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Abstrakt 
Between a worker and an employer there is a relationship that builds on loyalty. This 

requirement of loyalty means that the worker should not do anything that could harm 

the employer. This could lead to limitations in the workers right to express themself. In 

todys society social media is a big part of peoples life. Within the public sector there is 

freedom of speech accordning to the Constitution of Sweden, this does not apply for the 

privat sector. For workers within the private sector there is the right to critisise as an 

incentive to the demand of loyalty.  

     The purpose of the thesis is to review the right to critisise and its relationship with 

the demand of loyalty. The method for the thesis is legal dogmatic method. 

     The result of the thesis is that the the right to critisise has four evaluation criterias, 

the critieras are that the employer has to bring the criticism internal, the purpose with 

the criticism, if the worker has a position of trust and if the worker has followed the 

reprimand they have been given by the employer. This shows that the worker can go 

public with criticism if the purpose is to highlight anomalys at the workplace, but first 

the criticism has to go through the employer. This means a limitation in a workers 

acting on social medias. By courtcases you can see a problem with the lack of 

knowledge about what a worker can write on social media. You can also see a problem 

for temporary employees who writes on social media about their work. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Mellan en arbetstagare och en arbetsgivare finns en relation som bygger på lojalitet. 

Denna lojalitet gäller både under arbetstid och efter samt innebär bland annat att 

arbetstagaren inte ska göra något som kan skada arbetsgivaren.
1
 Detta krav på lojalitet 

kan ibland innebära att arbetstagaren behöver sätta arbetsgivarens behov framför sina 

egna vilket kan leda till en begränsning för arbetstagarens handlande och utalande. 

     I regeringsformen (SFS 1974:152) 2 kap 1 § framgår det att all yttrandefrihet gäller 

gentemot det allmänna, vilket innebär stat, kommun och landsting. Yttrandefriheten 

gäller för frihet i tal, skrift, bild eller annat sätt att meddela upplysningar samt uttrycka 

sina åsikter eller känslor. Den offentliga arbetsgivaren anses som det allmänna och 

därav finns det yttrandefrihet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Detta innebär att 

anställda inom den offentliga sektorn har en begränsning i sitt krav på lojalitet och kan 

därför fritt uttala sig om sin arbetsgivare. Yttrandefriheten gäller som sagt mot den 

allmänna och skyddar därför inte anställda inom den privata sektorn. För anställda inom 

privata sektorn finns istället kritikrätt som en inskränkning i lojalitetskravet. Denna 

kritikrätt finns inte lagstadgad utan har vuxit fram genom praxis, det finns därför inga 

klara riktlinjer för hur den ska användas och vad den innebär för arbetstagaren och 

arbetsgivaren.
2
  

     I dagens samhälle har sociala medier blivit en stor del av personers liv, i genomsnitt 

använder svenskar sociala medier nästan fem timmar i veckan. Mest används sociala 

medier av kvinnor i åldrarna 16-25 år.
3
 Många använder sociala medier både på sin 

fritid och under arbetstiden och flera problem kan framkomma genom sociala medier. 

Vilka konsekvenser finns det om en person skriver negativt om sin arbetsgivare eller 

arbetsplats på sociala medier? Inom den offentliga sektorn finns yttrandefrihet och 

arbetstagaren kan säga i princip vad den vill förutom sekretessbelagd information. Inom 

privata sektorn finns inte ett lika starkt skydd, det finns exempel där arbetstagare har 

blivit uppsagda på grund av handlande på sociala medier.
4
 Var går gränsen för vad en 

arbetstagare får skriva på sociala medier och vilka konsekvenser får arbetsgivaren 

vidta? Var går gränsen mellan kravet på lojalitet och arbetstagarens kritikrätt?  

 

                                                 
1
 Källström, Malmberg, Anställningsförhållandet s. 245. 

2
 Franson, Yttrandefrihet och whistleblowing Om gränserna för anställdas kritikrätt s. 60. 

3
 Davidsson, Svenskarna och sociala medier 2016, s. 7-8. 

4
  Se bland annat AD 2012 nr 25 och AD 2011 nr 74. 
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1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att granska kritikrätten och beskriva hur kritikrätten kontra 

lojalitetskravet förhåller sig på sociala medier. Uppsatsen kommer även undersöka om 

det är skillnad mellan kvinnor och mäns användande av sociala medier. För att besvara 

detta syfte kommer uppsatsen arbeta utifrån följande frågeställning: 

- Hur begränsar kritikrätten arbetstagarens rätt att kritisera arbetsgivaren på sociala 

medier? 

 

1.3 Metod och material 

För att uppnå uppsatsens syfte samt besvara frågeställningen kommer den 

rättsdogmatiska metoden användas. Syftet med den rättsdogmatiska metoden är att finna 

lösningen på ett rättsligt problem genom att applicera en rättsregel. En förutsättning för 

den rättsdogmatiska metoden är en konkret problemställning.
5
 För att finna svaret på 

problemställningen utgår metoden från den hierkiska rättskälleläran, vilket innebär att 

svaret på det rättsliga problemet söks i lagtext, rättspraxis, lagförarbeten och rättslig 

litteratur.  

     Uppsatsen presenterar den lagtext som är relevant för ämnet. Vid de områden där 

lagtext finns används även förarbeten för att förtydliga syftet med lagen. Ett exempel är 

beskrivning av Lag om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om 

allvarliga missförhållanden
6
 (SFS 2016:749), denna lag är förhållandevis ny däför finns 

ingen rättspraxis i dagsläget. Stor vikt har lagts på lagförarbete för att se till hur lagen 

ska användas eftersom rättsdogmatiken anser att lagförarbeten har ett högt värde och har 

i domstol tillmäts hög auktoritet.
7
  

     Eftersom kritikrätten samt lojalitetskravet inte finns lagreglerad utan har vuxit fram 

genom praxis läggs stor vikt på Arbetsdomstolens domar det vill säga hur kritikrätten 

ska tolkas och användas. Rättspraxis används i uppsatsen även vid de områden som 

finns lagreglerad för att se till hur bestämmelsen används i praktiken. Uppsatsen 

presenterar praxis från Arbetsdomstolen samt Europadomstolen. Den sistnämnda 

används för att se till hur kritikrätten används internationellt och hur den förhåller sig 

till europakonventionen. Flera olika rättsfall sammananvägs för att finna ett gemensamt 

svar på hur kritikrätten samt lojalitetskravet ska användas. 

                                                 
5
 Korling, Zamboni, Juridisk metodlära, s. 21. 

6
 Framöver refererad till som visselblåsarlagen. 

7
 Korling, Zamboni, Juridisk medtodlära, s. 21. 
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     Vidare används rättslig litteratur i uppsatsen för att ge en inblick i ämnet. Frågan om 

den juridiska litteraturens värde är diskuterat inom rättsdogmatiken. Inom den 

rättsdogmatiska metoden anses litteraturen ha ett värde i sin inre tyngd, det vill säga den 

analys den tillför inom ämnet. Vissa anser även att litteraturen får ett högre värde 

beroende på författarens auktoritet och status. Det som går att säga om litteraturen är att 

den visar på det rättsläget som finns och är tillämpningsbart inom det praktiska 

rättslivet.
8
 Vidare har även statistik samt vissa icke juridiska artiklar används för att ge 

en inblick i hur dagsläget ser ut samt för att poängtera varför arbetstagare på sociala 

medier är ett problem i dagsläget. Statistiken används främst för att lyfta fram hur stor 

del av vår vardag sociala medier utgör samt att det kan vara skillnader mellan olika 

generationer. Vid användande av de icke juridiska artiklarna har vikten inte lags på en 

juridisk innebörd utan på de dagsaktuella problem som finns för arbetstagare på sociala 

medier. De tillfällen där arbetstagare har blivit uppsagd på grund av sociala medier har 

inte prövats rättsligt och dessa icke juridiska artiklar har därför använts för att 

presentera dessa tillfällen. Vid användande av artiklar och doktrin har det tagits i  

beaktande att det kan vinklas efter författarens åsikter. 

     Uppsatsen följer rättskälleläran i sin utredning om kritikrätt, i första hand utifrån 

lagstiftning och lagförarbeten. Vidare undersöks svaret på frågeställningen i rättspraxis, 

vilket som tidigare nämnts kommer utgöra stor del då kritikrätten och lojalitetskravet 

inte finns lagreglerad, efter det kommer litteratur och statistik att användas. Vid 

studerande av rättskällorna utgår den rättsdogmatiska metoden från att lagstiftning och 

prejudikat har ett högre värde jämfört med de andra rättskällorna.
9
      

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen inleds med en beskrivning av lojalitetskravet, både för arbetstagaren och 

arbetsgivaren. Vidare presenteras även de konsekvenser en arbetstagare kan få om den 

bryter mot lojalitetskravet. Eftersom lojalitetskravet har en stor betydelse på 

kritikrättens begränsning beskrivs denna noga, både utifrån litteraturen och praxis. I 

följande kapitel beskrivs kritikrätten. Här presenteras de bedömningskriterier som finns 

och rättspraxis används för att visa hur de har vuxit fram och hur de ska användas. Här 

redovisas även europakonventionens artikel om yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. 

Praxis från Europadomstolen framförs för att visa hur denna artikel kan användas inom 

                                                 
8
 Korling, Zamboni, Juridisk metodlära, s. 32-33.  

9
 Korling, Zamboni, Juridisk metodlära, s. 21-23. 
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den privata sektorn. I detta kapitel beskrivs även visselblåsarlagen som har införts som 

ett svar på ett behov av ett starkare skydd för arbetstagare. I följande kapitel presenteras 

sociala medier, här redogörs först hur mycket svenskar använder sociala medier och 

vilket stor del av vardagen det har blivit. Vidare skildras hur kritikrätten förhåller sig till 

sociala medier. Här presenteras de rättsfall där kritikrätten har prövats på sociala 

medier, även tillfällen som inte haft en rättslig prövning presenteras för att se till 

problematiken mellan arbetstagare på sociala medier i förhållande till kravet på lojalitet. 

Avslutningsvis analyseras kritikrätten kontra lojalitetskravet med inriktning på sociala 

medier. Uppsatsen avslutas med slutsatser samt avslutande reflektioner. 
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2 Lojalitetsplikt i anställningsförhållande 

2.1 Inledning 

I ett arbetsförhållande finns en lojalitetsplikt, denna gäller både för arbetsgivaren och 

arbetstagaren. Lojalitetsplikten har olika innebörder för de två parterna. Lojalitetsplikten 

är det som begränsar arbetstagarens rätt att kritisera arbetstagaren. För att få en 

förståelse kring kritikrätten krävs en inblick gällande lojalitetskravet. I detta kapitel 

redovisas lojalitetsplikten samt de påföljder som finns om någon av parterna bryter mot 

den.  

 

2.2 Arbetstagarens lojalitetsplikt 

En arbetstagares huvudsakliga uppgift är att utföra sitt arbete och arbetsgivarens uppgift 

är att betala lön för detta arbete. Utöver de förpliktelser som föreskrivs i lag angående 

arbetsförhållande finns det normer som arbetsgivare och arbetstagare övrigt behöver 

iaktta. Normerna visar på hur arbetsgivare och arbetstagare ska respektera varandras 

intressen och samverka tillsammans, dessa normer resulterar i en gemensam 

lojalitetsplikt.
10

  

     I varje anställningsförhållande uppkommer en lojalitetsplikt, denna kan uppkomma 

via kollektivavtal, anställningsavtal eller outtalat. Lojalitetsplikten gäller även om 

arbetsgivaren inte klart har förklarat för arbetstagaren att den finns. Med lojalitetsplikten 

innebär det att arbetstagaren behöver sätta arbetsgivarens intressen framför sina egna.
11

 

Ett exempel på lojalitetsbrott kan vara om arbetstagaren uttalar sig kritiskt om sin 

arbetsgivare. I och med lojalitetskravet ska arbetstagaren inte göra något som kan skada 

sin arbetsgivare. Kravet på lojalitet gäller under hela anställningen vilket innebär att det 

även gäller efter arbetstid. Det kan därför finnas viss begränsning av vad en arbetstagare 

får göra på sin fritid. Lojalitetsplikten är gällande under anställningen och upphör i 

samband med att anställningen avslutas, detta innebär att en arbetstagare därefter fritt 

kan kritisera sin före detta arbetsgivare. Dock kan arbetsgivaren efter avslutad 

anställning skriva avtal som förlänger lojalitetsplikten.
12

 

     Vilka krav på lojalitet som ställs på arbetstagaren påverkas av olika faktorer, det kan 

vara förhållandet inom branschen, den aktuella verksamhetens struktur och 

                                                 
10

 Källström, Malmberg, Anställningsförhållandet s. 245.  
11

 Zaman, Tiger, I Fokus: Lojalitetspliktens diffusa gränser på internet. 
12

 Källström, Malmberg, Anställningsförhållandet s. 246.  
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arbetstagaren ställning i verksamheten. En anställd med högre tjänsteställning har även 

ett högre krav på lojalitet.
13

 

     I praxis
14

 har Arbetsdomstolen framfört att kravet på lojalitet bygger på tanken att 

anställningsavtalet skapar ett personligt förhållande mellan parterna och är mer än ett 

vanligt förmögenhetsrättsligt avtal. Den förpliktelse som lojalitetskravet medför ska gå 

längre i anställningsförhållande än i kontraktsförhållande i allmänhet. Med detta går det 

att utläsa hur pass stor vikt Arbetsdomstolen lägger vid kravet på lojalitet och att 

arbetstagaren sätter arbetsgivarens intressen framför sina egna. Lojalitetsplikten skulle 

kunna karakteriseras som en biförpliktelse för arbetstagaren.
15

 

     I AD 2010 nr 50 tar Arbetsdomstolen upp vikten av arbetstagarens lojalitetsplikt. De 

förtydligar att i ett anställningsförhållande finns det ett krav på lojalitet vilket innebär att 

arbetstagaren inte får skada arbetsgivaren och ska sätta arbetsgivarens intresse framför 

sina egna. I AD 2010 nr 50 var arbetstagaren gruppchef på ett föresäkringsbolag och 

hade utnyttjat sin ställning för att få rabatt på en skoter hos en kund. Arbetsdomstolen 

poängterar att hos en person med högre befattning är kravet på lojalitet högre ställt. 

Arbetsdomstolen underströk att lojalitetsplikten gäller oberoende om arbetsgivaren har 

upprättat etiska regler. De etiska regler som arbetsgivaren själv kan författa ska vara 

vägledande regler för arbetstagaren och kan därför inte ses som uttömmande i sin 

helhet.
16

 

 

2.3 Uppsägning av personliga skäl  
Om arbetstagaren bryter mor lojalitetsplikten kan det leda till uppsägning av personliga 

skäl. Vid uppsägning av personliga skäl krävs det saklig grund. I Lag om 

anställningsskydd (SFS 1982:80)(LAS) framgår inte vad som är saklig grund, dock 

framgår det att arbetsgivaren ska bereda arbetstagaren annat arbete.
17

 

     Eftersom saklig grund inte finns reglerad i lagstiftning går det att göra en prövning 

utifrån följande moment. Först är arbetsgivaren skyldig att uppge skäl för uppsägningen. 

Det räcker att arbetsgivaren kortfattat kan redovisa skälen till uppsägning, skulle frågan 

gå vidare till domstol får arbetsgivaren då utveckla sina skäl. För det andra ska de 

uppgivna skälen vara acceptabla, det ska ha relevans för anställningen. Någon 

lagstiftning om vad som är acceptabla skäl finns inte, men de behöver ha en koppling 

                                                 
13

 AD 2012 nr 25.  
14

 Se bland annat AD 1997 nr 57. 
15

 AD 1997 nr 57. 
16

 AD 2010 nr 50. 
17

 Källström, Malmberg, Anställningsförhållandet s. 140. 
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till anställningen. Vidare ska skälen även vara reella. Arbetsgivare måste kunna styrka 

att anledningen till uppsägningen verkligen föreligger. Om till exempel en arbetstagare 

blir uppsagd på grund av stöld på arbetsplatsen behöver arbetsgivaren ha bevis på detta 

och inte säga upp personen baserat på rykten. Dessa två moment kan ses som att en 

rudimentär saklighetsprövning, efter det görs en väsentlighetsbedömning. Om det har 

gått för lång tid från det att arbetsgivaren fick reda på skälen anses de inte utgöra skälig 

grund för uppsägning. Det samma gäller om arbetsgivaren har gett arbetstagaren en 

tillsägelse och arbetstagaren efter det har rätta sig.
18

 Domstolen gör en 

intresseavvägning mellan arbetsgivarens önskan att avsluta anställningen och 

arbetstagarens intresse i att behålla den.  Denna bedömning görs utifrån helheten i varje 

fall och utgår från arbetstagarens lämplighet mer än detaljerna i det enskilda fallet.
19

 Om 

exempelvis en arbetstagare har uttalat sig kritiskt om sin arbetsgivare på sociala medier 

behöver arbetsgivaren visa hur detta har skadat dem samt kunna påvisa och styrka vad 

det är arbetstagaren har uttalat.  

     Exempel på uppsägning av personliga skäl kan vara lojalitetsbrott samt missbruk av 

kritikrätten. Exempelvis AD 2010 nr 50 där arbetstagare blev uppsagd på grund av 

lojalitetsbrott. En orsak som kan utgöra saklig grund är samarbetssvårigheter, detta kan 

till exempel uppkomma om en anställd har uttalat sig kritiskt om arbetsplatsen och 

kollegor. Det kan då uppkomma samarbetssvårigheter i och med att kollegor inte längre 

vill arbeta med personen efter utalanden som skett. Det framkommer i AD 2011 nr 74, 

en polis använde sig av en blogg där han skrev om sin arbetsplats. Vissa kollegor och 

chefer hade vissa negativa känslor angående att fortstta arbeta med personen. Det finns 

även ett exempel i AD 1986 nr 95 där arbetstagarna framfört kritik. Efter detta ansåg 

arbetsgivaren att det blev samarbetssårigheter mellan dem och arbetstagarna blev 

uppsagda. För uppsägning på grund av samarbetssvårigheter ska det inte röra sig om 

något enskilt tillfälle om det inte är så att de är av så pass allvarligt art att arbetstagaren 

är olämplig för sitt arbete. I bedömningen bör även arbetstagarens anställningslängd tas 

i beaktande. En arbetstagare som varit anställd under en lång tid bör känna en 

anställningstrygghet. Innan uppsägning på grund av samarbetssvårigheter ska 

möjligheten till omplacering alltid prövas först. I propositionen framtonar lagstiftaren 

att samarbetssvårigheter inte normalt ska utgöra saklig grund för uppsägning, dock bör 

det särskiljs mellan stora och mindre företag och möjligheterna till omplacering. Om det 

inte går att lösa problemen med en omplacering kan samarbetssvårigheter vara ett 

                                                 
18

 AD 1994 nr 79. 
19

 Källström, Malmberg, Anställningsförhållandet s. 141-144.  
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godtagbart skäl.
20

 Vikten vid uppsägning på grund av samarbetssvårigheter bör inte 

ligga på utredning i det enskilda fallet utan en helhetsbedömning på arbetstagarens 

lämplighet till arbetet. Endast vid klar olämplighet anses det finnas en saklig grund.
21

 

Denna bedömning går att utläsa i AD 1989 nr 99 där en arbetstagare vägrat utföra vissa 

arbetsuppgifter. Arbetsdomstolen gjorde en bedömning utifrån arbetstagarens 

lämplighet för arbetet och fann att arbetsgivaren inte hade kunnat visa att arbetstagaren 

skulle kunna förmå sig att rätta sig efter de regler som fanns. De poängterade dock att 

detta endast går om den anställde är beredd på konstruktiv kritik och att rätta sitt 

beteende.
22

 

     Vid samarbetssvårigheter måste arbetsgivaren kunna styrka att arbetet kommer bli 

påverkat samt att omplacering inte skulle hjälpa. I AD 2011 nr 74, angående polisen 

som skrivit en blogg, menade Arbetsdomstolen att arbetsgivaren inte kunde visa att det 

fanns samarbetssvårigheter på grund av den blogg arbetstagaren hade fört. I detta mål 

hade även kollegor vittnat om att de blivit upprörda över vissa saker arbetstagaren hade 

skrivit, trotts detta ansåg Arbetsdomstolen inte att det hade kunnat styrkas att det fanns 

samarbetssvårigheter.
23

 

 

2.4 Arbetsgivarens lojalitetsplikt 
I en uppsägningssituation har arbetsgivaren en lojalitetsplikt mot arbetstagaren. Denna 

lojalitetsplikt innebär att arbetsgivaren ska överväga skäliga möjligheter till förändring 

innan uppsägning. En uppsägning ska vara den yttersta åtgärden. I 7 § 2 st. LAS 

framgår det att arbetsgivaren i första hand ska erbjuda arbetstagaren annat arbete hos 

sig. Detta krav innefattar inte endast att erbjuda nytt arbete utan kan även innebära att 

anpassa arbetet efter arbetstagaren kapacitet eller upplärning för att klara arbetet. Detta 

innebär att arbetsgivaren i skälig utsträckning behöver tillgodose arbetstagarens intresse 

av att få behålla sitt arbete. Den omplaceringsskyldighet som tidigare nämnts i 7 § 2 st. 

LAS förutsätter att det finns ledig tjänst på arbetsplatsen som arbetstagaren kan 

omplaceras till. Omplaceringen ska ske inom ramen för anställningen, vilket innebär att 

arbetstagaren ska ha kvar samma arbete eller arbete inom arbetsskyldigheten. Finns inte 

detta kan arbetstagaren bli erbjuden ett likvärdigt arbete, det innebär likvärdigt i bland 

annat lön. Om arbetstagaren har blivit erbjuden en omplacering men tackat nej till 
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 Prop. 1982/81:71, s. 65. 
21

 Prop. 1973:129, s. 124. 
22

 AD 1989 nr 99. 
23

 AD 2011 nr 74. 
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tjänsten är inte arbetsgivaren skyldig att presentera flera tjänster eller lösningar. Vid 

prövning i domstol är det arbetsgivaren som ska kunna bevisa att de har försökt lösa 

problemet och att uppsägning var en sista åtgärd. Om anledningen till uppsägningen är 

så pass allvarlig att omplacering inte anses kunna lösa problemen finns det ingen 

absolut skyldighet att arbetsgivaren måste omplacera arbetstagaren. Vid allvarlig 

misskötsel från arbetstagaren saknar arbetsgivarens lojalitetsplikt relevans. I 

arbetstagarens lojalitetsplikt krävs också att de innan uppsägning har påtalat och gett 

varning till arbetstagaren. En uppsägning ska inte komma som en överraskning för 

arbetstagaren. Om arbetsgivaren bryter mot sin lojalitetsplikt kan uppsägningen anses 

ogiltig och arbetsgivaren blir skadeståndsskyldig.
24

 

     Sammanfattningsvis går det att utläsa att även arbetsgivaren har ett strarkt krav på 

lojaitet. Innan en uppsägning ska en prövning om omplacering göras samt varningar har 

getts. I flera av Arbetsdomstolens domar
25

 går det att se vikten av arbetsgivarens 

lojalitet.  

  

                                                 
24

 Källström, Malmberg, Anställningsförhållandet s. 145-149. 
25

 Se bland annat AD 2012 nr 25 och AD 2011 nr 74. 
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3 Kritikrätt 

3.1 Inledning 
Som tidigare nämnt omfattas den privata sektorn inte av den lagstadgade 

yttrandefriheten i 2 kap. 1 § RF, vilket beror på att yttrandefriheten endast gäller mot det 

allmänna. Detta leder till att arbetstagare i den privata sektorn riskerar att bli utlämnad 

utan ett lagstadgat skydd, för att minska risken har en kritikrätt vuxit fram genom 

praxis. 

     I detta kapitel kommer en redovisning av kritikrätten göras och det skydd 

arbetstagare i privata sektor har. En genomgång av praxis kommer ske för att se hur 

kritikrätten har vuxit fram. Även en genomgång av europakonventionen och de 

mänskliga rättigheten till yttrandefrihet kommer göras och se till hur de förhåller sig till 

den privata sektorn. Avslutningsvis presenteras även visselblåsarlagen som lagstiftats på 

grund av det behov av utökat skydd anställda inom privat sektor har. 

 

3.2 Bedömningskriterier  
Om en arbetstagare inom den privata sektorn har kritiserat sin arbetsgivare ska en 

bedömning göras utifrån arbetstagarens kritikrätt i förhållande mot lojalitetskravet. Som 

tidigare nämnts finns det ett starkt krav på lojalitet som kräver att arbetstagaren sätter 

arbetsgivarens intresse framför sina egna. En helhetsbedömning görs utifrån varje 

enskild situation och en bedömning utförs utifrån arbetstagarens syfte med kritiken samt 

arbetsgivarens agerande efter det.
26

 Vidare kommer de fyra kriterierna presenteras och 

med hjälp av praxis se hur de fungerar i praktiken.  

     I det första kriteriet poängteras det att den anställda först ska ha framfört kritiken 

internt till sin arbetsgivare. En organisations interna kritikvägar ska alltid i första hand 

följas. Om arbetsgivaren inte lyssnar eller vidtar några åtgärder kan arbetstagaren gå 

vidare till myndigheter eller media. Vikten av att arbetstagaren i första hand använder 

de interna kanalerna har Arbetsdomstolen poängterat i praxis.
27

 En arbetsgivare ska 

alltid i första hand få möjligheten att själv lösa missförhållandet. Arbetstagaren är den 

som har störst möjlighet att upptäcka missförhållande och det är därför viktigt att det 

finns en fungerande intern kommunikation så att detta kan lyftas fram.  För det andra 

görs en bedömning utifrån syftet med kritiken, om det har varit för att skada 

arbetsgivaren. Kritiken som framförs ska vara saklig och inte framföras med avsikt att 

                                                 
26

 Franson, Yttrandefrihet och whistleblowing Om gränserna för anställdas kritikrätt s. 84.  
27

 Se bland annat AD 1994 nr 79 och AD 1997 nr 57. 
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skada arbetsgivaren. Ett exempel kan vara om en anställd framför kritik om 

missförhållanden på en arbetsplats. Syftet har då varit att förbättra förhållandet på 

arbetsplatsen och inte att skada arbetsgivaren. Detta framgår i AD 2006 nr 103 där en 

anställd blev avskedad efter att ha skickat ut två mejl med kritik mot personer i 

föreningen efter att han upptäckt förskingring. Mejlen hade skickats ut till ett stort antal 

personer. Arbetsdomstolen fann i detta mål att syftet bakom kritiken var ett angrepp på 

enskilda personer och att skada föreningens goda rykte det vill säga att inte förbättra 

förhållandet för de anställda och att kritiken inte hade framförts sakligt. 

Arbetsdomstolen fann därför att avskedandet hade laga grund.
28

 För det tredje tas det i 

beaktande om arbetstagaren har haft en förtroendeanställning, har den anställde en 

anställning i högre befattning ställs högre krav på lojalitet. Detta krav kan även omfatta 

fackliga företrädare. Detta högre krav går att se på flera ställen i praxis, till exempel i 

AD 1982 nr 110 där en anställd i företagets ledningsgrupp hade framfört kritik mot 

företagsledningens kompetens och företagets framtid. Med tanke på den anställdes höga 

förtroendeställning ställdes högre krav på hans lojalitet och Arbetsdomstolen fann att 

det fanns saklig grund för uppsägning då det inte fanns förtroende kvar för att ha kvar 

honom i samma anställning och det fanns ingen möjlighet till omplacering.
29

 

Arbetsdomstolen har dock uttalat att även anställda i förtroendeställning har 

yttrandefrihet, speciellt kan man se detta i frågor som inte har ett tydligt samband med 

anställningen. Detta går att utläsa i AD 2012 nr 25 där en rektor hade bilder på sin 

Facebookprofil som hans arbetsgivare inte ansåg lämpligt för en anställd med hans 

ställning. Arbetsdomstolen klargjorde här att även en person med företroendeställning 

har rätt till yttrandefrihet. Särskilt viktigt är det som i detta fall när det inte rörde hans 

anställning utan hans privata Facebookprofil.
30

 Om en person inte har en 

förtroendeställning blir frågan om lojalitet inte lika strikt, detta har Arbetsdomstolen 

uttalat sig om i AD 1982 nr 9 där en anställd säljare blev avskedad efter att ha uttalat 

kritik om företaget. Arbetsdomstolen klargjorde att eftersom den anställde inte hade en 

förtroendeställning fanns det inte saklig grund för uppsägning eller avsked.
31

 Det fjärde 

bedömningskriteriet är den anställdes agerande efter tillsägelse från arbetsgivaren. Detta 

framgår i Väröbruk-målet, som kommer presenteras mer senare, där den anställde följde 

den tillsägelse han fått av sin arbetsgivare. Detta blev avgörande för Arbetsdomstolen i 

                                                 
28

 AD 2006 nr 103. 
29

 AD 1982 nr 110. 
30

 AD 2012 nr 25. 
31
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detta mål när arbetsgivaren senare sa upp arbetstagaren på grund av att han framfört 

kritik.
32

 

     I Väröbruk-målet hade en av de anställda riktat kritik mot arbetsgivaren om hur de 

skulle hantera en kärnkraftolycka från ett närliggande företag. Kritiken hade framförts 

genom olika kanaler under olika tillfällen under några års tid och arbetsgivaren hade på 

grund av kritiken sagt upp den anställde.  Av Arbetsdomstolen framgick det att den 

anställde vid flertalet gånger hade påpekat bristerna till arbetsgivaren men att inget hade 

åtgärdats. Arbetsdomstolen poängterade vikten av att den anställde i första hand 

framförde kritiken till sin arbetsgivare. De fann att arbetstagaren inte hade överskridit 

sin kritikrätt då han inte hade gått ut med informationen för att skada arbetsgivaren. 

Arbetstagaren deltog i den debatt som varit och Arbetsdomstolen poängterade att 

arbetsgivaren själv hade kunnat ge svar i debatten om de inte samtyckte i det 

arbetstagaren sa. Arbetstagaren kunde klandras för artiklar där han hade offentliggjort 

känslig information om företaget. Domstolen fann dock att detta skett flera år tidigare 

och att arbetstagaren hade fått en tillsägelse och efter detta inte publicerat information 

av detta slag. Domstolen fann att det inte fanns saklig grund för uppsägningen och att 

den därför skulle anses ogiltig.
33

  

     I detta mål går det att utläsa att domstolen tagit i beaktande om syftet var att skada 

arbetsgivaren, att arbetstagaren i första hand vänt sig med kritiken internt samt att 

arbetstagaren hade följt den tillsägelse han fått av arbetsgivaren. Utifrån detta har 

bedömningen gjorts att han inte överskred sin kritikrätt. Domstolen klargjorde även i 

målet att frågan om en arbetstagare överskridit sin kritikrätt får avgöras från fall till 

fall.
34

  

     Domstolen tar även i målet upp frågan om syftet bakom att offentliggöra kritik. De 

tar upp domen AD 1986 nr 95, i detta mål hade en anmälan om missförhållande lämnats 

till myndighet. Här klargjordes att ju allvarligare missförhållanden som anmälas desto 

större frihet har arbetstagaren att anmäla. Vid bedömning måste det även beaktas vilka 

grunder arbetstagaren har vid sin anmälan, även en anmälan utan sanning bakom kan 

leda till stor skada för arbetsgivaren. I AD 1986 nr 95 hade två receptionister blivit 

uppsagda på grund av samarbetssvårigheter efter att de anmält arbetsgivaren till 

myndighet. Arbetstagarna hade i detta fall inte vänt sig till arbetsgivaren med kritiken i 

första hand. Domstolen fann i detta mål att arbetstagaren hade visat på så pass allvarlig 

                                                 
32

 Franson, Yttrandefrihet och whistleblowing Om gränserna för anställdas kritikrätt s. 86-87.  
33

 AD 1994 nr 79. 
34
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illojalitet och misstro mot arbetsgivaren att uppsägningen ansågs berättigad.
35

 Även 

med detta mål går det att utläsa vikten av att i först hand ta upp kritiken med 

arbetsgivaren. 

     I AD 1997 nr 57 anmälde tre ambulansförare sin arbetsgivare till myndighet samt 

gick ut med kritik till media. Även här tog Arbetsdomstolen upp vikten av syftet med 

anmälan, de poängterade att ju allvarligare missförhållande det gäller desto större frihet 

har arbetstagaren att anmäla. Dock lyfte domstolen fram att även stora missförhållanden 

i första hand ska anmälas internt. Arbetsgivaren tog skada av den kritik som framförts i 

media, Arbetsdomstolen framhävde dock att arbetstagarna inte kunde göras ansvariga 

för allt som sagts och skrivits i media.
36

  

 

3.3 Europakonventionen 
I Europakonventionen framgår de mänskliga rättigheterna, en av dessa som framgår i 

artikel 10 är yttrandefriheten. Denna yttrandefrihet innefattar även åsiktsfrihet och 

innebär att alla har rätt att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan inblandning av 

offentliga myndigheter. I andra delen av artikeln framgår det att denna frihet kan 

underkastas villkor eller inskränkningar. För att en inskränkning av yttrandefriheten ska 

vara godtagbar ska den uppfylla något av de syften som framgår i artikeln. Dessa syften 

är bland annat förebyggande av oordning och brott, statens säkerhet eller skyddandet av 

sedligheten eller av annans goda namn och rykte. Den lojalitetsplikt som finns i Sverige 

är en godtagbar inskränkning till artikel 10 då den skyddar arbetsgivarens goda namn 

och rykte. För att en inskränkning ska vara godtagbar ska den upprätthålla en nivå som 

klarar en proportionalitetsbedömning, vilket innebär att den inskränkning som görs inte 

ska påverka mer än nödvändigt.
37

 

     I Europadomstolen har kritikrätten prövats ett antal gånger. I målet Fuentes Bobo v. 

Spain hade en TV-producent blivit avskedad efter att han uttalat sig kritiskt mot sin 

arbetsgivare i tidningar och radio. Den spanska domstolen ansåg att det fanns saklig 

grund för uppsägningen. Fuentes Bobo var anställd hos en privat arbetsgivare, trots 

detta ansåg Europadomstolen att den spanska staten hade brutit mot 

europakonventionen. Domstolen poängterade att i vissa fall behöver medlemstaterna 
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skydda yttrandefriheten. Domstolen ansåg att avskedandet var oproportionerligt i 

förhållande till arbetstagarens agerande.
38

 

     Även i Heinisch v. Germany framförde Europadomstolen att även privatanställda ska 

ha yttranderätt, de poängterade även att medlemstaterna ska skydda de anställda mot 

sanktioner och repressalier. I detta mål gällde det en sjuksköterska som var privat 

anställd på ett vårdhem och gick ut med missförhållanden på vårdhemmet. I detta mål 

fanns ett starkt allmänintresse som motiverade sjuksköterskans kritik. Sjuksköterskan 

hade även ett flertal gånger tagit upp bristerna med sin arbetsgivare. Europadomstolen 

upprepade den ståndpunkt de tagit i Fuentes Bobo v. Spain att yttrandefriheten även ska 

gälla på arbetsplatser som är privata och att staten är skyldig att skydda yttrandefriheten 

även mellan enskilda. Det blir då en fråga om lojalitetsplikten och en avvägning mellan 

partnernas intressen. Yttrandefriheten är mer uttalad för offentliganställda men har även 

en betydelse för privatanställda.
39

 

     I AD 1997 nr 57, angående de ambulansförare som gick till myndighet och media 

med kritik, lyfte ena parten upp att artikel 10 i Europakonventionen borde medföra att 

ambulansförarna skulle fått skydd av yttrandefriheten då det inte fanns någon lag som 

begränsar den. Arbetsdomstolen förtydligade då att denna yttrandefrihet gäller 

offentliga sektorn och det allmännas kränkande av yttrandefriheten. Arbetsdomstolen 

ansåg därav att ingen betydelse skulle läggas vid artikel 10 då målet gällde ett privat 

företag.
40

 

     Sammanfattningsvis går det att se att yttrandefriheten även kan vara tillämpligt för 

privatanställda men inte är lika stark som för offentligt anställda. Vid bedömning för 

privatanställda görs en avvägning om huruvida yttrandefriheten kan kränkas i 

förhållande mot den privata arbetsgivarens intresse att skydda sitt rykte och 

affärsintresse mot arbetstagarens behov att yttra sig om missförhållande.
41

 

 

3.4 Visselblåsarlagen 

2013 kom ett direktiv angående att stärka skyddet för så kallade ”whistleblowers”, det 

vill säga arbetstagare som slår larm om missförhållande. Med visselblåsare menas en 

person som rapporterar information om skada eller fara som är relaterat till 

arbetsplatsen, detta oavsett om det är en offentlig eller privaträttslig arbetsplats. I svensk 
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rätt fanns det vid denna tid ingen enhetlig skyddsreglering för dessa utan endast enstaka 

bestämmelser. I artikel nio i Europarådets civilrättsliga konvention om korruption 

klargörs att en arbetstagare som har misstankar om korruption och som i god tro 

anmäler detta till ansvarig person eller myndighet ska ha ett lämpligt skydd mot 

påföljder. I direktivet beskrivs att det är svårt att reglera frågan på samma sätt inom den 

offentliga och privata sektorn. Där poängteras även vikten av ett starkare skydd för 

visselblåsare i Sverige och att stärka möjligheten för den enskilde att slå larm om 

missförhållanden.
42

 

     Visselblåsarlagen trädde i kraft 1 januari 2017 i Sverige för att stärka skyddet för den 

enskilde som slår larm om missförhållanden. I propositionen framhävs vikten av ett 

skydd för visselblåsare samt att de fyller en viktig funktion i samhället. Arbetstagare är 

oftast de som har möjlighet att upptäcka missförhållanden och att det i flera fall har varit 

viktiga avslöjanden som kommit fram genom visselblåsare. Inom offentlig sektor finns 

det ett allmänintresse att visselblåsare har ett starkare skydd. I propositionen 

understryks att även inom privata sektorn har det en viktig funktion då det kan hjälpa till 

med en sundare konkurrens mellan företag, små företag beroende av en väl fungerande 

konkurrens. Öppenhet i verksamheterna viktigt för att allmänheten ska uppfatta dem 

som ärliga. Arbetstagare som slår larm om missförhållande utgör där med en viktig 

samhällsfunktion och behöver därför ett starkt skydd.
43

 Innan visselblåsarlagen fanns 

ingen klar lagstiftning för privat sektor utan endast kritikrätten och dess 

bedömningskriterier. Både visselblåsarlagen och kritikrätten arbetar för arbetstagarens 

möjlighet att framföra missförhållanden på arbetsplatsen. Båda har vissa begränsningar 

men syftet bakom dem är detsamma. 

     Lagstiftaren har i propositionen lyft fram särskilda situationer där den nya lagen 

behövs. Vissa av remissinstanserna ansåg att ytterligare lagstiftning inte var nödvändig 

utan att det fanns tillräckligt lagreglerat skydd. För tillsvidareanställda är skyddet mot 

att skiljas från sin anställning starkt, dock är skyddet mot mindre åtgärder svagare. Med 

mindre åtgärden menas till exempel omplacering, utebliven löneökning eller 

trakasserier. Det finns visst skydd mot mindre åtgärder, men i fall där de beror på att 

arbetstagaren har slagit larm om missförhållande finns inget starkt skydd. Lagstiftaren 

poängterar i propositionen vikten av visselblåsare och menar därför att det även är 

viktigt att skydda arbetstagaren mot dessa mindre åtgärder. Ytterligare en grupp 

arbetstagare där behovet är särskilt starkt är för tidsbegränsade anställningar. Ingen 
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rättslig prövning behövdes om en arbetsgivare avslutade en provanställning i förtid. 

Detta lämnar denna anställningsform i ett utsatt länge och begränsar arbetstagaren från 

att framföra kritik. Vidare behövdes även skyddet för de arbetstagare som är undantagna 

från anställningsskyddslagen, till exempel företagsledare eller arbetstagare som tillhör 

arbetsgivarens familj, förstärkas.
44

 

     I propositionen lyfter lagstiftaren fram skillnaden mellan offentlig sektor och privat 

sektor, den offentliga sektor har yttrandefriheten som ger ett skydd men inom privat 

sektor får man utgå från bedömningskriterierna. Att det inte finns en enhetlig 

lagstiftning är inte rättssäkert eller förutsebart. Syftet med den nya lagen är att ge skydd 

mot repressalier och inte bli en självständig rätt att slå larm. Skyddet gäller endast vid 

larm om allvarliga missförhållanden, vilket innebär brott med fängelse i straffskala eller 

därmed jämförliga missförhållanden. Arbetstagaren som slår larm ska konkret kunna 

visa bevis för missförhållandet, detta framgår i 1 § i visselblåsarlagen. Skyddet ska gälla 

både vid intern och extern kritik. En förutsättning för skyddet är att arbetstagaren i 

första hand har slagit larm internt och att arbetsgivaren inte har åtgärdat 

missförhållandet, arbetsgivaren ska även informera arbetstagaren om vilka åtgärder som 

vidtagits. Lagen skyddar inte arbetstagaren som genom att slå larm gör sig skyldig till 

brott.
45
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4. Sociala medier 

4.1 Inledning 

Sociala medier har blivit allt vanligare och användandet ökar för varje år. Under 2016 

var 77 procent av svenskarnas internetanvändande riktat mot sociala medier. Som 

sociala medier räknas bland annat Facebook, Linkedin, Twitter, E-post, blogg eller 

chatt. I snitt ägnas 4.7 timmar per person i veckan åt sociala medier, detta är en ökning 

med 50 procent på tre år.
46

 Sociala medier har blivit en del av vardagen och det kan 

därför vara svårt att inse de problem som det kan medföra. I detta kapitel kommer 

sociala medier beskrivas samt hur kritikrätten gäller på sociala medier. 

 

4.2 Svenskars vanor på sociala medier 
I och med sociala mediers utbredning och att även flera företag har börjat använda 

sociala medier är gränsen mellan när en arbetstagare får använda det eller inte oklar. Det 

kan därför vara bra om företagen skriver interna riktlinjer som arbetstagaren får ta del 

av.
47

  

     Användandet av sociala medier skiljer sig mellan åldersgrupper. Pensionärer i åldern 

66-75 år använder i snitt sociala medier 4.9 timmar i veckan. De som mest använder 

sociala medier är kvinnor i åldrarna 16-25 år, i genomsnitt 12 timmar i veckan. Allmänt 

går det att se att användandet är störst hos kvinnor och minskar med åren.
48

 Ett exempel 

där särskiljningen mellan fritid och arbetstid är otydlig är Linkedin. Detta sociala medie 

är skapad för arbetslivet och för att bilda ett nätverk, det är det tredje största sociala 

mediet i Sverige. Linkedin är vanligast hos män i åldern 36-45 år.
49

 Det kan här vara 

svårt att se gränsen mellan arbetslivet och ens fritid när sociala medier går samman på 

det sätt som Linkedin gör. 

  

4.3 Kritikrätten på sociala medier  
Huvudregeln är att en arbetstagare på fritiden är fri i sin livsföring, dock gör 

lojalitetskravet att det inte går att dra en absolut gräns mellan arbetstid och fritid. Även 

på sin fritid har en arbetstagare plikt att inte skada arbetsgivaren. När en arbetstagare på 

fritiden har uttryckt sina tankar eller åsikter som inte överrensstämmer med 

arbetsgivaren behöver domstolen även ta i beaktande arbetstagarens rättighet att få 
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uttrycka sin åsikt.
50

 I AD 2012 nr 25 har Arbetsdomstolen uttalat sig om arbetstagare 

och sociala medier. Målet kan användas för att se gränsdragningen mellan fritid och 

arbetstid. I målet hade en rektor för en skola på sin privata Facebook både bilder samt 

varit delaktig i grupper med anknytning till sex. Rektorn hade blivit uppsagd då det 

skapade en dålig bild av skolan. Arbetsdomstolen kom i målet fram till att det inte fanns 

något samband mellan rektorns profil på Facebook och hans anställning. Materialet 

berörde endast rektorn som privatperson och varje person har rätt att öppet få uttrycka 

sina åsikter. Arbetsdomstolen medgav skolans rätt i att rektorn skulle ta bort alla 

anknytningar till skolan han hade på sin Facebookprofil, men inga sådana krav hade 

ställts från skolan innan uppsägning. Uppsägningen ansågs inte ha haft saklig grund.
51

 

     Med detta mål kan man utläsa vikten av att även arbetstagaren särskiljer sin fritid 

från sin anställning. Genom målet går det att se att en arbetstagare har rätt till sina 

åsikter men att det inte får skada arbetsgivaren. I målet säger Arbetsdomstolen att 

rektorn får ha kvar materialet och sin anställning men måste särskilja de två från 

varandra.  

     I AD 2011 nr 74 hade en polis bloggat om sitt arbete som den fiktiva karaktären 

Farbror blå. Arbetstagaren blev avskedad då arbetsgivaren ansåg att han skadat hela 

polisväsendet och att det inte gick att omplacera honom på grund av 

samarbetssvårigheter då kollegor och chef var upprörda över blogginläggen. 

Arbetsdomstolen framförde att arbetstagaren hade skrivit denna blogg på sin fritid och 

att en arbetstagare hade rätt till fritidssyssla. Arbetsdomstolen dömde att arbetstagaren 

hade använt sin lagstadgade yttrandefrihet, och de följder med förtroendeförlust och 

känslor av kränkning och upprördhet inte var grund för att avsluta anställningen utan att 

arbetsgivaren får tåla det. Detta resonemang är utifrån att målen gällde en offentlig 

arbetsplats. Arbetsdomstolen har fört resonemanget kring de upprörda känslor som 

framkom hos allmänheten och statsanställda.
52

  Hur en situation likt denna skulle te sig 

på privata sektorn är därför inte helt klart. Målet kan dock ses som vägledande kring 

särskiljningen mellan arbetstid och fritid samt diskussionen om förtroendeställning. 

Arbetstagaren hade i detta mål ingen förtroendeställning och ansågs därför ha en större 

frihet i sitt skrivande. 

     Även i detta mål går det att utläsa en gränsdragning mellan arbetstid och fritid. 

Arbetsdomstolen diskuterar även om det fanns grund för uppsägning på grund av 
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samarbetssvårigheter eftersom flera anställda hade blivit upprörda över det som skrivits 

på bloggen. Stor del till varför Arbetsdomstolen inte fann att det skulle förekomma 

samarbetsproblem mellan arbetstagaren och kollegorna och chef var för att det inte hade 

kunnat styrkas.
53

 Detta visar på att en arbetstagare kan få konsekvenser över sitt 

agerande på fritiden på sociala medier om det skapar för stora samarbetssvårigheter att 

en omplacering inte skulle hjälpa.  

     Under 2017 har även en man blivit uppsagd från Skaraborgs regemente efter att han 

på Facebook uttryckt sig olämpligt, han hade bland annat utryckt sina åsikter som 

ansetts varit hotfulla. Arbetstagaren hade gjort detta tidigare varvid hans chef vid två 

tillfällen hade talat med honom. När detta hände igen ansåg arbetsgivaren att mannen 

inte kunde vara kvar vid sitt arbete som var säkerhetsklassat, eftersom det på 

arbetsplatsen inte fanns yrken utan säkerhetsklass fanns det ingen möjlighet till 

omplacering och mannen blev uppsagd. Här hade arbetsgivaren klargjort att mannens 

beteende stred mot deras värdegrunder vid två tillfällen tidigare samt gjort en prövning 

om omplacering.
54

 Detta tillfälle har inte varit uppe för en rättslig prövning. Här går det 

att se hur arbetsgivaren har följt sin lojalitetsplikt och i första hand gett varning och när 

beteendet fortsatt har de gjort en bedömning om omplacering och efter det sagt upp 

arbetstagaren. Detta tillfälle berör offentlig sektor och arbetsgivaren skyddas därav av 

yttrandefriheten. Tillfällen kan dock användas för att påvisa problematiken när 

arbetstagare uttrycker sig om sin arbetsplats på sociala medier. 

     2011 blev tre män inhyrda till Volvo avskedade efter att en av männen hade skrivit 

på Facebook ”en dag kvar på detta dårhus”, alla tre män fick gå samma dag trots att 

endast en av dem hade skrivit kommentaren. Eftersom männen inte var anställda av 

Volvo utan endast var inhyrda hade de rätt att avsluta projektanställningen omgående 

och det blev aldrig en rättslig prövning om det som skrivits på Facebook.
55

  

     Ytterligare ett tillfälle där det inte blivit en rättslig prövning är då en arbetstagare 

hade delat en bild på Facebook, arbetstagaren hade alltså inte själv tagit bilden utan 

enbart delat den. Mannen arbetade i en hamn som timarbetare sedan elva år tillbaka. 

Bilden föreställde en lång kö med lastbilar inne i arbetsområdet, detta var efter en 

artikel som P4 hade rapporterat om. Arbetsgivaren ansåg att bilden fick dem att framstå 

i dålig dager och att det bröt mot bolagets policy. Arbetstagaren blev uppsagd med 

omedelbar verkan och fick gå samma dag som arbetsgivaren upptäckte att han delat 
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bilden. Arbetsgivaren hänvisade till de etiska regler som de hade och som varje 

arbetstagare skulle ha fått tillgång till när de började sin anställning.
56

 I detta fall hade 

arbetstagaren själv inte framfört kritiken utan endast delat en bild som var publicerad 

sedan tidigare. Eftersom mannen var timanställd kunde arbetsgivaren även avsluta 

anställningen omgående. 

     Dessa två senaste tillfällena berör visstidsanställda. Som propositionen till 

visselblåsarlagen poängterar är skyddet svagt för denna arbetstagargrupp. I och med 

visselblåsarlagen har de fått ett starkare skydd när de framför kritik om missförhållande, 

dock gäller detta endast om missförhållanden med fängelse i straffskalan.
 57

 Kritik som i 

dessa två fall står de fortfarande oskyddade. För projektanstälning och timanställning 

som i dessa två fall finns även risken att bli uppsagd samma dag. Under första halvan av 

2017 var 824 000 personer visstidsanställda.
58

 Flest visstidsanställda är kvinnor i åldern 

16-24 år, detta lämnar en stor del av arbetsmarknaden utan ett skydd.
 59
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5. Analys 

5.1 Inledning 

Sociala medier har blivit en stor del av vardagen och kan påverka ens arbetsliv. Utifrån 

det material som nu presenterats kommer en analys göras kring kritikrätten och sociala 

medier. Analysen fokuserar på hur kritikrätten begränsar arbetstagaren samt hur 

kritikrätten och lojalitetsplikten fungerar tillsammans. Avslutningsvis kommer slutsatser 

att presenteras. 

  

5.2 Problematiken med sociala medier 

Det framgår i artiklar i olika dagstidningar att det finns en problematik med att 

arbetstagare framför sina åsikter på sociala medier. Det är viktigt att framhålla att dessa 

artiklar inte går under visselblåsarlagen vilket beror på att arbetstagarna inte framförde 

kritik berörande missförhållande med fängelse i straffskalan. Till skillnad mot den 

offentliga sektorn finns det i privata sektorn ingen klar lagstiftning som visar 

arbetstagaren hur de ska agera. Det finns därför fortfarande ingen klar reglering för den 

privata sektorn om de framför kritik om missförhållanden utan fängelse i straffskalan. 

De bedömningskriterier som har vuxit fram genom praxis ger en bra vägledning för hur 

kritikrätten ska användas. Det finns dock viss problematik att dessa inte är tydliga och 

klara för arbetstagaren. Jag anser att bedömningskriterierna är en bra vägledning och att 

det även finns ett skydd för en privatanställd men det jag ser som ett problem är den 

okunskap som finns hos arbetstagare. Få tänker igenom vad de utrycker på sociala 

medier och har ingen kunskap om vilka konsekvenser det kan få. I och med sociala 

mediers utbredning kan arbetstagaren lättare bryta mot kravet på lojalitet. Kritikrätten 

har varit detsamma sedan den först introducerades i praxis, men har genom sociala 

medier blivit en större del av gemene mans liv. 

     Som vi kan se både hos mannen som delade en bild på Facebook
60

 och i AD 2010 nr 

50 hänvisar arbetsgivaren ofta till sina egna etiska regler. Detta skulle kunna tyda på att 

även arbetstagaren har dålig koll på vilka principer som finns. Det skulle kunna vara en 

fördel att informera arbetstagaren om lojalitetskravet och hur de ska förhålla sig till 

sociala medier samt att detta gäller även om det inte finns etiska regler på arbetsplatsen. 

Jag anser att som samhället har utvecklats, där sociala medier är en stor del av våra liv, 

behöver arbetsgivaren bli tydligare mot arbetstagaren hur de ska förhålla sig till sociala 

medier. Med detta menar jag inte att varje företag behöver skriva egna föreskrifter utan 
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det räcker med att informera om det lojalitetskrav som finns. Arbetstagaren har ett 

egenansvar att själv veta vad som gäller för dem, men ett förtydligande på arbetsplatsen 

skulle underlätta både för arbetstagaren och arbetsgivaren. 

 

5.3 Hur kritikrätten begränsar 
De bedömningskriterier som finns i kritikrätten ställer relativt höga krav på 

arbetstagaren. Kritiken ska i första hand föras fram internt, syftet med kritiken ska inte 

vara att skada arbetsgivaren samt att de ska följa den varning som arbetsgivaren gett 

dem.
61

 Samtidigt ställs även ett krav på arbetsgivaren genom deras krav på lojalitet. 

Innan uppsägning bör arbetsgivaren ha gett en varning samt gjort en bedömning om 

omplacering.
62

  

     De mål gällande kritikrätten berör arbetstagare som har framfört kritik riktad mot 

missförhållande på arbetsplatsen. Hur kritikrätten förehåller sig om arbetstagaren endast 

framfört en åsikt likt mannen som arbetade på Volvo och skrev på Facebook ”en dag 

kvar på detta dårhus”
63

 eller mannen som delat en bild Facebook
64

 har Arbetsdomstolen 

inte prövat. Här har inte syftet varit att framföra kritik om missförhållande på 

arbetsplatsen, däremed kan arbetstagaren inte lyfta fram kritiken via de interna 

kanalerna i fösta hand. Det andra bedömningskriteriet är syftet med kritiken, syftet ska 

inte vara att skada arbetsgivaren. Vad dessa två män hade för syfte med sina Facebook 

uppdateringar går endast att spekulera i, dock verkar det inte ha varit att skada sin 

arbetsgivare. Dock kan agerande i affekt komma att skada arbetstagaren även om syftet 

inte har varit detta. Vid dessa två tillfällen kan arbetsgivarna ha fått negativa 

konsekvenser även om det inte var arbetstagarnars syfte. Det tredje bedömningskriteriet 

är om arbetstagaren har en förtroendeställning, vilket inte verkar vara fallet i dessa två 

tillfällen. Fjärde bedömningskriteriet är arbetstagarens beteende efter tillsägelse. I dessa 

två fall har arbetstagarna inte fått någon tillsägelse utan blivit uppsagda med omgående 

verkan. Min bedömning är att dessa två tillfällen inte går under männens kritikrätt. Hade 

dessa två män haft tillsvidareanställningar anser jag att det inte hade funnits grund för 

uppsägning. Dock kan deras agerande anses som brott mot lojalitetsplikten, jag anser att 

brottet ej är så pass grovt att det borde leda till uppsägning, däremot en tillsägelse. 

Arbetsgivaren borde ha gett dem en tillsägelse att de inte uppskattade deras 
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Facebookuppdateringar och arbetstagarna borde ha fått en chans att agera efter detta. 

Att arbetstagarna kunde bli uppsagda så pass snabbt beror på att deras 

anställningsformer. Det går att se skillnaden mellan visstidsanställda och 

tillsvidareanställda i mannen som arbetade på Skaraborgs regemente.
65

 Där hade 

arbetstagaren fått varningar för sina Facebookuppdateringar, när han trots detta fortsatte 

gjorde arbetsgivaren en bedömning om omplacering innan uppsägning. Om en 

arbetsgivare har förklarat att de Facebook uppdateringarna som arbetstagaren har gjort 

skadar företaget och arbetstagaren fortsätter, går detta att tolka som att syftet är att 

skada arbetsgivaren. Min bedömning är därför att en enstaka åsikt på sociala medier inte 

ska vara grund för uppsägning, men att ett fortsatt beteende kan vara det.  

     Visstidsanställda har en utsatt roll vad gäller deras agerande på sociala medier. Som 

vi sett kan vissa anställningar bli uppsagda med omgående verkan utan att arbetsgivaren 

behöver uppge skäl. Propositionen för visselblåsarlagen poängterar att visstidsanställd 

saknar ett starkt skydd. Med den nya lagen får de ett starkare skydd, men endast när de 

framför kritik om missförhållande som har fängelse i straffskalan.
66

 Fortfarande står 

visstidsanställda oskyddade för att framföra kritik eller att framföra sin åsikt på sociala 

medier och vi kan se att detta är ett problem genom de två tillfällen som presenterats 

tidigare. Dessa två tillfällen visar på det samhälleliga problem som finns med 

arbetstagare som uttalar sig om sin arbetgivare på sociala medier, propositionen 

poängterar även det rättsliga problem som finns för visstidsanställda. Visstidsanställda 

utgör en stor del av arbetsmarknaden och det är många arbetstagare som har denna 

osäkra tillvaro. Som vi kan se används sociala medier mycket och gränsen mellan fritid 

och arbetsliv börjar bli otydligare.
67

 Detta skulle kunna leda till att problemet med 

visstidsanställda som blir uppsagda på grund av sociala medier kommer att öka. 

  

5.4 Lojalitetskravet kontra kritikrätten 
Kravet på lojalitet är starkt inom arbetsrätten och ställer höga krav på arbetstagaren att 

sätta arbetsgivarens intresse framför sina egna. Detta i sig innebär en begränsning för 

arbetstagaren att få uttrycka kritik om arbetsgivaren. Kritikrätten medför dock en viss 

möjlighet för att framföra kritik. I kritikrätten går det att se att kravet på lojalitet 

fortfarande finns genom att syftet med kritiken inte får vara att skada arbetsgivaren. 

Detta visar att även inom kritikrätten finns kravet på lojalitet och att syftet med 

                                                 
65

 Svensson, Soldat får sparken från P4. 
66

 Prop. 2015/16:128, s. 18-76. 
67

 Davidsson, Svenskarna och sociala medier 2016, s. 5 och 8. 



  
 

- 24 - 

 

kritikrätten är lyfta fram missförhållanden. Att rent klaga på sin arbetsgivare utan att 

lyfta fram missförhållande går därför inte under kritikrätten och kan fortfarande anses 

som lojalitetsbrott.  

     I de mål som presenterats rörande kritikrätten blir det ofta en fråga om 

lojalitetskravet kontra arbetstagarens rätt att få uttrycka sig. Som poängteras i 

propositionen för visselblåsarlagen är det viktigt att arbetstagaren har möjlighet att lyfta 

fram missförhållanden eftersom det är den personen som har lättast att upptäcka detta. 

Det är därför viktigt med en fungerande kritikrätt och det blir även en fråga om 

arbetsgivarens lojalitetsplikt och arbetstagarens önskan att få behålla anställningen. 

Arbetsdomstolen lyfter ofta fram om arbetsgivaren har haft grund för uppsägningen.
68

 

Detta visar på det höga krav på lojalitet som finns för även arbetsgivaren. 

     Genom praxis
69

 angående lojalitetskravet och kritikrätten går det att tolka att dessa 

samarbetar mer än är varandras motpoler. Båda fokuserar på att arbetstagaren inte ska 

göra något som har för syfte att skada arbetsgivaren, till exempel att arbetstagaren ska ta 

upp kritiken med arbetsgivaren innan det offentliggörs. Detta framkommer i AD 1986 

nr 95 där kritiken inte hade lyfts fram internt, arbetstagarna ansågs då ha agerat illojat 

vilket ledde till uppsägning. I detta fall påvisas vikten av lojalitet även när arbetstagaren 

framför kritik och genom detta menar jag att lojalitetskravet och kritikrätten samarbetar. 

Inom kritikrätten finns det möjligheter för arbetstagaren att gå ut offentligt med kritik, 

men inom vissa begränsningar. Lika viktigt att kritik och missförhållande kan lyftas 

fram, lika viktigt är det att arbetsgivaren kan lita på sina anställda och att dessa inte 

kommer skada företaget.  

 

5.5 Genusskillnad på sociala medier 
Sociala medier används mest av kvinnor i åldrarna 16-25 år.

70
 I denna ålder börjar de 

flesta sitt första arbete, vilket i just denna grupp oftast innebär visstidsanställningar.
71

 

Vid sin första anställning saknar arbetstagaren erfarenheten av hur de ska förhålla sig 

till sin arbetsgivare. Detta kan medföra svårigheter att veta vad som förväntas av dem 

till exempel var gränsen mellan fritid och arbetstid går. Man skulle kunna se en 

problematik med att denna grupp blir mer oskyddade med visstidsanställningar. Vissa 

anställningsformen kan bli uppsadga omgående och vissa riskerar att inte få sin 
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anställning förlängd. Detta lämnar främst kvinnor som börjat sitt första jobb i en osäker 

situation.  

     Utifrån de mål som tagits upp i denna uppsats skulle man kunna utläsa att det ofta är 

män som har uttalat sig om sin arbetsgivare på sociala medier. Både de mål som varit 

uppe i Arbetsdomstolen är män överrepresenterade samt de tillfällen från dagstidningar 

som nämnts. Det framgår tydligt på Linkedin, som är sociala medier för arbetslivet, att 

det är män som är mest representerade. Detta skulle kunna visa på att det är män som 

använder sociala medier till arbetslivet medans kvinnor använder det mer till sitt 

privatliv. Det går att tolka som att mängen timmar en person lägger på sociala medier 

inte är det avgörande utan vad personen använder sociala medier till. Flera företag 

använder sociala medier som marknadsföring och informationskanal, en arbetstagare 

kan därav ha som arbetsuppgift att använda sociala medier. För dessa kan det bli extra 

svårt att veta var gränsen mellan arbetstid och fritid går. 

 

5.6 Slutsatser 
Den slutsats jag har kommit till är att kritikrätten begränsar arbetstagarens rätt att 

kritisera sin arbetsgivare på sociala medier till den grad att all kritik i första hand ska tas 

upp internt samt att inte ha för syfte att skada arbetsgivaren. Kritikrätten ger dock 

arbetstagaren möjligheten att gå ut offentligt med kritiken om arbetsgivaren inte har 

åtgärdat missförhållandena efter den interna kritiken. Kritikrätten kan därför anses både 

begränsa arbetstagaren samt ge den möjligheter.  

     När det gäller att arbetstagaren har framfört sin åsikt till arbetsgivaren utan att det 

berör missförhållande har jag kommit till slutsatsen att detta inte går under kritikrätten 

utan berör lojalitetskravet. För att det ska gå under kritikrätten ska syftet med kritiken 

vara att lyfta fram missförhållanden. Det blir därför istället en fråga om arbetstagarens 

intresse i att behålla jobbet och arbetsgivarens lojalitetskrav att finna andra lösningar 

innan uppsägning. 

 

5.7 Avslutande reflektioner  
Avslutningsvis anser jag att visstidsanställda är i en osäker situation och att det är extra 

viktigt för dem att tänka på hur de framför kritik och förhåller sig på sociala medier. 

Visstidsanställda skulle behöva ett starkare skydd, dock har jag svårt att se hur det 

skulle kunna tillgodoses. Visstidsanställda är den typ av anställning där arbetstagaren 

snabbt ska kuna förändra arbetstagarens arbetsuppgifter och anställning, jag tror att det 

skulle vara svårt att ge dem ett starkare skydd utan att helt ändra anställningstypen. 
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Kanske är den enda lösning för denna typ av anställning att få extra mycket information 

om vad anställningen innebär och hur de ska förhålla sig.  

     Under skrivandet av denna uppsats har jag kommit till insikten att arbetstagare samt 

arbetsgivare sällan har kunskapen om hur de ska förhålla sig till sociala medier. 

Kritikrätten har funnits i flera år, dock anser jag att den har blivit mer aktuell nu när 

sociala medier har blivit en stor del av personers vardag. Jag anser att i och med sociala 

medier har det blivit viktigare med kunskapen om kritikrätten och lojalitetskravet. Få 

vet vad kritikrätten innebär samt vilka konsekvenser de kan få när de skriver något om 

sin arbetsgivare på sociala medier. Jag ser detta som ett problem och en avsaknad av 

rättssäkerhet. Sociala medier har blivit en stor del av vardagen och detta kan leda till 

ökade problem med arbetstagare som uttrycker sig på sociala medier. 
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