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Abstract 

The use of social media has increased considerably in recent years and has also caused some 

problems. It has been notable cases in the media where employees adversely criticized their 

employer on social networks, which subsequently led to the dismissal of the employee. The 

purpose of this study is to investigate an employee's right to express themselves about their 

employers in various forms but the main focus will be on social networks. The study 

investigates employees on both private and public sectors. 

Employees have a duty of loyalty to their employer, which means that they must be loyal to 

their employer and not deliberately harm them. The reason that employed comment his 

employer on social networks has its basis in that they also have freedom of speech and it is 

raised in such a case, a collision between their rights and responsibilities as an employee. 

The employees also hold a critique right entitling them to publicly criticize the employer and 

its activities. The right accrues to the employees when they have already pointed out the 

problem and the abuses of the employer in a serious way and it did not change anything. 

Criticism may not be made-up, or intended to only harm the employer. The public employees 

are due to constitutional laws on freedom of expression, a more fundamental right to criticize 

his employer and also protection of the informant protection, protection against interference 

from the employer and they are banned to research where the information comes from. 

To reduce the negative opinions of their employees, employers should have a clear policy on 

opinion in social networks and a review of what the duty of loyalty means. 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: duty of loyalty, freedom of expression, critique right, social network 



Sammanfattning 

Användningen av sociala medier har ökat märkbart under de senaste åren och har även 

medfört en del problem. Det har uppmärksammats fall i media där anställda negativt kritiserat 

sin arbetsgivare på sociala medier vilket senare har lett till uppsägning av arbetstagaren. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad en anställd, privat och offentlig sektor, har för rätt 

att uttrycka sig om sin arbetsgivare i olika slags former men främsta fokus på sociala medier. 

Arbetstagarna har en lojalitetsplikt mot sin arbetsgivare vilket innebär att de ska vara lojala 

mot sin arbetsgivare och inte medvetet skada denne. Anledningen till att arbetstagarna uttalat 

sig kring sin arbetsgivare i sociala medier har sin grund i att de även har yttrandefrihet och det 

uppkommer i sådant fall en kollision mellan deras rättigheter och skyldigheter som anställd.  

De anställda innehar även en kritikrätt som ger dem rätt att offentligt kritisera arbetsgivaren 

och dess verksamhet. Rätten tillfaller de anställda först när de har påtalat problemet eller 

missförhållandena för arbetsgivaren på ett seriöst sätt och denne inte förändrat något. Kritiken 

får dock inte vara påhittad eller ämnad att endast skada arbetsgivaren. De offentligt anställda 

har tack vare grundlagarna kring yttrandefriheten en mer långtgående rätt att kritisera sin 

arbetsgivare och även ett skydd av meddelarskyddet, repressalieförbudet och 

efterforskningsförbudet. 

För att minska negativa yttranden från sina anställda bör arbetsgivarna ha en tydlig policy 

kring yttranden i sociala medier och en genomgång av vad lojalitetsplikten innebär för de 

anställda. 
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1. Inledning 

1.1 Syfte 

I Sverige finns i de grundläggande rättigheterna och friheterna den allmänna yttrandefriheten 

som därmed är grundlagskyddad. Denna innebär kortfattat att medborgarna har rätt att yttra 

sig i tal, skrift och bild eller att på annat sätt meddela upplysningar samt yttrycka tankar 

åsikter och känslor.
1
 

Bild 1
2
 

 

Trots att medborgarna har yttrandefrihet kan anställningen riskeras om de säger eller skriver 

saker kring sin anställning eller arbetsgivare.
3
 Risken att förlora sin anställning grundar sig i 

att en anställd har lojalitetsplikt mot sin arbetsgivare vilken inte behöver vara uttalad i 

anställningsavtalet utan anses vara en förpliktelse som implicit följer av parternas avtal. 

Lojalitetsplikten innebär kortfattat att en arbetstagare inte får skada sin arbetsgivare och i 

plikten ingår bland annat tystnadsplikt, konkurrensförbud och upplysningsplikt.
4
 

Syftet med min uppsats blir, mot bakgrund av vad jag ovan nämnt, att undersöka vad en 

anställd, privat och offentlig sektor, har för rätt att uttrycka sig om sin arbetsgivare i olika 

slags former men främsta fokus på sociala medier.  

                                                 
1
 RF 1:2 

2
 http://lotidningen.se/2011/09/06/facebookkommentarer-om-jobbet-kan-ge-uppsagning/ , hämtad 2012-02-24, kl 

15.20 
3
 http://lotidningen.se/2011/09/06/facebookkommentarer-om-jobbet-kan-ge-uppsagning/ , hämtad 2012-02-24, kl 

15.20 
4
 Källström, Kent & Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet: inledning till den individuella arbetsrätten, 2. 

uppl., Iustus, Uppsala, 2009, s 243ff 

http://lotidningen.se/2011/09/06/facebookkommentarer-om-jobbet-kan-ge-uppsagning/
http://lotidningen.se/2011/09/06/facebookkommentarer-om-jobbet-kan-ge-uppsagning/
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Mitt intresse för att skriva om just detta ämne har väckts i takt med att antalet artiklar kring 

hur anställda uttryckt sig på sociala medier har ökat med tiden.  

1.2 Frågeställningar 

De frågeställningar som jag med denna uppsats vill besvara är följande: 

 Vart går gränsen mellan yttrandefriheten och lojalitetsplikten, vad får en anställd yttra sig 

om sin arbetsgivare, med fokus på sociala medier? 

 Skiljer det sig mellan anställda i privat och offentlig sektor? 

1.3 Metod 

Rättsdogmatisk metod är den mest traditionella metoden inom studier i juridiken och grundar 

sig på dem traditionella rättskällorna som är lag, förarbeten, rättspraxis, doktrin och sedvänja. 

Rättskällor rangordnas genrellt sett sedan efter deras juridiska dignitet och används för att 

fastställa gällande rätt. Hierarkin bland rättskällorna är som ovan skrivet, lag har högst 

dignitet och sedvänja lägst.
5
 När lagtexten lämnar utrymme för olika tolkningar används 

förarbetena för att kunna tolka lagtexten på ett korrekt sätt. Om det inte finns någon 

lagstadgad reglering används källor lägre ner i hierarkin för att bestämma gällande rätt, såsom 

prejudikat från HD eller HFD.
6
 Den rättsdogmatiska metoden innebär alltså att fastställa hur 

gällande rätt ser ut istället för att försöka fastställa varför den ser ut som den gör.
7
 

För att besvara mitt syfte har jag i uppsatsen använt den rättsdogmatiska metoden. Det finns 

inte lagstadgade rättsregler på alla de olika områdena som jag har belyst. På de områden 

lagstiftning finns har jag använt lagen, dess förarbeten, doktrin och praxis. Övriga områden 

som saknar lagstiftning domineras av praxis, doktrin och sedvänja. Lagstiftningen är hämtad 

från lagboken medan förarbeten och praxis är hämtade från sökmotorn Infotorg där domar 

från de olika instanserna är publicerade. Tillgången till den sidan fick jag genom 

Linnéuniversitetets universitetsbibliotek.
8
 För att hitta praxis som var aktuell för mitt 

                                                 
5
 Jan Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen: studier i förmögenhetsrätt, Jure, Stockholm, 2001, s 22f 

6
 Ulf Bernitz, Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, 10., aktualiserade uppl., Norstedts juridik, 

Stockholm, 2008, s 123 
7
 Mats Glavå, Arbetsbrist och kravet på saklig grund: en alternativrealistisk arbetsrättslig studie, 1. uppl., 

Norstedts juridik, Diss. Göteborg : Univ.,Stockholm, 1999, s 23 
8
 www.infotorg.se 

http://www.infotorg.se/
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ämnesval använde jag mig av sökord med anknytning till mitt ämnesval, exempelvis; lojalitet, 

lojalitetsbrott, lojalitetsplikt, uppsägning, yttrandefrihet och Europakonventionen. 

I min uppsats har jag dessutom tagit hjälp av statistik för att besvara mina frågeställningar och 

uppnå mitt syfte med uppsatsen. Den statistik jag använde mig av har jag inte själv tagit fram 

utan hämtat från en privat stiftelse för internetinfrastruktur, .se, som tog fram statistiken 

2011.
9
 

1.4 Avgränsningar 

Min uppsats utgår från lojalitetsplikten med fokus på den grundläggande synen att en 

arbetstagare inte får skada sin arbetsgivare. Den är därmed inte inriktad på konkurrerande 

verksamhet eller bisyssla utan mer åt den generella synen att arbetstagaren inte får skada sin 

arbetsgivare. Ämnesområdet kring yttrandefriheten är väldigt brett men mitt fokus ligger på 

yttranden som rör arbetsgivaren och främst de yttranden som sker på sociala medier. Jag 

kommer främst att avgränsa studien till de anställdas privata bruk av sociala medier och 

kommer därför ej att undersöka användningen av sociala medier i tjänsten. 

1.5 Disposition 

Uppsatsen börjar med ett inledande kapitel där syfte, frågeställningar och metoden för 

uppsatsen presenteras. I samma kapitel presenteras även avgränsningarna och dispositionen 

för uppsatsen. I det andra kapitlet beskrivs lojalitetsplikten och vad den innebär för 

arbetstagaren och arbetsgivaren. Därefter följer kapitel tre i uppsatsen där den anställdes rätt 

att yttra sig beskrivs och detta kapitel är även uppdelat på olika underrubriker för att 

underlätta för läsaren och få bättre struktur av texten. I kapitel fyra beskrivs de olika sociala 

medierna som berörs i uppsatsen och i kapitel fem presenteras anställningsförhållandet och 

regleringar kring detta. I ovan nämnda kapitel görs en redogörelse för aktuella lagrum, 

förarbeten, doktrin, praxis, sedvänja och statistik.  

Därefter följer det sjätte kapitlet i uppsatsen där kapitel 1-5 sammanfattas, analyseras och det 

är också här mina egna tankar och reflektioner presenteras för att slutligen dra de slutsatser 

som framgår i det sjunde kapitlet. För att underlätta för läsaren är några kapitel uppdelade på 

privat och offentligt anställda för att skapa en bättre översikt för vad som skiljer dessa åt.  

                                                 
9
 www.iis.se  

http://www.iis.se/
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2. Lojalitetsplikten 

Lojalitetsplikten sägs vara en allmän rättsprincip och HD har i ett mål framfört följande kring 

lojalitetsplikten: 

”Enligt nutida rättsuppfattning anses som en allmän rättsgrundsats gälla att 

parterna i ett avtalsförhållande har en generell plikt att vara lojala mot varandra. 

Lojalitetsplikten är särskilt framträdande i varaktiga relationer och har ansetts ge 

uttryck för tanken att parterna inte ensidigt får hävda sina intressen till förfång för 

varandra, utan i stället inom vissa gränser är skyldiga att beakta varandras 

intressen. Innebörden av lojalitetsplikten är vag. Den har inte blivit föremål för 

lagstiftning och rättspraxis är sparsam.”
10

 

Ordet lojalitet har nyttjats i Sveriges sedan åtminstone 1825
11

 och med lojal menas enligt 

svensk ordbok någon som står på någons sida och som är beredd att hjälpa till.
12

 

Synonymerna till lojal är många, som exempelvis laglig, pålitlig, solidarisk, tillförlitlig och 

trogen.
13

 Själva lojalitetsplikten har i Sverige sitt ursprung i avtalsrätten och har sedan länge 

reglerat avtalsparternas förhållande till varandra. Dock finns inte uttrycket lojalitetsplikt i 

lagtext men uttryck för lojalitet förekommer ändå i stor utsträckning i lagstiftningen. Under 

framväxten av lojalitetsplikten uppkom ett synsätt om att parterna i ett avtal även ska tänka på 

motpartens intresse och inte endast strikt, bokstavstroget och formellt hålla sig till det 

formulerade avtalet parterna emellan.
14

  

Plikten till lojalitet är någorlunda uppenbar i många avtalsförhållanden, speciellt de som är 

varaktiga en längre tid och är av personlig karaktär. I denna typ av förhållande finns det ett 

behov av att det finns ett förtroende mellan parterna men det är inte alla avtalsförhållanden 

som kräver detta. Det är också därför denna plikt varierar beroende på vilket sammanhang 

förhållandet befinner sig i.
15

  

En typ av förhållande som kräver lojalitetsplikt är anställningsförhållandet mellan 

arbetsgivare och arbetstagare. Lojalitetsplikten som rör detta förhållande handlar om att vara 

                                                 
10

 NJA 2009, s 672 
11

Anders Holm, Den avtalsgrundade lojalitetsplikten - en allmän rättsprincip, Ekonomiska institutionen, Univ. 

[distributör], Diss. Linköping : Univ., 2004,Linköping, 2004, s 9 
12

 www.ne.se , sökord: lojal, hämtat 2012-02-16, kl 14.30 
13

 Holm, s 9 
14

 Jori Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, Jure, Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2007,Stockholm, 

2007, s 59ff 
15

  Holm,  s 272 

http://www.ne.se/
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lojal mot sin arbetsgivare och anses ingå i anställningsavtalet trots att det inte tydligt uttrycks i 

avtalet och inte är reglerad i lag.
16

 Lojalitetsplikten i ett anställningsförhållande är ofta en mer 

långtgående plikt än i andra avtalsförhållanden vilket kan bero på anställningens karaktär som 

ofta är fortlöpande och personlig.
17

 I flertalet rättsfall hänvisas det till Folke Schmidts 

beskrivning av lojalitetsplikten som följer: 

”Den grundläggande synpunkten är att arbetstagaren inte får skada arbetsgivaren. 

Gemensamt för de skilda aspekterna på kravet på lojalitet är tanken att 

anställningsavtalet inte enbart består i ett utbyte av vanliga förmögenhetsrättsliga 

prestationer, utan skapar ett personligt förhållande mellan parterna. Anställningen 

grundar förpliktelser som går längre än vad som gäller i kontraktsförhållanden i 

allmänhet; de ligger vid sidan av själva arbetsprestationen och skulle därför kunna 

karakteriseras som biförpliktelser. Skall man söka ange en gemensam synpunkt är 

det att arbetstagaren är skyldig att sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget 

samt att undvika lägen, där han eller hon kan komma i en pliktkollision.”
18

 

De förpliktelser som rör en anställd är följande: 

Konkurrensförbud; som anställd har du rätt att utnyttja din fritid hur du vill och får lov att ha 

en bisyssla så länge den inte riskerar att skada arbetsgivaren. Den finns tre nämnda typer av 

bisysslor som kan skada arbetsgivaren; konkurrerande, förtroendeskadliga och 

arbetshindrande. Av de tre ovanstående bisysslorna är det endast den förtroendeskadliga som 

tydligt regleras i lag och det är i 7 § LOA och själva lagen är endast tillämpbar för offentligt 

anställda.
19

 I lagkommentarerna till denna paragraf anges det dock att bestämmelser om 

konkurrerande och arbetshindrande bisysslor får regleras i kollektivavtal eller det enskilda 

anställningsavtalet.
20

 

Sekretess och tystnadsplikt: Eftersom arbetstagaren även har yttrandefrihet gäller det att hitta 

en balans mellan dessa så att yttrandefriheten inte kränks samtidigt som tystnadsplikten inte 

skall brytas.
21

 

De anställda har även en informationsplikt eller även kallad upplysningsplikt, den innebär att 

de är skyldiga att självmant uppge information som bör komma till arbetsgivarens kännedom 

                                                 
16

 Holm, s 136 
17

 Ibid, s 137 
18

 Folke Schmidt, Löntagarrätt, Rev. uppl., 1994, Juristförl., Stockholm, 1994, s 257 
19

 Holm, s 139f 
20

 Eskil Hinn, & Lennart Aspegren, Offentlig arbetsrätt: en kommentar till lagreglerna om statlig och kommunal 

anställning, 2., [uppdaterade] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2009, s 60 
21

 Holm, s 137 
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och som är användbart för dennes intresse.
22

 I AD 2010:42 framfördes det att det handlar om 

att fullgöra en arbetsinsats som tillgodoser arbetsgivarens intressen och att upplysningsplikten 

skiljer sig beroende på vilka arbetsuppgifter arbetstagaren har anförtrotts.
23

 De anställda har 

även en allmän skyldighet att inte skada arbetsgivaren eller dess egendom. En anställd ska 

enligt denna plikt inte heller missbruka förtroendet för egen vinning genom exempelvis mutor 

eller liknande. Arbetstagaren är i ett anställningsförhållande skyldig att sätta arbetsgivarens 

intresse framför sitt eget och desto större förtroende arbetstagaren får desto större lojalitet 

krävs från honom.
24

 I rättspraxis har den arbetsrättsliga lojalitetsplikten beskrivits som 

följande ”arbetstagaren inte får vidta åtgärder som är ägnade att skada eller på annat sätt 

försvåra arbetsgivarens verksamhet” och även denna benämning kommer ursprungligen från 

Folke Schmidts beskrivning från 1959.
25

 Anledningen till varför en anställd har dessa krav på 

sig motiveras genom att en anställd, speciellt tjänstemän, ofta intar en förtroendeställning i 

verksamheten och förvaltar genom det arbetsgivarens egendom och namn. Arbetstagaren 

verkar dessutom som en beståndsdel i arbetsgivarens verksamhet och blir ansiktet utåt för 

denna verksamhet då den använder arbetsgivarens egendom och handlar på dennes vägnar.
26

 

2.1 Arbetsgivarens skyldighet 

I anställningsförhållandet är det inte bara arbetstagaren som är bunden av lojalitetsplikten utan 

även arbetsgivaren har skyldigheter mot den anställde. Förr var arbetsgivarens enda 

skyldighet att betala lön till arbetstagaren men allt eftersom skyddslagstiftningen har vuxit har 

även arbetsgivarens skyldigheter ökat. Arbetsgivaren måste se till att arbetsmiljön uppfyller 

de krav som finns i AML som exempelvis systematiskt arbetsmiljöarbete. Vid uppsägning, 

som regleras i LAS, har arbetsgivaren med tiden fått en mer långtgående skyldighet att beakta 

arbetstagarens eget intresse av att behålla anställningen då beslut om uppsägning fattas. Om 

arbetsgivaren inte beaktat detta i tillräcklig grad anses uppsägningen inte vara sakligt grundad. 

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist har arbetsgivaren även lojalitetsplikt mot 

arbetstagaren efter det att anställningen upphört. Enligt 25 § LAS har arbetsgivaren 

återanställningsskyldighet mot den arbetstagare som tidigare sagts upp.
27

 Det har tidigare varit 

                                                 
22

 Schmidt, s 261 
23

 AD 2010:42 
24

 Holm, 136f 
25

 Munukka, s 211 
26

 Ibid, s 210 
27

 Holm, s 138 
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på tal om att införa en 3 a § i LAS som skulle stadga den ömsesidiga lojalitetsplikten och då 

var de flesta av de ovan nämnda situationerna med i utredningen. Utredningen
28

 ledde aldrig 

till en lagstiftning men Munukka anser att dess slutsatser är värda att beakta.
29

 Förslaget till 

paragrafen såg ut som följer: 

3 a § LAS Parterna i anställningsförhållandet skall vid fullgörande av sina 

skyldigheter och vid utövande av sina rättigheter samt i övrigt skäligen beakta och 

tillvarata varandras intressen. De skall respektera personlig integritet och 

värdighet. Parterna skall informera och samråda med varandra i frågor som i 

anställningsförhållandet är av särskild betydelse för motparten.
30

 

 

2.2 Sanktioner 

Straffet för att ha brutit allvarligt mot lojalitetsplikten är oftast avsked eller uppsägning men 

det kan även krävas skadestånd från den skyldige. Det kan dock vara svårt att beräkna hur 

mycket skadeståndet blir när det är fråga om effekterna av illojalt beteende.
31

 

När det görs en bedömning på om lojalitetsbrott har skett kan det anses vara ett brott redan då 

de funnits risk för skada. Det behöver inte ha skett en konkret skada utan kan räcka med att 

tilliten mellan parterna skadas och grunden för det fortsatta samarbetet har förstörts. En annan 

faktor som påverkar bedömningen är den anställdes ställning och i vilken grad samverkan 

sker mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.
32

 

                                                 
28

 Ds 2002:56 
29

 Munukka, s 407f 
30

 Ds 2002:56 
31

 Holm, s 138 
32

 Ibid, s139 
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3. Rätten att yttra sig 

3.1 Tryckfrihetsförordningen 

Den grundlagsskyddade tryckfrihetsregleringen har en lång historia i Sverige med start år 

1766 då den infördes i lag. Lagen har sedan dess ändrats åtskilliga gånger men den vilar trots 

detta på samma principer som den ursprungliga regleringen. Den nuvarande TF antogs år 

1949 och trädde i kraft år 1950 och skiljer sig från sin föregångare då den har en klarare 

systematik och större överskådlighet.
33

 Det är en av Sveriges grundlagar och i den regleras 

den svenska medborgarens rätt att utge skrifter utan att straffas för detta om det inte tydligt 

strider mot lagen. Där står även att en myndighet eller annat allmänt organ inte får hindra 

detta i förväg. I ren lagtext står det i 1:1 1 st. TF: 

”Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt att, utan några av 

myndighet eller annat allmänt organ i förväg lagda hinder, utgiva skrifter, att 

sedermera endast inför laglig domstol kunna tilltalas för deras innehåll, och att 

icke i annat fall kunna straffas därför, än om detta innehåll strider mot tydlig lag, 

given att bevara allmänt lugn, utan att återhålla allmän upplysning.” 

Denna lagregel ger ett starkt skydd åt yttrandefrihet då den utrycks i text.
34

 De formella krav 

som finns för att TF ska gälla är för det första att det endast gäller på två olika typer av 

skrifter, de som framställts i tryckpress och de som har mångfaldigats genom stencilering, 

fotokopiering eller liknande tekniskt förfarande. I dessa fall måste det finnas utgivningsbevis 

för skriften eller att den har ursprungsuppgifter vilket kan ske genom stencilregeln. 

Stencilregeln innebär att ursprungsuppgifterna ska visa att skriften är mångfaldigad, vem som 

har mångfaldigat den, ort och år för när detta gjordes. Det andra kravet för att TF ska gälla är 

att den tryckta skriften är utgiven eller har spridits och detta krav blir uppfylld då den bli 

utlämnad till försäljning eller annan spridning i Sverige. Det är alltså när de blir tillgängliga 

för allmänheten och de förutsetts att skriften når fler än de som finns i en mindre sluten krets. 

Detta innebär dock inte att TF endast är tillämplig på skrifter som är utgivna utan att 

ingripanden på en tryckt skrift får endast enligt TF ske efter utgivningen.
35

 

Syftet med lagen anges i 1:1 2 st. TF vilket är” säkerställande av ett fritt meningsutbyte och 

en allsidig upplysning”. Spridningen av information och åsikter skall alltså med hjälp av TF 

                                                 
33

 Håkan Strömberg & Hans-Gunnar Axberger, Yttrandefrihetsrätt, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2004, s 13f 
34

 SOU 2010:68, s 41 
35

 Ibid, s 51 
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säkras och anledningen till varför den är grundlagsskyddad är just dess betydelse för ett fritt 

samhällsskick. TF skyddar meningsutbyte och upplysning i religiösa, vetenskapliga, 

skönlitterära, ekonomiska och underhållningskaraktäristiska frågor men det främsta syftet var 

att TF skulle skydda samhällsfrågor.
36

  

Vid utgivningen av en text finns det speciella ansvarsregler som regleras i TF. Periodiska 

skrifter ansvaras av en särskild person vilken är utgivaren av texten som har ensam rätt att 

bestämma om tidningen/tidskriftens innehåll och i texten får det inte införas något mot dennes 

vilja. I andra tryckfrihetsbrott är det författaren till texten som har ansvaret men i vissa fall 

läggs ansvaret på utgivare eller skriftens förläggare vilket endast sker i undantagsfall.
37

  

3.1.1 Meddelarskydd och efterforskningsförbud 

Meddelarfriheten innebär att det är fritt att meddela uppgifter och underrättelser för att sedan 

någon annan offentliggör det.
38

 Den person som lämnar uppgifterna skyddas då av 

meddelarskyddet som stadgas i 1:1 3 st. TF. För att omfattas av meddelarskyddet är kravet att 

meddelandet ska ha lämnats i publiceringssyfte och det måste ha lämnats till en bestämd 

mottagare. Om uppgifterna efter överlämnandet aldrig publiceras skyddas meddelaren ändå, 

så länge det lämnades i syfte för att publiceras. Om exempelvis en nyhetsredaktion får in ett 

meddelande och att de sedan väljer att inte publicera detta skyddas alltså meddelaren 

fortfarande av meddelarskyddet så länge meddelandet lämnats i publiceringssyfte. Både 

anskaffaren och meddelaren av materialet har sedan ansvarsfrihet för innehållet i en tryckt 

skrift och de kan själva välja om de vill publicera sitt namn eller förbli anonyma.
39

 

Det finns dock vissa begränsningar för meddelarfriheten, både i 7:3 1 st. i TF och i 5:3 1 st. 

YGL. Det finns ingen rätt att meddela uppgifter som innebär grövre brott mot rikets 

säkerhet
40

, ”oriktigt utlämnande av allmän handling som ej är tillgänglig för envar eller 

tillhandahållande av sådan handling i strid med myndighets förbehåll vid dess utlämnande, 

                                                 
36

 Strömberg & Axberger, s 15 
37

 Carl Anders Svensson (red.), Praktisk marknadsrätt, 8., [omarb. och utök.] uppl., Norstedts juridik, 

Stockholm, 2010, s 60f 
38

 Wiweka Warnling-Nerep & Hedvig Bernitz, En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet, 4., [rev.] uppl., Jure, 

Stockholm, 2009, s 33 
39

 Strömberg & Axberger, s 34f 
40

 7:3 1p TF och 5:3 1p YGL 
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när gärningen är uppsåtlig”
41

, och ”uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikt i de fall som 

angivas i särskild lag”
42

. Den sista punkten som gäller tystnadsplikt i annan lag gäller främst 

för SekrL där det i 16:1 uppräknas i vilka fall tystnadsplikt föreligger framför 

meddelarfriheten. I de fall som inte nämns i den paragrafen gäller alltså grundlagarna före 

denna tystnadsplikt. Detta gäller dock endast mot det offentliga och därmed är avtalad 

tystnadsplikt i privat verksamhet starkare.
43

 

Anskaffningsfriheten är endast begränsad av den första punkten som är nämnd ovan, alltså om 

det föreligger högförräderi eller ett allvarligt brott mot rikets säkerhet, detta anges i andra 

stycket i samma paragrafer. Friheten att anskaffa material begränsas även i allmän lag om 

straffansvar och ersättningsskyldighet vilket anges i 1:9 p 5 TF och 1:12 1 st. YGL. I dessa 

paragrafer stadgas det att om sättet som uppgifterna anskaffats på är brottsligt ska straff i 

vanlig ordning inträda.
44

 

För offentlig sektor finns det ett efterforskningsförbud som innebär att de ej har rätt att 

efterforska vem som har lämnat uppgifter till tryckt skrift, se följande reglering i 3:4 TF där 

efterforskningsförbudet regleras: 

”En myndighet eller ett annat allmänt organ får inte efterforska författaren till 

framställning som införts eller varit avsedd att införas i tryckt skrift, den som 

utgett eller avsett att utge framställning i sådan skrift eller den som lämnat 

meddelande enligt 1 kap. 1 § tredje stycket, i vidare mån än vad som erfordras för 

åtal eller annat ingripande mot honom som inte står i strid med denna förordning. 

Får efterforskning förekomma, ska den i 3 § angivna tystnadsplikten beaktas. 

Inte heller får en myndighet eller ett annat allmänt organ ingripa mot någon för att 

han eller hon i en tryckt skrift har brukat sin tryckfrihet eller medverkat till ett 

sådant bruk.” 

Denna reglering gäller endast för offentliga organ och gör det på så sätt fritt fram för en privat 

arbetsgivare att efterforska vem som lämnat uppgifter om dennes verksamhet. Motsvarande 

reglering finns även i 2:4 YGL och gäller då förbud att efterforska det som yttrats i de 

medieformer som omfattas av YGL.
45

 

                                                 
41

 7:3 2p TF och 5:3 2p YGL 
42

 7:3 3p TF och 5:3 3p YGL 
43

 Reinhold Fahlbeck , Lagen om skydd för företagshemligheter: en kommentar och rättsöversikter, 2., [rev.] 

uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2004, s 38f 
44

 Ibid, s 39 
45

 2:4 YGL 
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3.1.2 Repressalieförbud 

I 1:3 TF stadgas repressalieförbudet som innebär att den som har missbrukat sin 

meddelarfrihet inte kan dömas för straff- eller skadeståndsansvar om inget annat anges i TF. 

Detta innebär därför att alla negativa åtgärder som från det allmänna riktas mot den som 

nyttjat sin meddelarfrihet anses strida mot detta förbud. Detta förbud gäller även för 

yttrandefriheten och stadgas i 1:4 YGL. 
46

 

3.2. Yttrandefrihetsgrundlagen 

När YGL lagstadgades ledde det till att liknande bestämmelser som de i TF blev tillämpliga i 

fler medier än i tryckta tidningar. Den gällde även för radioprogram, TV och andra liknande 

överföringar samt tekniska upptagningar. De bägge grundlagarna har samma grundprinciper 

och systemet bygger på principerna om censurförbud, etableringsfrihet, ensamansvar, 

meddelarskydd, särskild brottskatalog och särskild rättegångsordning.
47

 Eftersom YGL antogs 

på senare år för att utöka tillämpningsområdet för TF bygger den genomgående på TF:s 

principer.
48

 

YGL är även den en grundlag och dess grundläggande bestämmelser lyder som följer i 1:1 

1st: 

”Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna 

grundlag att i ljudradio, television och vissa liknande överföringar, offentliga 

uppspelningar ur en databas samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra 

tekniska upptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt 

lämna uppgifter i vilket ämne som helst.” 

 

3.2.1 YGL:s tillämpningsområden och regleringar 

YGL:s formella tillämningsområde är främst på överföringar av bild, ljud eller text som sker 

via elektromagnetiska vågor som ljudradio, television och vissa liknande överföringar. Den 

andra tekniken som omfattas av YGL är tekniska upptagningar såsom filmer, videogram, 

ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar. Den bestämmelse som reglerar kring 

radioprogram har även på senare år gjorts tillämplig på webbsändningar av program på en 

                                                 
46

 Munukka, s 214 
47

 SOU 2010:68, s. 41f 
48

 Strömberg & Axberger, s 122 
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databas. I YGL omfattas även andra databasöverföringar i den så kallade databasregeln där ett 

av kraven är att innehållet i databasen som skall omfattas endast kan ändras av den som driver 

verksamheten.
 49

 Det andra kravet är att det ska av ett massmedieföretag tillhandahållas till 

allmänheten på en särskild begäran med hjälp av elektromagnetiska vågor.
50

 Detta gäller 

främst för dagstidningars nätupplagor men kan även omfatta andra hemsidor som har ett 

utgivningsbevis utfärdat för verksamheten. Detta skydd är frivilligt för verksamheten att själv 

välja om de vill omfattas av detta eller ej och det uppkommer därmed inte automatiskt.
 
Ett av 

kraven för att en webbplats ska omfattas är att databasöverföringarna utgår från Sverige.
51

 

Utifrån huvudregeln i 1:9 YGL kan det tolkas att databasskyddet inte gäller för interaktiva 

hemsidor där enskilda personer kan kommunicera i olika diskussionsforum och detta även då 

sidorna drivs av massmedieföretag.
52

 

YGL gäller likt TF endast på de tekniska upptagningar som är utgivna. Till tekniska 

upptagningar räknas filmer, videogram, kassettband, cd-skivor och dvd-skivor. Till utgivning 

räknas precis som för TF att den är utgiven då den lämnats ut för att spridas till allmänheten. 

Likaså här är innebörden med utgivningsregeln att ingripande på den tekniska upptagningen 

först får göras då den är utgiven.
53

 Likt TF finns det även regleringar kring vem som ansvarar 

för innehållet i ett radioprogram eller en film och det är enligt YGL utgivaren som ansvarar 

för detta. Om en utgivare inte är utsedd läggs ansvaret på den som är skyldig att utse 

utgivaren, det kan vara den som driver sändningsverksamheten eller den som framställer den 

tekniska upptagningen. Det finns alltså en skyldighet att utse utgivare och denne ska vara 

svensk medborgare och ha sin hemvist här i Sverige. Om det inte utses någon utgivare kan 

den som sänder ett program eller framställer en film dömas till böter eller fängelse.
54

 

Problematiken med YGL är att den är tillämplig på ett område som ständigt utvecklas och 

eftersom YGL är grundlagsskyddad och endast kan ändras i samband med ordinarie 

riksdagsval blir lagen lätt föråldrad. Lagstiftningen kring yttrandefrihet utgår alltså från de 

                                                 
49

 SOU 2010:68, s 52f 
50

 Warling-Nerep och Bernitz, s 119 
51

 SOU 2010:68, s 52f 
52

 Strömberg & Axberger, s 145 
53

 SOU 2010:68, s 52f 
54

 Svensson, s 61 
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huvudsakliga medieformerna som lagen omfattar men kan då inte ange tillämpningsområdet 

på ett tekniskt exakt sätt.
55

 

YGL innehåller även det ett meddelarskydd och det är identiskt med det som anges i TF med 

skillnaden att det gäller för andra medieformer som exempelvis radio och TV-program.
56

 Som 

nämnts tidigare finns det även i YGL ett repressalieförbud som innebär att straff- och 

skadeståndsansvar inte kan dömas för den som missbrukat meddelarfriheten. Det allmänna får 

alltså inte rikta negativa åtgärder mot den som utnyttjat sin meddelarfrihet eftersom det anses 

strida mot detta förbud.
57

 

En reglering i YGL som inte har någon motsvarighet i TF är rätten att inneha 

mottagningsutrustning. I 1:3 3 st. YGL stadgas att det allmänna inte på grund av innehållet i 

det som förmedlas får förbjuda eller hindra användning eller innehav av teknisk utrustning 

som behövs för att kunna lyssna på radio, titta på TV eller för att kunna uppfatta innehållet i 

annan teknisk utrustning. Genom denna reglering skyddas rätten mot det allmänna att inneha 

radio, TV, dator med webbläsare, CD-spelare, bandspelare med flera. Regleringen är dock 

begränsad till åtgärder som har sin grund i innehållet i det som förmedlas så åtgärder som 

exempelvis hindrar innehav av teknisk utrustning på grund av skada eller fara för allmänheten 

är förenlig med YGL.
58

  

3.2.2 Nya medier och ny teknik 

Eftersom teknikens utveckling går fort framåt är det svårt för Sveriges grundlagar att följa 

med i den processen och det arbetas ständigt med dess utveckling. Idag är det allt vanligare 

med kommunikation på internet och mycket av detta omfattas ej av YGL då endast 

envägskommunikation omfattas för att innehållet ej kan ändras av mottagaren och kan då 

endast kontrolleras av avsändaren.
59

 

Ett exempel som kan komma att omfattas av YGL är bloggar men då är det endast den som 

driver bloggen som ska kunna ändra innehållet i den och de kan behöva ha utgivningsbevis. 

Bloggen omfattas däremot inte av YGL om läsaren själv kan kommentera innehållet i bloggen 

                                                 
55

 Strömberg & Axberger, s 121f 
56

 Ibid, s 124 
57

 Munukka, s 214 
58

 Strömberg & Axberger, s 125 
59
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och om andra läsare kan läsa dennes kommentar utan åtgärd från innehavaren av bloggen. 

Den uppfyller då inte kravet på att innehållet endast kan ändras av den som driver bloggen 

och omfattas därför inte av 1:9 YGL.
60

  

Yttrandefrihetskommittén arbetar med att ta fram förslag till en ny lagstiftning som ska vara 

mer teknikoberoende och presentera för- och nackdelar med denna. Om de kommer fram till 

att det inte går att göra en teknikoberoende lagstiftning har kommittén fått i uppgift att göra 

den nuvarande lagstiftningen så tydlig och lättillämplig som möjligt. Tryck- och 

yttrandefrihetsberedningen bildades redan i april år 2003 för att följa utvecklingen på det 

tryck- och yttrandefrirättsliga området. Yttrandefrihetskommittén har därefter fortsatt deras 

arbete och de har tillsammans fram till idag tagit fram flera utredningar och deras arbete är för 

tillfället förlängt till den 2 maj år 2012.
61

 

Som det ser ut i dagsläget kan yttranden via internet bli tillämpligt av YGL tack vare 

databasregeln men då krävs det som tidigare skrivit att endast den som driver internetsidan 

ska kunna ändra innehållet på sidan.
62

 Utöver databasregeln skyddas yttrandefriheten även i 

RF 2:1 bland de grundläggande fri- och rättigheterna för varje medborgare. Där stadgas bland 

annat yttrandefrihet i tal, skrift och bild eller att på annat sätt meddela upplysningar samt 

uttrycka tankar, åsikter och känslor. Denna rättighet är tilldelad varje medborgare gentemot 

det allmänna.
63

 I RF finns skyddet mot repressalieåtgärder även när TF och YGL inte kan 

tillämpas
64

 men omfattas inte av meddelarskyddet och efterforskningsförbudet eftersom detta 

regleras i YGL och TF. 

I utredningen som pågår av yttrandefrihetskommittén konstateras det att exempelvis Facebook 

i sig inte kan omfattas av grundlagsskyddet eftersom det inte finns någon som kan ta ansvar 

för allt som publiceras på hemsidan. Utredningens förslag är däremot att en persons del av ett 

socialt forum på internet ska kunna innefattas av skyddet. De menar att kravet ska vara att det 

tydligt kan särskiljas från andra deltagande, ska ha ett eget namn och att innehållet endast kan 

påverkas av den ansvarige. I sådant fall bör det enligt utredningen kunna utges 

utgivningsbevis för dennes del av mediet och på så sätt omfattas av den nya 

                                                 
60

 Warling-Nerep och Bernitz, s. 123 
61
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yttrandefrihetsgrundlagen även om den som tillhandahåller mediet vidbehåller rätten att ändra 

och radera innehållet på sidan.
65

. 

3.2.3 EU-rättslig reglering av yttrandefriheten 

Yttrandefriheten regleras dessutom i artikel 10 i europakonventionen och eftersom 

konventionen har införlivats i svensk rätt har den svenska befolkningen en skyldighet att följa 

denna. Ett utdrag ur denna artikel lyder att var och en har rätt till
66

:  

”/---/åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan 

offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser./---/” 

EKMR ratificerades av Sverige redan i början på 1950-talet men blev inte direkt tillämplig 

förrän 1 januari år 1995. Svensk lag ansågs dock vara i lagharmoni med EKMR och det 

spelade därför ingen roll att den ej var direkt tillämplig tidigare eftersom det skulle bli samma 

resultat oavsett om det var svensk lag eller EKMR som tillämpades.
67

 Sverige förpliktigade 

sig gentemot de andra konventionsstaterna att de enskilda fri- och rättigheterna skulle 

tillförsäkras då de tillträdde EKMR. Staterna kan i praktiken fullfölja sina förpliktelser enligt 

EKMR på två olika sätt. Antingen genom att konventionen görs till direkt tillämpliga 

nationella regler eller att staten inför nationella regler som överensstämmer med reglerna i 

konventionen vilket Sverige har valt att göra. Mål som uppkommer kring EKMR prövas i 

Europadomstolen och det kan ske på två olika sätt. Antingen att det är mål mellan staterna då 

en konventionsstat anger att en annan konventionsstat brutit mot förpliktelserna enligt 

konventionen eller att en enskild klagar till domstolen.
68

  

3.2.3.1 Offentligt anställda 

Sverige har som konventionsanslutande stat ansvar att se till att alla dess organ inte bryter mot 

EKMR vilket även innefattar då staten uppträder enskild som arbetsgivare.
69

 I Sverige gör vi 

skillnad på när staten uppträder som enskild och när de uppträder som offentlig utövare av 

den offentliga makten men EKMR:s tillämplighet gör ingen skillnad beträffande detta utan 

                                                 
65

 SOU 2010:68, s 172 
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gäller för hela den offentliga sektorn.
70

 Eftersom EKMR då är tillämplig i den offentliga 

sektorn kan dessa arbetstagare hävda sin rätt utifrån denna. 

3.2.3.2 Privat anställda 

Europadomstolen tar som sagt upp klagomål från enskilda som exempelvis en arbetstagare. 

Om klagomålet från en enskild riktar sig mot en annan enskild, exempelvis en privat 

arbetsgivare, avvisas detta från Europadomstolen eftersom klagomålet är oförenligt med 

konventionen. Westregård ställer sig dock frågan i sin avhandling om detta innebär att EKMR 

inte har betydelse på den privata arbetsmarknaden. Hon menar att EKMR ändå har betydelse 

på den privata arbetsmarknaden eftersom den anställde kan fortfarande indirekt ta upp mål 

mot arbetsgivaren genom att rikta klagomålet till EKMR mot den svenska staten. Den 

anställde kan då hävda att staten inte vidtagit positiva åtgärder och skyddat denne mot 

angrepp av dennes fri- och rättigheter från andra enskilda, som exempelvis då den privata 

arbetsgivaren. I ett sådant mål blir det staten som blir svarande i målet och inte 

arbetsgivaren.
71

  

Detta har bland annat fastställts i mål nr 39293/98 Fuentes Bobo mot Spanien där fallet rörde 

en anställd, Fuentes Bobo, som framfört kritik mot bolaget i media och på grund av detta 

blivit avstängd och slutligen avskedad från sitt arbete. Fuentes yrkade i nationell domstol att 

avskedandet skulle ogiltigförklaras eftersom hans yttrandefrihet hade kränkts och målet togs 

slutligen upp i Europadomstolen. Den spanska staten hävdade i målet att hans arbetsgivare 

lydde under den civilrättsliga regleringen och att staten därför inte skulle kunna ställas till 

ansvar för ingrepp mot hans yttrandefrihet. Då framförde domstolen att artikel 10 i EKMR 

inte enbart ska tillämpas i relationer mellan arbetsgivare och arbetstagare som lyder under 

offentlig rätt utan också kan tillämpas då förhållandet lyder under civilrätten.
72

 Domstolen 

menade att det allmänna har en skyldighet, oavsett om anställningsförhållandet stadgas i civil- 

eller offentlig rätt, att vidta åtgärder för att skydda den enskildes rättigheter enligt 
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konventionen.
73

 I målet ansågs det slutligen att en kränkning av Bobos rättigheter enligt 

artikel 10 i EKMR hade skett.
74

 

Det tyska begreppet drittwirkung betyder tredjepartsverkan, alltså om EKMR även är 

tillämplig mellan enskilda. Argument för detta finns inte i EKMR utan får hämtas på annat 

håll.
75

 van Dijk och van Hoof är medvetna om att EKMR endast skrevs med tanke för att 

skydda den enskildes rättigheter i förhållande till staten men menar att innehållet i artikel 8 

innehåller mycket viktiga värden som även bör skyddas mot andra enskilda.
76

 Artikel 8 lyder: 

Artikel 8 - Rätt till skydd för privat- och familjeliv  

1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin 

korrespondens.  

2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än 

med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med 

hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska 

välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa 

eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter. 

De menar inte att drittwirkung innebär att Europadomstolen ska ta upp mål från enskilda mot 

andra enskilda utan att det kan innebära att enskilda ska kunna åberopa artikel 8 i EKMR mot 

andra enskilda i nationell domstol i de fall som EKMR är tillämplig i nationell rätt.
77

 

Det har även framkommit liknande åsikter kring Drittwirkung i ett par mål från AD. I 

Kellermanmålet som bland annat rörde frågan om stridsåtgärderna stred mot den negativa 

föreningsrätten i EKMR slog AD fast att artiklar i konventionen kan ha betydelse i 

förhållandet mellan enskilda. AD framförde att frågeställningen om EKMR kan åberopas i 

tvister mellan enskilda aldrig berörts uttryckligen i förarbetena till inkorperingslagen men att 

avsikten varit att konventionen ska kunna tillämpas direkt av domstolar och myndigheter. 

Enligt domstolen i detta fall kan de artiklar som har betydelse i förhållandet mellan de 

enskilda också kunna tillämpas i tvister mellan dem, vilket följer av inkorperingen av EKMR. 
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Detta ska dock ses som ett undantagsfall eftersom EKMR generellt inte skall kunna tillämpas 

mellan enskilda.
78

 I AD 1998:97 hävdade arbetstagarsidan att arbetsgivarens krav på att 

drogtesta sin personal stred mot integritetsskyddet i EKMR. AD framförde i målet att det inte 

finns något generellt förbud mot att drogtesta sin personal i EKMR men att sådan testning 

under särskilda omständigheter kan komma att strida mot konventionen och därmed även 

svensk lag. Sådana omständigheter kan vara arbetsgivarens intresse av att drogtesta 

personalen, vilken sorts grad ingreppet har på den personliga integriteten i det individuella 

fallet och under vilka omständigheter testningen sker. Då företaget i målet var ett aktiebolag 

menar AD i fallet att vissa artiklar i konventionen även kan ha betydelse för den privata 

sektorn.
79

 Likaså framfördes detta argument i AD 2001:3 som berörde en liknande fråga. 

Däremot när det gäller EKMRs bestämmelser kring yttrandefrihet har det dömts tvärtom i mål 

AD 1997:57 då AD klargjorde att konventionen ej hade betydelse i målet eftersom tvisten 

berörde förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare i privat sektor.
80

  

Mot bakgrund av vad ovan framförts är det fortfarande oklart om Sverige enligt EKMR har en 

skyldighet att se till att rätten till yttrandefrihet för de privat anställda i förhållande till dess 

arbetsgivare skyddas mot angrepp. I något fall har det visats att Sverige har en skyldighet att i 

vissa fall se till att rätten till yttrandefrihet för de privat anställda i förhållande till deras 

arbetsgivare ska skyddas mot angrepp som strider mot EKMR men det är dock oklart hur 

långt denna skyldighet sträcker sig i dessa avseenden.
81

 Westregård menar även i sin 

avhandling att det är lätt att blanda ihop argumentet kring om konventionen ska vara 

tillämplig mellan enskilda och argumentet för statens skyldighet att vidta positiva åtgärder för 

att skydda de enskildas grundläggande intresse.
82

 

3.3 Kritikrätten 

Ett av undantagen från en arbetstagares generella tystnadsplikt i lojalitetsplikten är kritikrätten 

som innebär att en arbetstagare har rätt att offentligt kritisera och ifrågasätta arbetsgivarens 

handlande och förhållandena på arbetsplatsen. Denna rätt har vuxit fram ur praxis i AD och 

har därför inget stöd i lagtext. Eftersom kritikrätten är ett undantag från tystnadsplikten finns 
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det även gränser för denna rätt. Den första begränsningen är att den anställde först på ett 

seriöst sätt måste påtala missförhållandena för arbetsgivaren. Den andra begränsningen är att 

det inte får handla om kritik som enbart syftar till att skada arbetsgivaren, är djupt kränkande 

för denne eller är helt osanna anklagelser.
83

 En liknande beskrivning av kritikrätten finns även 

i AD 2005:124 där en anställd framfört kritik mot anställningsförhållandena på arbetsplatsen. 

AD menade att kritik ska kunna framföras på ett seriöst sätt till ledningen hos arbetsgivaren 

för att uppmärksamma dem på exempelvis oegentligheter på arbetsplatsen utan att själv 

drabbas av negativa åtgärder eller repressalier från arbetsgivaren sida. AD kom dock fram till 

att arbetstagaren i detta mål agerat på ett sådant sätt som arbetsgivaren ej ska behöva tåla i ett 

anställningsförhållande och avslog därför arbetstagarsidans talan om att ogiltigförklara 

uppsägningen.
84

 Munukka skriver i sin avhandling att kritikrätten är ömsesidig vilket innebär 

att arbetsgivaren även har en rättighet att kunna kritisera arbetstagarna och 

arbetstagarorganisationerna men han menar samtidigt att rätten att kritisera en enskild 

arbetstagare offentligt är något mer begränsad. Munukka skriver även att avvägningen mellan 

lojalitetsplikten och whistleblowing, alltså när en anställd ska ha rätt att anmäla 

missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet till myndigheter eller annat kontrollorgan, är 

svår. Av praxis kan utläsas att lojalitetsplikten inte ska utgöra ett hinder för en anställd att 

påtala missförhållanden men att anmälan ändå måste innebära att man åsidosätter 

lojalitetsplikten.
85

 

3.3.1 Privat anställda 

I AD 1982:110 belyste domstolen vikten av kritikrätten och utvecklade dess gränser. Målet 

rörde en högre tjänsteman inom ett företaget som kritiserat arbetsgivaren öppet och därmed 

blivit uppsagd på grund av personliga skäl enligt 7 § LAS. AD menade i målet att 

utgångspunkten för att kunna göra en bedömning i frågan måste vara att arbetstagaren och 

arbetstagarorganisationen har en vidsträckt rätt att kritisera och ifrågasätta arbetsgivarens 

handlande. AD menade även att rätten att kritisera arbetsgivaren är en viktig förutsättning för 

goda arbetsförhållanden, ett gott arbetsresultat och en nödvändighet för att en effektiv facklig 

verksamhet skall kunna bedrivas på arbetsplatsen. De menade även att det förelåg en 

motsvarande rätt för arbetsgivaren att kritisera arbetstagarna och arbetstagarorganisationen 
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vilket tidigare framkommit i AD 1982:33. De menade dock att det finns begränsningar i 

denna rätt vilket bland annat ska bestämmas med utgångspunkt i vilken ställning 

arbetstagaren har hos arbetsgivaren. Det framkom att ju högre ställning en arbetstagare har 

desto högre lojalitetskrav kan arbetsgivaren ställa på den anställde och de anses även vara 

underkastade vissa begränsningar i kritikrätten kring kritik av åtgärder och beslut av 

företagsledningen. Den senare begränsningen gäller i förhållande till de som innehar en lägre 

befattning i företaget och personer utanför företaget. AD menade slutligen även att kritikrätten 

begränsas då kritiken övergår till att arbetstagaren framför hot om åtgärder som är till skada 

för arbetsgivaren. I detta mål dömdes det sedan till arbetsgivarens fördel eftersom 

arbetstagaren innefattade en högre befattning i företaget och framfört hotelser till utomstående 

personer.
86

 

Att den anställdes ställning har betydelse kan ses i AD 1982:9 där arbetstagaren kritiserat 

arbetsgivaren utåt och bland annat förmått arbetssökande att inte ta en anställning i företaget. 

AD menade i målet att det var tydligt att den anställde inte tillvaratagit bolagets intresse då 

han uttalat sig till de arbetssökande vilket han kan klandras för då de senare valt att icke ta 

anställning vid företaget. Eftersom arbetstagaren inte intagit en särskilt förtroendeställning i 

verksamheten kan det han klandras för icke utgöra saklig grund för uppsägning och därmed 

ogiltigförklarades hans uppsägning.
87

 I Munukkas avhandling hävdar han dock att utifrån de 

AD-fall han studerat kring lojalitetsplikten och arbetstagarnas kritikrätt att det inte är 

ställningen i sig som är avgörandet utan det är förtroendet som den anställde fått. Förtroendet 

och ställning hör i många fall ihop, precis som i ovan nämnda fall, men det behöver inte heller 

vara så.
88

 

I AD 1986:95 giltigförklarades dock uppsägningarna av två hotellreceptionister som ansågs 

handlat illojalt mot bolaget och dessförinnan även visat samarbetssvårigheter. De två anställda 

vid bolaget hade gjort en anmälan till länsstyrelsen kring missförhållandena på hotellet efter 

enligt dem ha påtalat detta till ledningen. Anmälan gjordes även kort efter att de fått 

information om att bolaget ämnade att säga upp dem på grund av arbetsbrist i samband med 

en omorganisation av verksamheten. Domstolen konstaterade i detta mål att det var tydligt att 

de anställdas mål med anmälan var att skapa svårigheter för bolagets ägare och bedömde 
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därmed deras handlande som allvarligt åsidosättande av deras lojalitet till deras arbetsgivare 

och visade även misstro till denne.
89

  

Ännu ett uppmärksammat mål kring den anställdes lojalitetsplikt och rätten att kritisera 

arbetsgivaren är Värö Bruk-målet som avgjordes i AD år 1994. I detta fall hade arbetstagaren 

offentliggjort information kring företaget i en arbetsplatstidning, uttalat sig i en 

kommunfullmäktigedebatt och i ett radioprogram samt skickat in skrivelser till myndigheter. 

Arbetsgivaren hävdade att arbetstagaren hade handlat illojalt mot företaget vid ett flertal 

tillfällen och sade därför upp honom. AD gjorde i detta mål en lång utredning och kom efter 

en samlad bedömning fram till att uppsägningen av arbetstagaren skulle ogiltigförklarats. AD 

lade stor vikt vid att arbetstagarens avsikt aldrig var att skada bolaget och att han hade påtalat 

missförhållandena inom bolaget tidigare utan att få respons från dem och anmälde först 

därefter missförhållandena till myndigheten.
90

 

AD hänvisade till rätten att kritisera sin arbetsgivare som framkommit i AD 1982:110 när de 

framförde sina synpunkter i målet AD 1989:129. I det sistnämnda målet hade en anställd 

uttalat sig i hårda och kränkande ordalag om sin arbetsgivare. Han hade bland annat uttalat sig 

kränkande mot kollegor och sagt att de var fegisar och skulle spotta dem i ansiktet. Utöver det 

hade han bland mycket annat även sagt att hans chef var inkompetent, analfabet och idiot. I 

detta mål ansåg AD att det finns begränsningar i kritikrätten och att hårda och kränkande 

uttalanden normalt inte ska behöva tålas i ett anställningsförhållande. Efter en samlad 

bedömning dömde AD till arbetsgivarens sida och menade att uppsägningen var sakligt 

grundad.
91

  

3.3.2 Offentligt anställda 

Det finns dock skillnader då det rör offentligt anställda då de av yttrande- och 

meddelarfriheten i grundlagarna skyddas mot åtgärder från det allmänna som innebär negativa 

konsekvenser för dem. I Ds 2001:9 kan läsas att deras särskilda position dock är begränsad till 

de ändamål som ligger bakom regleringen i YGL. I den beskrivs den offentliganställdas 

position som att denne kan yttra sig i massmedier eller genom meddelanden till 

medierepresentanter avslöja uppgifter som denne har författningsreglerad tystnadsplikt för 
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utan risk för ingripanden från arbetsgivaren eller andra myndigheter. Detta gäller förutom 

uppgifter som omfattas av särskilt kvalificerade tystnadsplikter som inte uppsåtligen får 

lämnas till massmediekontakter. Däremot om den anställde lämnat samma uppgifter vid ett 

samtal i förtroende till en nära släkting, uppsåtligen eller av vårdslöshet, hade denne kunnat 

straffas för detta och riskerat sin anställning.
92

 Detta hände i AD 2000:14 då en polisman 

lämnat uppgifter om en utredning till en bekant vilket senare ledde till uppsägning på grund 

av personliga skäl då han i två fall brutit mot tystnadsplikten.
93

 De offentligt anställda behöver 

inte annars riskera att dennes arbetsgivare eller annan myndighet försöker ta reda på om de 

har läckt uppgifterna till massmedia och den anställdes befogenhet och syfte med utlämnandet 

skall i princip inte bedömas.
94

 

I AD 2003:51 ogiltigförklarades uppsägningen då en offentligt anställd sagts upp då denne 

anmält förhållandena på arbetsplatsen till Åklagarmyndigheten och arbetsmiljöinspektionen.  

AD menade att en myndighet i regel inte kan ingripa mot en anställd då denna förorsakat 

störningar i verksamheten eller skadat myndighetens anseende och allmänhetens företroende 

för myndigheten då denna nyttjat sina grundlagsfästa fri- och rättigheter. Däremot hade det 

kunnat vara så om den anställde hade en företroendeställning eller direkt ansvar för 

myndighetens beslut. Myndigheten hade också kunnat vidta åtgärder om den anställde visat 

allvarliga samarbetsvårigheter även om de har sin grund i att arbetstagaren nyttjar sina 

grundlagsfästa fri- och rättigheter.
95

 I målet hänvisade domstolen till ett liknande fall, AD 

1986:95 som nämnts ovan, då saklig grund för uppsägning av den anställde förelåg men 

påpekade att det var i privat sektor och att samma grundlagsskydd saknas där.
96

 

Den mer långtgående kritikrätten som offentligt anställda har kan även ses i AD 1991:106 där 

målet rörde en omplacering av en statligt anställd vårdare. Denne hade i flera 

tidningsintervjuer uttalat sig om häktet och förhållandena där och AD undersökte därför om 

omplaceringen berodde på det eller om det förelåg andra omständigheter. AD kom fram till att 

omplaceringen berodde främst på uttalandena och framförde i målet att arbetstagarens 

yttrandefrihet måste respekteras och att det därför ej får ske åtgärder så som sanktioner för att 

denne på detta sätt utnyttjat sina grundläggande fri och rättigheter. AD ansåg därmed att 
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omplaceringen var ett brott mot kollektivavtalet som var gällande för hans anställning.
97

 Att 

yttrandefriheten är stark för offentligt anställda kan även ses i AD 2007:20 som berörde en 

polisman i Malmö som blivit avskedad efter att han uttryckt missaktning för personer med 

annan etnisk bakgrund och på ett kränkande och hotfullt sätt angripit en tjänsteman och en 

vald förtroendeman genom e-postmeddelanden. Staten som arbetsgivare ansåg att 

polismannen allvarligt skadat förtroendet för honom som polisman och därigenom även 

allmänhetens förtroende för Polismyndigheten. AD ansåg att polismannen nyttjat sin 

yttrandefrihet men framförde dock att polismannens yttrande i e-postmeddelandena var klart 

olämpliga men att det efter en samlad bedömning inte funnits tillräckliga skäl för att avskeda 

polismannen.
98

 

3.4 Lagen om skydd för företagshemligheter 

Lagen syftar till att skydda företagshemligheter och är en relativt ung lag som infördes efter 

en lång utredning.
99

 En av tankarna med FHL var att det ska finnas en möjlighet för en privat 

anställd att kunna avslöja brott och allvarliga missförhållanden till medier trots en avtalad 

tystnadsplikt.
100

 Denna lag har en stark anknytning till arbetsrätten vilket beror på att det som 

lagen vill skydda, företagshemligheterna, ofta är kända för och framtagna av arbetstagarna. 

FHL bygger i princip på den arbetsrättsliga regleringen och den icke reglerade 

lojalitetsplikten som innehåller tystnadsplikt.
101

 

Med företagshemlighet avses enligt de inledande bestämmelserna i lagen om information om 

affärs- eller driftförhållanden i en näringsidkares rörelse som dem håller hemligt eftersom det 

kan medföra skada för denne i konkurrenshänseende. Den information som anses hemlig och 

ska skyddas är både uppgifter som dokumenterats så som exempelvis ritningar, modeller och 

andra tekniska förebilder men det är även enskilda personers kännedom om ett visst 

förhållande oavsett om det är dokumenterat eller ej.
102

 I förarbetena till lagen står det även att 

begreppet information ska i detta fall ha en vid innebörd. Begreppet ska även enligt 

förarbetena omfatta marknadsundersökningar, marknadsplanering, prissättningsklausuler och 

detaljer kring planerna för reklamkampanjer. Det handlar därmed inte bara om information 
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kring enskilda affärshändelser.
103

 I AD 1998:80 framkom det även att ett företags 

kundregister är att räkna till sådan information som skyddas av FHL.
104

 

Enligt 2 § FHL anges att lagen endast gäller på obehöriga angrepp på företagshemligheter och 

dit räknas inte att någon röjer en företagshemlighet för att offentliggöra något som skäligen 

kan misstänkas utgöra ett brott.
105

 FHL är direkt ingen arbetsrättslig lag men i dess 7 § stadgas 

det specifikt till arbetstagare och att denne ej får röja en företagshemlighet, uppsåtligen eller 

av oaktsamhet, hos arbetsgivaren. Detta gäller sådan information som denne tagit del av under 

anställningen och som denne insåg eller borde insett att denne inte fick avslöja.
106

 

FHL är alltså en begränsning av YGL och TF med anledningar av att viss information ska 

vara hemlig. En sådan begränsning får enligt RF endast ske genom lag och de övriga 

begränsningar som anges i RF 2:12-13. En lagstiftning som begränsar grundlagarna får ske 

men kan ta tid att genomföras vilket det även gjordes i detta fall.
107

 

Eftersom YGL och TF har mindre genomslag i den privata sektorn är det främst där FHL 

skyddar då den avtalsskyddade tystnadsplikten har företräde framför YGL och TF.
108

 Det 

finns dock liknande bestämmelser som motsvarar FHL på den offentlig näringsverksamhet 

vilken är SekrL som på ett tvingande sätt anger vilken information som är sekretessbelagd i 

offentlig verksamhet.
109

 

Om det förekommer angrepp på företagshemligheter kan det ge upphov till att skadestånd 

föreligger enligt olika regler i främst FHL, SkL och MBL.
110
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4. Sociala medier 
 

Internetanvändningen har enligt Olle Findahls internetstatistik från 2011 ”svenskarna och 

internet” förändrats genom tiden och användningen har blivit allt mer varierad. Tydliga 

tendenser har visat att detta beror på att nya möjligheter för användningen hela tiden 

utvecklas. Statistiken visar att allt fler nyttjar internet och lägger även mer tid på detta som 

exempelvis den dagliga användningen av sociala medier som från år 2009 till 2011 ökade 

med dubbelt så många användare.
 111

 

Bild 2- Andel av internetanvändarna (12+ år) som 2009 resp. 2011 utförde olika aktiviteter på 

internet.
 112

 

 

Nedan presenteras några av de medier som räknas till sociala medier och som omfattas av 

statistiken. 

4.1 Bloggar 

Bloggen härstammar från 1990-talet som en typ av nätdagbok eller webbsida med personliga 

kommentarer kring ett visst område. Namnet blogg kommer från det engelska ”weblogg” och 

det svenska ”webblogg” och kan ses som en personlig och öppen dagbok på internet. Enligt 

NE består en typisk blogg av regelbundna skriftliga inlägg men personliga iakttagelser och 

synpunkter på dagsaktuella händelser. Varje blogginlägg är daterat och kan oftast 

kommenteras av bloggens läsare. Sedan slutet av 1990-talet har bloggens användning ökat 
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kraftigt och är idag en del av de sociala medierna och kan uppdateras från både datorn och 

direkt från telefonen.
113

 

4.2 Twitter 

Även Twitter är ett av de fenomen som räknas till de sociala medierna som presenteras i detta 

avsnitt. Twitter har dock färre användare än de andra sociala medierna som nämns i denna 

uppsats men har fått uppmärksamhet över hela världen för dess roll som snabb 

nyhetsförmedlare. Twitter startades 2006 och består av mikrobloggar där användarna 

publicerar tweets, textmeddelanden. Meddelandena får bestå av max 140 tecken och kan 

skickas till profilsidan via mobiltelefon. 2009 rankade ett analysföretag Twitter som den 48:e 

mest välbesökta webbplatsen i världen.
114

 

4.3 Facebook 

Facebook startades 2004 av en student på Harvard college för att lättare hålla kontakten med 

studenterna på Harvard under och efter studietiden. Den första tiden begränsades Facebooks 

användare till dem med mailadresser knutna till olika campus i USA men 2006 öppnades 

webbsidan för andra användare oavsett mailadress. Sedan dess har antalet användare ökat 

snabbt och är nu en av världens 10 största webbplatser, räknat i antalet användare.
115

 

Facebook är en webbplats för nätbaserad gemenskap och närverksbyggande och består i stor 

del av användarnas profiler som knyts samman till olika nätverk där interaktion sker. På 

användarnas profiler presenteras kontaktuppgifter, en biografi och bilder. Kommunikationen 

på Facebook sker främst genom text och bild vilka kan vara synliga både för samtliga inom 

ett nätverk och endast för sändare och mottagare, som en traditionell mailkonversation. 2010-

07-21 fanns det rekordmånga användare på Facebook då skaparen angav på sin blogg att 

antalet användare hade uppnått en halv miljard. Sedan dess har det troligtvis tillkommit fler 

användare.
116
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4.4 Användarna 

Enligt ovan nämnda statistikundersökning besöker 52 % av svenska folket
117

 sociala medier 

och nätverk och alla är också med på Facebook som dominerar de sociala medierna. Om 

statistiken begränsas till de som använder internet är det 62 % som även besöker sociala 

nätverk. Användningen bland dessa har ökat med tio procentenheter under de senaste åren och 

det ser inte ut att avta. Användningen av de sociala nätverken är starkast i den yngre 

generationen som är mellan 16-25 år men det ökar även märkbart bland de allra yngsta mellan 

12-15 år. Flertalet av de som är mellan 16-25 år är användare av sociala nätverk, närmare 

bestämt 96 %, vilket kan ses i nedanstående bild.
 118

 

Bild 3- Andel av olika generationer som besökt sociala nätverk under de senaste 6 åren
119

 

 

Undersökningen visade även att det finns skillnader mellan kvinnor och mäns användning av 

Facebook och bloggar. 43 % av kvinnorna besöker dagligen Facebook till skillnad mot 

männen där 33 % dagligen besöker sidan. Kvinnorna är också dem som dagligen läser 

bloggar, 16 % av kvinnorna jämfört med 5 % av männen.
 120

 

Undersökningen visade även att det finns en begränsad användning av Twitter, då 7 % av 

Sveriges befolkning twittrar och det är framförallt yngre som använder detta. 
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4.5 Problematik 

På senare år i takt med att användningen av sociala medier har ökat har även flera fall 

uppmärksammats i media kring anställdas användning av sociala medier. Yttranden som 

anställda har gjort på sin Facebooksida har lett till uppsägning på grund av personliga skäl. Ett 

fall berörde anställda på företaget ”GoExcellent”, varav en anställd genom en 

statusuppdatering på Facebook uppmanat andra att undvika företaget. Hans vänner och andra 

anställda på företaget kommenterade varandra vilket slutade med att även hård kritik mot 

chefen framkom på sidan. Denna information nådde senare chefen som avskedade tre av de 

anställda med motiveringen att de bland annat brutit mot lojalitetsplikten och att 

kommentarerna innehållit hot mot denne. Beslutet överklagades av arbetstagarorganisationen 

som även skulle förhandla med företaget och om de ej kom överrens var det upptill 

organisationens jurister att avgöra om det var värt att ta fallet till AD.
122

   

Det har även framkommit ett fall som prövats i TR men som nu även har fått 

prövningstillstånd i AD då arbetsgivarsidan överklagat domen. Detta rörde ett fall kring en 

rektor på en privat skola som bland annat lagt ut bilder då han bär en tröja med sexuellt 

budskap och är på sin Facebooksida med i grupper som anses ha ett olämpligt sexuellt 

innehåll. Detta fall har bland annat jämförts med fallet ”Farbror Blå” som rörde en bloggande 

polis men skillnaden mellan fallen är att det ena rör sig om privat och det andra om offentlig 

sektor.
123

 I TR:s dom kan i domskälet läsas att bilderna och grupperna med sexuella 

anspelningar endast var en av många bilder och grupper som rektorn förekom i. TR menade 

även att skolan inte haft tillräckliga riktlinjer för vad som anses vara okej att publicera och 

hade vid det sista tillfället inte gett rektorn en varning eller tillsägelse angående hans 

medverkan på sociala medier utan sade upp honom direkt. Efter en samlad bedömning dömde 

alltså TR till arbetstagarens sida och ansåg att de saknades saklig grund för uppsägning. 

Arbetsgivaren som fortfarande anser att hans agerande på Facebook men sexuella bilder och 

kontakter med elever är oförenligt med hans yrke som rektor på skolan har som tidigare 

skrivit nu överklagat domen som fått prövningstillstånd i AD.
124
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Ovan nämnda målet ”Farbror Blå” rörde en polisman i Malmö som bloggade på fritiden 

mestadels om sitt polisyrke under namnet ”Farbror Blå”. Bloggen var en kontinuerlig 

uppdaterad sida vars inlägg visade prov på total respektlöshet och omdömeslöshet. Inläggen 

handlade om polisyrket och hade bland annat sexistisk och kränkande karaktär. Bloggen 

uppmärksammandes i kvällspress i mars 2010 och till följd av detta stängdes bloggen ner och 

polismannen avskedades i juni 2010. Målet behandlades i AD där domstolen ogiltigförklarade 

uppsägning med motivering att han bloggade på sin fritid och nyttjade på så vid hans 

yttrandefrihet. Domstolen framförde även att en myndighet i regel inte kan ingripa mot en 

anställd som nyttjat denna grundlagsfästa frihet och genom detta orsakat störningar i 

verksamheten, skadat myndighetens anseende och därmed allmänhetens förtroende för 

myndigheten. AD ansåg även att det var en viktig faktor att polismannen använt en fiktiv 

karaktär och därmed inte uttryckt sig med sitt eget namn vilket då ej kan ligga till grund för 

uppsägningen.
125

  

En undersköterska tog under 2008 bilder under en operation och lade sedan ut dem på 

Facebook. På hennes profilsida stod det var hon jobbade och det kunde därför tydligt ses på 

vilket sjukhus bilderna var tagna. På bilderna kunde patienterna inte identifieras och var 

därför det främsta skälet till varför undersköterskan endast fick en skriftlig varning.
126

 

”Ungdomligt oförstånd”, det var Kent Källströms spontana reaktion då han fick höra om 

fallet.  Därefter kommenterade Källström bedömningen som görs för att avgöra om det 

föreligger saklig grund för uppsägning på grund av att arbetstagaren agerat illojalt mot 

arbetsgivaren. Han menade att det måste vara något som skadar arbetsgivaren och dess 

verksamhet och det är viktigt att det anställde förstår och inser det. Källström berättade även 

att i många uppsägningsmål har arbetstagaren haft ett skadesyfte eller spridit elaka uppgifter 

och rykten om företaget.
127

 

Det har enligt en artikel nyligen presenterats en fransk dom kring en anställd som pratat illa 

om sin arbetsgivare på Facebook. Målet rörde en arbetstagare som var radiopresentatör på en 

radiostation i Frankrike som på en stängd Facebook-vägg tillsammans med en före detta 

anställd uttalat sig negativt om arbetsgivaren. Den anställde hade bland annat kallat sina 

chefer för riktigt anti-professionella narrar och när denna information nådde chefen 
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resulterade detta till att hans kontrakt med företaget omedelbart sades upp. Arbetstagarens 

advokat jämförde situationen med att om samma information sagts på en middag och senare 

meddelats chefen hade det endast betraktats som skvaller och därmed ej kunnat ligga till 

grund för en uppsägning. Det har tidigare framkommit liknande mål i Frankrike men detta är 

det första som dömts till arbetstagarens fördel. Domstolen hade i målet bland annat hänvisat 

till att uttalandet gjordes i en ”privat sfär”. Om domen kommer att överklagas till en högre 

instans återstår nu att se.
128
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5. Anställningsförhållandet 

De arbetsrättsliga reglerna tillämpas i princip endast då det föreligger ett 

anställningsförhållande mellan arbetstagare och arbetsgivare, vars förhållande regleras av ett 

anställningsavtal. Anställningsavtalet innebär att den arbetspresterande parten ställer sin 

arbetskraft till förfogande och det avser alltså oftast inte ett visst arbete eller resultat. I vissa 

fall kan det vara svårt att skilja på om det är ett anställnings- eller ett uppdragsförhållande 

som föreligger vilket då bedöms genom en helhetsbedömning utifrån objektiva 

omständigheter. Typiska kännetecken för att ett anställningsavtal föreligger är att det finns ett 

avtal om personlig arbetsskyldighet, arbetet utförs för någon annans räkning under dennes 

ledning och kontroll och att det är ett varaktigt samarbete. Andra kännetecken är att den 

arbetspresterande är hindrad att utföra liknande arbetsuppgifter hos någon annan, 

huvudmannen tillhandahåller exempelvis maskiner och redskap och att den arbetspresterade 

får ersättning för resor, en garanterad ersättning såsom timlön och är i ekonomiskt och socialt 

hänseende jämställd med en anställd.
129

 I de AD-fall som nämnts i uppsatsen har ett 

anställningsförhållande förelegat. 

5.1 LAS och LOA 

En uppsägning på grund av personliga skäl måste vara sakligt grundad och enligt praxis kan 

bristande lojalitet vara en saklig grund för uppsägning. Det finns dock inte några uttryckliga 

lagregler om lojalitetskrav i ett anställningsförhållande. Det har däremot visat sig i praxis att 

anställningsavtalet har mer långtgående förpliktelser än vad andra avtal har och att det skiljer 

sig mellan privat och offentlig sektor.  

Det är bland annat i ett par fall från AD som rörde uppsägning på grund av personliga skäl där 

AD har giltigförklarat uppsägning eftersom arbetstagaren har skadat sin arbetsgivare, vilket är 

oskriven rätt, en allmän rättsgrundsats som ingår i lojalitetsplikten.
130

  

Saklig grund för uppsägning föreligger ej enligt 7 § 2 st. om det är skäligt att kräva en 

omplacering för arbetstagaren men även detta är en avvägningsnorm.
131

 Om uppsägning på 

grund av personliga skäl blir aktuellt har arbetsgivaren en skyldighet att uppge skäl till 
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uppsägningen, dessa måste vara godtagbara och ska kunna underkastas en rättslig prövning.
132

  

En uppsägning från arbetsgivarens sida måste även vara skriftlig för att vara giltig vilket 

regleras i LAS och i LOA där det finns regler för offentligt anställda.
133

Om fallet skulle 

komma till domstol görs det då en intresseavvägning då arbetstagarens intresse av att behålla 

anställningen vägs mot arbetsgivarens intresse av att avsluta anställningen.
134

  

Eftersom lojalitetsplikten som jag tidigare skrivit härstammar från avtalsrätten kan det vid ett 

avslut av ett sådant anställningskontrakt vara bra att se till AvtL och vad som stadgas i de 

bestämmelserna. Uttrycket sedvänja nämns i 1 2 st. AvtL och handlar främst om avtalets 

ingående men bör betraktas kring avtalet i helhet.
135

 Enligt Munukka kan det ses som 

lojalitetsstridigt om en avtalspart utsätter motparten för handlande som står i strid med den 

goda seden.
136

  Den goda seden på arbetsmarknaden är en sedvänja och har kunnat ses i en del 

rättsfall, bland annat i AD 2011:30. Proportionalitetsprincipen har i vissa fall fått betydelse i 

avgörandet om något bryter mot god sed eller ej. Ett exempel är att arbetsgivarens 

kontrollåtgärder ställs mot arbetstagarens integritet och i det fallet bestäms god sed utifrån att 

intrånget i arbetstagarens privatliv måste stå i rimlig proportion till syftet med kontrollen. Om 

arbetstagarens integritet är starkare än syftet med kontrollen anses det då strida mot god 

sed.
137

 

5.2 Policys 

För att lösa problemet om vad en anställd får och inte får skriva om sin arbetsgivare skriver 

flera arbetsrättsexperter att en bra idé är att arbeta fram en policy kring detta. I en artikel i Lag 

& Avtal skriver de att det kan vara bra att ta fram en policy kring hur de anställda får använda 

arbetsgivarens datorer och annan utrustning för att undvika onödiga konflikter.
138

 I en policy 

kring användningen av sociala medier är det bra om det på ett tydligt sätt finns skriven 

information om lojalitetsplikten. Det bör även finnas riktlinjer för när och hur kommunikation 

på sociala medier bör ske, antingen om det är fritt att nyttja sociala medier eller om det är 
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förbjudet att använda det på arbetstid, bara det tydligt framgår vad som gäller. Det bör även i 

en policy finnas information om arbetsgivaren har rätt att undersöka arbetstagarens 

användning av arbetsgivarens datorer. Slutligen bör det även finnas information i policyn 

kring vad det finns för sanktioner om arbetstagaren skulle bryta mot policyn. Det viktigaste är 

sedan att de anställda är medvetna om att det finns en policy och att de har läst och förstått 

innebörden i den. Detta kan lösas genom att den anställde är skyldig att läsa igenom den och 

sedan signera på att de har förstått innebörden av policyn.
139 
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6. Analys 

6.1 Privat anställda  

Sammanfattningsvis har privat anställda lojalitetsplikt till sin arbetsgivare, vilket innebär en 

skyldighet att vara lojal mot denne. I plikten ingår konkurrensförbudet, tystnadsplikten och 

informationsplikten. Plikten innebär att de anställda har en allmän skyldighet att inte skada 

arbetsgivaren eller dess egendom och har i anställningsförhållandet en skyldighet att sätta 

arbetsgivarens intresse framför sitt eget. Folke Schmidts beskrivning har återkommit i flertalet 

rättsfall jag studerat och han menar lojalitetsplikten innebär att den anställde inte får vidta 

åtgärder som är ägnade att skada eller försvåra arbetsgivarens verksamhet. Det är denna plikt 

jag vill väga mot yttrandefriheten som är grundlagsskyddad. RF, TF och YGL begränsas dock 

till det offentliga och kan ej tillämpas i förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare i 

privat sektor. 

En liknande reglering finns på EU-nivå genom att Sverige har ratificerat EKMR där det i 

avhandlingar jag studerat diskuterats kring om den ska ha betydelse mellan enskilda i privat 

sektor. Den diskussionen kommer troligtvis att fortsätta med tiden men i dagsläget finns 

uppfattningen om att EKMR har indirekt verkan i privat sektor. Den har indirekt verkan 

genom att de anställda kan hävda sin rätt till yttrandefrihet genom att hävda att den svenska 

staten inte tillämpat tillräckligt med positiva åtgärder för att skydda de enskildas rätt enligt 

artikel 8 i konventionen. Artikel 8 innebär att medborgarna ska ha rätt till skydd för privat- 

och familjeliv där personers fri- och rättigheter ska skyddas. På så sätt blir det alltså inte 

arbetsgivaren som har gjort fel utan det är staten som ställs inför rätta då arbetstagaren anser 

att deras yttrandefrihet kränkts då de ej fått uttrycka sig kring exempelvis arbetsplatsen eller 

arbetsgivaren. Om konventionen sedan innebär att enskilda kan hävda sin rätt i förhållande till 

en annan enskild är en diskussion jag inte har tillräckligt med kött på benen för att gå in i utan 

istället låter tiden utvisa. Jag tycker dock att det är bra att de konventionsanslutande staterna 

har en skyldighet att tillämpa positiva åtgärder för att skydda de privat anställdas 

grundläggande rättigheter. Utan statens skyldighet hade de anställdas rättigheter kunnat 

inskränkas eftersom de arbetar i privat sektor vilket vore helt fel enligt mig.  

Arbetstagaren har en skyldighet att vara lojal mot arbetsgivaren men även en rättighet att 

kritisera densamme. Hur långtgående denna rätt är, är en bedömningsfråga och skiljer sig från 
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fall till fall men det finns vissa riktlinjer. Kritikrätten är framvuxen ur praxis och är därför ej 

lagstadgad vilket kan vara en av orsakerna till varför det råder oklarhet i hur långtgående 

rätten är. Det hänvisas ofta till AD 1982:110 i de källor jag använt till denna uppsats för att 

beskriva både lojalitetsplikten och kritikrätten. I detta mål framkom det att den anställdes 

position i företaget har stor betydelse för hur stor kritikrätten är. Det framkom att om den 

anställde har en förtroendeposition eller högre befattning minskar dennes rätt att kritisera 

arbetsgivaren och dess verksamhet till skillnad från arbetstagare med en lägre position. AD 

har framfört att kritikrätten är en viktig förutsättning för att det ska bli goda 

anställningsförhållanden, ett bra arbetsresultat och för att arbetstagarorganisationerna ska 

kunna arbeta effektivt på arbetsplatsen. Kritikrätten innebär dock att innan arbetstagaren utåt 

kritiserar arbetsgivaren måste denne ta upp sina tankar eller problemet med arbetsgivaren på 

ett seriöst sätt. Det får dessutom inte handla om sådan kritik som bara handlar om att försöka 

skada arbetsgivaren eller som helt enkelt inte stämmer och därmed har innehållet i kritiken 

också betydelse i dessa fall. Om arbetsgivaren inte åtgärdar problemet eller tar till sig den 

anställdes åsikter kring verksamheten har denne rätt att vända sig utåt och offentligt kritisera 

verksamheten. 

Själv anser jag att det är klokt att de anställda med högre befattning har en sämre kritikrätt 

eftersom de oftast själva har en större möjlighet att kunna påverka företaget med tanke på 

deras befattning. Jag nämnde tidigare ett fall som tagits upp i AD där arbetstagaren enligt 

domstolen hade rätt att kritisera företaget utåt sett och fick uppmana andra att inte ta 

anställning inom företaget. Anledningen till detta var att han tidigare påtalat 

missförhållandena för ledningen och han hade en lägre befattning inom företaget. På detta sätt 

har de anställda med en lägre befattning indirekt ett sätt att påverka företaget eftersom att 

möjligheten för dem att vända sig utåt sätt finns. På så sätt lyssnar säkerligen företagen på de 

anställda för att minska risken för negativ publicitet ska spridas till allmänheten. Men det är, 

som jag tidigare skrivit, inte bara den anställdes befattning som har betydelse utan även 

graden av förtroende som denne har fått. Detta hör enligt mig ofta ihop, ju högre befattning 

desto mer ansvar och förtroende får ofta den anställde också. Men det kan samtidigt betyda att 

en anställd med en lägre befattning har lika mycket förtroende som en kollega med en högre 

befattning och det borde i så fall ha samma grad av kritikrätt. Jag tror dock att detta är mindre 

vanligt men jag instämmer verkligen eftersom det enligt mig är helt rätt att ju mer ansvar, 
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förtroende och påverkan på företaget den anställde har desto mindre rätt att kritisera det borde 

densamme ha. 

För att undvika att hemligheter kring företagen läcker ut har det tillkommit en lag med skydd 

för företagshemligheter som har stark anknytning till arbetsrätten och lojalitetsplikten. FHL 

ska dock inte hindra en anställd att avslöja brott och allvarliga missförhållanden trots att det 

finns en avtalad tystnadsplikt. Men en anställd ska inte heller kunna avslöja saker om 

företaget som inte bör komma ut, så som hemligheter och lagen är därmed ett bra komplement 

till lojalitetsplikten.  

Om de privat anställda arbetstagarna mot förmodan bryter mot dess lojalitetsplikt eller 

utnyttjar kritikrätten på ett för långtgående sätt riskerar de att förlora sin anställning på 

företaget. Företaget kan då säga upp arbetstagarna på grund av personliga skäl och praxis har 

visat att brott mot lojalitetsplikten är en saklig grund för uppsägning. Frågan jag då ställer mig 

är om uppsägningen kanske kan bryta mot god sed på arbetsmarknaden? Som jag tidigare 

skrivit i analysen användes proportionalitetsprincipen för att avgöra vad som var god sed på 

arbetsmarknaden. Om vi applicerar det på mitt valda ämnesområde ställs arbetsgivarens 

intresse av att ha lojal personal och behålla sitt goda rykte mot arbetstagarens rätt att använda 

sin kritikrätt och yttra sina åsikter? Det är mycket möjligt att arbetstagarsidan hävdar att 

uppsägningen strider mot god sed på arbetsmarknaden men vad som i detta fall anses vara god 

sed är svårt att uttala sig kring då endast ett fåtal rättsfall finns. Jag tror att omständigheterna i 

det särskilda fallet kommer att få stor betydelse när ett sådant mål framkommer och det är inte 

helt omöjligt att arbetstagarsidan får rätt med tanke på den goda seden på arbetsmarknaden. 

6.2 Offentligt anställda 

Inom offentlig sektor finns likaså det en lojalitetsplikt för anställda som på samma sätt gäller 

utan att behöva vara uttryckligt skrivet i något avtal precis som på privat sektor. Däremot har 

arbetstagare på den offentliga sektorn en mer långtgående rättighet att yttra sig eftersom de 

genom RF, TF och YGL har en övergripande rätt att yttra sig utan hinder från någon 

myndighet eller annat offentligt organ. Jag har försökt klargöra vilka medier, exempelvis 

tryckta tidningar och radio, som omfattas av dessa grundlagar och jag vill hävda att det är 

invecklade och föråldrade bestämmelser som behöver förtydligas och förnyas. Många av de 

sociala medierna omfattas exempelvis inte men det kan komma att bli en ny 

yttrandefrihetsgrundlag där dessa kommer att innefattas. 
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Den offentligt anställda har rätt att lämna uppgifter och underrättelser så att sedan någon 

annan kan offentliggöra det inom de medier som omfattas av dessa lagar. Detta är 

meddelarfriheten som finns i grundlagarna och skyddas genom meddelarskyddet för om dessa 

uppgifter som dem lämnar publiceras har den anställde ett skydd mot att arbetsgivaren ska få 

reda på vem som lämnade dem tack vare efterforskningsförbudet. En myndighet eller annat 

allmänt organ får ej försöka ta reda på vem som lämnat dessa uppgifter och får inte heller 

straffa någon som utnyttjat sin yttrandefrihet enligt repressalieförbudet som stadgas i både TF 

och YGL. Av vad som framkommit ovan i denna uppsats omfattas dock inte sociala medier 

av YGL och TF eftersom de inte uppfyller de krav som finns i dessa bestämmelser. Däremot 

har de offentligt anställda ändå yttrandefrihet i förhållande till sin arbetsgivare i dessa medier 

tack vare bestämmelserna i RF. I RF stadgas dock inga bestämmelser kring meddelarfrihet 

och efterforskningsförbud men skyddet mot repressalieåtgärder finns kvar enligt ett yttrande 

från JO. Likaså omfattas de anställda i offentlig sektor av de mänskliga rättigheterna i 

Europakonventionen som innehåller bestämmelser kring yttrandefrihet och dessa 

bestämmelser gäller för hela den offentliga sektorn. 

Kritikrätten kan tack vare de grundlagsskyddade rättigheterna ses som en mer långtgående 

rättighet inom offentlig sektor. De har rätt att kritisera arbetsgivaren i medier eller genom att 

lämna meddelanden till medierepresentanter utan att arbetsgivaren försöker ta reda på om det 

är denne som läckt uppgifter. De har dock inte rätt att lämna ut all information eftersom de för 

offentlig sektor finns SekrL som har motsvarande effekt som FHL har i privat sektor. De har 

alltså rätt att lämna ut uppgifter förutom de som omfattas av särskild tystnadsplikt liknande de 

i AD 2000:14 då polismannen lämnat ut uppgifter som föll inom tystnadsplikten och 

arbetsgivaren kunde då ta reda på vem som lämnat uppgifterna.  

Om en anställd skulle bli tvungen att skiljas från sin anställning på grund av bristande lojalitet 

eller brott mot någon av ovanstående regleringar så finns regleringarna kring att saklig grund 

måste föreligga i LAS och speciella regler för offentligt anställda i LOA. Av vad jag tidigare 

framfört kan jag förstå att de offentligt anställda mycket stor rätt att yttra sig och 

överträdelsen som en offentligt anställd måste göra för att förlora sin anställning måste vara 

väldigt grov. Tanken men detta tror jag är att det offentliga inte ska kunna göra hur som helst 

utan att kontrolleras av det allmänna och det är säkert därför mycket av den offentliga 

verksamheten också är offentlig för allmänheten. Men jag anser att denna rätt inte ska vara för 
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stor så att de anställda kan säga vad som helst utan att ha någon grund för det. Men som det 

ser ut i dagsläget är det en bra gräns och förståeligt att de offentligt anställda har en större rätt 

att yttra sig än privat anställda. 

6.3 Yttranden i sociala medier 

Internetanvändningen av sociala medier har ökat avsevärt under senare år och det har därmed 

medfört att nya fall av brott mot lojalitetsplikten har uppkommit. Sociala medier är ett nytt 

sätt att synas och marknadsföra sig själv både privat och kanske som företag. Mitt fokus vill 

jag lägga på de som nyttjat sociala medier privat och exempelvis på Facebook eller blogg 

yttrat sig om sin arbetsgivare, arbetsplats eller chef. Det kan enligt mig inte anses som något 

annat än klumpigt och ogenomtänkt att publicera sådant som publicerades av de anställda på 

GoExcellent som tidigare diskuterades. Därför väckte detta mitt intresse och jag ställer mig 

ofta frågan varför en person vill publicera sitt privatliv på det sättet. Jag har själv Facebook 

men jag statusuppdaterar sällan och försöker undvika att lägga upp så mycket bilder men jag 

märker att alla inte tänker som jag. Vi lever i en ständigt föränderlig värld och förr var det 

enligt mig mer tabu att visa upp sitt privata liv på det sättet som det görs idag. Vi har blivit 

mer öppna som personer och kanske är det ett naturligt steg i utvecklingen. Det kan vara så att 

detta är en het diskussion idag och historia imorgon. Anledningen till varför det idag får 

mycket uppmärksamhet tror jag kan bero på att det inte är någon som riktigt vet vad som 

gäller och därför förs det upp till diskussion. 

En sak som är säker är att lagstiftningen kring yttrandefriheten inte har hunnit med i 

utvecklingen vilket kan vara naturligt på grund av att processen att ändra en grundlag tar lång 

tid. Det arbetas på, och har gjort i många år, en ny lagstiftning för tryckfrihet och 

yttrandefrihet vilket jag efter denna undersökning anser vara nödvändig. Den nuvarande 

regleringen är otydlig och i vissa fall svårtolkad vilket kan bero på att de har byggt på TF och 

kompletterat med YGL istället för att utforma en helt ny grundlag för både tryckfrihet och 

yttrandefrihet. Jag hoppas och tror därför på att en ny lagstiftning kring yttrandefriheten 

kommer att komma fram, frågan är bara när den kommer? 

Jag har själv sett på Facebook att en ”vän” till mig skrivit något som var lite opassande och 

andra personer reagerade och påpekade att detta inte var okej att skriva på Facebook då han 

försvarade sig med att det visst var okej för att han har yttrandefrihet. Enligt SOU:n som 

arbetar med den nya lagen omfattas inte, som jag tidigare skrivit, Facebook och de flesta 
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andra sociala medierna av TF eller YGL eftersom denna medieform inte uppfyller kriterierna 

som krävs för att omfattas. Det är också en av anledningarna till varför lagarna behöver 

uppdateras, de har inte följt med i utvecklingen. Jag tror att många, varav min ”vän” är en av 

dem, inte vet att det är endast vissa medier som omfattas av yttrandefriheten utan tror att de 

har yttrandefrihet i alla medier och får skriva precis vad de vill. 

Jag tror att många av de händelser som har publicerats i media beror på okunskap från de som 

yttrat sig och att de inte vet vad som innefattas i grundlagarna. Jag tror dessutom att många är 

omedvetna om att lojalitetsplikten till deras arbetsgivare finns på grund av att det inte alltid 

uttryckts tydligt i anställningsavtalet eller i introduktionen. För mig är det sunt förnuft att inte 

baktala min chef, starta en verksamhet för att konkurrera ut min arbetsgivare eller uttala mig i 

media innan jag påtalar missförhållanden som råder på arbetsplatsen till min arbetsgivare. 

Eftersom det uppkommit flera fall där lojalitetsplikten brutits betyder detta förmodligen att 

det inte är sunt förnuft för alla människor. Att som anställd prata illa om sin chef, kollega eller 

arbetsplatsen till ett slutet sällskap hemma är lika mycket brott mot lojalitetsplikten som att 

exempelvis lägga upp en statusuppdatering på Facebook men det finns skillnader. Om du 

lägger upp information på Facebook når det förmodligen fler människor och det är lättare för 

arbetsgivaren att bevisa vad som ”sagts”. Det gäller enligt mig att passa sig innan man skriver 

sådant på sociala medier, det är lättare att tänka ett steg längre innan än att få sin anställning 

tillbaka om det nu skulle gå så långt. Jag tror att man kan undvika att de anställda känner att 

de behöver baktala sin arbetsgivare, arbetsplatsen eller chefen genom att ha en speciell kultur 

på arbetsplatsen. Jag tror att det kan vara viktigt att ha en öppen dialog, högt i tak och att man 

som chef är lyhörd inför de anställdas tankar, funderingar och önskemål. Jag tror dessutom att 

det är viktigt att chefer och ledningen på ett företag kan motivera och förklara för de anställda 

varför ett beslut tas eller en förändring sker så att de får förståelse och insikt i vad som sker i 

företaget.  

Eftersom statistiken visar att de flesta användarna av sociala medier är unga kvinnor finns 

risken att det också är dem som uttrycker sig mest på sociala medier och jag funderar vad det 

kan bero på. Kan det vara en typ av bekräftelsebehov av att uttrycka sig på sociala medier för 

att få feedback på ens åsikter och att de därför inte heller tänker sig för? Av egen erfarenhet är 

det många kvinnor på Facebook som lägger upp statusuppdateringar och är aktiva på 

Facebook men om det även innebär att kvinnor skulle baktala sin chef mer än män är jag inte 



 

41 

 

lika säker på. De rättsfall och händelser kring sociala medier som jag har studerat har 

majoriteten varit män vilket kanske innebär att kvinnor är försiktigare till skillnad mot män. 

Kvinnor nyttjar kanske sociala medier för att få bekräftelse men undviker att kritisera 

företaget och chefen, åtminstone i så stora drag som i de fall jag studerat.  

Anledningen till att sociala medier domineras av den yngre generationen tror jag beror på att 

tekniken är främmande för den äldre generationen och att flertalet inte heller använder dator. 

Jag tror att det kommer att bli skillnad i framtiden eftersom den yngre generationen som växer 

upp nu har växt upp med datorer och kommer alltid att använda dessa men däremot kommer 

det säkerligen att dyka upp någon ny medieform eller teknik som inte kommer intressera 

denna generation senare. Jag tror dock inte att den låga åldersnivån på användarna av sociala 

medier kommer att påverka anställningsförhållandet annorlunda än vad det gör idag. Ett 

anställningsförhållande startar oftast runt 18 års ålder och arbetsgivaren påverkas ej av att de 

anställda har använt sociala medier tidigare utan det är användningen under 

anställningsförhållandet som i så fall skulle påverka. 

6.4 Skiljande av arbetstagaren och dess tjänst 

För att återgå till lojalitetsplikten och vad man som anställd får uttrycka sig om på sociala 

medier eller andra medier också för den delen så har det som jag ovan framfört framkommit 

skillnader mellan privat och offentlig sektor. Som anställd i den offentliga sektorn har man en 

mer långtgående yttrandefrihet och rätt att uttala sig om sin arbetsgivare. Däremot innebär de 

privat anställdas grundlagsskyddade yttrandefrihet inte att de har rätt att yttra sig om sin 

arbetsgivare eftersom den rätten endast kan hävdas mot det offentliga. Du har alltså som 

privat anställd en mer långtgående lojalitetsplikt mot arbetsgivaren men vart gränsen går är 

ändå hårfin. 

Det som då blir intressant är om vad man som anställd får uttala sig om sin arbetsgivare. Ett 

fall jag studerat rörde en privat anställd som på Facebook bland annat framfört hotelser på 

Facebook vilket arbetsgivaren inte ansåg var okej och sade därför upp de anställda som 

medverkat i konversationen. Fallet har ej och det är osäkert om det kommer att prövas i 

domstol och det är därför svårt att bedöma om uppsägningen enligt domstol varit sakligt 

grundad eller ej. Jag tycker inte att en anställd ska tala illa om sin arbetsgivare och definitivt 

inte hota sin chef på Facebook men jag anser samtidigt att det var väldigt hårt av 

arbetsgivaren att avskeda dem med omedelbar verkan. I detta fall tror jag att det hade räckt 
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med en varning och förtydligat för de anställda om vad de får och inte får skriva på sociala 

medier. 

En privat skola avskedade rektorn eftersom han haft bilder och medverkat i grupper på 

Facebook som hade anknytning till sex. Skolan ansåg ej att detta var lämpligt på grund av 

hans befattning men TR dömdes till arbetstagaren sida och har nu överklagats till AD. Det ska 

bli intressant att följa detta mål och se hur AD resonerar och jag tror att detta kan bli en 

vägledande dom till framtida mål och tvister. TR övervägde omständigheterna i målet och 

ansåg att bilderna och grupperna han var med i endast var några i mängden och att det inte var 

något som tydligt framgick på hans sida. Jag har visst förståelse för skolan och varför de sade 

upp rektorn eftersom han blir ansiktet utåt för skolan och hans medverkan på sociala medier 

kan påverka hela skolans rykte. Det är svårt att göra en bedömning i frågan eftersom även 

rektorn måste få ha ett privatliv men bör han i så fall lägga ut det så offentligt? Det ska som 

sagt bli väldigt intressant att se hur AD resonerar i detta fall. 

Ett fall som har varit uppe i domstol och berört en offentligt anställd var den bloggande 

polisen som privat bloggat om polisyrket men använde sig av en fiktiv karaktär och 

domstolen ansåg därmed att saklig grund för uppsägning ej förelåg. Domstolen menade att en 

myndighet i regel inte kan ingripa mot en anställd som nyttjat denna grundlagsfästa frihet och 

genom detta orsakat störningar i verksamheten, skadat myndighetens anseende och därmed 

allmänhetens förtroende för myndigheten. Jag kan tycka att bedömningen i målet var väldigt 

snäll och jag blev förvånad att polisen inte blev avskedad efter att ha läst målet men det visar 

på hur långtgående de offentligt anställdas yttrandefrihet faktiskt är. Det hade troligtvis dömts 

annorlunda i målet om polisen inte använt en fiktiv karaktär eller haft andra klagomål på sig 

sedan tidigare vilket visar på hur mycket de särskilda omständigheterna i målet har betydelse 

för utfallet.  

I offentlig sektor var det även en undersköterska som publicerat bilder på Facebook från en 

operation. Sjukhuset valde att ge undersköterskan en varning och i detta fall tror jag att det 

räckte. Ett fall som detta känns för mig väldigt olämpligt men det kanske var så att sjukhuset 

varit otydlig i sina regler kring vad som är okej eller inte att publicera på sociala medier. Men 

även i detta fall fick den anställde behålla sin anställning och har på så vis en relativt 

långtgående yttrandefrihet om man bortser från varning som hon fick. 
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Det har aldrig, vad jag sett, kommit fram fall där anställda uttryckt sig positivt om sin 

arbetsgivare vilket egentligen inte är så förvånansvärt men det påvisar även att det i många 

fall är okej att skriva om sin arbetsgivare på sociala medier. Arbetsgivaren verkar först 

reagera när den anställde framför negativa kommentarer om sin arbetsgivare eller framför 

hotelser eller liknande. Det kan därför vara svårt för arbetstagarna att veta när man får skriva 

om sin arbetsgivare.  

Även den anställde i den Franska domen hade uttalat sig negativt om sin arbetsgivare i sociala 

medier och det var också det första fallet som dömts till arbetstagarens fördel i Frankrike. 

Enligt den Franska domstolen var det alltså okej att prata skit om sin arbetsgivare på sociala 

medier. Jag är dock inte insatt i hur den Franska lagstiftningen ser ut men det är ändå 

intressant att se att det kan vara okej att uttala sig negativt om sin arbetsgivare i sociala 

medier. Enligt domstolen kunde det bara betraktas som skvaller, därför undrar jag om kanske 

AD tycker likadant? 

Som arbetsgivare tror jag också att det kan vara svårt att ta tag i problemet om man har en 

anställd som skriver olämpliga saker om företaget på sociala medier. Hur ska man som 

arbetsgivare gå till väga om ett sådant problem dyker upp? Ska denne tala enskilt men den 

personen de gäller eller ta upp det med en hel arbetsgrupp? Den anställde som uttalat sig på 

sociala medier skulle förhoppningsvis ta åt sig om det tas upp i hela arbetsgruppen och 

därmed bättra sig. Skulle den anställde sedan inte bättra sig kan arbetsgivaren istället tala 

enskilt med denne och förklara att det var den personen som dem syfte på vid den tidigare 

informationen. Men om överträdelsen är så pass grov kanske det är bäst att ge den anställde 

en varning direkt för att tydligt sätta en gräns på vad som är okej eller inte och den anställde 

får på så vis också en chans att bättra sig.  

6.5 Förändringar och framtiden 

För att undvika att ens anställda uttalar sig negativt om arbetsgivaren på Facebook eller uttalar 

sig överhuvudtaget tror jag, tillsammans med flera artiklar jag läst, att det är en god idé att 

skapa en policy kring internetanvändning och kanske en specifikt för sociala medier. Jag tror 

dessutom att det är viktigt att vara tydlig som arbetsgivare och gärna gå igenom vid 

introduktionen av en nyanställd vad det finns för regler kring detta. För de anställda som har 

varit anställda på företaget en längre tid tror jag dessutom att det hade varit bra att ta upp 

frågan på ett möte och beskriva lojalitetsplikten, vad den innebär och vad händer om den 
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anställde mot förmodan bryter mot denne. Om det finns tydlig policy och riktlinjer på 

företaget och om de har presenterats kan den anställde inte skylla på okunskap om en konflikt 

senare skulle uppstå.  

I dagsläget tror jag att det föreligger en del frågetecken och oklarheter kring vad man som 

anställd får uttala sig kring och inte får uttala sig kring. Om policys och riktlinjer tas fram och 

om företagen blir tydligare kring vad som gäller tror jag att de fall som handlar om ren 

okunskap kommer att försvinna. Innan det är fastställt tror jag dock att det kommer 

uppkomma fler mål till AD vilket även kan vara bra så att AD kan resonera kring vilka regler 

och lagar som gäller och det skapas på så vis praxis som kan användas som underlag till 

utbildningar eller liknande.  

Inom en snar framtid tror jag att det kommer att stiftas en ny lag kring yttrandefriheten vilket 

jag tror är bra. De två grundlagarna TF och YGL kan komma ett bli en lag och kommer 

förhoppningsvis att vara tydligare än dagens. Ett av de största problemen med dagens 

grundlagar kring yttrandefrihet är att det har tillkommit ny teknik och lagen har inte hängt 

med. Utredningens mål har varit att kunna skapa en lag som inte är bunden av en viss teknik 

utan kan hålla sig aktuell trots att tekniken utvecklas. Just nu är det flera medier och teknisk 

utrustning som inte omfattas av lagen och om inget förändras tror jag att dessa kommer att 

öka. Det ska bli mycket intressant att följa utvecklingen av yttrandefriheten och jag hoppas att 

domstolarna ska ta upp något mål för att tydliggöra var gränsen mellan lojalitetsplikten och 

yttrandefriheten faktiskt går.  
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7. Sammanfattande slutsatser 

Lojalitetsplikten gäller för alla anställda och är en generell skyldighet att inte skada sin 

arbetsgivare. De anställda har även yttrandefrihet vilket innebär att de har en rättighet att yttra 

sig. Gränsen mellan lojalitetsplikten och yttrandefriheten kan hittas i de anställdas kritikrätt. 

Kritikrätten innebär att de anställda har en rättighet att kunna kritisera arbetsgivaren och dess 

verksamhet offentligt. Innan de anställda får rätt att kritisera måste de dock innan ha påtalat 

missförhållanden och kritiken för arbetsgivaren för att denna ska få en chans att rätta till 

problemet. Om arbetsgivaren inte tar till sig den anställdes åsikter och gör något åt problemet 

kan denna sedan offentligt framföra sin kritik. Kritiken som den anställde framför måste vara 

sanningsenlig och får ej framföras endast med syfte att skada arbetsgivaren. En anställd har 

alltså ingen rätt att uttala sig negativt om sin arbetsgivare utan att det finns någon saklig grund 

för detta. 

Yttrandefriheten är en mer långtgående rätt för de offentligt anställda eftersom de genom 

grundlagarna skyddas av meddelarskyddet, repressalieförbudet och efterforskningsförbudet. 

Detta innebär att om en offentligt anställd lämnar uppgifter till exempelvis andra myndigheter 

eller media får arbetsgivaren inte efterforska vem som har lämnat uppgifterna och straffa 

denne för att ha uttalat sig. Av vad som ovan framförts finns det skillnader mellan privat och 

offentlig sektor och de privat anställda bör vara mer försiktig än vad en offentligt anställd 

behöver vara.  

Det är egentligen ingen skillnad om en anställd uttrycker sig på sociala medier eller på något 

annat sätt men det har uppmärksammats nya mål i takt med att användningen av sociala 

medier har ökat. Skillnaden med att uttala sig på sociala medier är att spridningen av 

informationen kan ske på ett annat sätt. Det når automatiskt fler människor men det är också 

lättare för en arbetsgivare att bevisa att uttalandet har skett. 

Det är få fall som avgjorts i domstol men det kommer att prövas fler fall och då det kommer 

att tydliggöras var gränsen mellan lojalitetsplikten och yttrandefriheten går. För att minska 

konflikter kring vad en anställd får och inte får uttala sig om på sociala medier tror jag att 

lösningen finns i att vara tydlig. Det är en fördel för arbetsgivarna om det finns policys kring 

användningen av sociala medier som presenteras tillsammans med lojalitetsplikten vid 

ingåendet av en anställning.  
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