för sig hade utpräglad förtroendeka-
raktär. Även i detta fall anförde emellertid domstolen att det inte var tillräckligt för 
myndigheten att föra fram allmänt hållna misstankar om brottslig verksamhet med 
anknytning till Hell’s Angels. Jfr vidare Bull (ovan not 2) s. 120 ff. Där refereras 
och diskuteras ett JK-beslut från den 7 maj 1998 avseende domares medlemskap 
i Rotaryklubbar. Medlemskap i Frimurarna ansågs inte utgöra jäv i Göta hovrätt 
2019-01-15 T 3151-18.

38 Angående betydelse av förtroendet för myndigheters opartiskhet se exempelvis Bo 
Rothstein: Myndigheter att lita på. Den svenska demokratins grundbult, i: Kata-
rina Barrling – Sören Holmberg (utg.): Demokratins framtid, Stockholm 2018, 
s. 211–236.
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organen uppbyggda av enskilda personer. Det demokratiska syste-
met bygger på att dessa personer – liksom alla andra – är fria att ge 
yttryck för vilka åsikter som helst, inom de ramar som straffrätten 
ställer upp. Som framhölls i det inledningsvis refererade JO-beslutet, 
kommer båda de motstående intressena till uttryck i RF.

En avgörande faktor för den konkreta avvägningen mellan intres-
sena är hur stort förtroende allmänheten kan förväntas ha för att 
offentligt anställda kan bortse från personliga värderingar och helt 
lojalt underkasta sig de värderingar som följer av rättsordningen. 
Omvänt behöver avgöras när uttalanden som görs privat men som 
avviker från värderingar som myndigheten har att tillvarata gör det 
befogat att betvivla att en anställd kommer att utföra sina arbets-
uppgifter korrekt. Om allmänheten inte litar på att uppgifterna blir 
korrekt utförda, kan den inte heller lita på myndigheten.

Enligt min mening är det svårt att av de ovannämnda fallen dra 
någon tydlig slutsats om vilka slags privata uttalanden som är allt-
för obekväma. Visserligen har JO, JK och AD alla förklarat att det 
finns en gräns för vad som är acceptabelt. De har också uttalat att 
det inte är nödvändigt att faktiskt bevisa att en anställd är jävig eller 
att förtroendet har skadats, utan att en välgrundad risk kan räcka. 
Enligt min mening har emellertid alla klagoinstanserna ställt upp 
ett högt beviskrav. De har därmed visat ett stort förtroende för att 
offentliganställda i sin tjänsteutövning kan förhålla sig objektiva och 
opartiska, oavsett vilka åsikter de ger uttryck för privat. Klagoinstan-
serna kräver också tydliga bevis för att det uppkommer beaktans-
värda skador för myndigheternas förtroende. Därmed uttrycks stor 
tilltro till att även allmänheten litar på att de offentliganställda kan 
låta tjänsteutövningen vara opåverkad av åsikter som uttrycks privat.

Det verkar i praktiken vara svårt att se några gränser för vilka 
åsikter offentliganställda får uttrycka, så länge det inte rör sig om 
straffbara yttranden. Förmodligen tillåts inte alltför konkreta utta-
landen om något enskilt ärende som myndigheten handlägger. 
Givetvis förutsätts också att inte andra konkreta omständigheter ger 
fog för att tro att den anställde i sin tjänsteutövning försummar kra-
ven på saklighet, opartiskhet och likabehandling. I övrigt förefaller 
emellertid exceptionella omständigheter krävas för att den anställdes 
yttrandefrihet ska behöva stå tillbaka för intresset av förtroende för 
myndigheters verksamhet.
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En bedömning som möjligen sticker ut något i förhållande till 
övrig praxis är att AD ansåg det vara en förtroendeskadlig bisyssla för 
en polis att vara ordförande i en förening som stödjer brottsoffer39. 
Exempelvis slog ju AD tidigare fast att en polis som uttalade miss-
aktning för personer med anspelning på etniskt ursprung inte skulle 
avskedas.40 Det ansågs också felaktigt att avbryta en anställningspro-
cess på ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn från mus-
limska länder på grund av uttalanden som var starkt kritiska mot 
muslimer.41 Gissningsvis finns det bland allmänheten en hel del som 
anser att de senare uttalandena är mer förtroendeskadliga än att en 
polis vill hjälpa brottsoffer. Omständigheterna i fallen är emellertid 
inte helt parallella, vilket försvårar jämförelser.

Kanske är det inte möjligt att komma fram till exakta riktlin-
jer avseende så här komplexa avvägningar, vilka är så beroende av 
omständigheterna i de enskilda fallen. I ett beslut har JO framhål-
lit den offentliganställdes eget ansvar och därvid hänvisat till den 
gemensamma värdegrunden för de statsanställda.42 Där anförs att 
den enskilde klokt och efter eget omdöme måste hantera den möj-
liga konflikten mellan förtroendet för myndigheten och åsiktsfri-
heten, samt att statsanställda har anledning att reflektera över om 
privat agerande kan komma att skada förtroendet för deras opartisk-
het.43 Att anställda reflekterar över vad som är lämpligt är givetvis 
alltid bra. Genomgången av de ovannämnda fallen ger emellertid 
inte så konkret vägledning avseende vad reflekterandet ska resultera 
i. JO:s och den gemensamma värdegrundens uppmaning till egen 
reflektion kan möjligen uppfattas som en stilla önskan att offent-
liganställda inte ska nyttja hela sin yttrandefrihet. När inte klago-
instanser accepterar ingripanden av arbetsgivare, blir det emellertid 
upp till varje anställd att efter eget sinnelag avgöra hur hon eller 
han ska agera. Att det finns så få exempel på uttalanden som ansetts 
oacceptabla, kan så klart bero på att alla offentliganställda i Sverige 

39 AD 2018 nr 45.
40 AD 2007 nr 20.
41 JO beslut den 16 november 2018, dnr 410-2017.
42 JO beslut den 22 oktober 2018, dnr 753-2017 och Värdegrundsdelegationen: 

Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda, Informationsmaterial från 
Finansdepartementet, dnr S2013.011, s. 10 ff. Jfr Marcusson (ovan not 10) s. 163 f. 
och Bull (ovan not 2) s. 121.

43 Se Värdegrundsdelegationen (ovan not 42) s. 13 f.
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alltid reflekterar noggrant och sedan fattar rätt beslut. Måhända är 
det emellertid ändå möjligt för JO att framöver ge något mer kon-
kreta råd än hittills.

Utgången av de ovannämnda fallen är alltså likartad trots att olika 
regelverk har tillämpats. Visserligen finns principiella skillnader 
mellan regelverken. Bestämmelserna om jäv är kopplade till enskilda 
ärenden och rättsföljden är att den som är jävig inte får delta i ären-
dehandläggningen. Om någon har ett mer varaktigt engagemang 
är det mer naturligt att detta prövas enligt reglerna om förtroen-
deskadliga bisysslor, särskilt om något slags ekonomisk ersättning 
förekommer. Detta regelverk kan medföra allvarligare konsekvenser 
eftersom den anställde kan tvingas lämna sin anställning. Övriga 
fall kan prövas enligt mer övergripande principer om yttrandefrihet. 
Det bör främst röra situationer där något enstaka yttrande gör att 
förtroendet mer generellt ifrågasätts.

I praktiken förefaller emellertid inte gränserna mellan reglernas 
tillämpningsområden upprätthållas helt strikt. Inte minst har en del 
fall som har haft samband med engagemang i föreningar eller par-
tier främst bedömts ur yttrandefrihetssynvinkel, medan andra har 
behandlats enligt reglerna om förtroendeskadliga bisysslor. Det är 
därför också glädjande att JO och JK uttryckligt koordinerar sina 
bedömningar genom att hänvisa till de andra klagoinstansernas 
avgöranden.

Ett sätt att ytterligare koordinera tillämpningen av de tre regelver-
ken skulle kunna vara att mer metodiskt förhålla sig till de kriterier 
som används avseende förbudet mot förtroendeskadliga bisysslor. 
Förmodligen ger dessa kriterier uttryck för intressen som till stor del 
ligger bakom även tillämpningen av de andra regelverken. Exempel-
vis accepterade kanske JO ingripandet mot chefen för marinkom-
mandot44 eftersom han hade en förtroendeställning. På motsvarande 
sätt fäste JK vikt vid att den bloggande ambassadpraktikanten hade 
en underordnad ställning45. I så fall kan kriterierna förmodligen 
användas som utgångspunkt för ännu mer koordinerad och struk-
turerad argumentation.

44 JO 2000/01 s. 575. AD har även i andra sammanhang beaktat arbetstagarens ställ-
ning. Se Larsson (ovan not 2) s. 227 f. med vidare hänvisningar.

45 JK beslut den 7 augusti 2008, dnr 7068-06-21, 7069-06-21 och 1189-07-21.
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Trots att klagoinstanserna över lag är samstämmiga, ger genom-
gången av praxis alltså tyvärr inte något tydligt besked om vilka åsik-
ter som en offentligt anställd inte får ge uttryck för privat. Att det i 
princip finns en gräns för vad som är acceptabelt är JO, JK och AD 
överens om, men så länge inget brott begås, är det i praktiken svårt 
att hitta exempel på yttranden som myndigheter får ingripa mot.


