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Sammanfattning 
Många i dagens samhälle använder sig av sociala medier och användningen fortsätter att öka. 

De åsikter som där uttrycks kan vara av både positiv och negativ art och kan även påverka 

den anställdes arbetsgivare på olika sätt. Yttrandefriheten är grundlagsskyddad i Sverige och 

gäller gentemot det allmänna och den gäller mot det allmänna även som arbetsgivare. Mot 

arbetstagarens yttrandefrihet och kritikrätt står den anställdes lojalitetsplikt gentemot arbets-

givaren. Frågan är vart gränsen mellan yttrandefriheten och lojalitetsplikten går för en 

offentligt anställd när det gäller yttranden på sociala medier och svaret på den frågan är att 

yttrandefriheten i de flesta fall står över lojalitetsplikten för offentligt anställda men att det 

kan finnas undantag.  
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Abstract 
The vast majority of the people today use social media in some form and the usage keeps 

growing. Opinions expressed on such arenas can be both positive and negative and even have 

effect on the writers employer. The freedom of speech is constitutional protected in Sweden 

and is applicable for the general and also for the general against the public as an employer. 

Against the freedom of speech and the right to criticize the public as an employer is the duty 

of loyalty for the employee against the employer. The question is where the line should be 

drawn between the freedom of speech and the duty of loyalty for a public employee regarding 

opinions expressed on social medias. The answer is that the freedom of speech stands over 

the duty of loyalty for public employees with some exceptions.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Många använder sig idag av och uttrycker sig på sociala medier och de åsikter som uttrycks 

kan snabbt kan få stor spridning till många människor. Dessa åsikter och uttryck kan vara av 

både positiv och negativ natur och vid exempelvis negativa komentarer om en arbetsgivare 

kan detta påverka arbetsgivaren negativt. Men även åsikter som inte handlar om arbets-

givaren kan skada arbetsgivaren. Exempel på detta är anställda som uttrycker sig rasistisk 

eller kvinnoförnedrande och på så vis skadar sin arbetsgivares anseende. Yttrandefriheten är 

grundlagsskyddad i Sverige och gäller gentemot det allmänna vilket betyder staten, 

kommuner och landsting.
1
 En anställd som är offentligt anställd och därmed har någon av 

ovannämnda som arbetsgivare har därför yttrandefrihet gentemot sin arbetsgivare men denna 

yttrandefrihet är inte absolut eller gränslös.
2
 Mot yttrandefriheten står lojalitetsprincipen. 

Genom att den anställde ingått ett anställningsavtal innebär det krav på lojalitet mot 

arbetsgivaren.
3
  

Det är viktigt att allmänheten har förtroende för myndigheterna och kritiska uttalanden på 

sociala medier från offentligt anställda kan skada förtroendet för en myndighet. Var gränsen 

går mellan yttrandefriheten och vikten av allmänhetens förtroende för en myndighet är inte 

helt klarlagt. Att allmänheten har förtroende för myndigheterna är viktigt för rättsväsendet 

men yttrandefriheten är grundlagsskyddad och viktig för demokratin. Uttalanden på sociala 

medier som kan skada förtroendet för en myndighet kan se ut på flera olika sätt. Olika 

grupper i samhället kan möjligen påverkas i olika grad av ett uttalande. Exempelvis kan ett 

rasistisk uttalande av en offentligt anställd i sociala medier skada förtroendet för myndigheten 

i större grad bland personer med utländsk bakgrund och ett homofobiskt uttalande personer 

med homosexuell läggning.  

Om en arbetsgivare anser att den anställde brutit mot lojalitetsplikten kan arbetsgivaren i 

vissa fall omplacera, säga upp eller avskeda den anställde. Yttrandefriheten ger den offentligt 

anställde rätt att uttrycka sig och rikta kritik mot det offentliga utan att drabbas av 

repressalier. Frågan är när en anställd genom sina yttranden kan anses ha skadat förtroendet 

                                                 
1
 Fransson. Yttrandefrihet och whistleblowing om gränserna för anställdas kritikrätt, s. 60. 

2
 Fransson. Yttrandefrihet och whistleblowing om gränserna för anställdas kritikrätt, s. 150. 

3
 Fransson. Yttrandefrihet och whistleblowing om gränserna för anställdas kritikrätt, s. 74. 
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för en myndighet och brutit sin lojalitetsplikt så att det påverkar rätten till yttrandefrihet för 

den anställde och repressalier är tillåtet.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är analysera och redogöra för när allmänhetens förtroende för en 

myndighet kan påverka rätten till yttrandefrihet för en offentligt anställd och vad en offentligt 

anställd får uttrycka på privata sociala medier. Ett bristande förtroende för myndigheterna 

innebär ett problem för rättsväsendet men yttrandefriheten är grundlagsskyddad och utgör en 

grund för demokratin. Att inskränka på yttrandefriheten skulle kunna gynna korruption och 

maktmissbruk men det finns även andra åsikter som uttrycks som inte är till för att motverka 

korruption eller maktmissbruk men som även de faller inom yttrandefriheten. Att bara 

förbjuda en del av yttrandefriheten utan att skada demokratin och det fria ordet är troligen 

inte möjligt. Eventuella konsekvenser för avvägningen mellan yttrandefriheten och 

allmänhetens förtroende för en myndighet kommer att tas upp och analyseras. Försök att 

belysa problematiken och konsekvenserna för olika grupper i samhället och olika grupper 

bland de anställda kommer göras. 

1.2.1 Frågeställning 

Var går gränsen mellan yttrandefriheten för en offentligt anställd i vad som uttrycks på 

privata social medier och vikten av allmänhetens förtroende för en myndighet? 

1.3 Avgränsning 

Uppsatsen kommer beröra yttranden av uppgifter som ligger under sekretess men bara för att 

belysa exempel och inte behandla detta ämne mer djupgående. Yttranden som missbrukar 

yttrandefriheten och utgör brott mot lagen exempelvis hets mot folkgrupp och förtal kommer 

nämnas men ej ges större utrymme i uppsatsen. Yttranden som kan utgöra brott mot lagen 

utgör en gräns för hur långt yttrandefriheten sträcker sig. Intressant för uppsatsen är yttranden 

som faller innanför ramen för det som ryms inom yttrandefriheten och när dessa krockar med 

lojalitetsprincipen och vikten av förtroende för myndigheterna. Fokus kommer ligga på 

yttranden som anses generellt accepterade i vårt samhälle men där det kan skada förtroendet 

för arbetsplatsen där den som yttrat sig arbetar. Jag kommer i uppsatsen endast att behandla 

yttranden som görs i privata sociala medier och inte då en anställd gör yttranden på 

exempelvis en myndighets Facebooksida. 
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1.4 Metod 

I uppsatsen kommer den juridiska problemställningen att angripas genom en traditionell 

juridisk metod med fokus på att tolka de olika rättstexter som förekommer.
4
 Vilken innebär 

att gällande rätt försöker tolkas med hjälp av lagar och andra författningar, förarbeten, 

rättspraxis och juridisk litteratur.
5
 De domar som tas upp i uppsatsen rör inte bara yttranden i 

sociala medier utan även yttranden som gjorts av offentligt anställda på andra sätt eller 

rättsfall som på annat sätt har samband med innehållet i uppsatsen. De fall jag funnit som rör 

offentligt anställda som yttrats sig på sociala medier är inte speciell många och därför tas 

även de andra domarna upp. Dessa tas med för att belysa komplexititeten och problematiken 

med yttranden av offentligt anställda som når offentligheten på olika sätt och hur domstolen 

kan bedöma ett fall utifrån exempelvis spridning och avsikt med yttrandet.  

De offentliganställda tjänstemännen står under Justitieombudsmannens (JO:s) tillsyn och 

Justitieombudsmannen uttalar sig ofta i hur olika författningar ska tolkas och även om ett 

förfarande inte är brottsligt kan det kritiseras för att tolka författningen på ett felaktigt sätt. 

Dessa uttalanden från Justitieombudsmannen har stor betydelse och följs noggrant av 

myndigheterna även om de inte utgör prejudikat i vanlig mening och Justitieombudsmannen 

gör ofta uttalanden om sådant som inte blir belyst i domstolspraxis.
6
 Inom offentlig sektor 

brukar inte hanteringen av ärenden rörande kritikrätten hamna på arbetsdomstolens bord då 

de offentligt anställdas kritikrätt är mycket långtgående genom grundlagarna. Det vanliga är 

istället att den offentligt anställde vänder sig till Justitieombudsmannen och därför kommer 

även beslut från Justitieombudsmannen att beröras i denna uppsatts.  

En studie från 2016 rörande användandet av sociala medier tas med i uppsatsen för att belysa 

hur användandet av sociala medier ser ut bland svenskarna angående vilka grupper i 

samhället som använder sociala medier och i vilken omfattning. Resultatet från studien tas 

bara med översiktligt eftersom det ej är fokus för uppsatsen men kan eventuellt belysa hur 

användandet av yttrandefriheten på sociala medier och konsekvenser därav kan påverka olika 

grupper i samhället. Studien tar ej upp hur olika användare använder sin yttrandefrihet på 

sociala medier utan de analyser som diskuteras om detta är endast mina egna tankegångar. 

  

                                                 
4
 Bernitz et al. Finna rätt : juristens källmaterial och arbetsmetoder, s. 252. 

5
 Bernitz et al. Finna rätt : juristens källmaterial och arbetsmetoder, s. 31-33. 

6
 Bernitz et al. Finna rätt : juristens källmaterial och arbetsmetoder, s. 141. 
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2 Europakonventionen artikel 10 
I artikel 10 Europakonventionen står att alla har rätt till yttrandefrihet. Rätten till yttrande-

frihet innefattar åsiktsfrihet och rätten att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan 

offentliga myndigheters inblandning. Där återfinns ingenting om hur spridningen görs och 

spridningen kan därför ske i många olika former som muntligt eller skriftligt och till en eller 

många personer samtidigt. Enligt Europadomstolens praxis omfattar friheten att sprida 

uppgifter även en offentligt anställd som anmäler missförhållanden i verksamheten till 

myndigheterna. Europadomstolen pekar där på allmänhetens intresse av att få kännedom om 

oegentligheter och missförhållanden.
7
 

Det finns inskränkningar i yttrandefriheten i artikel 10 stycke 2 Europakonventionen och där 

framhålls att yttrandefriheten även innebär ett ansvar och skyldigheter. Det får enligt 

Europakonventionen finnas nationella lagar som reglerar yttrandefriheten bland annat för att 

skydda landets och allmänhetens säkerhet, förbygga brott och oordning och till skydd för 

annans goda namn och rykte. Att förolämpa och förtala en annan person kan därmed falla 

utanför ramen för yttrandefrihet enligt Europakonventionen artikel 10.  

De inskränkningar av yttrandefriheten som godkänns i artikel 10 i Europakonventionen ska 

vara reglerade i lag och de ska anses nödvändiga för ett demokratiskt samhälle. När 

yttrandefriheten begränsas får det inte finnas något utrymme för godtycke.
8
 De 

inskränkningar som görs i yttrandefriheten får inte sträcka sig längre än vad som kan anses 

nödvändigt för ändamålet med inskränkningen.
9
  Att yttrandefriheten inte får begränsas på ett 

sätt som kan skada demokratin blir tydligt i en dom i Europadomstolen om en man vid namn 

Guja. Guja var anställd vid Moldaviens riksåklagarmyndighet och skickade kopior av brev 

som var belagda med sekretess till media som publicerade dessa. Bakgrunden till breven var 

att fyra poliser blivit anmälda för övergrepp i tjänsten och de skickade ett gemensamt brev till 

presidenten, premiärministern och parlamentets vice talman Misin. Misin i sin tur skrev till 

åklagarmyndigheten och något åtal väcktes aldrig. Guja avskedades för att ha lämnat ut 

breven till massmedia och de nationella domstolarna godtog detta. Europadomstolen gjorde 

dock en annan bedömning. Europadomstolen menade att allmänhetens intresse av att 

informationen offentliggjordes och avslöjade korruption var starkare än den enskildes 

                                                 
7
 Marchenko mot Ukraina 2009-02-19. 

8
 Herzfeld Olsson. Facklig föreningsfrihet som mänsklig rättighet, s. 295. 

9
 Fransson. Yttrandefrihet och whistleblowing om gränserna för anställdas kritikrätt, s. 45. 
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lojalitetsplikt och det ansågs inte finnas några alternativa sätt för Guja att påpeka korrup-

tionen internt. Det fanns ett allmänintresse för ett demokratiskt samhälle att få vetskap om 

korruptionen och Guja hade haft ett gott syfte med sitt handlande. Europadomstolens 

bedömning blev därför att yttrandefriheten kränkts på ett onödigt sätt för ett demokratiskt 

samhälle.
10

  

  

                                                 
10

 Guja mot Moldavien 2008-02-12. 
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3 Yttrandefrihet och kritikrätt 
Yttrandefriheten i Sverige är reglerad i tre svenska grundlagar, regeringsformen, tryckfrihets-

förordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. I 2 kap. 1 § första stycket regeringsformen 

(1974:152) återfinns yttrandefriheten och innebär att alla individer gentemot det allmänna det 

vill säga stat, kommun och landsting är tillförsäkrad frihet att i tal, skrift, bild eller på annat 

sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor. Alla former av yttranden 

är därmed skyddade av yttrandefriheten i denna stadga. Skyddet för yttrandefriheten gäller 

mot det allmänna i alla dess skepnader vilket även inkluderar det allmänna som arbets-

givare.
11

 Det innebär att offentligt anställda har rätt att diskutera och kritisera förhållandena 

på sin arbetsplats offentligt i betydande omfattning.
12

   

Tryckfrihetsförordningen reglerar yttrandefriheten i tryckt skrift och yttrandefrihets-

grundlagen reglerar rätten att uttrycka sig i grundlagsskyddade medier som radio och TV. 

Yttrandefriheten enligt dessa lagar begränsas därmed till yttranden inom vissa forum och kan 

ses som en del av den allmänna yttrandefriheten genom regeringsformen.  

Det är bestämmelserna i de tre ovan nämnda lagarna som utgör grunden för offentlig-

anställdas rätt att kritisera sin arbetsgivare externt vilket innebär att den anställda går utanför 

de interna kritikvägarna och uttrycker kritik mot sin arbetsgivare externt exempelvis via 

media.
13

 

3.1 Meddelarfrihet 

I 1 kap. 1§ tryckfrihetsförordningen (1949:105) och 1 kap. 2 § yttrandefrihetsgrundlagen 

(1991:1469) återfinns meddelarfriheten. Meddelarfriheten innebär att varje offentligt anställd 

har rätt att till massmedia eller annan som omfattas av tryckfrihetsförordningen eller 

yttrandefrihetsgrundlagen lämna uppgifter, handlingar och underrättelser utan att riskera 

repressalier. Syftet med att lämna uppgifterna eller göra ett yttrande måste vara att de ska 

publiceras för att meddelarfriheten ska gälla. Att det gjorts i syfte att publiceras kan vara svårt 

att bevisa men det borde räcka att den som lämnat uppgifterna eller gjort yttrandet påstår att 

hen gjort det i publiceringssyfte och det inte framstår som osannolikt.
14

 Repressalieförbudet 

                                                 
11

 AD 1991 nr 106 och AD 1995 nr 122. 
12

 Fahlbeck. Lagen om skydd för företagshemligheter, s. 112. 
13

 Fransson. Yttrandefrihet och whistleblowing om gränserna för anställdas kritikrätt, s. 61. 
14

 Fahlbeck. Lagen om skydd för företagshemligheter, s. 37. 
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stadgas i 1 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 4 § i yttrandefrihetsgrundlagen och 

innebär att alla negativa åtgärder från det offentliga som riktas mot den som nyttjat sin 

meddelarfrihet är förbjudna. Det innebär att det inte är tillåtet att avskeda, säga upp eller 

omplacera en anställd eller på annat sätt vidta negativa åtgärder för den anställda som använt 

sig av sin meddelarfrihet. Syftet med repressalieförbudet är att offentligt anställda inte får 

avskräckas att vända sig till medier för att den debatt som måste finnas i ett demokratiskt 

samhälle inte ska riskera att strypas.
15

 Som anknytning till detta kommer ett 

efterforskningsförbud för myndigheterna enligt 3 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen och 2 kap. 

4 § yttrandefrihetsgrundlagen. Förbudet innebär att en myndighet inte får efterforska i vem 

det är som lämnat uppgifter till massmedia eller liknande för publicering.  

Meddelarfriheten är rättsligt sett stark och den bryter till och med tystnadsplikten för 

offentligt anställda om syftet är publicering i medier, undantaget är uppgifter med absolut 

sekretess. Om uppgifterna publiceras och någon lider skada av det är det den ansvariga 

utgivaren som bär ansvaret och inte den offentligt anställda. Den offentligt anställda får på så 

vis immunitet med hjälp av meddelarfriheten.
16

 Att bryta mot tystnadsplikten i annat syfte än 

publicering i medier kan dock utgöra ett illojalt handlande och leda till uppsägning eller 

avskedande.
17

 

Justitieombudsmannen har klargjort att om det ej föreligger tystnadsplikt är den offentligt 

anställde fri att uttala sig både om den myndighet hen arbetar på och om en annan myndighet. 

Myndigheten får inte på något vis försöka motverka att den anställde använder sig av denna 

rättighet. Att på en offentlig arbetsplats ha riktlinjer för hur den anställde får uttala sig är 

därmed inte tillåtet. Detta gäller även om de uppgifter en anställd uttrycker är felaktiga. Det 

anses att den offentliga arbetsgivaren istället kan gå ut och bemöta uppgifterna offentligt och 

på så vis korrigera eventuella felaktigheter.
18

 Det framhålls även i en dom från 

arbetsdomstolen som handlar om en hälsoinspektör som riktade anmälningar mot 

kommunens miljöförvaltning till åklagarmyndighet och arbetsmiljöinspektion. Där framhålls 

att en myndighet inte får ingripa mot en anställd som yttrat sig kritiskt externt även om det 

handlar om felaktiga uppgifter.
19

 Justitieombudsmannen har även uttryckt att det inte bara är 

viktigt att arbetsgivaren inte inskränker på yttrandefriheten och meddelandefriheten utan att 

                                                 
15

 Fransson. Yttrandefrihet och whistleblowing om gränserna för anställdas kritikrätt, s. 71. 
16

 Fransson. Yttrandefrihet och whistleblowing om gränserna för anställdas kritikrätt, s. 66. 
17

 AD 2000 nr 14. 
18

 JO 2009-12-18 diarienr. 6769-2008. 
19

 AD 2003 nr 51. 
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det även är viktigt att den anställde inte uppfattar det som att arbetsgivaren försöker inskränka 

på dessa rättigheter.
20

  

3.2 Yttranden utanför tjänsten 

En offentlig arbetsgivare kan inte kräva av sina anställda att de ska bekänna en viss 

värdegrund eller att de inte ger uttryck för vissa värderingar utanför tjänsten. Förtroendet för 

en myndighet ska inte vidmakthålls genom att styra de anställdas åsikter utan genom att 

verksamheten utövas under lagarna och rättsligen kontrolleras. Den anställdes åsikter är 

dennes privata ensak så länge hen sköter sitt arbete på ett korrekt sätt.
21

 Detta blir särskilt 

tydligt i en dom från arbetsdomstolen gällande en polisman som på fritiden skriver grovt 

kränkande och rasistiska mail till företrädare för Malmö stad men där det enligt 

arbetsdomstolen ej förelegat saklig grund för uppsägning. Polisen hade inte på något sätt 

misskött sina arbetsuppgifter som polis eller i hans yrkesutövning visat att han behandlar 

människor olika på grund av etniskt tillhörighet. Det ansågs heller inte att polisen insett den 

spridning mailen skulle få genom att bli allmänna handlingar.
22

   

Ytterligare ett fall från arbetsdomstolen är om den så kallade ”Facebookrektorn” där de tar 

upp både betydelsen av den anställdas ställning och den eventuella skada som arbetsgivaren 

lidit till följd av arbetstagarens yttranden. Rektorn hade på sin privata Facebooksida där det 

framgick att han arbetade som rektor på skolan lagt upp bilder och varit med i grupper av 

sexuell karaktär. Skolan sade upp mannen som överklagade till arbetsdomstolen. 

Arbetsdomstolen ogiltigförklarade uppsägningen med hänvisning till att materielalet och 

gruppmedlemskapen utgjort en liten del av mannens Facebooksida. Rektorns höga ställning 

på skolan gjorde att lojalitetsplikten värderades högt men arbetsdomstolen ansåg att även 

anställda med hög förtroendeställning måste omfattas av yttrandefriheten. Agerandet på 

Facebooksidan var inte arbetsrelaterat och skolan kunde inte visa att de lidit någon skada på 

grund av innehållet på Facebooksidan innan uppsägningen och det i samband med 

uppsägningen spred sig till massmedia.
23
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3.3 Begränsande av yttrandefriheten 

Yttrandefriheten är inte absolut. Yttrandefriheten får exempelvis inte skada allmänhetens 

eller rikets säkerhet och kan enligt 2 kap. 20 § regeringsformen begränsas enligt lag. Enligt 2 

kap 23 § regeringsformen yttrycks att yttrandefriheten får begränsas med hänsyn till bland 

annat rikets säkerhet, allmän ordning, privatlivets helg och beivrande av brott. Det finns med 

andra ord begränsningar för yttrandefriheten för offentligt anställda men den sträcker sig 

väldigt långt. 
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4 Lojalitetsprincipen och saklig 

grund för uppsägning 
I lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) regleras när, hur och på vilka villkor en 

anställning får avslutas. En anställning kan avslutas av arbetsgivaren antingen på grund av 

arbetsbrist eller personliga skäl. För att en arbetsgivare ska få avsluta en anställning på grund 

av någon av ovanstående två grunder krävs enligt 7 § lagen om anställningsskydd att 

uppsägningen är sakligt grundad. Vad som utgör saklig grund har diskuterats och det har 

bland annat i förarbetet till nu gällande lagen om anställningsskydd diskuterats om det finns 

möjlighet att i lagen redogöra i detalj för vad som utgör saklig grund. Men på grund av att 

alla uppsägningssituationer och förhållandena på de olika arbetsplatserna är allt för olika har 

det ansetts i stort sett omöjligt att i detalj redogöra för vad som utgör saklig grund.
24

 Det 

ansågs heller inte möjligt eller lämpligt att precisera detta eftersom möjligheten att ta hänsyn 

till omständigheterna i varje enskilt fall försvinner.
25

 Att det inte finns någon definition på 

”saklig grund” i lagen innebär att rättspraxis utgör vägledande rättskälla vad som är saklig 

grund för omplacering, uppsägning och avsked på grund av personliga skäl exempelvis 

illojalitet mot arbetsgivaren.
26

 

4.1 Omplacering 

 I förarbetena till lagen om anställningsskydd står att uppsägning bör vara sista åtgärd som 

blir aktuell när alla andra möjligheter att lösa problemet är uttömda.
27

 Detta framgår även i 7 

§ 2 stycket lagen om anställningsskydd där det står att en uppsägning inte är sakligt grundad 

om det skäligen kan krävas att en arbetsgivare bereder annat arbete för arbetstagaren hos sig. 

I en dom från arbetsdomstolen om en man anställd som byrådirektör vid Statens 

invandrarverk och som deltagit i en presskonferens för Folkviljan och Massinvandringen 

ogiltigförklarade arbetsdomstolen uppsägningen. Uppsägningen ogiltigförklarades med 

hänsyn till att omplaceringsskyldigheten enligt 7 § lagen om anställningsskydd inte var 

uppfylld. Mannen hade inte fått något konkret förslag om omplacering som skulle kunnat 

avhjälpa samarbetssvårigheterna som följde av byrådirektörens offentligt uttalade åsikter om 

                                                 
24

 Prop. 1973:129 s. 62. 
25

 Prop. 1981/82:71 s. 64. 
26

 Danhard. Skiljande från tjänsten: De personliga skälen, s. 11. 
27

 Prop. 1973:129 s. 121. 
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invandringspolitiken. Arbetsdomstolen ansåg dock att omplacering till följd av de samarbets-

svårigheter som följde vore acceptabelt.
28

 Vid krav på omplacering av en arbetstagare måste 

hänsyn tas till storleken på arbetsplatsen och möjligheten till omplacering. Om möjligheterna 

till omplacering med ett gott resultat anses obefintliga godtas uppsägning som ett alternativ.
29

  

I ett annat rättsfall från arbetsdomstolen omplacerades en vårdare på ett häkte efter att i olika 

tidningsintervjuer uttryckt sig dela åsikter med Bevara Sverige Svenskt (BSS) och påstå att 

alla hans kollegor också delade åsikter med Bevara Sverige Svenskt. Staten gjorde gällande 

att häktet är beroende av allmänhetens och andra myndigheters förtroende och att 

omplacering av mannen var viktigt för att bevara detta förtroende. Arbetsdomstolen höll med 

om att kriminalvårdsstyrelsen pekat på ett problem av betydelse genom att belysa vikten av 

förtroende för häktet men ansåg att omplacera mannen var fel. I många fall råder enighet i 

hur olika yttranden ska bedömmas exempelvis är det inte tillåtet att ingripa mot en tjänsteman 

som riktat kritik mot myndigheten eller hur myndigheten bedriver sin verksamhet men i 

andra situationer är detta mer svårbedömt. De nämner som exempel på en svårbedömd 

situation hur en tjänsteman inom kriminalvården med direkt ansvar för myndighetens beslut 

sympatiserar med en öppet rasistisk organisation utan att göra sig skyldig till brott och där de 

som är föremål för myndighetens verksamhet befinner sig i en särskilt utsatt situation. Genom 

detta trycker de på att det är omöjligt att ge några generella riktlinjer för hur en myndighet får 

och bör handla i olika tänkbara fall. Arbetsdomstolen är dock mycket tydlig med att 

arbetstagarens grundlagsskyddade fri- och rättigheter bland annat yttrandefriheten måste 

respekteras och det får ej vidtas några åtgärder som kan betraktas som bestraffning eller 

någon form av sanktion. De gör ändock bedömningen att det kan förekomma fall då det kan 

anses motiverat med omplacering så länge arbetsförhållandena och arbetsvillkoren ej 

förändras. I det aktuella fallet med vårdaren som omplacerades gör de bedömningen att 

omplaceringen ej kan motiveras. Det fanns inga anmärkningar mot hans sätt att behandla de 

intagna och de kunde heller inte visa att det fanns fog för några sådana misstankar om dålig 

behandling av intagna. Arbetsdomstolen gör bedömningen att för att en anställd ska kunna 

omplaceras ska det kunna visas att det påverkat verksamheten och det räcker inte att hänvisa 

till att allmänhetens och andramyndigheters förtroende krävde det. Men arbetsdomstolen 

                                                 
28

 AD 2000 nr 76. 
29

 Prop. 1981/82:71 s. 65. 
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lämnar det öppet att det under andra omständigheter i fallet skulle kunna motivera en 

omplacering av mannen.
30

 

Det finns ett annat fall från arbetsdomstolen som visar på när det kan vara motiverat med en 

omplacering av en arbetstagare. Det handlar om en undersköterska på en intensivvårds-

avdelning på ett sjukhus som blir omplacerad på grund av samarbetsproblem efter att han 

uttalat sig i TV-programmet Debatt om främlingsfientlighet på arbetsplatsen. Företags-

ledningen har efter uttalandena haft samtal med mannen och flera åtgärder sattes in för att 

komma till rätta med problemet. Efter uttalandena och det faktum att mannen spelade in 

samtalen på kliniken uppstod allvarliga sammarbetsproblem med andra anställda på 

avdelningen. Sjukhuset tog in konsult för att få hjälp med samarbetsproblemet och bland 

annat användes så kallade trepartssamtal men problemen kvarstod och mannen omplacerades 

till annan avdelning på sjukhuset. De motsättningar som uppkom på intensivvårds-

avdelningen anses ha sitt ursprung i de yttranden som undersköterskan gjorde i media och 

arbetsdomstolen belyser vikten av att eventuella missförhållanden på en arbetsplats kommer 

fram och att arbetstagarna utan risk för repressalier eller rädsla för repressalier kan använda 

sina grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Arbetsdomstolen framhäver därför att det är 

allvarligt om en arbetstagare som utnyttjar sin yttrandefrihet och meddelandefrihet och 

utifrån dennes ögon drabbas av negativa konsekvenser av arbetsrättslig karaktär. Det finns 

därför enligt arbetsdomstolen anledning att ställa särskilt höga krav på skäl för en förflyttning 

i denna situation. För att kunna avgöra om skäl för förflyttning föreligger är det av betydelse 

vilken typ av verksamhet som bedrivs och för vems skull denna bedrivs. I det aktuella fallet 

med en intensivvårdsavdelning är det självklart att den bedrivs för patienternas skull. 

Patienterna på en intensivvårdsavdelning befinner sig dessutom i en speciellt utsatt situation 

vilket man behöver ta hänsyn till. Problem bland personalen kan på en intensivvårds-

avdelning riskera att få större konsekvenser än i många andra fall och intensivvårds-

avdelningen beskrivs som en högriskmiljö där arbetsproblem och konflikter bland personalen 

påverkar säkerheten och det är därför väldigt viktigt att samarbetet i personalgruppen 

fungerar. Enligt arbetsdomstolen innebär detta att de arbetsproblem som man kan kräva ska 

accepteras på denna arbetsplats därför är betydligt mindre än i andra fall. Sammantaget 

bedömer arbetsdomstolen att det var försvarligt av sjukhuset att omplacera undersköterskan 

med hänvisning till patientsäkerheten. Arbetsdomstolen tar i sin bedömning med att det kan 

skada förtroendet att i hemlighet spela in samtal på arbetsplatsen och det går inte bortse från 

                                                 
30

 AD 1991 nr 106. Gäller hela stycket. 
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att kollegierna inte kan utesluta att det upprepas. Förtroendet för mannen är därför skadat och 

det kan inte anses finnas stöd för att omplacera någon annan person på avdelningen för att 

komma till rätta med problemet.
31

  

4.2 Illojalitet 

Några formella formkrav för ett anställningsavtal finns inte och det kan vara både muntligt 

och skriftligt.
32

 Den grundläggande utgångspunkten vid ett anställningsförhållande är att den 

anställda ska vara lojal mot sin arbetsgivare. Illojalitet är ett samlingsnamn för olika 

företeelser som kommer i konflikt med den grundläggande utgångspunkten att arbetstagaren 

ska vara lojal med sin arbetsgivare.
33

 ”Lojaliteteten innebär att en arbetstagare inte ”får vidta 

åtgärder som är ägnade att skada eller på annat sätt försvåra arbetsgivarens verksamhet”.
34

  

Arbetstagaren är skyldig att se till sin arbetsgivares intresse före sina egna och undvika 

situationer som innebär risk för en så kallad pliktkollision. Exempel på en situation då den 

anställde kan komma att hamna i en så kallad pliktkollision med sin arbetsgivare är då den 

anställde vänder sig till utomstående med kritiska uppgifter om arbetsgivaren och gör 

negativa uttalanden om dess verksamhet.
35

 

Bryter arbetstagaren sin lojalitetsplikt mot arbetsgivaren riskerar arbetstagaren att bli uppsagd 

eller avskedad. Om illojalitet föreligger som saklig grund för uppsägning eller inte beror på 

hur allvarligt brottet mot lojalitetsplikten varit och påverkas bland annat av om arbetsgivaren 

har eller rikserar att lida skada av det och arbetstagarens ställning på arbetsplatsen.
36

 Graden 

av lojalitet som kan krävas av en arbetstagare beror bland annat på dennes ställning i 

verksamheten och på verksamhetens karaktär, arbetsuppgifterna den anställde har och även 

hur den anställde genom sin illojalitet skadat sin arbetsgivares externa relationer spelar in.
37

   

Då det rör sig om myndighetsutövning blir den anställdes arbetsställning på arbetsplatsen av 

större betydelse. När det gäller exempelvis domare och poliser måste det finnas en 

allmänaktning och ett allmänt förtroende.
38

 Detta har av arbetsdomstolen uttryckts som att de 
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 AD 2011 nr 15. Gäller hela stycket. 
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 Lundberg et al. Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt, s. 327. 
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 Andersson et al. Arbetsrätt, s. 122. 
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 Andersson et al. Arbetsrätt, s. 122. 
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 Andersson et al. Arbetsrätt i staten, s. 327.   
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ska vara redbara och laglydiga.
39

 Att den anställdes befattning och ansvar på arbetsplatsen 

spelar in vid bedömningen av lojalitetsplikten har arbetsdomstolen visat flera gånger.
40

 Det 

ska dock påpekas att det är den anställdes arbetsuppgifter och inte dess titel som avgör vilken 

ställning en arbetstagare har på en arbetsplats.
41

 Även vikten av en arbetsplats storlek vid 

bedömning av lojalitetsplikten har uttryckts av arbetsdomstolen där en mindre arbetsplats 

kräver större lojalitet av sina anställda än en större arbetsplats.
42
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5 Yttrandefrihet och sociala medier 

5.1 Användandet av sociala medier 

En studie från 2016 visar att användandet av sociala medier fortsätter öka i Sverige. Av 

internetanvändarna i Sverige använder 77 procent sociala medier och 58 procent gör detta 

dagligen. Det innebär att andelen som använder sig av sociala medier dagligen nästan 

fördubblats på sex år från 28 procent 2010 till 58 procent 2016.
43

 71 procent av användarna 

använder sig av Facebook vilket är det vanligaste sociala mediet bland användarna i Sverige 

följt av Instagram som används av 44 procent.
44

 Flitigast användare av de sociala medierna är 

kvinnor mellan 16-25 år där 94 procent använder Facebook och 78 procent använder 

Facebook dagligen det kan jämföras med personer mellan 56 och 65 år där 56 procent 

använder Facebook och 40 procent använder Facebook dagligen.
45

 Användandet av Snapchat 

är väldigt vanligt bland gymnasietjejer där 92 procent använder Snapchat dagligen men det är 

sällsynt att personer över 35 år dagligen använder Snapchat.
46

 Det ses inte bara skillnader i 

ålder utan det kan även ses skillnader mellan könen i hur de sociala medierna används. 

Kvinnor är generellt mer aktiva på sociala medier när det handlar om att dagligen posta 

meddelanden på sociala medier. 25 procent av de kvinnor som använder sociala medier 

postar dagligen meddelanden vilket kan jämföras med 15 procent av männen som använder 

sociala medier.
47

  

5.2 Yttrandefrihet på sociala medier 

Skyddet av yttrandefriheten genom yttrandefrihetsgrundlagen är begränsat på internet. För att 

skyddet i yttrandefrihetsgrundlagen ska gälla krävs det att hemsida som används för att 

publicera uppgifterna är en så kallad grundlagsskyddad databas enligt 1 kap. 9 §. För att en 

hemsida ska åtnjuta ett sådant skydd står det i ovan nämnda paragraf att de ska inneha ett 

utgivningsbevis och att innehållet endast ska vara möjligt att ändra för ägaren av hemsidan 

och inte av mottagarna. Att innehållet bara får kunna ändras av ägaren till hemsidan innebär 

att alla kommentarsfunktioner och diskussionsforum och de sociala forum vi normalt 

använder som Facebook faller utanför detta skydd. För offentligt anställda blir skyddet för 
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yttrandefrihet på sociala medier gentemot arbetsgivaren det vill säga det allmänna istället 

reglerat genom regeringsformen och Europakonventionen och inte genom yttrandefrihets-

grundlagen.
48

 En konsekvens av detta är att meddelarskyddet försvinner och därmed för-

svinner förbudet mot repressalier och efterforskning men lagen om yttrandefrihet genom 

regeringsförordningen finns kvar. Ett rättsfall som aktualiserar detta är det tidigare nämnda 

rättsfallet från arbetsdomstolen med polisen som skrev kränkande och rasistiska mail. Mailen 

i det aktuella rättsfallet skrevs på fritiden och därför ansåg arbetsdomstolen att han utnyttjat 

sin grundlagsskyddade yttrandefrihet och ansåg det fel att säga upp honom från tjänsten även 

om det skadat allmänhetens förtroende för Polismyndigheten och honom själv som polis.
49

  

Samma slutsats dras i ett annat rättsfall från arbetsdomstolen med den bloggande polisen 

”Farbror Blå”. I det aktuella fallet är det en polis som på internet bloggat under det fiktiva 

namnet ”Farbror Blå”. Bloggen innehöll ibland material av starkt kränkande art och 

sexistiska skildringar om kvinnliga kollegor inom polisen och berättelser om hur poliser 

bettet sig mycket illa. Då bloggen blev uppmärksammad av media stängde polisen bakom 

bloggen ner denna och i samband med nedstängningen av bloggen framkom det att det var 

mannen som låg bakom bloggen. Staten menade att det fanns skäl att avsluta polisens tjänst 

bara med tanke på det som stod på bloggen och framhåller att den förmedlar en människosyn 

som ej är förenlig med polisens värdegrunder och i annat fall på grund av de 

sammarbetsproblem som uppstod på arbetsplatsen till följd av bloggen. Däremot finns det 

inga klagomål på hur polisen bakom bloggen skött sina arbetsuppgifter eller de värderingar 

han visat på arbetsplatsen. Sammarbetsproblemen kom efter det att det blev känt att det var 

mannen i fråga som låg bakom bloggen. Det är även klarlagt enligt arbetsdomstolen att 

bloggen inte skrevs i tjänsten eller att mannen på bloggen försökte få det att framstå som att 

bloggen skrevs i tjänsten även om det fanns ett polismärke på bloggen och den fiktiva 

karaktären var polis. Därför drar arbetsdomstolen slutsatsen att mannen ej brutit mot 1 kap. 9 

§ regeringsformen där det står att alla som arbetar inom den offentliga förvaltningen ska 

betrakta allas likhet inför lagen och iaktta saklighet och objektivitet. Frågan blir därför om 

bloggandet i sig med det innehåll den har utgör saklig grund för uppsägning genom att skada 

förtroendet för polisen. Enligt motiveringen till avslutandet av tjänsten ska även chefer och 

kollegier känt sig kränkta av innehållet i bloggen. Eftersom arbetsdomstolen gjorde 

bedömningen att bloggandet skedde utanför tjänsten gäller lagen om yttrandefrihet i 
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regeringsformen men de framför att den inte är absolut och att det kan finnas begränsningar i 

denna bland annat med hänsyn till den anställdas lojalitetsplikt. Polisen i fråga hade inte 

någon utpräglad förtroendeställning på arbetsplatsen och det aktuella fallet innebär inte heller 

några andra ytterlighetssituationer som gör att yttrandefriheten ska inskränkas i det här fallet. 

Det innebär att förlorat förtroende och känslor av kränkningar bland allmänheten och 

kollegier inte kan läggas till grund för uppsägningen utan en myndighet får tåla detta till 

förmån för yttrandefriheten. De sammarbetsproblem som uppkom efter att det framkommit 

om bloggandet om ”Farbror Blå” kan inte heller anses ge saklig grund för uppsägning. 

Eftersom samarbetsproblemen uppkommit efter att den grundlagsskyddade yttrandefriheten 

använts är kraven på saklig grund för uppsägning av sammarbetssvårigheter stor. De 

samarbetsproblem som funnits har bara varit förknippade med bloggen och den misstro mot 

mannen som kom till följd av bloggandet. Dessa samarbetsproblem borde polismyndigheten 

löst på andra sätt än att säga upp mannen enligt arbetsdomstolen.
50
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6 Analys 

6.1 Europeisk lagstiftning vs Svensk lagstriftning 

Europarätten står över den svenska lagstiftningen och de krav på yttrandefrihet som där gäller 

kan anses vara det lägst gällande för offentligt anställda i Sverige.  

Det finns stora likheter mellan Europakonventionen artikel 10 och regeringsformen. Detta 

kan ses både då man jämför Europakonventionen artikel 10 med 2 kap. 1 § i regeringsformen 

vad gäller rättigheterna i yttrandefriheten och då man tittar på de inskränkningar som kan bli 

aktuella av yttrandefriheten i Europakonventionen artikel 10 med 2 kap. 23 § regerings-

formen. Då inskränkningar i yttrandefriheten görs ska dessa enligt Europakonventionen vara 

reglerade i lag och de måste vara viktiga för ett demokratiskt samhälle, de ska exempelvis 

vara nödvändiga för rikets eller allmänhetens säkerhet, för att förebygga brott och oordning 

eller vara till skydd för hälsa och moral. I 2 kap. 23 § regeringsformen är dessa inskränk-

ningar upptagna och de följer Europakonventionen väl. 

Som ovan nämnt är yttrandefriheten skyddad både i europeisk och svensk lagstiftning och 

bara känslan av att den inskränks är fel enligt Justitieombudsmannen.
51

 Det betyder att alla 

försök från en offentlig arbetsgivare att styra vad de offentligt anställda ska skria om på sina 

privata sociala medier är att betrakta som fel även om dessa kan vara utformade både för den 

anställdes och myndighetens skull. 

6.2 Allas lika rätt inför lagen 

Vikten av att alla behandlas lika inför lagen och att myndigheterna är objektiva och sakliga 

belyses i grundlagen.
52

 Det är därför viktigt att den anställde är opartisk i sitt yrkesutövande. 

Att en anställd är opartisk på sitt arbete och betraktar allas lika värde i sin yrkesutövning 

behöver dock inte betyda att hen måste dela dessa värderingar på fritiden.
53

 På fritiden är den 

offentligt anställda skyddad av sin yttrandefrihet och lojalitetsplikten får ofta stå tillbaka till 

förmån för yttrandefriheten.
54

 Den offentligt anställde kan därför i skydd av yttrandefriheten i 

regeringsformen på sociala medier skriva väldigt negativt om sin arbetsplats eller uttrycka 
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åsikter som inte alls delas av arbetsplatsen utan att riskera repressalier. Detta innebär att även 

yttryck av rasistisk eller sexistisk karaktär kan yttryckas på sociala medier utan att den 

offentligt anställde gjort sig skyldig till något fel så länge detta sker utanför tjänsten och inom 

lagens ramar. Min bedömning är att dessa åsikter och uttryck kan komma att beröra olika 

grupper i samhället på olika sätt. Ett exempel på detta är att en person med invandrar-

bakgrund troligen riskerar att få mindre förtroende för en myndighet med anställda som 

uttrycker rasistiska åsikter via sociala medier än en person med svensk bakgrund. Det kan 

leda till misstro mot myndigheten och att personer med invandrarbakgrund ifrågasätter den 

offentligt anställdes opartiskhet i sitt yrkesutövande i större utstäckning än en person som inte 

berörs av åsikterna. Denna misstro torde även vara större om den som uttalat sig rasistisk på 

sociala medier även är beslutsfattare på en myndighet som exempelvis migrationsverket. 

Även arbetsdomstolen har slagit fast att den anställdes uppgifter på en arbetsplats har 

betydelse för bedömningen av yttrandefriheten och lojalitetsplikten.
55

 

6.3 Mediets betydelse 

Skyddet av yttrandefriheten den anställde har på sociala medier genom regeringsformen är 

inte lika stort som det vore om den anställde gick till traditionell media och kunde använda 

sig av sin meddelarfrihet. Meddelarfriheten gäller bara för de medier som skyddas av 

tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen och därmed inte för de vanliga 

sociala media vi idag använder.
56

 Skyddet den offentligt anställde har enligt regeringsformen 

om yttrandefrihet är långtgående men det finns tillfällen då meddelarfriheten ger ett ännu 

större skydd. Meddelarskyddet ger bland annat repressalie och efterforskningsskydd för den 

som nyttjat sin medelarfrihet och lämnat uppgifter till media. Jag kan se ett exempel på när 

det skulle kunna göra skillnad om uttalandet görs på Facebook eller via traditionella medier 

som omfattas av mededelarfriheten och det är när den offentligt anställde bryter mot 

tystnadsplikten, det gäller ej om den offentligt anställde bryter mot tystnadsplikten vad gäller 

uppgifter med absolut sekretess. Bryts tystnadsplikten i syfte att avslöja korruption eller 

maktmissbruk och uppgifterna ges eller uttalande görs till traditionell media som omfattas av 

meddelarfriheten bryter meddelarfriheten tystnadsplikten. Ett krav är dock att syftet med att 

bryta tystnadsplikten är att uppgifterna ska publiceras och bli offentliga och komma till 

allmänhetens kännedom.
57

 Exempel på att medelarfriheten bryter tystnadsplikten kan ses från 
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Europadomstolen i fallet med Guja mot Moldavien. Där framhåller Europadomstolen att 

allmänhetens och demokratins förtjänster av att uppgifter om korruption kommer fram, vilket 

är ett av syftena med yttrandefriheten, väger tyngre än den anställdes lojalitetsplikt mot det 

offentliga som arbetsgivare. Att bryta tystnadsplikten av andra orsaker än att de ska 

publiceras i traditionell media kan dock utgöra illojalt beteende och leda till exempelvis 

uppsägning.
58

 Min tolkning är därför att bryta mot tystnadsplikten genom att publicera 

uppgifter på till exempelvis Facebook där medelarfriheten inte gäller kan utgöra illojalt 

beteende och leda till repressalier. Detta även om syftet med att publicera de sekretessbelagda 

uppgifterna är att avslöja korruption eller annan misskötsel på en myndighet. Min analys av 

skillnaden mellan dessa två är bland annat hur dessa sprids och vem som blir ansvarig. Vid 

publicering i traditionell media är det ansvarig utgivare som är skyldig om de publicerade 

uppgifterna skulle bryta mot lagen. På exempelvis Facebook finns ingen ansvarig utgivare 

och därför heller ingen som kan åtalas om publiceringen skulle utgöra ett brott mot lagen. 

Den ansvariga skulle i så fall vara den som avslöjat uppgifterna och efterforskningsförbudet i 

meddelarfriheten skulle på så sätt bli svårt att skydda. Beroende på vilket socialt forum som 

används skulle även spridningen på de uppgifter som yttrats kunna skilja sig åt. Vid 

publicering i exempelvis en tidning blir informationen tillgänglig för alla läsare och 

informationen kommer fram till hela allmänheten vilket är viktigt i en demokrati. Vid 

yttranden på ett socialt forum som exempelvis Facebook där användaren kan bestämma vem 

som ska kunna ta del av det som skrivs kan spridningen av informationen lätt bli lik skvaller 

och hållas inom en enskild grupp. Det demokratiska värdet av publiceringen och allas rätt att 

få ta del av informationen kan därför ifrågasättas och grundsyftet med yttrandefriheten 

nämligen att utgöra en grund för demokratin kan då vara svår att bevisa i fallet. 

Lojalitetsplikten kan på så vis väga tyngre än yttrandefriheten i fråga om publicering av 

sekretessbelagda uppgifter på Facebook till skillnad från publicering i traditionella medier.  

6.4 Lojalitet i arbetet och på fritiden 

Det finns många faktorer att ta hänsyn till när kraven på lojalitet för en arbetstagare gentemot 

sin arbetsgivare ska bedömmas. Ett väldigt intressant fall i detta sammanhang enligt mig är 

fallet om den bloggande polisen ”Farbror Blå”.
59

 I detta rättsfall tas många av de olika 

faktorer som kan vara aktuella vid bedömning av om yttrandefriheten eller lojalitetsplikten 

väger tyngst upp. Där nämns bland annat betydelsen av den befattning man har på 
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arbetsplatsen och om man är beslutsfattare eller ej vilket arbetsdomstolen flera gånger tagit 

upp i sina bedömningar.
60

 De diskuterar även om den anställde kan anses ha gjort detta i sin 

tjänst eller inte. Sker det inom tjänsten gäller inte den grundlagsskyddade yttrandefriheten 

men sker det utanför tjänsten gäller den för alla och en var. I fallet med ”Farbror Blå” tar de 

upp vad som kan krävas för att avgöra denna saken och enligt min bedömning är det så att så 

länge den anställde inte skriver att den yttrar sig i form av en offentligt anställd eller ger sken 

av yttra sig som offentligt anställd och det inte sker på arbetstid är det utom tjänsten och 

yttrandefriheten kan då göras gällande. Den anställde blir då inte en representant för det 

offentliga utan för sig själv som privatperson och kraven på att vara opartisk kan bara ställas i 

tjänsten.
61

 Det innebär att i detta fall blir bedömningen om det skett på fritiden eller i tjänsten 

väldigt viktig. Ett yttrande av åsikter i ett privat socialt media på fritiden borde enligt min 

mening nästan alltid anses vara som privatperson om den anställde inte uttryckligen säger sig 

göra yttrandet i form av sin yrkesroll. En parallell kan här dras till ”Facebookrektorn” och 

fallet med polisen som mailade Malmö kommun. Mannen i fråga skickade dessa mail på sin 

fritid men nämnde att han var polis för att visa att han hade kunskap om den aktuella 

situationen. Han gjorde dock aldrig gällande att han skickade dessa mail i form av polis och 

de ansågs därför vara skickade utanför tjänsten. Detsamma gäller rektorn där det på hans 

Facebooksida står att han arbetar som rektor på skolan men Facebooksidan är hans privata 

och något annat framgår inte på sidan.
62

  

6.5 Offentlig verksamhets försvar 

Förtroendet för en myndighet är viktigt och brist på förtroende från allmänheten kan leda till 

svårigheter i arbetet och skada verksamheten. En myndighet har stora möjligheter att yttra sig 

officiellt och där försvara sig mot yttranden gjorda på privata sociala medier. Det viktiga för 

förtroendet för en myndighet är inte de anställdas privata åsikter utan hur de sköter 

myndighetsutövandet och följer de lagar och regler som finns.
63

 Min personliga fundering i 

sammanhanget är hur bra detta försvar fungerar. Har de möjlighet och resurser att bemöta alla 

de yttranden som görs i privata social medier. Det finns även privata sociala medier som 

tillåter yttranden till en stor mängd människor men som inte alla kommer åt att läsa. Kan 
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yttranden och åsikter gjorda på de privata sociala medierna påverka en stor andel människor 

och minska deras förtroende för en myndighet utan att dessa kan bemötas av myndigheten?   

6.6 Krav på omplacering 

För att uppsägning och avsked ska kunna bli aktuellt av en arbetstagare från arbetsgivarens 

sida ska först alla andra möjligheter att lösa problemet vara genomförda.
64

 Omplacering är en 

väg att gå för att lösa ett problem på en arbetsplats exempelvis vid samarbetsproblem på 

arbetsplatsen på grund av att en arbetstagare använt sig av sin yttrandefrihet om detta kan 

anses motiverat. Kraven på en arbetsgivare att omplacera den anställda istället för att säga 

upp den anställda är större på en stor arbetsplats än en mindre.
65

 I de flesta fall borde en 

myndighet som arbetsplats kunna räknas som ganska stor och kraven på omplacering istället 

för uppsägning borde därför vara relativt höga och storleken på en arbetsplats påverkar även 

hur lojal man kan kräva att en arbetstagare ska vara. Kravet på lojalitet mot arbetsgivaren 

sjunker med ökad storlek på arbetsplatsen.
66

 Kraven på de flesta offentligt anställdas lojalitet 

mot sin arbetsgivare borde i och med det vara relativt låga i förhållande till kraven på många 

andra arbetstagares lojalitet mot sin arbetsgivare eftersom de offentliga arbetsplatserna många 

gånger kan räknas som stora. Kraven för att det ska vara godkänt med repressalier över lag 

till följd av nyttjande av yttrandefriheten är stora.
67

 Offentligt anställda kan använda sig av 

yttrandefriheten i grundlagen mot sin arbetsgivare eftersom denna anses vara det allmänna 

även i sin roll som arbetsgivare.
68

 Dessa anledningar tillsammans borde enligt min mening 

innebära att åsikter och yttranden som sker på privata sociala medier inom lagen för 

yttrandefriheten av offentligt anställda sällan eller aldrig borde leda till uppsägning även om 

det kan anses illojalt mot arbetsgivaren eller leda till sammarbetssvårigheter på arbetsplatsen. 

Men omplacering skulle kunna bli aktuellt.
69

 

6.7 Vem kan hamna i konflikt? 

Alla som använder sig av sociala medier och där postar kritiska komentarer om arbetsgivaren 

eller på annat sätt uttrycker åsikter som kan skada arbetsgivaren kan komma att hamna i en 

konflikt mellan yttrandefriheten och kritikrätten och lojalitetsplikten gentemot arbetsgivaren. 
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De som använder sociala medier mest och är mest aktiva på sociala medier i form av 

postande av meddelanden på arbetsmarknaden är de unga kvinnorna.
70

 Genom att vara mest 

aktiva på social medier och posta meddelanden i högre grad än andra borde de enligt mig 

också oftare riskera att hamna i situationer där konflikt mellan kritikrätten eller 

yttrandefriheten och lojalitetsplikten uppstår. Om sådan konflikt uppstår beror på innehållet i 

det som postats men med fler meddelanden som postas kan antalet tillfällen tänkas gå upp. 

Att yttrandefriheten väger tyngre än lojalitetsplikten i de flesta fall för offentligt ansällda 

konstaterar arbetsdomstolen flera gånger.
71

 Det kan dock fortfarande finnas risk att de som 

hamnar i konflikt mellan yttrandefriheten och lojalitetsplikten drabbas av detta i ”det dolda”. 

De fall jag tänker på är till exempel ett vikariat som inte blir förlängt, en provanställning 

övergår ej i fast tjänst, en praktiktjänst leder aldrig till fortsatt arbete på arbetsplatsen och en 

deltidstjänst blir aldrig till en heltidsanställning. I dessa situationer behöver arbetsgivaren inte 

hänvisa till yttranden på sociala medier som en orsak till att det ej blir fortsatt eller ökad 

tjänstgöring på arbetsplatsen. Det är vanligare bland unga människor att vara utsatta på 

arbetsmarkanden på detta sätt eftersom de i lägre utstäckning än äldre hunnit komma in på 

arbetsmarkanden och få fasta heltidstjänster. Kvinnor är även generellt mer utsatta på 

arbetsmarkanden och har där oftare deltidstjänster än männen. Det innebär att en av de 

grupper som är mest utsatt på arbetsmarkanden, de unga kvinnor, även riskerar att oftare 

hamna i konflikt med arbetsgivaren gällande uttalanden på privata sociala medier än andra 

och eventuellt drabbas av detta trots att arbetsdomstolen visat att det är fel. Detta resonemang 

gäller inte bara de unga kvinnorna utan även de unga männen som är på väg in på 

arbetsmarknaden eftersom även de använder privata sociala medier i större utsträckning än 

äldre på arbetsmarknaden dock mindre än de unga kvinnorna.
72

 En annan utsatt grupp på 

arbetsmarknaden är de med invandrarbakgrund och det skulle vara intressant att se hur deras 

användning av privata sociala medier ser ut och hur detta eventuellt kan tänkas påverka dem 

på arbetsmarknaden. Det skulle kunna vara möjligt att personer med en annan kultur eller 

bakgrund och inställning till yttrandefriheten och lojalitetsplikten gör andra typer av 

yttranden på privata sociala medier. Tyvärr har jag ingen sådan information och det utgör ej 

område för denna uppsats men är ett intressant område och gå vidare inom. 
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6.8 Fortsatt fundering 

Att den grundlagsskyddade yttrandefriheten är rättsligt stark är visad flera gånger av 

arbetsdomstolen.
73

 Min fundering är om vårt sätt att umgås och kommunisera mer och mer 

med varandra via sociala medier på något vis kommer att förändra detta och om definitionen 

på yttrandefrihet via sociala medier kommer att förändras i framtiden. Exempelvis är det 

väldigt höga krav på de samarbetssvårigheter, och vad sammarbetssvårigheterna leder till, för 

att omplacering av en arbetstagare på en offentlig arbetsplats ska vara godtagbar om det är 

samarbetssvårigheter till följd av yttranden och åsikter som gjorts inom ramen för 

yttrandefriheten.
74

 Arbetsdomstolen motiverar detta med att yttrandefriheten för ett 

demokratiskt samhälle är så viktig och att den genom vår grundlag har en väldigt stark 

ställning.
75

 Kraven på de samarbetssvårigheter som kommer av andra orsaker och som kan 

leda till omplacering torde därför inte vara lika stora. Det jag anser kan bli en intressant fråga 

i framtiden är om det samtal som hålls på arbetsplatsen i till exempel fikarummet under 

rasten och som kan leda till samarbetssvårigheter bedöms på samma sätt som om 

kommunikationen istället hålls på privata sociala medier där kollegerna är ”vänner” med 

varandra. Det samma gäller om en arbetstagare på arbetsplatsen uttrycker tydlig homofobi 

och det sedan visar sig finnas en homosexuell person på arbetsplatsen och detta leder till stora 

sammarbetssvårigheter. Hur bedöms denna situation i förhållande till yttrandefriheten och 

skulle det göra skillnad om det istället skrevs i ett privat socialt media som exempelvis 

Facebook? En annan fundering i det sammanhanget är om det skulle vara skillnad på om de 

homofobiska uttalandena gjordes på ett privat socialt media i syfte att nå alla läsare av 

forumet eller om det begränsats till en liten skara ”vänner”. Skulle homofobiska uttryck i ett 

privat socialt media som bara kan läsas av kollegierna mer kunna likställas med det som 

uttrycks i fikarummet under rasten och gäller yttrandefriheten och de höga kraven på 

samarbetssvårigheter även där? Det ska vägas in att det som sägs på arbetsplatsen när det är 

rast kan ske inom tjänsten och det som skrivs hemma på ett privat socialt media vanligen sker 

utom tjänsten även om samma människor berörs. Men är det alltid så? Hur är det med 

yttranden gjorda på ett privat socialt media på ej betald lunchrast? Är det valfritt att på ett 

privat socialt media läsa det som skrivs medans det i ett fikarum är svårt att undgå höra det 

som sägs? 
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