
Det står illa till med yttrandefriheten
på den svenska arbetsmarknaden, och
värst är det inom den offentliga sektorn.
Arbetsgivarna kräver lojalitet från de
anställda, och de som vågar komma
med kritik riskerar sämre löneutveck-
ling eller till och med avsked, när ned-
skärningar eller omorganisationer ger
tillfälle att göra sig av med misshagliga
personer. Det är den bild som repor-
tage i dagspressen har givit under sena-
re tid. 

Kan den bilden verkligen vara
sann? Anställda inom stat, landsting och
kommun har ju en grundlagsfäst yttran-
defrihet. Den innebär rätt att framföra
kritik till chefer och politiker, att uttala
sig i massmedier och att anmäla miss-
förhållanden till Yrkesinspektionen och
andra berörda myndigheter. Arbetsgiva-
ren får inte rikta repressalier mot den
anställde, även om kritiken upplevs som
grundlös eller överdriven. Är dessa
rättigheter värdelösa, när det kommer
till kritan? Ja, det verkar inte bättre.

Nyligen har Arbetsmarknadsstyrel-
sen och Arbetslivsinstitutet publicerat
en undersökning om hur offentligt och
privat anställda uppfattar sin yttrande-
frihet (Kritik eller tystnad. Professor
Gunnar Aronsson och fil mag Klas
Gustafsson. Arbetsmarknad & Arbets-
liv 1999/3).  

Studien omfattar 3 800 personer
över hela arbetsmarknaden och har
gjorts i enkätform. Den vill belysa om
de anställda vågar vara kritiska, om de
befarar repressalier, och om de anser sig
få gehör för sina synpunkter. Ett viktigt
syfte var att undersöka, om arbetsmark-
nadsförhållandena i allmänhet och

individens enskilda anställningsvillkor
påverkar möjligheterna att framföra
kritik. 

Resultatet är nedslående. Det finns
inget stöd för forskarnas arbetshypotes
att offentligt anställda skulle anse sig ha
en starkare yttrandefrihet än privat an-
ställda. Snarare är det tvärtom. Inom
statlig verksamhet upplevs risken för 
repressalier som större än inom den pri-
vata sektorn. Lyhördheten för synpunk-
ter anses minst inom landstingssektorn.

Vård- och omsorgssektorn får ge-
nomgående dåligt betyg. Här är man
mer återhållsam med kritik än genom-
snittet, här upplever man starkast risken
för ovilja från cheferna och försämrad
ställning på arbetsplatsen, och det är
också här som man menar sig få minst
gehör för kritik.

För läkarna noteras extrema värden
i ett par avseenden. Läkarna är de som
oftast uppger att de drabbas av chefens
ovilja vid kritik, och de är också de som
anser sig få minst respons för sina åsik-
ter. Visserligen är läkarna en liten grupp
i det totala materialet (sammanlagt inte
mer än 32 personer), men att 55 procent
inte tycker att deras kritik får effekt, och
att 45 procent menar att chefen tar illa
upp är ändå ett allvarligt varnings-
tecken.

Studien visar också att det finns ett
klart samband mellan trygghet i anställ-
ningen och yttrandefrihet. De vikariats-
anställda är mest återhållsamma med
kritik, och inom verksamheter som är
utsatta för besparingar och personal-
inskränkningar är det generellt »lägre i
tak». »Anställningsskyddet blir i prak-

tiken en del av skyddet för yttrandefri-
heten», konkluderar forskarna.

Forskarna är förvånade över att den
»starka» läkarprofessionen känner sig
så maktlös. Men för läkarkåren och
Läkarförbundet är resultatet dessvärre
knappast överraskande. Studien be-
kräftar de vardagliga intrycken från
vårdsektorn. En känsla av missmod och
vanmakt har brett ut sig och hämmar
arbetsglädje och initiativ. Avsaknaden
av normal anställningstrygghet för
underläkare och anställda vid undervis-
ningssjukhusen dämpar diskussion och
kritiklust.

Nu måste den här utvecklingen vän-
das. Sjukvårdspolitikerna, cheferna och
de fackligt engagerade måste hjälpas åt
att återge yttrandefriheten ett reellt
innehåll. Det kan ske både genom kon-
kreta reformer som stärkt anställnings-
trygghet för de grupper som nu är
anställda för en begränsad period och
genom attitydförändringar hos dem
som fått för-
troendet att
leda verksam-
heten, både
politiskt och
på verksam-
hetsplanet. Att
det är tyst i
ledet är inget
hälsotecken.
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