
 
Blendow Lexnova Expertkommentar - Offentlig rätt, maj 2011

Yttrandefrihet och arbetssökande hos myndigheter

Justitiekanslern har nyligen prövat ett fall där en journalist inte fick en anställning som
pressansvarig hos Statistiska centralbyrån (SCB) eftersom generaldirektören efter att ha läst
journalistens debattartiklar om asyl och migration förlorat förtroendet för journalistens sätt att
skriva och vara saklig och objektiv (beslut 2011‑05‑05, dnr 8121‑10‑30). Justitiekanslern kom fram
till att myndigheten inte hade gjort något fel.

Journalisten hade sökt ett utannonserat vikariat som pressansvarig hos SCB. Efter en intervju fick
han besked om att han stod först bland de sökande och en tid för intervju med generaldirektören.
Kort därefter fick han dock besked om att generaldirektören efter det att han hade läst journalistens
debattartiklar saknade förtroende för journalistens sätt att skriva. Journalisten fick inte jobbet och
anmälde saken till Justitiekanslern, eftersom han ifrågasatte om myndighetens agerande var
förenligt med principen om yttrandefrihet.

Enligt grundlagarna om tryck- och yttrandefriheten – tryckfrihetsförordningen och
yttrandefrihetsgrundlagen – finns det ett repressalieförbud för myndigheter som anses innebära att
myndigheten inte får vidta några för en enskild negativa tjänsteåtgärder på grund av den enskildes
bruk av tryck- eller yttrandefriheten. Repressalieförbudet finns numera i uttryckliga bestämmelser i
grundlagarna, och det har gjorts straffbart att vidta vissa allvarliga repressalieåtgärder, nämligen
avskedande, uppsägning, utdelande av disciplinpåföljd eller en liknande åtgärd. Det har jag skrivit
om i kommentaren i offentlig rätt för november 2009. Andra slags repressalieåtgärder kan också
vara straffbara som tjänstefel om de sker vid myndighetsutövning.

Repressalieförbudet riktar sig mot myndigheten och de som agerar på myndighetens vägnar och inte
t.ex. arbetskamrater. Ibland kan det vara svårt att avgöra om någon agerat på myndighetens vägnar
eller i någon annan kapacitet, jämför NJA 2001 s. 673. I detta fall var det dock generaldirektörens
agerande som ifrågasattes, och den högste chefens agerande lär så gott som alltid anses ske på
myndighetens vägnar.

Repressalieförbudet tar sikte på "åtgärder". Justitiekanslern frågade sig först om repressalieförbudet
över huvud taget kan omfatta ett beslut av en myndighet att inte anställa en viss person. I den
frågan hänvisade Justitiekanslern till ett tidigare beslut där Justitiekanslern gett uttryck för att så
skulle kunna vara fallet i vart fall när ett anställningsförfarande har fortskridit så långt att endast
formaliteter återstår innan sökanden kan påbörja sin anställning (beslut 2007‑10‑16, dnr 43‑07‑22).

Det tidigare beslut som Justitiekanslern hänvisade till gällde emellertid ett anställningsförfarande
inom en kommun. I det ärendet hade diskussionerna med en tilltänkt lärarvikarie kommit så långt
att bara formaliteter återstod innan vikarien kunde börja sin anställning. Kommunen avbröt
emellertid anställningsförfarandet på grund av artiklar som vikariens syster hade publicerat. I det
ärendet ansåg Justitiekanslern att repressalier som riktas mot en person med anledning av att någon
närstående till den personen har medverkat i tryckfriheten inte omedelbart kunde anses strida mot
repressalieförbudet. Justitiekanslern kom dock fram till att beslutet att avbryta
anställningsprocessen hade bevekelsegrunder som inte var förenliga med de grundläggande
bestämmelserna om tryckfrihet och regeringsformens krav på saklighet och kritiserade agerandet.
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Kommunala beslut att anställa eller inte anställa någon anses numera inte vara myndighetsutövning.
Det har t.ex. Justitieombudsmannen uttalat (beslut 2000‑01‑17, dnr 1283‑1999). Jag har också skrivit
om det i Anonymitetsutredningen (SOU 2005:115 s. 57 f.). Kommunala myndigheter har alltså
normalt samma fria anställningsrätt som privata arbetsgivare. Undantag kan gälla när
förutsättningarna för anställningen eller själva anställningsförfarandet är författningsreglerat,
jämför NJA 2008 s. 990 som gällde skadestånd för fel vid myndighetsutövning när den ende enligt
författning behöriga sökande läraren inte fick en kommunal anställning. I fallet med lärarvikarien
verkar det inte ha skett någon utlysning av vikariatet utan vikarien hade på eget initiativ hört sig för
om en anställning. I sådana fall och när det kommunala anställningsärendet inte utgör
myndighetsutövning kan man möjligen ha viss förståelse för att Justitiekanslern verkar kräva att
anställningsförfarandet har kommit mycket långt för att man ska kunna anse att ett avbrytande av
detta är en "åtgärd" i repressalieförbudets mening. Det är dock ändå svårt att förstå varför
repressalieförbudet på den kommunala sidan inte skulle omfatta sådana åtgärder som att i ett tidigt
skede sortera bort arbetssökande för att de skrivit kritiska insändare. Varför skulle arbetssökande
bara ha ett skydd för sin yttrandefrihet i det absoluta slutskedet av anställningsförfarandet och inte
också ett skydd mot tidigare bortsortering på grund av utnyttjande av yttrandefriheten som gjort att
de aldrig kommit till detta skede? På den statliga sidan betraktas dock tjänstetillsättning fortfarande
som myndighetsutövning. Varför skulle då inte alla beslut i ett anställningsärende också utgöra
"åtgärder" i repressalieförbudets mening? De torde t.ex. kunna ligga till grund för tjänstefelsansvar.

I ärendet med den pressansvarige kom Justitiekanslern fram till att generaldirektören hade bedömt
att journalistens sätt att skriva visade att journalisten inte uppfyllde de sakliga krav som kunde
ställas på en pressansvarig vid SCB. Beskedet till journalisten att generaldirektören saknade
förtroende för journalistens sätt att skriva kunde alltså inte i sig leda till slutsatsen att journalistens
åsikter eller hans brukande av tryck- och yttrandefriheten var skälet till att han nekades anställning
som pressansvarig. Justitiekanslern ansåg sig inte ha underlag för att uttala någon kritik mot SCB
för dess agerande i anställningsärendet.

Det är både på den privata och offentliga sidan arbetsgivaren som ensam bestämmer vem som ska
yttra sig externt i tjänsten för myndigheten eller företaget och vad som då ska sägas på vilket sätt.
Den som inte följer arbetsgivarens riktlinjer för vad som ska sägas på arbetsgivarens vägnar i
medier gör sig normalt skyldig till ett allvarligt brott mot anställningsavtalet, jämför AD 1992 nr 87
(avsked av redaktionschef vid dagstidning som försökte publicera en starkt negativ artikel om
tidningens ansvarige utgivare och ägare för att skada denne) och AD 1997 nr 103 (avsked av
nyhetsredaktörer som trots förbud från redaktionsledningen läste upp telegram i radio). En offentlig
arbetsgivare får dock inte förbjuda andra anställda än myndighetens talesperson att uttala sig eller
uttrycka sig så att de anställda kan få intrycket av att de inte på eget initiativ får uttala sig i medier
om myndighetens verksamhet. Myndigheten kan emellertid klargöra att andra anställda än den
utsedda talespersonen inte får ge sken av att uttala sig för myndigheten.

Mot den bakgrunden är det förståeligt att det även för en statlig myndighet är sakligt att vid
anställning av en pressansvarig ta stor hänsyn till hur han eller hon tidigare har uttalat sig i medier.
Uttalandena har i och för sig varit skyddade av tryck- och yttrandefriheten, och de åsikter som förts
fram skyddas av åsiktsfriheten. Men sökandens sätt att utnyttja tryck- och yttrandefriheten för att
föra fram åsikter och fakta är i högsta grad relevant att beakta vid anställning av en pressansvarig.
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