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Sammanfattning 

Med denna uppsats har rättsläget avseende yttrandefrihet kontra lojalitetsplikten 

undersökts, detta i ett sammanhang där en arbetstagare gör kritiska uttalanden om sin 

arbetsgivare via sociala medier. 

Lojalitetsplikten ingår som en del i alla anställningsförhållanden och följer underförstått 

av anställningsavtalet oavsett om den är preciserad däri eller inte. Denna plikt innebär 

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

undvika alla lägen att hamna i pliktkollision. Inte heller får arbetstagaren agera på 

sådant sätt som är ämnat att skada arbetsgivaren. Detta innebär att även utanför 

tjänsten ska arbetstagaren akta sig för att uppträda illojalt gentemot arbetsgivaren. 

Detta kan medföra att en statusuppdatering på Facebook, även då den gjorts på 

arbetstagarens fritid, kan betraktas som illojalt handlande, med uppsägning eller 

disciplinär åtgärd som följd. 

Utgångspunkten i rättspraxis vad gäller att kritisera arbetsgivaren är att arbetstagaren 

har en vidsträckt sådan möjlighet, utan att detta betraktas som illojalt handlande. Dock 

är uttalanden som är ämnade att skada arbetsgivaren även här att betrakta som illojalt 

handlande. 

Vad beträffar den grundlagsskyddade yttrandefriheten, berörs endast de offentligt 

anställda av skyddet däri. Detta skydd ger dem möjlighet att i stor omfattning diskutera 

och kritisera sin arbetsgivare. I den offentliga sektorn går yttrandefriheten före 

lojalitetsplikten. Så ser det inte ut vad gäller de privat anställda, eftersom dessa inte 

åtnjuter skyddet som grundlagen här ger. 

Att en arbetstagare väljer att uttrycka sitt missnöje via sociala medier är inte med som 

en av bedömningsgrunderna då Arbetsdomstolen avgör om det kritiska uttalandet utgör 

saklig grund för uppsägning. Dock kan man se att ett sådant förfarande medverkar till en 

större spridning av uttalandet. Samt att man kan diskutera om arbetstagarens syfte med 

ett inlägg på Facebook egentligen är att komma tillrätta med missförhållanden på 

arbetsplatsen.  

Nyckelord: yttrandefrihet, lojalitetsplikt, sociala medier, kritikrätt och meddelarskydd 
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Summary 

In this paper, the legal situation regarding freedom of expression versus the duty of 

loyalty is investigated, this in a context where an employee makes critical statements 

about his employer through social media. 

The duty of loyalty is a part of all employment relationships and it follows implicit from 

the contract regardless of whether it is specified in it or not. This duty means that an 

employee is required to put the employer's interests before his own and avoid all 

situations that end up in collision of the duties. The employee may no t either act in such 

a way that is intended to harm the employer. This means that the employee must be 

even off duty careful not to appear disloyal to the employer. This may lead to that a 

status update on Facebook, even when made on the employee's free time, can be 

regarded as disloyal conduct, with the dismissal or disciplinary action as a result. 

Case law states that the point of departure regarding criticizing the employer must be 

that the employee has an extensive such a possibility to that, without that being 

considered as disloyal conduct. However, statements that are intended to harm the 

employer are considered to be disloyal conduct. 

Concerning the constitutionally protected freedom of expression, only those who are 

public employees are protected by it. This protection allows them to extensively discuss 

and criticize their employers. In the public sector the freedom of speech comes before 

the duty of loyalty. So is not the case for the employees in the private sector, since they 

do not enjoy the protection which the Constitution gives. 

The fact that an employee chooses to express his dissatisfaction through social media is 

not one of the valuation parameters when the Labour Court decides whether the critical 

statement constitutes an objective ground for dismissal. However, one can see that such 

a process contributes to a wider dissemination of the statement. And it can be discussed 

if the employee’s purpose with a Facebook comment is really to deal with grievances in 

the workplace. 
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1. Inledning 

 

Ovanstående rubrik med tillhörande ingress gick att läsa i början av september 2011 i 

Aftonbladets nätupplaga. Bakgrunden till artikeln var att tre anställda vid företaget 

GoExcellent skrivit kommentarer på en tidigare anställds Facebooksida. Dessa ansågs så 

allvarliga och hotfulla att alla tre fick besked om uppsägning, som trädde i kraft med 

omedelbar verkan, samt att en av personerna polisanmäldes för olaga hot.1 

Flera händelser liknande ovanstående fall, där anställda har skrivit om sitt missnöje 

eller uttryckt kritik mot sin arbetsgivare och arbetsplats via sociala medier, har de 

senaste åren rapporterats och uppmärksammats av media. Drygt hälften, 52 %, av 

svenskarna är aktiva på sociala forum på nätet2. Störst är Facebook med 4 572 200 

svenska konton.3 Genom de olika sociala medierna, samt med den ökande användningen 

av mobilt internet4, går det på ett ögonblicks verk att nå ut till en stor grupp människor. 

Gränserna mellan det privata och det offentliga har alltmer suddats ut. Detta medför att 

de konversationer som tidigare stannade i fikarummet eller hemma vid kökssoffan, 

numer sker öppet på internet med möjlighet för alla att läsa och kommentera. Ur ett 
                                                           
1 Polisutredningen lades ner utan att det ledde till åtal, enligt HR-manager Rebecca Styf, GoExcellent 
Sverige. Enligt samma källa är den arbetsrättsliga processen ännu ej avslutad. (Föreläsning: Arbetsrätt – 
och sociala medier, Bygget konferens, Stockholm 2012-01-26) 
2 Personer över 12 år enl. Svenskarna och internet 2011 s. 18  
3  http://www.checkfacebook.com/ 2012-01-30 kl. 12.50 
4 Svenskarna och internet 2011 s. 8 

http://www.checkfacebook.com/
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arbetsrättsligt perspektiv kan detta ibland få konsekvenser såsom i fallet med 

arbetstagarna på GoExcellent. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka gällande rättsläge då en arbetstagare 

utnyttjar sin yttrandefrihet och/eller kritikrätt genom sociala medier. Då 

lojalitetsplikten ingår som en grundläggande förutsättning i varje enskilt 

anställningsförhållande kan den komma att hamna på kollisionskurs med 

yttrandefriheten och kritikrätten. Å ena sidan ska arbetstagaren vara lojal mot 

arbetsgivaren men å andra sidan har densamme rätt till yttrandefrihet och även rätt att 

uttala kritik om arbetsgivaren. Vilken princip väger tyngst, då det kommer till att 

framföra sin kritik genom offentliga kanaler på internet såsom sociala medier? 

Utifrån detta syfte har följande frågeställningar utkristalliserats. 

 Vilka rättigheter har en anställd att yttra sig i frågor som rör arbetsplatsen och 

arbetsgivaren? 

 Ser det olika ut beroende på om man arbetar i offentlig eller privat sektor? 

 Vilka gränser sätter lojalitetsplikten och yttrandefriheten för kritiska uttalanden 

via sociala medier? 

 

1.2 Metod och källor 

För att besvara ovanstående frågeställningar har den rättsdogmatiska metoden använts. 

Denna metods huvuduppgift är att utifrån existerande rättskällor tolka och 

systematisera gällande rätt.5 Här används traditionella rättskällor såsom grundlag, lag, 

förarbeten, rättspraxis och doktrin. 

En målsättning inom rättsdogmatiken är att ge uttryck åt rätten som ett samstämmigt 

nätverk av regler samt undantag. För att uppnå detta används exempelvis 

argumentation samt analys av lagens ändamål. Rättsdogmatiken använder sig i hög grad 

                                                           
5 Peczenik, 1995, s. 33 
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av att analysera och systematisera juridiska begrepp.6 Inom rättsdogmatiken framförs 

även kritik av den gällande rätten, den inbegriper således värderande 

ställningstaganden.7 

Rättsdogmatiken ökar det rättsliga sammanhanget genom olika aspekter. För det första 

använder rättsdogmatiken argumentationsredskap av traditionell karaktär, såsom 

argument och ändamålstolkning. De bidrar till att rättens koherens ökar. Den andra 

aspekten är att rättsdogmatiken vill presentera rätten som en systematiserad helhet. 

Den tredje aspekten är rättsdogmatikens syn på rättsprinciper och deras överordnande 

över rättsreglerna. Den fjärde aspekten är rättsdogmatikens kontinuitet i tiden. Rätten 

framställs som att den ständigt är i utveckling. Men även om rätten utvecklas, sker detta 

gradvis, alla rättsregler kan inte ändras på samma gång. Rättsdogmatikens metoder går 

ut på att kommentera ny lagstiftning i anslutning till den gamla.8 

Då en utblick i den europarättsliga regleringen görs i denna studie har material 

inhämtats från Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, EU:s stadga om de 

grundläggande rättigheterna men också praxis från Europadomstolen. 

Vad gäller arbetstagarens allmänna lojalitetsplikt saknas generell lagreglering. Därav 

har en genomgång av Arbetsdomstolens domar som preciserar lojalitetspliktens 

omfattning och innebörd gjorts. För detta har InfoTorg Juridik använts där sökning på 

”lojalitetsplikt” gav 47 träffar. För studien har både nyare och äldre rättsfall använts. De 

äldre rättsfallen har valts då de i doktrinen ansetts som principiellt viktiga. Värt att 

notera är att sökning på ”sociala medier” på InfoTorg Juridik inte gav några träffar alls. 

Används i stället sökordet ”Facebook” ges 548 träffar, dock inget med avgörande från 

Arbetsdomstolen. 

 

1.3 Avgränsningar 

I studien berörs lojalitetsplikten enbart i rena anställningsförhållanden. Även då också 

arbetsgivaren i viss mån har lojalitetsplikt gentemot arbetstagaren diskuteras här 

endast arbetstagarens lojalitetsförpliktelser. 

                                                           
6 Peczenik, SvJT 2005 s. 249 
7 Ibid. s. 250 
8 Ibid. s. 260 
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Vid anställningens upphörande har inte längre arbetstagaren någon lojalitetsförpliktelse 

gentemot arbetsgivaren. För att skydda sig kan en arbetsgivare stipulera om förlängt 

skydd genom så kallade konkurrensklausuler. I denna studie ligger dock fokus på hur 

rättsläget ser ut under pågående anställning. Detta gör att frågan om skydd efter en 

anställning ligger utanför denna studies syfte.9 

Avgränsningar har även gjorts då det kommer till whistleblowing eller så kallade 

visslare, dvs. någon som iakttar fel, olagligheter eller tvivelaktigheter inom den egna 

organisationen och uppmärksammar detta i ett offentligt forum. 

 

1.4 Uppsatsens fortsatta disposition 

Efter detta inledande avsnitt följer en redogörelse för sociala medier. Här ges en 

överskådlig bild av begreppet sociala medier samt användningsmöjligheter för 

arbetsgivare och arbetstagare. 

I kapitel tre redogörs för lojalitetsplikten. Kapitlet inleds med bakgrund till 

lojalitetsplikten för att sedan gå vidare till den allmänna lojalitetsplikten som följer alla 

anställningsavtal. Lojalitetspliktens olika biförpliktelser redogörs för med särskild 

tyngdpunkt på tystnadsplikten och kritikrätten. Eftersom tystnadsplikten regleras olika 

beroende på om arbetstagaren är offentligt eller privat anställd, görs även en särskild 

redogörelse kring detta. 

I kapitel fyra diskuteras yttrandefriheten såsom den kommer till uttryck i 

Europakonventionen, EU-stadgan och de svenska grundlagarna. Eftersom det även här 

skiljer sig åt beroende på om arbetstagaren är offentligt eller privat anställd, följer två 

separata redogörelser. 

Avslutningsvis sker i kapitel fem en analys, där arbetstagarens lojalitetsplikt och 

yttrandefrihet analyseras i förhållande till när kritiska uttalanden görs via sociala 

medier. 

  

                                                           
9 För mer om konkurrensklausuler hänvisas till Fahlbeck, Företagshemligheter, konkurrensklausuler och 
yttrandefrihet – en kommentar, 1992. 
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2. Sociala medier 

I detta kapitel följer en begreppsförklaring på vad sociala medier är. Detta följs av 

beskrivning av några populära sociala nätverk samt användningsmöjligheter för både 

arbetsgivare och arbetstagare. Kapitlet avslutas med några fall som uppmärksammats i 

massmedia där användandet av sociala medier fått arbetsrättsliga konsekvenser. 

 

2.1 Begreppsförklaring och användningsmöjligheter 

Ström skriver om det ”underbart immateriella”, där han menar att den digitala 

revolutionen har förändrat allt när det avser det som är immateriellt.10 Idag kan man 

skicka sådant material vart som helst i världen på nolltid och utan kostnad. 

Enligt Datainspektionen finns ingen vedertagen definition om vad som utgör sociala 

medier.11 Stakston beskriver sociala medier som digitala kommunikationsformer genom 

vilka vi delar upplevelser, erfarenheter, åsikter och innehåll med varandra. 12 

Nationalencyklopedin definierar sociala medier som samlingsnamn på 

kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra 

genom exempelvis text, bild och ljud.13 

De sociala medierna omfattar alltifrån bloggar till videoklipp, från sociala nätverk till 

podcasts. För att nämna några av dessa: Facebook, Twitter, Flickr och Youtube. De 

sociala medierna är webbaserade tjänster, där företag äger servrar som tillhandahåller 

tjänsten och även lagrar informationen. Dock är det användarna som står för innehållet 

genom sina inlägg, publicerade bilder och kommentarer.  En gemensam nämnare för de 

sociala medierna är att de är gratis för användaren.14 

Sociala nätverk dominerar de sociala medierna. Findahl skriver att Facebook är det mest 

populära där alla är med,15 och med sina ofantliga 812 miljoner konton världen över 

                                                           
10 Ström, 2010 s. 10 
11 Datainspektionen, ”Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) – Arbetsmiljöverkets användning av 
Facebook”, s. 2 
12 Stakston, 2010 s. 19 
13 Nationalencyklopedin http://www.ne.se/sok?q=Sociala+medier sökord: sociala medier 
14 Ström,2010, s. 6 
15 Min kursivering Svenskarna och internet, s. 18 

http://www.ne.se/sok?q=Sociala+medier
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dominerar Facebook de sociala nätverken.16 Den yngre generationen har i flera år 

attraherats av att vara med i sociala nätverk, vilket visar sig genom att 96 % av 

befolkningen mellan 16 och 25 är aktiva på dessa. Ett trendbrott det senaste året är den 

äldre generationen, 66-75 år, där siffran på medlemskap i sociala nätverk ökat från 8 till 

25 %.17 

Facebook är således ett socialt nätverk där människor kan kommunicera med varandra. 

Genom att bilda sitt personliga nätverk via vänförfrågningar och medlemskap i olika 

grupper, kan man ta del av vad andra användare publicerar, vilka i sin tur tar del av det 

som man själv publicerar. Genom att skriva statusuppdateringar, kommentera vad 

andra har skrivit, lägga upp bilder och länkar kommunicerar användarna med varandra. 

På hemsidan kan man läsa företagets slogan ” /… / hjälper dig att hålla kontakten med 

vänner och familj”.18 Facebook är dock inte bara för enskilda individer utan även 

organisationer har möjligheter att skapa sina egna Facebook-sidor och grupper.19 

En blogg20 är en webbplats som har periodvis publicerade inlägg av blogginnehavaren, 

ofta i form av dagboksanteckningar. Bloggen kan ha ett visst specifikt ämnesområde som 

exempelvis skönhet, mode, IT eller politik. Det är inte ovanligt att man som läsare eller 

besökare kan lämna kommentarer till blogginläggen. Denna funktion kan vara 

modererad eller omodererad.21 Av den svenska befolkningen är det 8 % som skriver en 

egen blogg, dock är det 46 % som läser bloggar. Bakom dessa siffror kan man se att det 

är betydligt vanligare med bloggläsande kvinnor än män. Det är framförallt de mycket 

unga kvinnorna, 12-15 år, som är entusiastiska bloggläsare.22 

Twitter är en så kallad microblogg, ett mellanting mellan blogg och chattforum. På 

Twitter skriver man inlägg med maximalt 140 tecken, vilka omedelbart kommer upp hos 

de ”följare” man har. ”Följare” är de som abonnerar på någons inlägg. Ofta följer man 

                                                           
16 http://www.checkfacebook.com/ 2012-02-10 kl. 11.00 
17 Svenskarna och internet, s. 18 
18 http://www.facebook.com/ 
19 Datainspektionen, “Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) – Arbetsmiljöverkets användning av 
Facebook”, s. 2 
20 Ordet blogg är en förkortning av webblogg. Kommer från de engelska orden ”web” och ”log” 
21 SOU 2006:96, s. 98 
22 Svenskarna och internet, s. 20 

http://www.checkfacebook.com/
http://www.facebook.com/
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själv de personer som följer en, vilket skapar förutsättningar för en dubbelriktad 

kommunikation.23 

Youtube är lite annorlunda i sin karaktär än ovan nämnda sociala medier, här handlar 

det i stället om enbart video. Är man medlem kan man dela med sig av egenproducerade 

videoklipp. Enda begränsningen är att klippet inte får överstiga tio minuter.24 Flickr 

brukar kallas för en form av stillbilds Youtube. Här är det i stället för video, foton och 

andra bilder som delas med omvärlden.25 

Enligt en nyligen genomförd undersökning har användningen av sociala medier ökat, 

både bland företag och i offentlig sektor. 

”Den ökade användningen av sociala medier bland privatpersoner börjar nu 

slå igenom även i näringslivet. 28 procent av organisationerna (samma för 

näringsliv och offentlig sektor) använder sociala medier i dialog med kunder 

och partners, en uppgång från 17 procent i fjol. Tilltron till sociala medier som 

ett sätt att skapa nöjdare kunder har också ökat – idag tror 37 procent av 

personalen att användning av sociala medier leder till nöjdare kunder mot 28 

procent för ett år sedan.”26 

Att företag i större utsträckning använder sig av sociala medier kan ha flera anledningar. 

Bland annat den ökande internetkompetensen hos medborgarna och företag har lett till 

att myndigheter i större utsträckning använder sig av sociala medier för att fånga upp 

användarnas behov i syfte att utveckla sina tjänster.27 Därutöver, genom att svenskarna 

alltmer kommunicerar och engagerar sig i sociala medier, medför detta att kommuner 

och landsting likväl behöver utveckla sitt sätt att kommunicera med medborgarna.28 

Med den ökande internetanvändningen och besöken på sociala medier måste 

arbetsgivare ta ställning till hur sociala medier får, eller inte får, användas under 

arbetstid. Det står arbetsgivaren fritt att bestämma över bland annat arbetsredskapen, 

såsom dator och telefon. Därmed kan denne fatta beslut i vilken utsträckning 

                                                           
23 Ström, 2010, s. 76 
24 Ibid. s. 92 
25 Ibid. s. 132 
26 Telia och Cisco “Smarta företag index 2012: Anställda smartare än företagen” 
27 SOU 2011:27 s. 40 se även Dir. 2010:32 s. 3 
28 Sveriges kommuner och landsting, ”IT-verktyg i demokratins tjänst”, s. 12 
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arbetstagaren får lov att använda dessa redskap till privat internetsurfning.29 Formell 

policy för användning av sociala medier, på arbetstid och genom arbetsredskapen, är 

dock något som fortfarande saknas på många företag. En undersökning gjort av TDC 

visar att 60 % av de tillfrågade företagen saknar policy för användning av sociala 

medier.30 

 

2.2 Fall som uppmärksammats i media 

Att en anställds användande av sociala medier ibland kan komma i konflikt med 

intressen hos arbetsgivaren är inte svårt att tänka sig. Nedan redogörs för fyra fall som 

uppmärksammats i media. Dessa är valda dels för att visa på olikheter avseende om 

arbetstagaren är privat eller offentligt anställd, dels då dessa kommit olika långt i den 

arbetsrättsliga processen. 

 

2.2.1 GoExcellent 

Företaget GoExcellent hade under våren 2011 tagit fram en policy för 

internetanvändande för de anställda. En anställd, som blivit uppsagd, skrev i början av 

augusti på sin Facebooksida en statusuppdatering att han känt sig illa behandlad av 

företaget och lurad av en chef. Han avslutade uppdateringen med uppmaningen ”Undvik 

företaget”. Tre anställda valde att kommentera, några av dessa kommentarer hade 

skrivits under arbetstid. Bland dessa gick att läsa: 

”As long as you shoot the fuckers and not the fuckees…” och 

“Jag hade stormat in till XXX (chefens namn) och som Yngwie Malmsten hade 

sagt – Unleash the fucking fury” och 

”en sjua och AK47 gogogo. Jag är på semester” 

Inte bara den chef som blivit hotad utan flertalet av de anställda blev mycket rädda. 

Detta då det under samma sommar skett ett terroristattentat på ön Utøya i Norge, där 

många ungdomar dödats av en man med automatgevär. Ledningen tog händelsen på 

                                                           
29 Källström och Malmberg, 2010, s. 191 
30 TDC ”En majoritet av IT-cheferna saknar policy för sociala medier” 
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allvar och gjorde således en polisanmälan om hot och sade upp de tre anställda, 

uppsägningen verkställdes med omedelbar verkan.31 

Angående detta fall har Källström uttalat att han anser att här borde en varning ha räckt 

för arbetstagarna, att vid enstaka tillfällen har man rätt att bete sig dumt. 

”Är det allvarliga hot, så kan det bli frågan om avskedande. Om det skapar en 

rädsla, eller omedelbar fara. Vid tveksamma fall ska man varna innan man 

säger upp. En enstaka försyndelse ska inte göra att man förlorar 

anställningen.”32 

Anmälan om hot lades ner och den arbetsrättsliga processen är inte 

avslutad.33 

 

2.2.2 Bloggen Farbror Blå 

En polisinspektör med många års erfarenhet, både som hundförare i Skåne och som FN-

polis i Sudan startade en blogg, för att fördriva tiden under sin utlandstjänstgöring. För 

bloggen skapade polismannen en fiktiv figur, ”Radiopolisen Farbror Blå”. Där 

polismannen skrev uppdiktade berättelser om skrönor om polisen.34 

Arbetsgivaren anser att polismannen genom bloggen har förvandlat mänsklig tragik till 

nöjesläsning genom att raljera över bland annat människor i samhällets utkanter. I 

bloggen stod exempelvis att läsa ”hoppa, din fege jävel” som polismannen och dennes 

kollegor ska ha ropat till en självmordskandidat uppe på ett tak. Även kvinnliga poliser 

raljerades över i blogginlägg där ”Farbror Blå” skriver att de inte är ”torra bakom 

öronen” samt att de är ”räddhågsna objekt som man möjligen kan ha sex med i 

polisbilen eller på personalfesten – då kan man gärna vara flera män som delar på en 

kvinna”.35 

                                                           
31 Information om fallet gavs på föreläsning Arbetsrätt – och sociala medier, Bygget konferens, Stockholm 
2012-01-26. Se även koncernchefens uttalande 4 oktober 2011 på goexcellent.se 
Även artikel i Aftonbladets nätupplaga, publicerad 3 september 2011. 
32 Se artikel Lag & Avtal publicerad 22 september 2011 ”Facebook-inlägg kostade jobbet” 
33 Enligt HR-manager Rebecca Styf, GoExcellent Sverige (Föreläsning Arbetsrätt – och sociala medier, 
Bygget konferens, Stockholm 2012-01-26) 
34 AD 2011 nr 74 s. 3 
35 AD 2011 nr 74 s. 7 
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Arbetsgivaren avskedade polisinspektören med hänvisning att denne allvarligt skadat 

allmänhetens förtroende för polismyndigheten. Enligt Arbetsdomstolen är det dock inte 

klarlagt att polisen skrivit inläggen i tjänsten eller fått det att framstå som det. Samt att 

polisen genom att blogga på fritiden använt sig av sin grundlagsskyddade yttrandefrihet. 

Således ogiltigförklarade Arbetsdomstolen avskedandet.36 

 

2.2.3 Rektorn 

En rektor på ett gymnasium, som drevs som friskola, sades upp efter att det framkommit 

uppgifter i media om att rektorn förekommit på Facebook i sammanhang med sexuell 

anknytning. Här rörde det sig om bilder på rektorn, i vad som ansågs av ledningen som 

sexuella sammanhang. Bland annat hade rektorn en profilbild som föreställe honom 

iklädd en T-shirt med trycket ”nasa”.37 Rektorn påstår att bilderna kommit till i 

harmlösa situationer och beträffande t-shirten att inte trycket syntes särskilt tydligt på 

bilden.38 Förutom bilderna hade dessutom rektorn varit medlem i ungefär tio grupper 

med sexanknytning, exempelvis grupperna ”vi som är sexgalna” och ”oskuldsgruppen”.39 

Ledningen anser också att rektorn visat på dåligt omdöme då denne hade många av 

eleverna på skolan som vänner på Facebook. Detta innebär att de haft tillgång till bilder 

som publicerats och även sett vilka grupper rektorn varit medlem i. 

Luleå tingsrätt skriver att rektorn haft en förtroendeställning vid skolan och att det då i 

hög grad åvilat honom att sätta bolagets intressen framför sitt eget. Dock anser 

tingsrätten inte att uppsägningen av rektorn varit sakligt grundad.40 

Domen överklagades och i början av februari 2012 hölls huvudförhandling i 

Arbetsdomstolen, avgörande väntas 28 mars 2012.41 

  

                                                           
36 Ibid. s. 15 ff 
37 Ordet “nasa” anses här ha anknytning till analsex och betyder ”national anal sex association”. 
38 Luleå tingsrätt mål nr T 2270-10 s. 2 
39 Luleå tingsrätt mål nr T 2270-10 s. 12 
40 Luleå tingsrätt mål nr T 2270-10 s. 24 ff 
41 Fallet har uppmärksammats i bland annat Lag & Avtal 
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2.2.4 Volvo 

På en rast loggade en arbetare, anställd via ett bemanningsföretag inhyrd på Volvo, in på 

Facebook och uppdaterade sin status med orden: 

”En dag kvar av veckan på detta dårhus” 

Mannen kallades in till avdelningschefen och meddelades att han varit illojal och att 

företaget därför inte längre önskade ha honom kvar. Arbetaren menade att 

statusuppdateringen gjorts i affekt då denne inte fått ledigt för att besöka sin sjuka 

mamma.42 

Som nämnt, var mannen inhyrd på Volvo, men då bemanningsföretaget inte längre 

kunde använda mannens arbetskraft hos sin storkund, blev denne i förlängningen 

uppsagd på grund av arbetsbrist.43 

  

                                                           
42 Uppgifterna hämtade ur artikel publicerad i Expressens nätupplaga, 3 januari 2011. Se även artikel 
publicerad i Dagens Industris nätupplaga, 3 januari 2011 
43 Ibid. 
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3. Lojalitetsplikten 

I detta kapitel behandlas arbetstagarens lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren. Den 

allmänna lojalitetsplikten berörs, därefter hur denna plikt tar sig uttryck vid offentlig och 

privat anställning.  Slutligen kommer här särskilt belysas arbetstagarens tystnadsplikt och 

kritikrätt eftersom dessa ligger i fokus för studien. 

 

3.1 Bakgrund 

För att få en bredare förståelse av arbetstagarens lojalitetsplikt ska denna ses mot 

bakgrund av historiska förhållanden. 

Sverige har varit ett utpräglat bondesamhälle utan någon egentlig arbetarklass. Den 

största arbetargruppen bildade böndernas och godsägarnas tjänstehjon.  Under 1800-

talet förändrades samhällsbilden och stora folkomflyttningar ägde rum. Då startade 

industrialiseringen som krävde alltmer arbetskraft, vilket medförde att 

industriarbetarklassen växte hastigt och tyngdpunkten för arbetslivet försköts från 

landet in till staden.44 

Det svenska näringslivet var organiserat och noga reglerat efter hur det såg ut på 

kontinenten. Typiskt för detta regleringssamhälle var att det inte fanns någon enhetlig 

arbetslagstiftning. Men något som kunde betraktas som en arbetsrättslig grundstadga 

var tjänstehjonsstadgan, även kallad legostadgan45. Tjänstehjonets skyldigheter 

bestämdes i denna stadga. Här står att läsa att tjänstehjonet skulle vara ”gudfruktigt, 

troget, flitigt, lydigt, nyktert och sedigt samt icke undandraga sig det arbete och de 

sysslor husbonde skäligen föresätter”.46  Att tjänstehjonet skulle vara troget är ett 

uttryck för dennes trohetsplikt. Lojalitetsplikten har även kallats för trohetsplikt i den 

juridiska litteraturen. Att vara lojal mot sin husbonde är således ett uttryck för 

                                                           
44 Schmidt, 1965, s. 13 
45 Den första härrör från 1664. Även i 1734 års lag, HB 14 kap. fanns bestämmelser om 
tjänstehjonsförhållandet. Sista legostadgan utfärdades 1833. Se Schmidt, 1965, s. 14. 
46 Schmidt, 1965, s. 14 ff 
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förhållandet status och underordnad ställning. Trots att tjänstehjonsstadgan upphörde 

att gälla 1926, lever lojalitetsplikten kvar i dagens arbetsrätt.47 

 

3.2 Den allmänna lojalitetsplikten 

När parterna, arbetsgivare och arbetstagare, ingår ett anställningsavtal medföljer vissa 

förpliktelser. De främsta är arbetsgivarens skyldighet att betala ut lön och 

arbetstagarens skyldighet att utföra arbete.48 Utöver huvudförpliktelsen följer, med 

anställningsavtalet, en rad biförpliktelser, vilka kan vara reglerade i lagstiftning, 

kollektivavtal eller personliga avtal. Utfyllande regler har också utvecklats genom 

domstolspraxis.49 

Lojalitetsplikten ingår som en grundläggande förutsättning i varje enskilt 

anställningsförhållande och är sedan lång tid en etablerad rättsfigur i svensk rätt.50 I 

princip är lojalitetsplikten densamma oavsett om det gäller offentlig eller privat 

verksamhet. Dock får lojalitetsplikten olika effekter beroende på den grundlagsstadgade 

yttrandefriheten för offentligt anställda, som ges företräde framför lojalitetsplikten.51 AD 

2007 nr 20 visar exempel på detta. I målet hade en polisman blivit avskedad då denne 

skickat e-post till företrädare för kommunen denne verkade i. I och med diarieföring 

hade dessa blivit offentliga, vilket dock inte hade varit polismannens avsikt när denne 

skickade meddelandena. Polismannen hade bland annat gjort följande uttalanden: 

 . . . ”Jag vill kräkas på dig ditt djävla sosseas!!!!!!!! Du o R. är några jävla svin 

som inte borde fötts till världen.” 

. . . ”Hoppas att du själv blir gammal o svag ganska snart och blir beroende av 

hjälp. Fy fan vad jag hatar dig och ditt jävla sosseparti. Jag kräver att du tar en 

del av pengarna som du och dina jävla sossekolleger lägger på kriminelle 

Mohammed i Rosengård och satsar dom på våra svenska pensionärer i 

stället.”52 

                                                           
47 Schmidt, 1994, s. 257 
48 Källström och Malmberg, 2010, s. 243 
49 Ibid. 
50 Munukka, 2007, s. 210 
51 Viklund, 2010, s. 642 
52 AD 2007 nr 20 s. 3 



20 

 

 

Arbetsgivaren anförde att polismannen allvarligt skadat förtroendet för honom som 

polis och allmänhetens förtroende för Polismyndigheten. Arbetsdomstolen ansåg dock 

att polismannen hade utnyttjat sin grundlagsstadgade yttrandefrihet och att inte ens 

saklig grund för uppsägning ansågs föreligga.53 

Lojalitetsplikten innebär att arbetstagaren ska iaktta arbetsgivarens intresse, inte bara 

vid utförande av arbetsuppgifterna men även utanför tjänsten akta sig för att uppträda 

illojalt gentemot arbetsgivaren.54 Schmidt skriver följande om lojalitetskravet: 

”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 kan komma i pliktkollision.”55 

Kravet på lojalitet innefattar inte bara normer för hur arbetstagaren ska förhålla sig i 

relationen till arbetsgivaren utan även i relation till bland annat arbetskamrater och 

kunder. Utgångspunkten är att lojalitetsplikten enbart består i normer för hur 

arbetstagaren ska bete sig under arbetstid och inte på fritiden.56 Dock enligt 

Arbetsdomstolen kan klandervärt uppträdande på fritiden utgöra saklig grund för 

uppsägning eller motivera disciplinär åtgärd.57 

Bland arbetstagarens lojalitetsförpliktelser ingår ett förbud att bedriva konkurrerande 

verksamhet med arbetsgivaren. Den arbetstagare som bedrivit konkurrerande 

verksamhet har ofta i praxis ansetts grovt åsidosatt sina förpliktelser gentemot sin 

arbetsgivare och har därmed kommit att avskedas. Dock anses inte all konkurrerande 

                                                           
53 AD 2007 nr 20 s. 20 
54 Adlercreutz och Mulder, 2007, s. 234 
55 AD 1994 nr 79 Formuleringen återfinns ursprungligen i Schmidt, Tjänsteavtalet, 1959, s. 241 f. 
56 Ds 2002:56 s. 303 
57 AD 1982 nr 29 s. 8 
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verksamhet utgöra ett lojalitetsbrott. I regel krävs att arbetstagarens verksamhet 

tillfogar, eller är ämnad att tillfoga arbetsgivaren påtaglig skada.58 

Vidare har arbetstagaren ett krav att utföra en fullgod arbetsinsats, vilket innebär att 

arbetstagaren ska fullständigt utnyttja sin arbetsförmåga. Dock ska arbetsgivaren ta 

hänsyn till att särskilda omständigheter kan göra att arbetsprestationen tillfälligt inte är 

fullgod. Även ålder ses som ett giltigt skäl till att arbetsprestationen sänks.59 

Allmän upplysningsplikt ingår i lojalitetsförpliktelserna. Detta medför att arbetstagaren 

självmant ska informera arbetsgivaren om sådana förhållanden som är av betydelse för 

denne. Beroende på arbetstagarens ställning hos arbetsgivaren är skyldigheten mer 

omfattande, exempelvis för arbetstagare med förtroendeställning.60 

Dessutom har arbetstagaren skyldighet att inte skada arbetsgivarens egendom, vidare 

ska arbetstagaren också visa aktsamhet och omsorg i sitt arbete.61 

Arbetstagarens skyldighet att iaktta krav på vandel beskriver de förhållningsregler som 

arbetstagaren har att ta hänsyn till även under sin fritid, men likaledes hur 

arbetstagaren ska uppföra sig under arbetstid. Arbetsgivarens rätt att leda och fördela 

arbetet ger denne rätt att föreskriva om uppföranderegler vilka arbetstagaren är skyldig 

att rätta sig efter.62 Arbetstagarens krav på vandel sammankopplas med arbetstagarens 

skyldighet att inte begå brott i samband med tjänsten.63 

Även arbetstagarens tystnadsplikt och skyldighet att inte kritisera arbetsgivaren är en 

del av lojalitetsförpliktelserna. I följande avsnitt redogörs för dessa förpliktelser mer 

utförligt då de berör uppsatsens ämnesområde i större utsträckning. 

Lojalitetsplikten upphör gälla den dagen anställningen upphör, då kan en arbetstagare 

fritt utöva sin kritikrätt, eller utnyttja och tala om kunskaper som denne förvärvat hos 

arbetstagaren eller bedriva konkurrerande verksamhet med sin forne arbetsgivare.64 

                                                           
58 Källström och Malmberg, 2010, s. 258 
59 Schmidt, 1994, s. 227 
60 Källström och Malmberg, 2010, s. 244 ff 
61 Svensäter, 1991, s. 164 
62 Ibid. s. 165 
63 Källström och Malmberg, 2010, s. 246 
64 Se prop. 1987/88:155 s. 19 
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Dock kan förbudet att bedriva konkurrerande verksamhet genom avtal förlängas, med 

så kallade konkurrensklausuler, till att gälla även efter anställningen upphört.65 

 

3.2.1 Arbetstagarens tystnadsplikt 

Arbetstagarens iakttagande av en viss tystnadsplikt ingår som en del av dennes 

lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren. Tystnadsplikten kan följa antingen av lag eller av 

avtal.66 Avtalsenlig tystnadsplikt förekommer i kollektivavtal och personliga avtal, den 

lagstadgade tystnadsplikten återfinns på ett flertal ställen.67 Arbetstagare som bryter 

mot den lagstadgade tystnadsplikten kan komma att dömas för brott mot tystnadsplikt i 

enlighet med 20 kap. 3 § BrB. 

I likhet med andra medborgare har en arbetstagare generellt sett en vidsträckt rättighet 

att meddela sig men arbetstagarens yttrandefrihet enligt RF, TF och YGL gäller enbart i 

förhållande till det allmänna.68 Med det allmänna avses dels de allmännas verkställande 

organ såsom domstolar och myndigheter, dels de normgivande organen såsom 

riksdagen.69 Detta innebär således att yttrandefriheten inte gäller i förhållandet mellan 

enskilda såsom en privat anställd och dennes arbetsgivare.70 

Då tystnadsplikt medför en begränsning av den grundlagsstadgade yttrandefriheten 

samt att utgångspunkterna för offentlig eller privat anställning kan konstateras ser olika 

ut, redogörs detta för i nedanstående avsnitt. 

 

3.2.1.1 Tystnadsplikt för offentligt anställda 

De offentligt anställda har en långtgående grundlagsskyddad frihet att yttra sig. I 2 kap. 

12 § RF kan man utläsa att begränsningar i denna rättighet endast är tillåtna i vissa 

speciella situationer och måste då framgå av lag. Vidare står det i 2 kap. 13 § RF att 

sådan inskränkning endast får göras med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, 

                                                           
65 Fahlbeck, 1992, s. 23 
66 Ds 2002:56 s. 308, se även Källström och Malmberg, 2010, s. 251 
67 Se exempelvis 21-22 §§ MBL 
68 Ds 2002:56 s. 308 
69 Ds 2001:9 s. 17 
70 Ibid. 
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allmän ordning och säkerhet, enskilds anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet 

och beivrandet av brott. Samt att begränsningar i yttrandefriheten endast får ske om 

särskilt viktiga skäl föranleder det. 

Med detta sagt måste påpekas att avtal om tystnadsplikt mellan offentligt anställda och 

dennes arbetsgivare trots allt förekommer. Att skriva ett sådant avtal är inte olagligt i sig 

men får ingen effekt utan påvisar snarare att den anställde varit medveten om 

tystnadsplikten och att en eventuell överträdelse av denna således skett uppsåtligen 

eller av oaktsamhet.71 

De offentligt anställdas tystnadsplikt regleras framförallt i offentlighets- och 

sekretesslagen, vilken bland annat innehåller regler om tystnadsplikt i det allmännas 

verksamhet. Överträdelse av dessa regler kan enligt 20 kap. 3 § BrB utgöra 

straffsanktionerad handling.72 

Av Arbetsdomstolens praxis framgår att brott mot en lagstadgad tystnadsplikt kan 

komma att innebära ett sådant illojalt handlande att arbetsgivaren kan avskeda 

arbetstagaren.73 Detta skedde i AD 2000 nr 14 där en polisman avskedades efter att ha 

röjt sekretessbelagda uppgifter till en häktad som belagts med restriktioner.74 

När det kommer till yttrandefrihet uttalar Arbetsdomstolen i AD 1991 nr 106 att ett 

beslut av en myndighet att omplacera en anställd på grund av att denne utnyttjat sin 

grundlagsskyddade yttrandefrihet anses strida mot lag och god sed.75 

 

3.2.1.2 Tystnadsplikt för privat anställda 

Utgångspunkten inom den privata sektorn är att arbetsgivaren bestämmer om insyn på 

arbetsplatsen, för övrigt råder i huvudsak avtalsfrihet i fråga om tystnadsplikt. Detta 

görs genom kollektivavtal eller personliga avtal.76 Viktigt att påpeka är att varken TF 

eller YGL kan här sätta gränser för hur omfattande ett avtal om tystnadsplikt för den 
                                                           
71 Ds 2002:56 s. 311 ff 
72 Ibid. s. 312. Notera att efter denna departementsskrift publicerats har sekretesslagen (1980:100) 
ändrats till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), se prop. 2008/09:150. Jämförelsetabell ligger 
med propositionen som bilaga 7 och 8. 
73 Ds 2002:56 s. 312 
74 AD 2000 nr 14 s. 95 
75 AD 1991 nr 106 s. 688 
76 Källström och Malmberg, 2010, s. 253 
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privat anställda kan vara. En yttersta gräns för avtalsfriheten följer av bestämmelserna i 

3 kap. AvtL och allmänna rättsprinciper på arbetsrättens område, såsom god sed. Vissa 

begränsningar i avtalsfriheten följer även med reglerna i FHL. Enligt 2 § i denna lag är 

ett avtal som förhindrar en anställd att offentliggöra något som kan misstänkas utgöra 

brott där påföljden är fängelse, således inte giltigt.77 

Vissa anställda inom privat sektor har en lagstadgad tystnadsplikt, men som då har ett 

begränsat tillämpningsområde.78 Exempelvis går att läsa i 8 kap. 4 § RB att en advokat är 

skyldig att förtiga vad han får kännedom om i sin yrkesutövning.  Dock finns det ingen 

lagstadgad tystnadsplikt som gäller generellt utan plikten följer underförstått med 

anställningsavtalet, så som ett uttryck för lojalitetsplikten.79 

I anställningsavtal inom den privata sektorn följer en vidsträckt tystnadsplikt för 

arbetstagaren. Detta är en följd av grundsatsen att en kontraktspart inte inom ramen för 

kontraktsförhållandet får handla på ett sådant sätt som är ämnat att orsaka skada för 

motparten.80 Visserligen gäller denna tystnadsplikt för alla arbetstagare men högre krav 

ställs på arbetstagare vid högre befattningar. När Arbetsdomstolen avgör huruvida ett 

brott mot tystnadsplikten utgör ett sådant illojalt handlande som medför att 

arbetsgivaren har rätt att säga upp eller avskeda arbetstagaren, tar domstolen hänsyn 

till arbetstagarens ställning, uppdrag, om arbetstagarens handling kan försvaras, om 

arbetstagaren kan lastas för den skada som drabbar arbetsgivaren samt om 

arbetstagaren är öppen för arbetsgivarens kritik och är beredd att respektera 

arbetsgivarens önskemål.81 

 

3.2.2 Arbetstagarens skyldighet att inte kritisera arbetsgivaren 

Frågan om en arbetstagare åsidosatt tystnadsplikten bör i princip hållas isär från 

möjligheten att framföra kritik. Några lagbestämmelser som reglerar arbetstagarens rätt 

att framföra kritik finns inte. I rättspraxis finns uttalanden som pekar på att 

arbetstagaren har en vidsträckt möjlighet att kritisera och ifrågasätta arbetsgivarens 

                                                           
77 Ds 2002:56 s. 314 
78 Källström och Malmberg, 2010, s. 252 
79 Fahlbeck, 1992, s. 96 
80 Ibid. s. 97 
81 Ds 2002:56 s. 315 
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handlande.82 Arbetsdomstolen uttalar bland annat i AD 2007 nr 53 att kritikrätten anses 

vara en viktig förutsättning för goda arbetsförhållanden, ett gott arbetsresultat och en 

effektiv facklig verksamhet.83 

Kritikrätten är inte utan begränsningar, vilket medför att den arbetstagare som 

överskrider kritikrättens gränser bryter mot anställningsavtalet. Dessa gränser bestäms 

av om arbetstagarens handlande anses ha varit illojalt. Detta kan komma ifråga om en 

arbetstagare utövar kritikrätten på ett sätt som vittnar om bristande hänsyn gentemot 

arbetsgivaren. Exempelvis uttalanden som görs i syfte att skada arbetsgivaren, allvarliga 

och osanna beskyllningar eller djupt kränkande tillmälen är sådant som en arbetsgivare 

inte ska behöva tolerera från en arbetstagare.84 Dock menar Källström att tycka illa om 

chefen är en jargong som håller samman anställda på arbetsplatsen. Vidare är detta 

något som ingår i chefsrollen och att man inte ska ta det på för stort allvar.85 

Frågan om en arbetstagare överskridit sin kritikrätt prövas genom en helhetsbedömning 

av Arbetsdomstolen. Domstolen beaktar en rad olika faktorer såsom arbetstagarens 

ställning, arbetstagarens uppdrag och bakgrunden till kritiken. Kort kan nämnas att ju 

högre befattning arbetstagaren har desto större krav på lojalitet anses arbetsgivaren ha 

rätt att ställa. En facklig förtroendeman eller ett skyddsombud har större frihet att 

kritisera arbetsgivaren än övriga anställda. Samt att ju allvarligare missförhållanden det 

är fråga om, desto större frihet har arbetstagarna att agera.86 

  

                                                           
82 Ds 2002:56 s. 315, se även Källström och Malmberg, 2010, s. 256 
83 AD 2007 nr 53 s. 42 
84 Ds 2002:56 s. 317 
85 Se artikel i Lag & Avtal publicerad 22 september 2011 ”Facebook-inlägg kostade jobbet” 
86 Källström och Malmberg, 2010, s. 257 
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4. Yttrandefriheten 

I detta kapitel behandlas regleringen för yttrandefriheten. Då Sverige är medlem i EU och 

har ratificerat Europakonventionen har detta medfört att det svenska skyddet för 

yttrandefriheten påverkas av tre olika regelverk. Europakonventionen, grundlagarna och 

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. I följande avsnitt redovisas dessa system. 

 

4.1 Yttrandefriheten i ett europeiskt perspektiv 

Under 1990-talet inträffade två händelser som kom att påverka svensk rätt, vilken 

därigenom kom att europeiseras inom de allra flesta rättsområden inklusive 

yttrandefriheten. Dessa två var dels att Sverige blev fullvärdig medlem i EU, dels att 

Europakonventionen införlivades i svensk rätt så att den fick ställning som svensk lag.87 

I 2 kap. 19 § RF stadgas den så kallade överhögheten, vilken innebär att då inhemsk rätt 

strider mot Europakonventionen har den senare i princip företräde.88 

 

4.1.1 Europakonventionen – skyddet för yttrandefriheten 

Yttrandefriheten brukar ses som en av demokratins väsentliga grundpelare och utan 

denna skulle knappast någon demokrati existera.89 I Europakonventionen stadgas 

yttrandefriheten i artikel 10, där 1 p. lyder: 

”Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt 

frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets 

inblandning och oberoende av territoriella gränser/… /” 

Information ska kunna mottas och spridas fritt, utan inblandning från det allmännas 

sida. Detta innebär att staten ska avhålla sig från ingrepp av yttrandefriheten, dvs. 

censur. Skyddet gäller både muntliga och skriftliga yttranden men också yttranden som 

                                                           
87 Se lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna resp. lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till 
Europeiska unionen. 
88 Warnling-Nerep och Bernitz, 2009, s. 150 
89 Ibid. s. 153 
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framförs genom datateknologi. Att yttrandet når en spridning till en stor allmänhet 

krävs inte, utan även rent förtroliga yttranden skyddas.90 

Yttrandefriheten enlig Europakonventionen är mycket allmänt formulerad, vilket dock 

inte innebär att friheten är gränslös och utan undantag. För att en begränsning ska 

kunna godtas måste vissa krav vara uppfyllda. Sådan inskränkning av yttrandefriheten 

ska enligt Europakonventionens 10 artikel 2 p. vara: föreskriven i lag, tillgodose vissa 

angivna skyddsvärda ändamål och vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle. Skyddet 

för yttrandefriheten i Europakonventionen är, å ena sidan, väldigt vidsträck men, å 

andra sidan, tillåts långtgående begränsningar av densamma.91 Detta medför att 

motivering av en begränsning i yttrandefriheten hade varit förhållandevis enkelt om det 

inte vore för det sista kriteriet att det ska vara nödvändigt i ett demokratiskt samhälle. 

Proportionalitetsprincipen blir här avgörande då en begränsning inte får vara mer 

ingripande än vad som kan anses nödvändigt för att syftet ska uppnås.92 

I målet Fuentes Bobo mot Spanien93 hade Bobo som anställd vid den spanska 

televisionen gjort kränkande uttalanden om ledande personer i företaget, bland annat i 

en tidningsartikel. TV-bolaget var statligt ägd men drevs som ett privat bolag. 

Europadomstolen fastslår i domen att det åligger staten, Spanien, att vidta åtgärder för 

att garantera yttrandefriheten för arbetstagare – även när denne inte är statligt anställd. 

Domstolen ansåg att Bobos avskedande inte var proportionerligt i förhållande till det 

han hade gjort och att ett brott mot yttrandefriheten i artikel 10 i konventionen förelåg. 

 

4.1.2 EU-stadgan – skyddet för yttrandefriheten 

Genom antagandet av Lissabonfördraget har EU:s stadga från år 2000 om de 

grundläggande rättigheterna blivit rättsligt bindande, och tilldelats samma rättsliga 

värde som fördragen för unionens medlemsländer.94 Skillnaden mellan 

Europakonventionen och EU-stadgan är att stadgan endast gäller inom EU-rättens 

område.95 I stadgans artikel 51 1 p. kan man utläsa att bestämmelserna riktar sig till 

                                                           
90 Warnling-Nerep och Bernitz, 2009, s. 153 
91 Ibid. 
92 Ibid. s. 157 
93 Europadomstolens dom den 29 februari 2000, Fuentes Bobo mot Spanien 
94 Se artikel 6 1 p. Lissabonfördraget  
95 SOU 2010:68 s. 100 
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unionens institutioner och organ, samt till medlemsstaterna endast när dessa tillämpar 

unionsrätten. 

För denna studies syfte är den mest framträdande artikeln i EU-stadgan den som berör 

yttrandefrihet och informationsfrihet. Den återfinns i artikel 11 och lyder: 

”1. Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet 

samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig 

myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser. 

2. Mediernas frihet och mångfald ska respekteras.” 

Enligt artikel 52 i stadgan får begränsningar i dessa rättigheter göras i form av lag, med 

beaktande av proportionalitetsprincipen, endast om de är nödvändiga och svarar mot 

ett allmänt samhällsintresse. 

Då EU-stadgan har getts fördragsstatus har det medfört det att den getts samma 

rättsverkan som övrig unionsrätt. Den mest uppenbara konsekvensen är att stadgan ges 

direkt effekt, vilket innebär att unionsrätten kan åberopas i nationella myndigheter och 

domstolar.96 Detta betyder att en nationell domstol kan inhämta förhandsavgörande 

från EU-domstolen. Gäller det högsta och sista instans, såsom Arbetsdomstolen, är 

denna dock skyldig att begära sådant förhandsavgörande, i den mån det krävs för att 

kunna avgöra en sak och det inte är självklart hur EU-rätten ska tolkas. Denna skyldighet 

blir förhållandevis omfattande, då det sällan är självklart hur EU-rätten ska tolkas.97 

 

4.2 Yttrandefriheten i svensk grundlag 

Utgångspunkten i svensk rätt är att varje medborgare är genom 2 kap. 1 § 1 p. RF 

tillförsäkrad en grundlagsskyddad yttrandefrihet. Detta innebär att varje medborgare 

gentemot det allmänna är tillförsäkrad att med frihet i tal, skrift eller bild eller på annat 

sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor. 

Inskränkningar av den generella yttrandefriheten kan endast göras i lag enligt 2 kap 20 

§ RF. Möjligheten att stifta sådana lagar är dock begränsad, eftersom dylika 

begränsningar endast får göras för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett 

                                                           
96 SOU 2008:43 s. 43 
97 Ibid. s. 40 
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demokratiskt samhälle. Dessutom ska det vara motiverat av något av de särskilt angivna 

intressen som står i 2 kap. 23 § RF, dvs. rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän 

ordning och säkerhet, enskilds anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och 

beivrandet av brott. Ytterligare förutsättningar för att göra inskränkningar är att 

proportionalitet iakttas, vilket kan utläsas i 2 kap. 21 § RF. Av paragrafen framgår att en 

begränsning aldrig får gå utöver vad som kan anses nödvändigt med hänsyn till det 

ändamål som föranlett den. Inskränkningen får heller inte sträcka sig så långt att den 

utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen, eller göras enbart på grund av politisk, 

religiös, kulturell eller annan sådan åskådning. 

Närmare regler kring yttrandefrihet och tryckfrihet återfinns i YGL och TF där den 

senare reglerar friheten att yttra sig i skrifter som t.ex. böcker och tidningar, medan YGL 

reglerar yttrandefriheten i medier som radio, TV, film och ljudupptagningar.98 

Grundläggande princip är att grundlagsskyddat material får framställas och spridas, 

utan att myndigheter eller andra organ får lägga hinder för tillverkning och distribution, 

vilket således medför ett förbud mot censur. Ansvar för vad som tryckts kan enbart 

utkrävas i efterhand och då gentemot den som står som ansvarig.99 

 

4.2.1 Offentligt anställdas yttrandefrihet 

Tryck- och yttrandefriheten i TF och YGL tillämpas av det allmänna i förhållande till de 

offentligt anställda. De offentligt anställda har rätt till: 

”Yttrandefrihet, dvs. att genom artiklar, insändare och uttalanden och på annat 

sätt själv yttra sig i tryckt skrift eller i sådana andra medier som omfattas av 

YGL. (1 kap. 1 § 1 st. TF och 1 kap. 1 § YGL), och 

meddelarfrihet, dvs. lämna uppgifter för offentliggörande i tryckt skrift eller i 

sådana andra medier som omfattas av YGL till massmedierepresentanter, dvs. 

författare eller andra upphovsmän, utgivare, redaktioner och nyhetsbyråer (1 

kap. 1 § 3 st. TF och 1 kap. 2 § YGL).”100 

                                                           
98 Warnling-Nerep och Bernitz, 2009, s. 13 
99 http://www.humanrights.gov.se/extra/pod/?id=20&module_instance=3&action=pod_show 
100 Ds 2001:9 s. 18 
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Meddelarskyddet är uppbyggt av ett antal grundkomponenter: meddelarfrihet, 

anskaffarfrihet, rätt till anonymitet, efterforskningsförbud och repressalieförbud.101 

Meddelarfriheten är inte heller helt utan begränsning, i vissa undantagsfall kan 

meddelaren straffas för uppgiftslämnandet. Detta i enlighet med 7 kap. 3 § TF och 5 kap. 

3 § YGL kan bli aktuellt om lämnandet av uppgifter innefattar: grövre brott mot rikets 

säkerhet, såsom högförräderi och spioneri, och oriktigt utlämnande av hemlig handling 

eller uppsåtligt åsidosättande av kvalificerad sekretess, vilket bland annat innefattar 

sekretess inom vård och socialtjänst, se 25 kap. 18 § OSL. 

Anskaffarfriheten, i meddelarskyddet, innebär att var och en har rätt att straffritt 

anskaffa uppgifter avsedda för publicering i ett medium som omfattas av 

grundlagarna.102 Även skydd för meddelarens anonymitet omfattas av meddelarfriheten, 

vilket stadgas i 3 kap. 3 § TF och 2 kap. 3 § YGL. Skyddet innebär att en meddelare har 

rätt att vara anonym, och den som tar emot en uppgift för publicering har tystnadsplikt 

beträffande meddelarens identitet. Detta gör att en meddelare på så vis kan skyddas från 

att utsättas för obehag i form av myndighetsingripanden eller missnöjesyttringar från 

arbetskamrater.103 

Efterforskningsförbudet, 3 kap. 4 § TF och 2 kap. 4 § YGL, är ytterligare en del av 

anonymitetsskyddet. Det förhindrar myndigheter och andra allmänna organ att göra 

efterforskningar kring vem som har lämnat ett meddelande. Efterforskningar får endast 

göras i den mån som behövs för att väcka åtal i enlighet med TF och YGL.104 

Repressalieförbudet, 3 kap. 4 § 2 st. TF och 2 kap. 4 § 3 st. YGL, innebär att 

uppgiftslämnandet inte får leda till negativa konsekvenser för meddelaren.105 Sådana 

konsekvenser är exempelvis avskedande, uppsägning, disciplinpåföljd, fråntagande av 

arbetsuppgifter och utebliven löneförhöjning men också andra åtgärder med mindre 

påtagliga konsekvenser, såsom tillrättavisande utskällningar och utfrysning på 

arbetsplatsen.106 Repressalieförbudet är sedan 1 januari 2011 även straffsanktionerat 

enligt 3 kap. 5 § 3 st. TF och 2 kap. 5 § 3 st. YGL. Genom denna ändring i grundlagen blev 
                                                           
101 SOU 2010:68 s. 45 
102 Ibid., se även 1 kap. 1 § 4 st. TF och 1 kap. 2 § 2 men. YGL 
103 Prop. 2005/06:162 s. 6 
104 Ibid. 
105 SOU 2010:68 s. 46 
106 Prop. 2009/10:81 s. 40 
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skyddet för repressalier, på grund av medverkan till ett yttrande i ett grundlagsskyddat 

medium, detsamma för alla offentligt anställda.107 

Arbetsdomstolen har konstaterat att det är av största vikt att eventuella 

missförhållanden på en arbetsplats kommer fram. Samt att arbetstagare, utan rädsla för 

repressalier, ska kunna använda sig av sina grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Det 

är därför allvarligt om arbetstagare som utnyttjar sin yttrande- och meddelarfrihet 

drabbas av, i deras ögon, negativa följdverkningar av arbetsrättslig art.108 

Enligt Arbetsdomstolen kan en myndighet i regel inte ingripa mot en anställd för att 

denne, genom att utnyttja sina grundlagsfästa fri- och rättigheter, förorsakat störningar i 

verksamheten eller skadat myndighetens anseende och allmänhetens förtroende för 

myndigheten. Dock uttalar Arbetsdomstolen att annat kan gälla om det är fråga om en 

arbetstagare med en utpräglad förtroendeställning och direkt ansvar för myndighetens 

beslut eller i andra ytterlighetssituationer.109 

 

4.2.2 Privat anställdas yttrandefrihet 

Arbetstagare i privat sektor är även de skyddade mot ingrepp i tryck- och 

yttrandefriheten från det allmänna. Men bestämmelserna i TF och YGL ger inte den 

privat anställda samma rätt till skydd mot ingripande av arbetsgivaren som för de 

offentligt anställda. Således kan en privat arbetsgivare utan hinder av TF och YGL göra 

efterforskningar kring vem som gjort yttranden eller lämnat uppgifter till media.110 

Bestämmelserna i TF och YGL sätter inte heller hinder för den private arbetsgivaren att 

avtala om tystnadsplikt. Inte heller sätts hinder att vid brott mot avtalet vidta sådana 

arbetsrättsliga åtgärder som avskedande, uppsägning, omplacering, disciplinpåföljd 

eller tillsägelser, om en anställd skulle utnyttjat yttrandefriheten genom att exempelvis 

författa en insändare eller lämna upplysningar till en medierepresentant.111 

                                                           
107 JK:s beslut och yttranden, beslutsdatum 2011-03-22, diarienr 1787-11-30 
108 Se AD 2011 nr 15 s. 35 
109 AD 2003 nr 51 s. 19 
110 Ds 2001:9 s. 26 
111 Ibid. 
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Ett visst meddelarskydd tillkommer dock den privat anställde genom 3 kap. 4 § TF och 2 

kap. 4 § YGL, som stadgar medierepresentants skyldighet att inte avslöja en 

uppgiftslämnare. 

Arbetsdomstolen menar att eftersom privat anställda har en vidstäckt rätt att kritisera 

och ifrågasätta arbetsgivaren är detta något som således följer av den medborgerliga 

yttrandefriheten.112 Dock anser Viklund att den privat anställdes grundlagsskyddade 

yttrandefrihet kan inskränkas genom densammes skyldighet att vara lojal gentemot sin 

arbetsgivare. Således att yttrandefriheten får ge vika för lojalitetsplikten för den privat 

anställde.113 

  

                                                           
112 AD 1994 nr 79 s. 485 
113 Viklund, 2010, s. 647 
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5. Analys 

Intresset för de sociala medierna har ständigt ökat de senaste åren, vilket skett över 

generationsgränserna. De sociala nätverken är många men Facebook är det allra största 

där ”alla” är med. Ökningen av de sociala nätverken kan innebära ytterligare en kanal för 

att publicera kritiska uttalanden om arbetsgivaren. Det är således inte svårt att tänka sig 

att de yttranden som tidigare skedde i fikarummet eller hemma vid kökssoffan numer även 

görs via de sociala nätverken. Detta kan leda till nya typer av intressekonflikter mellan 

arbetstagare och arbetsgivare. Vilka gränser sätter lojalitetsplikten och yttrandefriheten 

för dessa kritiska uttalanden via sociala medier? 

 

5.1 Lojalitetspliktens gränser 

Lojalitetsplikten är sedan lång tid tillbaka en väletablerad rättsfigur i svensk rätt. Denna 

har dock aldrig kommit att preciseras i lag utan följer underförstått av 

anställningsavtalet. Omfattningen av lojalitetsplikten har framförallt kommit att 

preciseras genom rättspraxis. Detta gör att många arbetstagare kanske inte vet vad de 

faktiskt har att rätta sig efter. Det är inte svårt att tänka sig att den kunskapen i många 

fall är ännu mycket lägre bland nyetablerade på arbetsmarknaden. Majoriteten av de 

svenska ungdomarna skriver om sin arbetsplats och sin chef i sociala medier. Många av 

dem är inte medvetna om vilka konsekvenser dessa statusuppdateringar i slutändan kan 

få. 

Lojalitetsplikten innebär att arbetstagaren ska iaktta arbetsgivarens intresse framför sitt 

eget och undvika alla lägen att hamna i pliktkollision. Detta är något som arbetstagaren 

har att rätta sig efter inte bara på arbetstid, utan även utanför tjänsten ska denne akta 

sig för att uppträda illojalt gentemot arbetsgivaren. Principen är att man ska vara tyst 

om förhållandena på arbetsplatsen. Källström anser att tycka illa om chefen är en helt 

annan sak, att det är en jargong som inte ska tas på för stort allvar av cheferna (se 

avsnitt 3.2.2). 

 Lojalitetsplikten är i princip densamma oavsett om det gäller offentlig eller privat 

verksamhet. Dock bidrar den grundlagsstadgade yttrandefriheten till att effekterna av 

lojalitetsplikten ser olika ut i dessa verksamheter. Detta då yttrandefrihet kommer de 
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anställda inom offentlig sektor till gagn, medan de privat anställda har att rätta sig efter 

en vidsträckt tystnadsplikt som är underförstått av anställningsavtalet. Dessutom finns 

möjligheten att förlänga detta skydd även efter anställningens upphörande. 

Arbetsdomstolen tar hänsyn till om ett yppande av en uppgift har varit ämnat att skada 

arbetsgivaren; är så fallet ses det som ett brott mot lojalitetsplikten. Omvänt torde då 

gälla att, är yttrandet inte ägnat att skada arbetsgivaren då är det heller inget brott 

lojalitetsplikten. 

Vad gäller lojalitetsplikten för offentligt anställda anser Viklund att yttrandefriheten 

väger tyngre än lojalitetsplikten (se avsnitt 3.2), vilket var fallet i AD 2011 nr 74 om den 

bloggande polismannen ”Farbror Blå”. Det ska dock påpekas att det numer också 

uttryckligen av grundlag framgår att det är brottsligt av en företrädare för myndighet att 

ingripa med avskedande eller uppsägning på grund av vissa former av yttrande (3 kap. 5 

§ 3 st. TF och 2 kap. 5 § 3 st. YGL). 

För privat anställda väger lojalitetsplikten tyngre än yttrandefriheten. Ett exempel på 

detta är fallet GoExcellent som behandlas i avsnitt 2.2.1. Dock ska i sammanhanget 

påpekas att Arbetsdomstolens praxis säger att de anställda i privat sektor genom 

bestämmelserna i RF ges ett allmänt medborgerligt yttrandefrihetsskydd. 

Tidigare har nämnts att lojalitetsplikten följer anställningsavtalet, detta gäller ju även 

anställda inom bemanningsbranschen. Men fallet med den inhyrda arbetstagaren på 

Volvo (se avsnitt 2.2.4) kan visa på hur utsatt man som arbetstagare kan bli i sådana 

relationer. Mellan arbetstagaren och det inhyrande företaget finns ingen rättslig 

relation, vilket bland annat visar sig i att skyddet som LAS ger vad gäller uppsägning 

utan saklig grund inte tillfaller den inhyrda arbetstagaren. Detta innebär att Volvo i det 

här fallet, kan obehindrat byta ut den arbetstagare som de anser är obekväm. 

Givetvis omfattas arbetstagaren av dessa skyddsregler gentemot sin arbetsgivare men 

att tänka sig att ett företag är rädda om sina kundrelationer är inte svårt. Självfallet vill 

ju även bemanningsföretagen gå med vinst och i det här fallet inte mista sin storkund. 

Det bidrar till att det blir lättare att byta ut den obekväma arbetstagaren i stället för att 

ta konflikten med det inhyrande företaget. 

Källström har uttalat angående fallet GoEcxellent att en varning borde ha räckt. Att man 

vid enstaka tillfällen har rätt att bete sig dumt (se avsnitt 2.2.1). Detta kan tyckas att det 
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även borde gälla den inhyrda arbetstagaren på Volvo. Att även ett inhyrande företag ska 

tåla en förlupen statusuppdatering som skrivits i affekt. Men å andra sidan kan 

ifrågasättas om sociala medier verkligen är det rätta forumet för sådan typ av 

uttalanden. 

 

5.2 Yttrandefrihetens gränser 

Inte sällan hör man uttryck som ”i det här landet har vi yttrandefrihet”. Detta är en 

sanning med modifikation. Så som yttrandefriheten är utformad i grundlagarna är detta 

inte en allmän rättighet, där vem som helst kan säga vad som helst, om vem som helst. 

När det kommer till arbetstagare är det endast de som är offentligt anställda som 

skyddas av RF, TF och YGL. 

Vad gäller kritikrätten faller inte alla yttranden inom ramarna för dessa regleringar. 

Yttrandefrihetsskyddet i YGL förutsätter nämligen att yttrandet gjorts i ett visst medium 

och lämnats i publiceringssyfte, dvs. att man lämnat uppgifter till representant för 

massmedia för att dessa ska offentliggöras. Genom att yttrandefrihetsskyddet är 

formulerat på detta vis, faller så yttranden som är gjorda på exempelvis Facebook 

utanför ramen av YGL:s tillämpningsområde. Detta eftersom uppgifterna inte lämnas till 

representant för massmedia utan till ens vänner och bekanta, inte heller 

publiceringssyftet blir således uppfyllt. Syftet med denna grundlag är att underlätta 

massmediers granskning av den offentliga maktutövningen. Med detta i beaktande är 

det lättare att förstå varför yttranden på Facebook faller utanför YGL:s 

tillämpningsområde. 

Offentligt anställda har skydd för yttrandefrihet genom det allmänna skyddet som är 

stadgat i RF. Detta skydd gör att offentligt anställda i större omfattning än privat 

anställda, har rätt att samtala om och kritisera förhållanden på arbetsplatsen. Här ska 

påpekas att Arbetsdomstolen genom praxis även har tolkat in en såkallad medborgerlig 

yttrandefrihet för anställda inom privat verksamhet. Genom det allmänna skyddet i RF 

borde således yttranden gjorda via sociala medier omfattas. Dock inte att förglömma att 

RF inte innehåller samma skydd som i YGL avseende förbud mot efterforskning. Detta 
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kan medföra att en arbetsgivare då kan göra efterforskningar om vem som gjort 

yttrandet. 

Med ovanstående i beaktande ser alltså skyddet för offentligt anställda olika ut beroende 

på hur yttrandet gjorts. Är det ett yttrande som skett via sociala medier skyddas dessa 

inte av regleringarna i YGL, men ges skydd av RF som inte erbjuder motsvarande skydd i 

alla delar. Med detta sagt kan också konstateras att Arbetsdomstolen i praxis säger att 

en myndighet i regel inte kan ingripa mot en anställd för att denne utnyttjat sina 

grundlagsfästa fri- och rättigheter, även om dessa yttringar orsakat störningar i 

verksamheten eller skadat myndighetens anseende och allmänhetens förtroende för 

myndigheten. 

Även för anställda i privat verksamhet gäller skyddet för yttrandefrihet i RF, men detta 

gäller gentemot det allmänna vilket således inte innefattar den private arbetsgivaren. 

Här ges i stället lojalitetsplikten företräde framför yttrandefriheten. Dock får en privat 

arbetsgivare inte vidta repressalieåtgärder, när kritiska uttalanden framförts, om det 

står i strid med god sed på arbetsmarknaden. Att en arbetstagare ska kunna kritisera sin 

arbetsgivare utan att det ska betraktas som en illojal handling är utgångspunkten. Dock 

finns det inget som klargör gränserna i privat verksamhet, kring kritiska uttalanden som 

arbetsgivaren måste tåla. Gör man en jämförelse med offentlig verksamhet uttalar 

Arbetsdomstolen i fallet med ”Farbror Blå” att polismyndigheten måste tåla 

konsekvenser som förtroendeförlust och förlorat anseende till fördel för den anställdes 

yttrandefriheten. 

Vad gäller att rikta kritik mot arbetsgivaren kan det konstateras att betydande 

skillnader finns för de offentligt kontra privat anställda. De offentligt anställda har en 

långtgående grundlagsskyddad yttrandefrihet. Medan de som är anställda inom privat 

sektor alltid har att sätta arbetsgivarens intresse främst och är således skyldiga att 

avhålla sig från handlingar som syftar till att orsaka arbetsgivaren skada. 

Vad gäller kritiska uttalanden via sociala nätverk kan man också ifrågasätta 

arbetstagarens syfte med ett sådant inlägg. Personligen anser jag att syftet knappast kan 

vara att komma tillrätta med eventuella missförhållanden på arbetsplatsen. Detta 

eftersom man här vänder sig till helt andra personer, dvs. ens vänner och bekanta, i 
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stället för företrädare för arbetsgivaren. Det måste således finnas andra forum och 

möjligheter att uttrycka missnöje än att klaga på missförhållanden via sociala nätverk. 

Skillnaden då en arbetstagare baktalar sin arbetsgivare på något socialt medium än om 

det görs hemma vid kökssoffan är egentligen inte så stor. Även det som sägs i slutet 

sällskap kan komma att leda till brott mot lojalitetsplikten, under förutsättning att 

yttrandet sprids vidare och på så vis når arbetsgivaren. Svårigheten är i detta fall att 

styrka vad som faktiskt sagts. Här är det betydligt lättare för arbetsgivaren att bevisa 

illojalitet om uttalandet gjorts på exempelvis Facebook. Arbetsgivaren har uttalandet 

ordagrant och är bara för denne att skriva ut. 

 

5.3 Slutord 

Avslutningsvis kan det konstateras att grundlagarna inte hänger med i den snabba takt 

som tekniken utvecklas i. Rätten utvecklas ständigt, detta sker gradvis och alla 

rättsregler kan inte ändras på samma gång. Att då kunna täcka in i alla typer av forum 

för att skydda yttrandefriheten låter sig således inte göras enkelt. Men å andra sidan då 

man betänker syftet med grundlagarna, är detta inte att skydda arbetstagare som väljer 

att baktala och visa sitt missnöje mot arbetsplatsen och chefen på sociala medier. Här 

finns det som sagt andra vägar att gå innan sådana uttalanden kan anses vara legitima. 

Så som ett sista ord på vägen: var återhållsam med vad du publicerar på sociala medier. 

Ett i affekt uttalat yttrande kan få långtgående konsekvenser som man i stunden inte 

kunnat förutspå. 
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