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Motion till partikongressen 2009 

Yttrandefrihet även för privatanställda 
Vi tillbringar en stor del av vår tid på jobbet. Att fritt kunna yttra sig på jobbet och om jobbet 
är därför viktigt för oss som individer och för demokratin. Att öppet kunna kritisera 
missförhållanden eller hävda en motsatt uppfattning främjar utveckling och motverkar 
korruption och stagnation. Ingen trivs på en arbetsplats där ens åsikter hålls tillbaka. En 
kultur på jobbet som slår vakt om yttrandefriheten är därför rationell även ur ett 
företagsekonomiskt perspektiv. 

En av den grundlagsskyddade yttrandefrihetens grundpelare är friheten för var 
och en att, via exempelvis tips, intervjuer, insändare eller artiklar, lämna uppgifter till pressen. 
Den här meddelarfriheten är dock satt på undantag för en stor del av Sveriges löntagare. 
Skillnaden mellan privat- och offentliganställda när det gäller lagar och praxis kring 
yttrandefrihet på jobbet är enorm.  

En förutsättning för att en människa ska våga hävda sin meddelarfrihet är att 
hon skyddas av lagen. Meddelarfriheten är inte mycket värd utan ett starkt meddelarskydd. 
Ett viktigt skydd är att meddelaren inte får straffas rättsligt för sin medverkan i medier och att 
meddelaren har rätt att vara anonym. Men risken finns att arbetsgivaren själv tar reda på 
vem det är som har gått till media och handlar därefter. Inför risken att drabbas av 
repressalier eller rentav förlora jobbet är inte möjligheten att vara anonym tillräcklig. Man 
vågar ändå inte ta risken att gå till media. För offentliganställda och andra gentemot det 
allmänna finns därför även ett efterforskningsförbud och ett repressalieförbud. En 
representant för det allmänna får vare sig försöka efterforska vem som har lämnat en uppgift 
till media eller utsätta någon som använt sig av sin meddelarfrihet för negativa åtgärder. En 
offentlig arbetsgivare eller en politiker får inte heller uttala sig eller agera på ett sätt som kan 
uppfattas som ett försök att förmå den offentliganställda eller en medborgare att avhålla sig 
från att använda sig av sin yttrande- och meddelarfrihet. 

Som löntagare i den privata sektorn är du däremot fritt villebråd. Som 
privatanställd saknar du ett effektivt meddelarskydd och du måste vara beredd att offra din 
försörjning om du vill hävda din meddelarfrihet. Skillnaden mellan privatanställdas och 
offentliganställdas rätt att yttra sig är i grunden ohållbar. Frågan har aktualiserats av den 
ökande privatiseringen av offentlig sektor. I takt med att utförsäljningar, utmanarrätt, kundval 
och entreprenader blir allt vanligare förlorar fler och fler anställda sin yttranderätt samtidigt 
som allmänhetens möjligheter till insyn och offentlig kontroll över skattepengarnas 
användning försämras. Nu om inte förr är det dags att garantera de privatanställdas yttrande- 
och meddelarfrihet. Det kräver en lagändring.  
 
Med anledning av ovanstående föreslår jag: 
Att Socialdemokraterna tar initiativ till och verkar för en lagändring som stärker de  

privatanställdas yttrande- och meddelarfrihet.  
Att Uppsala Arbetarekommun antar motion som sin egen och skickar den vidare till den  

socialdemokratiska partikongressen 2009.  
 
 
Uppsala, dag som ovan 
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