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Summary 

The main purpose of this essay is to investigate the legal position for employers 

concerning protection against what employees can express about one’s employer in 

social media. 

It may regard dissatisfaction concerning employment, tort or so-called whistleblowing. 

The spread through social media may be comprehensive and thus cause more damage to 

the employer. 

Employees within the public sector as well as in the private are protected by the liberty 

of speech, which is constitutional, even the protection of sources or the right to criticize 

can offer some protection. This gives the employees the possibility to widely express 

themselves in private social media as long as it can’t be classified as a violation, which 

per se is very rare.  

However, certain differences between the both sectors will be pointed out. 

There are still no constitutional rights regarding social media, but a grey area has 

emerged concerning the legal position. Loyalty should be considered and the right to 

criticize be regulated in agreements as well as in legal usage. Within the public sector 

loyalty may step back in favor of the liberty of speech, as the social interest are crucial 

and the right to criticize even more so. 

In Sweden, employees – both in public and private sector – have a legal protection 

regarding one’s employment among others through Labour law. Regarding so-called 

whistleblowing there is still no legislation. 

As an employer it is possible through creating a policy for the company employed 

regarding the use of social media which will form a security for both parties.  
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Sammanfattning 

Uppsatsens huvudsakliga syfte är att utreda rättsläget för arbetsgivare vad gäller att 

skydda sig mot vad anställda kan uttrycka om sin arbetsgivare i sociala medier. Det kan 

röra sig om missnöje vad gäller anställningen på företaget, kränkning eller så kallad 

whistleblowing. Sociala medier är idag ett väldigt spritt fenomen och en uppgift från en 

anställd kan på kort tid orsaka omfattande och snabb skada för arbetsgivaren och 

företaget.  

Anställda inom den offentliga sektorn såväl som inom den privata skyddas av 

yttrandefriheten1 vilken är grundlagsskyddad, även meddelarfriheten eller kritikrätten 

ger visst skydd. Detta ger de anställda frihet att i stor utsträckning uttrycka sig i privata 

sociala medier så länge inte kritik kan klassas som brott, vilket är sällsynt. Dock kommer 

det att påvisas vissa skillnader mellan anställda inom de olika sektorerna. 

Det finns ännu inga grundlagsfästa rättigheter angående sociala medier, utan en gråzon 

har uppstått vad gäller rättsläget. Lojalitetsplikten bör beaktas och kritikrätt regleras då 

i avtal samt rättspraxis. Inom offentlig sektor får dock lojalitetsplikten stå tillbaka något 

för yttrandefriheten då det samhälleliga intresset väger tungt och kritikrätten väger 

tyngre. 

I Sverige har anställda - både inom offentlig och privat verksamhet – skydd för sin 

anställning bland annat genom lag om anställningsskydd (1982:802 LAS). När det gäller 

så kallade whistleblowers så saknas svensk lagstiftning ännu.  

Som arbetsgivare är det då möjligt att genom skapa en policy för företagets anställda 

vad gäller användandet av sociala medier, detta gäller förstås både inom den privata 

respektive den offentliga sektorn vilket utgör trygghet för både arbetsgivare och 

anställd.  

Nyckelord: yttrandefrihet, lojalitetsplikt, kritikrätt, whistleblowing, policy, sociala 

medier. 

 

  

                                                        
1 Tryckfrihetsförordningen (1949:105) och Yttrandefrihetsgrundlagen(1991:1469) 
2 LAS (1982:80) lag om anställningsskydd 



Sociala medier 

Vårterminen 2012 

 

6 
 

Förord 

Tack till…. 

Källström för möjligheten att delta under den intressanta föreläsningen i Stockholm om 

den arbetsrättsliga delen vad gäller sociala medier. 

Ett tack också till Håkan Hallbäck för handledningen under mitt uppsatsskrivande. 

 

Vetlanda mars 2012 

Helena Cederlöf 

 

  



Sociala medier 

Vårterminen 2012 

 

7 
 

Förkortningar  

AD arbetsdomstolen 

AG arbetsgivare 

AT arbetstagare  

AtL arbetstidslagen (1982:673) 

Ds departementsserien 

EU europeiska unionen  

Europakonventionen (1994 :1219) 

Fml Lag om facklig förtroendemans ställning (1974:358) 

FHL lagen om företagshemligheter(1990:409) 

FHL lag om skydd för företagshemligheter (1990:409) 

JK justitiekanslern 

LOA lag om offentlig anställning (1994:260) 

LAS lag om anställningsskydd (1982:80)  

MBL lag om medbestämmande i arbetslivet (1976:580) 

NJA nytt juridiskt arkiv 

OSL offentlighets och sekretesslagen (2009:400) 

RF regeringsformen 

SOU statens offentliga utredningar  

SekrL sekretesslagen(1980:100) upphävd 2009 genom SFS 2009:400 

TF tryckfrihetsförordningen (1949:105) 

Tr tingsrätten  

YGL yttrandefrihetsgrundlagen (1991: 1469) 

radio och Tv-lagen (1996:844)  

lag om ändring i tryckfrihetsförordningen (2010: 1437) 

   



Sociala medier 

Vårterminen 2012 

 

8 
 

1. Inledning 

I Sverige är yttrandefriheten grundlagsfäst genom Regeringsformen 2:1 (1974:152).3 

Det innebär att varje medborgare gentemot det allmänna är tillförsäkrad yttrandefrihet, 

att i tal, skrift eller bild uttrycka tankar, åsikter eller känslor.  

Sverige som är medlem i Europeiska Unionen(EU) har ratificerat Europakonventionen4 

vilken innehåller reglering gällande rättighet till yttrandefrihet.5 Sammanfattningsvis 

medför den också ansvar och skyldigheter, samt att förtroliga underrättelser inte ska 

spridas. TF är den äldsta lagen vilken uppkom på 1700 talet medan YGL vuxit fram och 

bildades på 1990 talet och avhandlas i egen grundlag även om den till stora delar liknar 

TF. 

Anställningsavtalet gällande lojalitetsplikten innebär skyldighet för anställda att 

tillvarata arbetsgivarens intressen. Därutöver har arbetstagare kritikrätt gentemot 

arbetsgivaren, det skiljer sig mellan att vara privat och offentligt anställd vilket kommer 

att påvisas i uppsatsen. 

Facebook är idag det allra största sociala mediet med sina 4, 5 miljoner svenskar vilka 

öppnat konton. Linked In växer sig allt starkare och har 700 000 registrerade svenskar.6 

Vidare så finns populära sociala medier som twitter, Google + samt bloggar vilka följs av 

otaliga personer dagligen, såväl av män som av kvinnor och det som kan ses i statistik är 

det faktum att yngre personer alltmer använder sig av sociala medier.7 

Vi människor har alltid haft ett behov av att uttrycka oss vilket också är en rättighet. Att 

tala strunt om sin arbetsgivare händer, på en firmafest kan diskussioner arbetstagare 

emellan uppstå gällande arbetsplatsen. Skillnaden på att uttrycka sig på en firmafest 

eller facebook är att förutom att spridningen ökar inom sociala medier och når betydligt 

fler människor, så kan det ju blir mindre angenäma konsekvenser om exempelvis kritik 

når ”fel” personer. Där av beroende på uttalandets karaktär. Människor har behov av att 

uttrycka sig, de behöver ventilera. Som Källström sagt: ”när människor fungerar socialt 

måste ventiler finnas då personligheter kommer fram”. 8 Sociala medier kan sägas är en 

                                                        
3 Grundlagsskydd, senaste ändring SFS 2010: 1408 
4 Svensk lag sedan 1995, grundlagsskyddad i RF 2:19 
5 Europakonventionen art 10, 1 och 2 
6 Svenskarna och internet 2011 
7 Svenskarna och internet 2011 
8 Källström Kent , föreläsning Lag & Avtal, ang arbetsrätt och sociala medier 
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slags ventil som används av många människor och en ny typ av konflikter uppstår i och 

med detta.  

I Arbetsdomstolens (AD) domar har det till viss del utretts vad arbetstagare får uttrycka 

sig om gentemot sin arbetsgivare, och huruvida saklig grund för uppsägning eller skäl 

för avsked föreligger. Ingen praxis finns ännu vad gäller vissa mindre lämpliga 

uttalanden såsom kritik i privata medier.  

Som anställd, framför allt i privat sektor omfattas man av lojalitetsplikten vilken inte är 

lagfäst, även om den är erkänd inom arbetsrätten. Det innebär att den anställda 

förpliktas att tillvarata arbetsgivarens intressen före sina egna samt att inte tillfoga 

denne skada. 
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1.1. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda rättsläget vad gäller arbetsgivares möjlighet att 

skydda sig gentemot arbetstagares rätt att uttrycka sig i sociala medier, och om 

möjlighet finns att skydda sig mot whistleblowers, och om vilka regelverk som kan anses 

gälla för whistleblowers. 

I uppsatsen kommer det att redogöras för vad gäller rättsläget kring den anställdes 

rättigheter och skyldigheter gällande anställningen. Detta för att kunna få en tydligare 

bild av arbetsgivarens möjligheter att eventuellt kunna reglera arbetstagares 

användande av media för att skydda sina intressen. Vidare kommer det att kunna påvisa 

viss skillnad mellan anställning i privat respektive offentlig sektor.  

1.2. Frågeställningar 

 Hur ser ag:s möjligheter ut att skydda sig mot whistleblowers, och vilka regelverk  

anses gälla whistleblowers? 

 Har ag rätt att reglera at:s användande av sociala medier, och hur ser detta i så 

fall ut? 

 

1.3. Metod och material 

I denna uppsats använder jag mig av juridisk metod vad gäller insamlandet av material. 

Det material som använts erkänns av rättskälleläran som fastställer gällande rätt. 

Begreppet innebär egentligen en regel för användning av rättsligt material9. Vad gäller 

undersökningen av den svenska rätten så följs den hierarkiska uppdelningen i följande 

ordning:  

Lag, förarbeten, rättspraxis samt litteratur. 

För att få ökad relevans i en undersökning bör arbetet ha ett visst mått av 

generalisering, vilket kräver en analys av det insamlade materialet. Då jag inte använt 

mig av exempelvis kvantitativ eller kvalitativ metod baseras den på det insamlat 

material jag undersökt.  

                                                        
9 Sandgren Claes , om teoribildning och rättsvetenskap 2004 – 05 nr 2, s 308 
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Generellt sett i uppsatsen har jag använt mig av lagtext med undantag av 

lojalitetsplikten som krävt sökande i praxis. Domar som nämns i uppsatsen har valts ut 

från doktrin samt vidare hänvisningar från rättsfall.  

Internetkällor har varit en viktig del i arbetet, och jag har därmed använt mig av bland 

annat artiklar. Då det aktuella ämnet jag skriver om, saknar litteratur och praxis har jag 

även använt mig av elektroniska rättskällor utan större rättskällevärde för att kunna 

stödja vissa påståenden. 

1.4. Avgränsningar 

I denna uppsats avses att främst reda ut vårt svenska rättssystem vad gäller 

arbetsgivarens möjligheter att skydda sig gentemot anställdas rätt att uttrycka negativt 

om sin arbetsgivare inom sociala medier.  

Det kommer att redogöras för skillnaden gällande rättsläget inom privat och offentlig 

anställning, men exempelvis den affärsmässiga lojalitetsplikten kommer att utelämnas 

likaså yttranden gällande hets mot folkgrupp och den allmänna lojalitetsplikten ställs i 

fokus. Arbetsgivarens lojalitetsplikt kommer också att utelämnas. 

Begreppet arbetstagare förutsätts i denna uppsats vara underordnad sin arbetsgivare, i 

en ställning som gör denne skyldig att utföra arbetsuppgifter för sin arbetsgivares 

räkning.  

1.5. Disposition 

Efter det inledande kapitlet och sammanfattning följer det andra kapitlet med 

beskrivning av centrala begrepp, vilket kort redogör för väsentliga begrepp inför den 

mer djupgående utredningen. Underrubrikerna är följande: yttrandefrihet, tryckfrihet, 

lojalitetsplikt, kritikrätt, whistleblowers, LAS samt en genomgång om sociala medier. 

Kapitel 3 handlar om yttrandefrihet och tryckfrihet där relationen till 

internationalisering, konventionen och om grundlag behandlas. 

Därefter följer det fjärde kapitlet innehållande lojalitetsplikt där skillnaden mellan privat 

och offentlig sektor också framgår, där också innebörden av meddelarfrihet och 

företagshemligheter beskrivs liksom tystnadsplikt samt whistleblowing.  
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Kapitel 5 behandlar begreppet policy vad gäller sociala medier på arbetsplatsen och 

vikten av detta. 

Analysen följer i det sjätte kapitlet, och därefter finner man käll- och 

litteraturförteckning.  
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2. Centrala begrepp 

I detta kapitel beskrivs relevanta begrepp som senare följer i uppsatsen. 

2.1. Yttrandefrihet och tryckfrihet  

”Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet: frihet att i tal, 

skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och 

känslor”10 

Sverige har ratificerat Europakonventionen och i art 10 behandlas rättighet till 

yttrandefrihet samt att friheten medför ansvar och skyldigheter.  

Denna reglering gäller alltså mellan enskilda och det allmänna, således skyddas inte 

anställda inom den privata sektorn av denna grundlag.  Vad gäller yttrande i tryckt skrift 

gäller således tryckfrihetsförordningen men gällande exempelvis yttrande i TV går det 

under Yttrandefrihetsgrundlagen (1991: 1461). Genom offentlighets och sekretess lagen 

inom den privata sektorn regleras yttrandefriheten istället av rättspraxis och avtal. 

Företagshemlighetslagen kan också tillämpas i vissa fall.  

Europadomstolen omfattar den enskilda, alltså anställd inom privat sektor när det 

handlar om frågor mot staten och EU rättsliga mål går därför till Europeiska unionens 

domstol. Skulle Sverige bryta mot Europakonventionens regler kan Sverige efter dom 

vid Europadomstolen bli skadeståndsskyldig till enskild. 11 

2.2. Lojalitetsplikt 

Lojalitetsplikten innebär i korthet att den anställde förpliktas att iaktta arbetsgivarens 

intressen före sina egna. Förpliktelsen innefattar att inte sprida uppgifter som kan skada 

arbetsgivaren. Lojalitetsplikten ingår i anställningsavtalet, men är inte lagreglerad. 

Gällande avtal kan det regleras i Avtalslagen (1915:218)12 där man talar om sedvänja. 

Lojalitetsplikten har betydelse för den anställdes kritikrätt.13 Offentligt anställda 

omfattas inte av lojalitetsplikten i samma utsträckning utan dessa är skyddade av 

yttrandefriheten i första hand. Offentlighetsprincipen väger tyngre än lojalitetsplikten 

                                                        
10 Regeringsformen 2:1 p. 1 
11 Europakonventionen art 13, se också SOU 2010:87 
12 AvtL (1915:218) 1 kap. 1§ 2 st 
13 Schmidt, 1994,s 257ff 
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då samhällsintresset påverkas. Den grundlagsfästa meddelarfriheten får inte 

åsidosättas. 

2.3. Kritikrätt  

Det finns ingen lagbestämmelse som reglerar den anställdes rätt att framföra kritik,14 

utan kritikrätten har vuxit fram ur domstolens praxis. Detta bör inte blandas ihop med 

arbetstagarens lojalitetsplikt då kritikrätten påverkas av denna. Man kan säga att kritik 

eller uttalanden inte omfattas av YGL, och att kritikrätten ingår i yttrandefriheten för 

offentligt anställda.  

Begreppet kritikrätt gäller anställdas rätt att ifrågasätta alternativt kritisera 

arbetsgivare samt verksamheten i sig, under förutsättning att den är befogad. Kritik som 

är av kränkande art omfattas inte av kritikrätten, den är således till viss del begränsad 

främst vad gäller inom den privata sektorn där denna rätt påverkas av lojalitetsplikten. 

Denna rätt får inte övergå till att användas för hot mot arbetsgivaren.15 Skyddsombud 

eller fackliga förtroendemän innefattas av kritikrätt i starkare form16 vilket regleras i 

lag.17 

Kritikrätt står inte helt utan begränsningar och medför därför att arbetstagare som 

bryter emot detta i så fall bryter mot anställningsavtalet. Gränserna bestäms enligt 

praxis utifrån hur den anställde ska ha varit illojal i sitt handlande gentemot 

arbetsgivaren. Uttalanden som görs i syfte att skada arbetsgivaren, för egen vinning eller 

någon form av kränkning ska inte vara tillåtet. Kritikrätten är till viss del begränsad 

inom den privata sektorn. 

Arbetsdomstolen gör i sådana fall en helhetsbedömning och ser då till arbetstagares 

ställning, uppdrag samt bakgrunden till uttalandena. Vad gäller uttalanden om 

missförhållanden ser man till hur allvarliga missförhållandena faktiskt är.18 

                                                        
14 Källström och Malmberg, 2010 s 257 
15 AD 1982 nr 110 
16 Källström och Malmberg, 2009 s 255 ff se medbestämmandelagen 8§, (även förtroendemannalagen 3§) 
17 Medbestämmandelagen(1976:580) § 8, Förtroendemannalagen (1974:358) § 3, Arbetsmiljölagen 
(1977:1160)    6 kap § 10 
18 Källström och Malmberg , 2010 s 257 
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2.4. Whistleblowing 

En whistleblower kan benämnas som en sanningssägare. En person som i media 

uppmärksammar missförhållanden hos sin arbetsgivare. Kända fall i Sverige är 

”Stockholms sjuka hus”, där det avslöjades att sjuka hus i området inte var ordentligt 

sanerade. ”Boforsaffären” avslöjade bland annat anställda att det statligt 

vapentillverkande företaget Bofors betalade mutor och smugglade vapen till Indien. 

”Gävla Gävle” där det slogs larm om missförhållanden på kommunens stadsingenjör 

kontor, där inga regler följdes vid omorganisation.19 

Vad gäller whistleblowing, vilket indelas i intern respektive extern typ beroende på 

exempelvis hur missförhållanden inom verksamheten avslöjas, så saknas lagstiftning i 

Sverige. I grundlagen om yttrandefrihet 1:2 samt tryckfrihetsförordningen 1:1 3 stycket 

regleras meddelandefriheten för arbetstagare inom den offentliga sektorn. 

Whistleblowing har ett samband med kritikrätten för anställda samt 

meddelandefriheten vad gäller offentligt anställda. Den 29 april 2010 antog Europarådet 

resolution20 där krav specificeras vilka kan gälla whistleblowers. Europarådet hänvisade 

också till rekommendation som uppmanade regeringarna att ge lagstiftningar en 

översyn. Fler länder har redan stärkt skyddet för dessa, exempelvis Norge och 

Storbritannien.  

För att möjliggöra detta förutsätts att fler länder faktiskt inför skyddsregler till 

whistleblowers.  

                                                        
19 Vi- tidningen artikel av Karin Rutström 
20 1729 (2010) Europarådet ang. whistleblowers, rekommendation 1916 2010) översyn lagstiftning, 
( Chamber) 
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2.5. Sociala medier 

Sociala medier såsom Facebook, Linked In, Twitter och olika bloggar är lätt tillgängliga 

på internet för den som vill ventilera och uttrycka sina åsikter eller tankar. För att en 

databas på internet ska vara grundlagsskyddad av YGL krävs att en person ska kunna 

ändra innehållet. Databasregeln återfinns i YGL.21 Yttrande i sociala medier är skyddade 

av allmänna yttrandefriheten enligt RF även om yttranden faller utanför gränserna för 

TF samt YGL:s tillämpningsområde.  

Utredning pågår för en eventuell ny lagstiftning angående detta, vilken syftar till att 

skapa yttrandefrihetsskydd oberoende av forum där personer yttrar sig angående 

exempelvis Facebook.  Den som har eget namn som kan urskiljas ur ett forum på 

Facebook, torde inte vara skyddad av YGL trots att tillhandahållare av sociala mediet har 

rätten att ändra innehållet.22 

2.6. LAS 

I anställningsförhållandet finns inga uttryckliga regler gällande lojalitet vilket tidigare 

nämnts. Kravet på lojalitet är en förpliktelse vilken skiljer sig mellan privat och offentlig 

sektor, vilket praxis också påvisar23 Numer innehåller LOA ett fåtal regler vilka skiljer 

sig från LAS och de handlar bland annat om regleringen av bisysslor. 

Yttrandefrihet som används av arbetstagare utan personligt förbehåll får inte ge 

repressalier i någon form av arbetsgivaren. I lagen om offentligt anställda § 7 står dock 

att anställd inte medvetet får skada myndighetens anseende.  

Uppsägning eller avsked från arbetsgivarens sida skall vara yttersta åtgärden att vidta 

och goda skäl ska anges.24 Dessa åtgärder brukar grunda sig på misskötsel eller illojalitet 

mot arbetsgivaren.25 Brott mot själva arbetsplatsen kan föranleda att arbetstagaren får 

lämna arbetsplatsen. Exempel på brott är om en anställd uttalar hot mot arbetsgivaren, 

benämnt olaga hot i Brottsbalken26 eller diskriminering enligt samma balk.27 

                                                        
21 Yttrandefrihetsgrundlagen 1:9 
22 SOU 2010:68 
23 Lunning, nionde upplagan s 360, AD 1991 nr 106 
24 LAS § 18 
25 Prop 1973:129 
26 BrB 4:5 
27 BrB 16:9 
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I praxis har en princip utvecklats gällande arbetsgivarens bevisbörda vid uppsägning 

beroende på saklig grund eller personliga skäl.28 Detta gäller även då arbetsgivare anser 

arbetstagare agerat illojalt.29  

3. Yttrandefrihet och tryckfrihet 

I detta kapitel beskrivs reglering för yttrandefriheten samt tryckfriheten. 

Sverige har ratificerat Europakonventionen samt är medlem i Europeiska unionen vilket 

innebär inverkan på vårt rättssystem. I detta kapitel kommer således vissa inslag av den 

europeiska rätten förekomma då yttrandefriheten förutom vår grundlag, även påverkas 

av Europakonventionen och EU:s rätt.  

I artikel 10 Europakonventionen står att ”var och en har rätt till yttrandefrihet” samt 

sammanfattningsvis också att frihet medför ansvar och skyldigheter samt att förtroliga 

underrättelser inte ska spridas.30 Europadomstolen omfattar inte den enskilda såvida 

talan inte står mot staten. EU rättsliga mål går istället till Europeiska unionens domstol.   

3.1. tryckfrihet 

Tryckfriheten tillkom år 1766 långt innan datorernas och Internets tid, vilket gör att 

lagtexten verkar ålderdomlig och kan utgöra tolkningsproblem.31 Grundstommen i lagen 

finns kvar och även om vissa små ändringar gjorts så är grunden i tryckfriheten sig lik. I 

vår rättsordning betyder det att i princip allt får tryckas utan att förhindras av det 

allmänna, alltså stat eller kommun.32 TF syftade till skrifter som kunde tryckas i stora 

upplagor för att nå ett stort antal läsare, så att ett fritt meningsutbyte och en allsidig 

upplysning skulle komma att bli möjligt. Framställningssättet var till en början av stor 

betydelse, man räknade främst med skrifter framtagna genom tryckpressar och stenciler 

var inte skyddat objekt enligt den tidigare TF.33 Detta skulle komma att tonas ner då 

man förutspådde viss utveckling som eventuellt skulle kunna ändra synsättet.34 

                                                        
28 Prop 1981/82:71  
29 AD 1997 nr 57 
30 Europakonventionen art 10, 1 och 2 
31 Warnling-Nerep W & Bernitz H, Tryckfrihet & yttrandefrihet, 2009, s 3 
32 Warnling-Nerep W&Bernitz H, Tryckfrihet & yttrandefrihet, 2009, s 9 
33 NJA 1931 s 338, Warnling-Nerep W&Bernitz H, Tryckfrihet & yttrandefrihet, 2009, s 9 
34 SOU 1947:60 s 57 ff 
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I takt med att den tekniska utvecklingen tagit fart har de tryckfrihetsrättsliga frågorna 

kastats under nytt ljus, försök har gjorts för att anpassa tryckfriheten till de nya 

medierna.35 Då tekniken ständigt snabbt går framåt blir det alltmer komplicerad att 

anpassa lagarna. Vi måste dessutom anpassa oss efter EU– domstolens samt 

Europadomstolens praxis och sedan 1995 ska kraven beaktas enligt 

Europakonventionen vilken utgör svensk lag.36 

Tryckfriheten avhandlas i en egen grundlag, men utgör egentligen en del av 

yttrandefrihet som slås fast i RF 2:1 p 1, se nedan: 

”varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad  

Yttrandefrihet: frihet i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt 

uttrycka åsikter och känslor” 

Utländsk medborgare har yttrandefrihet även om den inte är lika omfattande.37 

 

TF 1:1  

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

annat organ i förväg laga 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 lugn, utan att återhålla allmän 

upplysning”. 

Många brott kan förekomma i samband med tillkomst av utgivningen gällande skrifter, 

och vanlig straff eller processlag tillämpas inte om TF gäller, alltså om det handlar om 

tryckt skrift.38 Brott mot TF beskrivs i TF 7:4, ottillåtet yttrande samt otillåtet 

offentliggörande TF 7:5. Brott av tjänstemän, till exempel hindra meddelare eller 

underlåta att sätta ut tryckuppgifter är brott mot TF men inte tryckfrihetsbrott. Brott 

enligt TF 7:4 vilken är en omfattande paragraf ansluter egentligen i princip till 

motsvarande stadgar i BrB.  Ser man till otillåtna offentliggöranden i tryckt skrift,39 ges 

                                                        
35 SOU 1997:49, Mediekommitten 121 ff  
36 Warnling-Nerep W & Bernitz H, Tryckfrihet & yttrandefrihet, 2009, s 10 
37 TF 14:5 
38 Warnling-Nerep W & Bernitz H, Tryckfrihet & yttrandefrihet, 2009, s 80 
39 TF 7:5 p. 1,2,3 
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däremot ingen brottsbeskrivning och då får man hämta ytterligare information i BrB 

samt SekrL. 

3.2. Yttrandefrihet 

En del av den vidare yttrandefrihet enligt RF 2:1 handlar om yttrandefrihet i vissa 

medier.40 YGL skall så långt som möjligt ge frihet att uttrycka sig i medier, samt ge skydd 

motsvarande tryckfriheten men alla former av yttrande omfattas dock inte av YGL, utan 

medier som särskilt anges i lagtext, således gäller det exempelvis inte Facebook. 

Då YGL tillkom år 1991 med grundläggande principer likt TF, något kortfattad då en mer 

ingående redogörelse som lämnas i TF. YGL anses något komplicerad41 vad gäller de 

tekniska särdragen hos medierna vilka omfattas av YGL gällande kompletterande lagar 

såsom databas42 samt Radio och TV lagen.43 

YGL innefattar många tillämpningsområden och i den här uppsatsen är det av intresse 

att speciellt titta på den om databaser (YGL 1:9), där samlad information lagras för 

automatiserad behandling. Bloggar utgör självständiga databaser vilka läsarna startar 

överföringen av. Om en person endast driver ”verksamheten” och kan ändra i 

databasens innehåll faller det under YGL 1:9. Kan läsaren skriva in egna kommentarer i 

bloggen vilka blir tillgängliga för andra, kan inte innehållet ändras endast av den som är 

innehavare av bloggen och därmed gäller inte databasregeln. Alla databaser måste ha ett 

namn för att underlätta identifiering.44 Flera bloggar har under åren granskats av JK. 

Aftonbladet ägde en officiell blogg med en kommentarfunktion vilken av en läsare 

användes för att skriva hotfulla meddelanden.45 Aftonbladets webbplats ansågs först ha 

grundlagsskydd enligt YGL 1:9 på grund av kopplingen till själva tidningen. JK bedömde 

att bloggens besökare inte kunde ändra innehållet i bloggen då kommentarer 

förhandsgranskades innan publicering.46 Dock kunde inte den person som skickat de 

hotfulla yttrandena åberopa meddelarfriheten då man i utredningen kom fram till att 

avsikten varit att offentliggöra hoten. 

                                                        
40 Warnling-Nerep W & Bernitz H, Tryckfrihet & yttrandefrihet, 2009, s 111 ff 
41 Warnling-Nerep W & Bernitz H, Tryckfrihet & yttrandefrihet, 2009, s 111  
42 YGL 1: 1,9  
43 Lag om radio – och tv (1996:844) 
44 YGL 1:9 st. 5 
45 JK 2007-10-12 
46 Warnling-Nerep W&Bernitz H, Tryckfrihet & yttrandefrihet, 2009, s 123 
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Angående brott och ansvar gällande yttrandefriheten finns en hänvisning i YGL47 till TF: 

”De gärningar som anges som tryckfrihetsbrott i 7 kap.4 och 5§§ tryckfrihetsförordningen 

skall anses som yttrandefrihetsbrott, om de begås i ett radioprogram eller en teknisk 

upptagning och är straffbara enligt lag” 

3.3. Offentlighet- och sekretesslagen 

Offentlig verksamhet är något som angår alla, då vi lever i ett folkstyrt samhälle, och 

offentlighetsprincipen utgör också en hörnsten i vårt svenska rättssamhälle. En allmän 

handling, enligt TF ska på begäran tillhandahållas den som önskar. 

Sekretessbestämmelser gäller myndigheter och offentliga funktionärer i Sverige, dock 

finns vissa undantag48 då alla handlingar inte håller allmän karaktär.49 

Lagstiftaren har velat markera att lagen har intagit, förutom regler om hemlighållande 

av information, också bestämmelser om registrering om allmänna handlingar. Detta har 

betydelse för upprätthållandet av offentlighetsprincipen.50 

Grundläggande tanke bakom lagstiftningen har också varit att åstadkomma en 

gemensam reglering av tystnadsplikten.51 Tystnadspliktens förhållande till 

meddelarfriheten52 regleras i OSL 13 kap. och vid så kallad kvalificerad tystnadsplikt 

gäller inte meddelarfrihet.53 Se avsnitt om tystnadsplikt och meddelarfrihet.  

Rätten att sekretessbelägga följer av bland annat 2:2 TF .  

3.4. Internationalisering av rätten 

I olika rättsfall har det komplicerats då olika internationella aspekter tas med i 

bedömningen. Frågan ställs, vilket lands regel skall gälla? Vad gäller databasregelns 

tillämning i ett fall i USA där en man lät sätta in en kontaktannons i sin före detta 

flickväns namn, fälldes mannen för grovt förtal på internet. Annonsen blev tillgänglig 

världen över och flickan fick obehagliga samtal. Uppgifter som lämnats ut ägnad att 

utsätta någon annan för missaktning har gjort sig skyldig för förtal, oavsett om 

                                                        
47 YGL 5:1, 1 
48 SFS 2009:400 avd 3 7 kap § 1, 15 kap m fl 
49 SFS 2009:400 avd 3 
50 Bohlin Alf, Offentlighetsprincipen, Elanders Sverige, 2010, s 196 
51 Se avsnitt om tystnadsplikt? 
52 Se avsnitt meddelarfrihet? Grundlagsfäst 1995 
53 4.4 samt 4.7 
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uppgifterna varit sanna.  Gällande skyddet mot kränkande yttranden så måste det vägas 

mot yttrandefriheten.54 

3.5. Konventionen 

Yttrandefriheten är ett av de områden som på 1990 talet påverkades av att Sverige blev 

fullvärdig medlem i Europeiska unionen samt att Europakonventionen införlivades i 

vårt svenska rättssystem, och därmed fick ställning som svensk lag.55 

Europakonventionen vad gäller Yttrandefriheten är allmänt formulerad men innefattar 

ändå vissa begränsningar och undantag. Samhället är i grunden demokratiskt och 

Yttrandefriheten är en stor del av detta och spelar roll för att samhället skall vara just 

demokratiskt.56 

3.6. Grundlagsförändringar 

År 2004 tillsatte regeringen en kommitté för en grundlagsutredning. Utredningen 

innebar dock inga förändringar av yttrandefriheten då faktum konstaterades att om 

Europakonventionens lagstatus skulle gälla, torde Regeringsformen få omarbetas, 

främst hela det andra kapitlet då konventionen omfattar enskilda personers förhållande. 

Det förutspåddes viss form av dubbelreglering57 vilket skulle kunna mynna i fler 

konflikter av tillämpningen.  

Riksdagen presenterade nya förändringar vilka trätt i kraft i januari 2011,58 dels 

handlade dessa om utvidgning av repressalieförbudet59 vilket tidigare betraktades som 

tjänstefel60 och gällde om brottet begåtts under myndighetsutövning. Gällande statligt 

anställda undantas dessa och disciplinåtgärder vidtas enligt LOA medan kollektivavtal 

får reglera kommunalt anställda. Uppsägning eller avskedande av kommunalt och 

statligt anställda faller under civilrättens lagar och här innebär det LAS.61 Numer ska 

                                                        
54 RH 2012:39, rättsnätet Novisum mål nummer B-2146/00 
55 Lag 1994: 1219 samt Lag 1994 : 1500 
56 Europakonventionen art 10 2 p  
57 Prot. 2010/11:20 (§12)  
58Lag om ändring i tryckfrihetsförordningen (2010: 1437) samt Lag om ändring i 
yttrandefrihetsgrundlagen 
59 Tidigare reglerat BrB 20:1 
60 Enl. BrB 20:1 
61 Se avsnitt 2.6 
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statligt och kommunalt anställda behandlas lika62 och därmed skulle 

repressalieförbudet införas i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen i 

eventuella nya ändringar. 

I tryckfrihetsförordningen 3:4 i tredje stycket står: 

”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. ”Lag (2010 : 

1347).  

Vidare så återfinner vi i Yttrandefrihetsgrundlagen 2:4 i tredje stycket: 

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

i ett radioprogram eller en teknisk upptagning har brukat sin yttrandefrihet eller medverkat till ett 

sådant bruk.” Lag (2010 : 1349).  

År 2008 tillsattes en ny kommitté för att arbeta fram förslag angående – ny 

yttrandefrihetsgrundlag. Här utreds om en gemensam yttrandefrihetsgrundlag skulle 

ersätta tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.63 Kommittén menar att 

en ny grundlag skulle utvidga meddelarskyddet och att införandet skulle resultera i att 

meddelarskyddet gäller då uppgifter lämnats i god tro. Det är ännu inte utrett hur det 

skulle utformas.64  

  

                                                        
62 Se prop. 2009/10:81 s 37 ff 
63 SOU 2010:68 s 30 ff 
64 SOU 2010:68 s 216 ff 
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4. Lojalitetsplikt 

Anställningsförhållandets lojalitetsplikt är inte lagfäst utan underförstådd, den är 

immateriell.65 Begreppet lojalitetsplikt är vanligt förekommande och handlar kort sagt 

om den anställdes plikt att iaktta arbetsgivarens intresse, följa arbetsgivarens 

anvisningar, en tystnadsplikt, ett förbud att konkurrera samt förbud mot missbruk av 

kritikrätten. Gällande avtal inom den offentliga sektorn regleras detta i Avtalslagen .66 En 

grundläggande synpunkt är att arbetstagaren inte får skada arbetsgivaren.67 Denna ide´ 

har utarbetats av Schmidt på 1950- talet. Arbetstagare har en grundad förpliktelse att 

inte sprida uppgifter som kan skada arbetsgivaren68 och Schmidts ide handlade om att 

arbetstagaren skulle vara skyldig att sätta arbetsgivarens intressen före sina egna. Enligt 

praxis69 ingår lojalitetsplikt i anställningsavtalet70 så länge anställningen pågår, i princip 

kan den anställde därefter kritisera sin arbetsgivare.  

Vad gäller den offentliga sektorn gäller yttrandefriheten och därmed inte 

lojalitetsplikten i lika hög grad.71 I praxis ser man 72 att staten inte kunnat ingripa mot 

anställda trots att dessa genom sitt handlande bidragit med störningar i verksamheten 

eller som skadat myndighetens anseende.73 

Lojalitet innefattar även normer för arbetstagarens förhållande till kunder och 

arbetskamrater etc. och dessa normer gäller främst på arbetstid.74 Lojalitetsplikten 

anses dock utsträckt även till åtgärder eller handlingar som den anställde företar på sin 

fritid. Exemplet taget från Luleå tingsrätt där det konstateras att uppsägning inte varit 

sakligt grundad rörande den rektor som publicerat egna bilder av sexuell karaktär på 

Facebook, påvisar detta. 75 

Allmän upplysningsplikt ingår i lojalitetsförpliktelserna. Information av betydelse för 

arbetsgivaren ska arbetstagaren självmant upplysa om. Här har den anställdes position i 

                                                        
65 Munukka s. 461 
66 AvtL 1 § 2 
67 Schmidt 1994 s 274 ff 
68 Källström och Malmberg, Anställningsförhållandet ,Iustus förlag 2010 s 76 ff 
69 AD 1997 nr 57 
70 AD 1982 nr 110 
71 AD 2003 nr 51 
72 Lunning, tionde upplagan 382f se också AD 1992 nr 106 
73 Lunning, tionde upplagan 382 f 
74 Ds 2002:56 s 303 
75 Dom är överklagad och förväntas avgöras i början av 2012 
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anställningen betydelse, exempelvis om denne har en förtroendeställning gäller det i allt 

högre grad.76 

Även arbetsgivaren omfattas av lojalitetsplikt och då rör det förändringar gällande 

arbetstagares anställning, men det kommer inte att redogöras för i detta arbete.  I 

förarbeten77  till LAS påpekas att uppsägning skall vara en yttersta åtgärd som ska sättas 

in först då andra möjligheter kunnat uteslutas, detta upphör vid anställningens slut.78 

Därefter kan den anställde fritt kritisera sin arbetsgivare genom att utöva sin kritikrätt, 

såvida inte avtal upprättats vilket skulle reglera detta. 

4.1. Lojalitetsplikt Privat sektor 

Vad gäller arbetsplatsens eventuella missförhållanden bör den anställde påpeka detta 

direkt till arbetsgivaren. Lojalitetsplikten gäller i allt högre grad gentemot arbetsgivaren 

beroende på hur hög ställning arbetstagaren har inom företaget. Detsamma gäller inom 

kritikrätten vilken måste vägas mot lojalitetsplikten, vilket vi kan hitta i praxis.79 En 

processoperatör vid Värö bruk var kritisk till att det inte upprättats någon 

beredskapsplan om en olycka skulle ske vid närliggande Ringhals. Detta anmäldes till 

Länsstyrelsen och publicerades i en tidning varefter den anställde sades upp från sin 

arbetsplats. Frågorna i Arbetsdomstolen kom att handla om lojalitetsplikt och 

tystnadsplikt. Uppsägningen var inte godtagbar trots det faktum att företaget kunde 

skadas av informationen som spridits, eftersom att den anställde tagit till sig kritiken 

och tillsägelsen och inte fortsatt sprida liknande information.  

Kritikrätt vägs mot lojalitetsplikten gentemot arbetsgivaren. Grundlagar utgör inget 

hinder att arbetsgivare avtalar om tystnadsplikt.  

  

                                                        
76 Källström och Malmberg, 2009, s 245 ff 
77 Prop. 1973:129 s 121 
78 Prop. 1987/88:155 s 19 
79 AD 1994 nr 79. 
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4.2. Lojalitetsplikt Offentlig sektor 

Anledningen till att TF och YGL ger vika gentemot lojalitetsplikten är att dessa regler 

endast är aktuella i förhållandet mellan det allmänna och det enskilda, således inte i 

förhållandet mellan två privata parter. 

Gentemot det allmänna gäller som tidigare nämnts yttrandefriheten. Begreppet det 

allmänna omfattar exempelvis myndigheter, kommuners förvaltningsorgan och 

riksdagen.  

Den offentligt anställde har rätten på sin sida vad gäller uttalanden om sin arbetsgivare, 

såvida inte tystnadsplikt eller sekretess är särskilt uttryckt i avtal, såsom i 

anställningsavtalet. Anställd inom offentlig sektor får heller inte utsättas för åtgärd av 

negativ aspekt på grund av att denne uttryckt sig offentligt om sin arbetsgivare. 

Yttrandefrihet inskränker till viss del lojalitetsplikten vilket ibland utgör viss 

problematik. Ett fall med en polisman och hans agerande, denne bloggade om 

olämpligheter och frågan där handlade om omdömet av hans handlande och huruvida 

detta får stöd av yttrandefriheten.80 Polismannen avskedades men domstolen fann att 

uppsägningen var ogiltig. 

Ett nyare fall vilket avgjorts i Arbetsdomstolen rör avslöjanden på Södertälje sjukhuset 

där missförhållanden förekom.81 Undersköterskan vilken låg bakom avslöjandet utsågs 

till årets ”visslare” eller årets ”visselpipa”, alltså whistleblower av den svenska 

avdelningen för Transparancy Internationals.82  Detta skedde efter att undersköterskan 

deltagit i ett tv-program för att tala om missförhållande vilka handlade om rasistiska 

inslag hos arbetsgivaren mot personer med invandrarbakgrund. Vissa mindre åtgärder 

sattes in av arbetsgivaren och en anställd flyttades vilket enligt domen ansågs vara rätt 

beslut, för att åtgärda samarbetsproblemen som uppstått. Rättsfallet visar att offentligt 

anställda är mer skyddade då de lämnar information till media utan att först påtala 

problem för arbetsgivaren.  

  

                                                        
80 AD 2011 nr 74 
81 AD 2011 nr 15 
82 En Anti korruptions organisation, se också avsnitt 2.4 ang. whistleblowing 
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4.3. Företagshemlighet  

Lag om skydd för företagshemligheter (1990:409) är tänkt att gynna främst den 

privatanställde vad gäller meddelandefrihet trots eventuell föreskriven eller avtalad 

tystnadsplikt. I FHL står att anställda inte är begränsade vad gäller kritikrätten utan 

bara när det gäller information om brott. I princip kan den anställde frångå avtalad 

tystnadsplikt och avslöja missförhållanden till media vid sådana tillfällen. Kritikrätten 

däremot medger dock inte att en anställd skulle kunna utnyttja information eller 

anskaffa den i det syftet.  I 7§ FHL83 står att en arbetstagare som uppsåtligen eller av 

oaktsamhet röjer en företagshemlighet ska ersätta uppkommen skada.  

Då allt fler företag i dag bygger sin verksamhet på information och kunskap till skillnad 

från tidigare då traditionell produktion inom industrin förekom i allt högre grad, så kom 

en uppdatering av lagen att vara nödvändig.84 Utvecklingen av tekniken och nya sätt att 

lagra information överförs på andra sätt än tidigare.  

Förhållandet mellan den anställdes kritikrätt och yttrandefriheten saknar i skrivande 

stund praxis.  

4.4. Tystnadsplikt  

En del av lojalitetsplikten innefattar tystnadsplikt.85 Tystnadsplikt kan ibland uppfattas 

främja lojalitetsplikten. I ett demokratiskt samhälle är tanken att utbyte av tankar ska 

vara utgångspunkten, detta är då grundlagsfäst i TF och YGL.86 

Personliga avtal samt kollektivavtal reglerar personlig tystnadsplikt eller avtalsenlig 

tystnadsplikt, och skyddas inte av TF eller YGL. Lagstadgad tystnadsplikt finns reglerat i 

lag och bryter arbetstagare mot denna kan denne enligt BrB 20 kap dömas för brott. 

I förhållande vad det gäller det allmänna så tas hänsyn till den anställdes rätt att 

meddela sig enligt TF, YGL samt RF. Yttrandefriheten gäller då inte i förhållandet 

privatanställd gentemot arbetsgivaren. 

                                                        
83 Lagen om skydd för företagshemligheter (1990:409) 
84 SOU 2008:63 
85 Källström och Malmberg, 2009 s 251 
86 Munukka s. 147 
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4.4.1. Offentligt anställda 

Offentligt anställda har grundlagsskyddad frihet att yttra sig vilket beskrivs i RF kap 2 i § 

12. Vill man frångå detta får det endast ske om det har med rikets säkerhet att göra, 

allmän ordning eller vid förebyggande av brott87. 

Offentlighets och sekretesslagen reglerar tystnadsplikten för de offentligt anställda och 

överträdelser av nämnda regler kan utgöra straffsanktionerad handling enligt BrB kap 

20 § 3.  

4.4.2. Privat anställda 

Genom personliga avtal eller kollektivavtal regleras tystnadsplikten inom den privata 

sektorn.88 Omfattningen av avtal gällande tystnadsplikten regleras inte av YGL eller TF. 

Yttersta gräns för omfattningen av avtalet regleras i AvtL och även rättsprinciper som 

god sed. 89  Avtal vilket skulle förhindra anställd att offentliggöra något som skulle kunna 

klassas som brott där påföljd skulle kunna leda till fängelse, är inte giltigt.90 

Beroende på vilken position den anställde har ställs krav på tystnadsplikten i lite olika 

grad. Begreppet position är lite diffust i detta sammanhang då det inte någonstans finns 

reglerat hur hög position en arbetstagare kan ha för att ha högre grad av tystnadsplikt, 

men i den här uppsatsen relateras det till exempel skyddsombud. 

4.5. Meddelarfrihet  

Inom privat sektor gällande meddelarfrihet finns lagkonflikter och det kan enklast 

förstås om man tänker sig ett kollektivavtal innehållande tystnadsplikt går före 

meddelarfriheten.91 I den offentliga sektorn där handlingar är allmänna finns dock en 

form av sekretess där det ändå kan förekomma undantag då  allt inte behöver komma till 

allmänhetens insyn.92 Då inte offentlighetsprincip existerar inom den privata sektorn 

finns istället principer för hur pass hemliga exempelvis viktiga dokument ska vara.  

Yttrandefriheten gäller gentemot det allmänna, vilket påvisats av detta kapitel. 

Arbetsdomstolen har tagit fasta på att yttrandefrihet inte gäller mellan ag och at i privat 
                                                        
87  RF 2 § 13 
88 Källström och Malmberg, 2009, s 253 
89 Avtalslagen kap 3  
90 Reglerna i FHL 
91 Lunning tionde upplagan s 382 f 
92 Offentlighets – och sekretesslagen  
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sektor, där lojalitetsplikten gäller i högre grad. Anställda inom privat sektor omfattas 

däremot till viss del av kritikrätten vilken i sin tur begränsas av lojalitetsplikten.  

En anställds yttrande i sociala medier faller inte under TF eller YGL:s 

tillämpningsområden.  

Om en arbetstagare genom ett yttrande i sociala medier skulle träda över gränsen för 

vad en arbetsgivare skulle uppleva som kränkande eller hotande, får praxis avgöra 

huruvida lojalitetsplikt väger mot yttrandefriheten. Detta beror också på inom vilket 

område man omfattas av.  

4.6. Whistleblowing  

Demokrati vilket stadgas i art 10 i Europakonventionen, återfinns i svensk rätt RF 2:12, 

13.  

I Sverige finns ingen lag vilken reglerar så kallade whistleblowers. I USA har i vissa fall 

personer som ” blåst i pipan” betraktats som hjältar då de påkallat uppmärksamhet 

kring det som inte gått rätt till inom företaget. Men ibland blir det motsatt effekt, liksom 

i Sverige kan personer riskera att få lämna sin tjänst. Tvist mellan Dole och WG film har 

sitt ursprung i en dokumentärfilm kallad ”Bananas”, där medvetet användande av 

skadliga bekämpningsmedel på bananodlingar uppmärksammas. Männen bakom 

dokumentären stäms av Dole och det blir en lång och kostsam process.93 Detta påvisar 

att även om det finns visst skydd för whistleblowers i andra länder, så kan de råka illa ut 

och råka ut för rena trakasserier. 

En whistleblower inom den offentliga sektorn i Sverige skyddas av meddelarskyddet.94 

Då det finns ett samhällsintresse samt ett intresse av information gällande myndigheter 

så väger meddelarskyddet tyngre än lojalitetsplikt. Sekretessbelagda uppgifter får dock 

inte lämnas ut. Meddelarfrihet ger rätt att till viss del lämna information för 

offentliggörande i medier. Detta kan vi se i tryckfrihetsförordningen 1:1 tredje stycket 

och i yttrandefrihetsgrundlagen 1:2. Sammanfattningsvis kan sägas att whistleblowing 

har med anställdas kritikrätt och meddelandefrihet att göra när det handlar om den 

offentliga sektorn.  

                                                        
93 Juridisk publikation 2011 s 31 
94 källskyddet 
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Inom den privata sektorn har inte whistleblowers grundlagsfäst meddelarskydd till sin 

fördel, källskyddet i TF samt YGL95 innebär att redaktioner inte får avslöja sina källor 

och därmed finns skydd därigenom för anställda inom privat sektor.  

Sverige har i relation till andra länder starkt anställningsskydd vilket utgör att 

arbetsgivare har svårare att säga upp eller avskeda anställd som ”visslat i pipan”, främst 

i offentlig sektor på grund av meddelarskyddet, YGL och TF vilket fallet om 

ambulansföretaget Samariten i Stockholm påvisar. 96 Skyddsombud hade påpekat för sin 

arbetsgivare om de påtagliga brister gällande ambulansbilarna men inte fått gehör. De 

valde därmed att gå vidare till sitt fackförbund som valde att göra ett reportage om 

detta. Skyddsombuden fick en varning av sin arbetsgivare och denne påtalade att de 

agerat illojalt. Efter en tid blev de berörda personerna uppsagda men AD valde att 

underkänna uppsägningarna men markerade att det är mindre bra att anställda går ut 

och talar i pressen.  

Krav på kriteriet saklig grund ska föreligga för uppsägning enligt LAS 97 är starkare inom 

den offentliga sektorn då det samhälleliga intresset av information väger tyngre än vad 

det gör inom privat sektor. Proportionalitetsprincipen spelar större roll, åtgärden får 

inte stå i större proportion än till det den anställde gjort sig skyldig till. Endast om 

arbetstagaren grovt åsidosatt sina förpliktelser kan avskedande bli aktuellt enligt LAS 

§18 . Vid ogiltig uppsägning kan arbetstagaren åberopa skadestånd. 

  

                                                        
95 TF 3:3 samt YGL 2:3 
96 AD 1997 nr 65 
97 LAS § 7 
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5. Policy 

I media under senare tid har det rapporterats om olika arbetstagare som uttryckt sig 

kritiskt eller kränkande om arbetsgivare till exempel på Facebook. För att nämna ett fall 

i sammanhanget upplyser jag om det större företaget GoExcellent. I det här fallet 

gällande tre anställda vilka uttryckt sig osmakligt och hotfullt på Facebook gentemot sin 

arbetsgivare vilket utmynnade i konsekvenser.98 Företaget valde att agera omgående 

och sade upp de tre anställda. Tvist pågår huruvida det fanns saklig grund för 

uppsägning. 

För en arbetsgivare finns stora fördelar med att utarbeta en tydlig policy för vad gäller 

anställdas användande av sociala medier. Här kan tydligt klargöras de regler som gäller 

vid företaget och under förutsättning att informationen verkligen når ut till alla berörda 

kan arbetsgivaren till viss del skydda sig mot exempelvis kränkningar. Får anställda 

klargjort för sig att viss publicering utgör brott mot lojalitetsplikten samt vad som gäller 

angående tystnadsplikt har arbetsgivaren gjort en del för att undvika en eventuell tvist. 

Genom tydlig policy försvåras det för den anställde att ställa sig frågande vad gäller 

företagets regler, i det fall det skulle kunna ha publicerats någon kränkande kommentar 

i sociala medier som eventuellt skadar företaget.  

Det är möjligt att reglera policyn i anställningsavtalet och ibland hänvisa direkt till 

policyn utifrån detta. I anställningsavtalet skulle förslagsvis vikten av tystnadsplikt 

kunna förstärkas genom särskild bestämmelse gällande sekretess. Då är arbetsgivaren 

bättre rustad inför en eventuell konflikt gällande detta.  

Advokat Martin Agell99 talar om att det är skillnad vad gäller arbetstid och icke arbetstid. 

Han påpekar vikten av tydligheten i policy vad gäller användandet av arbetsredskapen 

(datorer), arbetstiden samt arbetsplatsen.  

Vad gäller arbetsredskapen kan surfandet på arbetstid regleras genom policy. Vad gäller 

arbetstid skiljer man på begreppen paus och rast. Således skulle arbetsgivare kunna 

reglera surfandet till rasterna då paus räknas som arbetstid. Här kan arbetsgivare välja 

att förbjuda surfning helt på arbetstid eller tillåta total frihet, för att dra det till 

ytterligheterna. Viktigt är att vara tydlig.  

                                                        
98 Norrbotten kuriren  

Advokatfirma Lindahl i Stockholm. Föreläste på ett event anordnat arrangerat av Lag & Avtal, gällande     
arbetsrätt och sociala medier 
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Alla företag har sina förutsättningar och behov vad gäller utförandet av en eventuell 

policy. Hos domstolen har surfandet dagtid blockerats till skillnad från Sveriges 

kommuner och landstings kansli100 där användarna uppmanas att använda försiktighet 

vad gäller att surfa på internet, det är godkänt så länge det inte påverkar 

arbetsuppgifterna. Detta är en relativt otydlig policy.  

Viktigt att skilja på är arbetstagares användning av sociala medier på arbetstid kontra på 

fritiden, återigen får arbetsgivaren förslagsvis anställningsavtalet hänvisa till 

lojalitetsplikt om det är en privatanställd. En offentligt anställd har större frihet och 

arbetsgivare får tåla mer.  

Vad gäller implementering av policy så införs den i form av dokumentation på lämpligt 

sätt. Det är inte direkt avtalsrelaterat.  

  

                                                        
100 Sveriges kommuner och landsting 
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6. Analys 

6.1. Inledning  

Avsnittet syftar till att besvara uppsatsens frågeställningar. 

I Sverige är som tidigare nämnts yttrandefriheten grundlagsskyddad och gäller 

gentemot det allmänna, alltså exempelvis riksdag, kommuner och förvaltningar. Detta 

regleras genom RF, YGL samt TF. Sverige har också ratificerat Europakonventionen och 

är svensk lag sedan 1995. Yttrandefriheten gäller alltså inte mellan arbetsgivare och 

arbetstagare och därför finns skillnad gällande yttrandefrihet för anställda inom privat 

och offentlig sektor. Dock vill jag i sammanhanget påpeka att arbetsdomstolens praxis 

säger att de anställda i privat sektor genom bestämmelserna i RF ges ett allmänt 

medborgerligt yttrandefrihetsskydd. 

I skrivande stund är arbetstagares kritiska eller olämpliga uttalanden i sociala medier 

ett på arbetsrättens område relativt outforskat område. I mitt arbete har jag bland annat 

redogjort för gällande rättsläge vad gäller anställda och lojalitetsplikten, till exempel hur 

ett yttrande på Facebook kan ge konsekvenser exempelvis uppsägning. Idag blandas 

privat och yrkesrelaterad kommunikation, och nya kontaktmönster uppstår kring 

mångfalden av sociala medier, vilka numer kommit att bli centrala verktyg. 

6.2. Lojalitetsplikt  

Rättsprincipen lojalitetsplikt inom arbetsrätt innebär att anställd åtar sig sätta 

arbetsgivarens intresse först samt följa underförstådd tystnadsplikt. Privat arbetstagare 

begränsas i större utsträckning vad gäller uttalanden om arbetsgivaren i sociala medier, 

till följd av lojalitetsplikten. Detta innebär inte att en privat anställd inte kan uttala sig i 

sociala media men lojalitetsplikten väger tungt då yttrandefriheten får stå tillbaka för 

denna. Tråkiga konsekvenser vid en eventuell konflikt med arbetstagare kan undvikas 

och detta påvisar också praxis. Om en arbetstagare får klart för sig att förutom sedvänja 

finns också skyldighet att ta upp eventuella problem eller missförhållanden med 

arbetsgivaren undviker man en del missförstånd, och arbetstagaren får också svårare att 

försvara sig vid en konflikt. Kritik av sådan karaktär borde diskuteras internt oavsett om 

det gäller inom privat – eller offentlig sektor.  
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Yttrandefriheten och kritikrätten kan också till viss del begränsas via kollektivavtal samt 

personliga avtal. Beroende på den anställdes position på arbetsplatsen bedöms 

uttalanden i sociala medier av kritiserande karaktär olika. En anställd med 

förtroendeställning på arbetsplatsen kan ställa till med mer skada vid kritiskt uttalande 

och bedöms därmed enligt en helhetsbedömning av domstol, samtidig som denna på ett 

sätt kan sägas ha större kritikrätt. Bedömning av Arbetsdomstol handlar om när 

kritikrätt går över till illojalitet gentemot arbetsgivaren. När det gäller den 

privatanställde kan yttrandefrihet och lojalitetsplikt uttryckas som en kritikrätt, men 

vad en arbetstagare får uttrycka regleras inom privat anställning genom den flera 

gånger nämnda lojalitetsplikten. När det gäller sociala medier finns ingen glasklar gräns 

för hur långt lojalitetsplikten sträcker sig då det inte tydligt regleras i lag och tillräckligt 

med praxis saknas.  

6.3. Yttrandefrihet/kritikrätt 

Yttrandefriheten tillämpas på privat anställd såväl som på offentligt anställd, det 

innefattar även kritikrätt i bred utsträckning vilket är en förutsättning för ett gott 

samarbete på arbetsplatsen. Kritikrätten omfattar dock de offentligt anställda i större 

utsträckning, och lojalitetsplikten ter sig starkare inom den privata sektorn.  

 I domarna från Arbetsdomstolen jag tagit del av har man bedömt utifrån hur 

arbetstagare haft fog för yttranden. Är kritiken eller yttrandet i social media saklig 

gällande personangrepp ses det inte som ett lika allvarligt agerande.  Värö bruk fallet är 

ett exempel på detta vilket också påtalades.101 Kort sagt utgörs inte någon illojalitet utan 

kritik var befogad och kunde rättas till. Kollisionen mellan yttrandefrihet och lojalitet 

uttrycks som kritikrätt, men en bedömning görs av helheten och i detta fall bedömde 

man alltså att företaget inte tagit någon skada.  

Gällande fallet GoExcellent vilket ännu inte är avgjort i domstol, handlar yttrandena mer 

om hot än om fakta i debattform och där är det möjligt att arbetsgivaren kan komma att 

få rätt. Skulle det bli ett sådant utslag, har de vidtagna arbetsrättsliga åtgärderna varit 

korrekta vilka följt av hoten. Illojalitet kan leda till uppsägning vilket förarbeten till LAS 

påvisar. Det här är ett bra exempel på att lojalitetsplikt och sociala medier inte alltid är 

lätt att reda ut vad som är acceptabelt vad gäller yttrande i sociala medier.  

                                                        
101 AD 1994 nr 79 
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Vad gäller offentligt anställda som då skyddas i större utsträckning av yttrandefriheten 

så kan uttalanden i social media inte rättfärdigas genom YGL eller TF. Inga 

efterforskningar från arbetsgivaren får göras för att ta reda på vem eller vilka som 

spridit eventuell information, numer har skyddet också förstärkts inom privat sektor. 

Uttalanden i sociala medier faller under allmän yttrandefrihet enligt RF men 

privatanställda är alltså inte skyddade under YGL eller TF. Domstolsterminologin 

förväntas öka, förhoppningsvis ökar därmed lojalitetspliktens innebörds förtydligande.  

Problematiken i nuvarande lydelse av YGL vad gäller hur yttrandefrihet ska tolkas när 

arbetstagare använder sig av sociala medier är påtaglig.   

Godkänns det nya lagförslaget angående ny yttrandefrihetslagstiftning förstärks 

yttrandefriheten för de offentligt anställda, men repressalieförbudet förblir oförändrat. 

Meddelarskyddet ser inte ut att genomgå någon förändring som det ser ut nu102. 

Yttranden som skulle ske i sociala medier av olämplig karaktär skulle komma att 

regleras i BrB angående missbruk av yttrandefrihet – dessa faller nu under RF, allmänna 

yttrandefriheten.  

Det är svårare för en arbetsgivare i offentlig sektor att skilja arbetstagare från sin 

anställning efter att denne uttryckt sig olämpligt i privata sociala medier, jag har inte 

funnit praxis för något sådant exempel och därav drar jag denna slutsats. Det är lite 

svårt att reda ut hur Arbetsdomstolen egentligen ser på kritikrätt kontra lojalitetsplikt 

då det döms olika när det gäller offentlig verksamhet. Det förefaller ofta ligga till fördel 

för arbetstagare. Annars anser jag att ett starkt anställningsskydd omfattar de anställda i 

Sverige, och vad gäller offentligt anställda förefaller skyddet vara starkare vad gäller 

yttrande i social media som nämnts genom yttrandefriheten. Lojalitetsplikten kan sägas 

få stå tillbaka för de offentliganställdas grundlagsskyddade yttrandefrihet.   

Exemplet gällande Carema kan visa på att tydlig information från ledningen skulle ha 

varit önskvärt, kanske för båda parter då det eventuellt skulle kunna handla om 

okunskap från den anställdes sida. Kvinnan är ledig från sin tjänst i offentlig verksamhet 

för att arbeta i privat sektor. Hon skickar rapport till högsta chefen om missförhållanden 

på arbetsplatsen istället för att vända sig till närmaste chef.103 Kritikrätt kan inte 

inskränkas om man är offentligt anställd, inte ens om överenskommelse med 

                                                        
102 SOU 2010:68 
103 Lag &Avtal 



Sociala medier 

Vårterminen 2012 

 

35 
 

arbetsgivare sker. Här kanske den anställde inte var medveten om skillnaden mellan att 

vara anställd inom offentlig sektor och privat sektor. Berörd person som dessutom hade 

förtroendeställning omfattas av kritikrätt i starkare form i sin ordinarie anställning 

inom den offentliga sektorn. 

6.4. Whistelblowing 

Gällande whistleblowers torde dessa gå under FHL och där av skyddas, då lagen tillåter 

att hemligheter röjs för att avslöja brott eller missförhållanden av allvarligare grad. Men 

avslöjanden via media skyddas inte genom denna lag utan tillåter anmälningar till 

myndigheter. Ett alldeles nytt exempel är då återigen ett angående Carema, som i 

dagarna sa upp ett skyddsombud med omedelbar verkan som till arbetsmiljöverket 

anmält missförhållanden i arbetsmiljön.104 Frågan vilken handlar om huruvida de var 

rätt att säga upp personen eller inte kommer sannerligen att prövas. I egenskap av 

förtroendeställning kan det tänkas att facket nu går in och protesterar och menar att det 

strider mot LAS. FHL skyddar således inte personen i fråga.  

Europarådet har ju tagit initiativ till en rekommendation angående whistleblowing och 

vill att medlemsländerna ska överväga om en konvention bör upprättas. Detta torde 

betyda att whistleblowing alltmer legitimeras då det i olika länder införts lagstiftning 

angående whistleblowing. Ett internt system för whistleblowing skulle göra det lättare 

för arbetstagare att påtala missförhållanden på rätt sätt, och för arbetsgivarens del 

skulle det vara att föredra istället för att få läsa om detta på Facebook eller twitter.  Den 

internationella utvecklingen har stor påverkan då det alltmer uppmärksammas i svensk 

media om detta.  

Anställda har ett långtgående skydd vad gäller yttrandefrihet och vid tvister kan det 

vara svårt för arbetsgivare att hävda sin rätt gentemot arbetstagaren. Fallet med den 

uppsagda rektorn som hade lagt ut bilder på Facebook av sexuell karaktär blev uppsagd 

men vann i tingsrätten, det är dock överklagat och dom väntas i början av år 2012. 

Rektorn hade utfört handlingarna utanför arbetstid och frågan handlade om huruvida 

rektorns handlande skulle betraktas – som en del av det offentliga rummet eller en del 

av hans privatliv. 

                                                        
104 Lag & Avtal publicerat den 23 februari  



Sociala medier 

Vårterminen 2012 

 

36 
 

6.5. Policy 

För att undvika eventuella konflikter kan arbetsgivaren upprätta en tydlig policy och 

därmed klargöra för de anställda hur användningen av sociala medier ska se ut. Det 

ligger i arbetsgivarens intresse att företaget inte på något sätt skadas. Upplysningar om 

att viss publicering inte är accepterat, och att dessa kan utgöra brott mot 

lojalitetsplikten kan undanröja missförstånd från arbetstagarens sida. Vidare kan privat 

användning av sociala medier till viss del begränsas genom att upprätta avtal samt 

tydliggöra konsekvenser av detta. Arbetsgivare kan reglera användandet av datorer i 

och med att denne äger dessa, det skulle vara möjligt att förbjuda användandet i privat 

syfte under arbetstid, även om det inte är någon egentlig garanti för vad anställda skulle 

kunna skriva på till exempel Facebook då det lika gärna kan ske på fritiden. Policyn 

försvårar dock den anställdes försvar om en konflikt situation skulle uppstå. I 

anställningsavtalet kan också tystnadsplikt förstärkas genom en sekretessbestämmelse, 

en såkallad sekretess klausul. I en klausul kan arbetsgivaren reglera vilka uppgifter som 

ska skyddas i företaget.  

Arbetsgivare vilka genomför sådana åtgärder är bättre rustade för att undvika 

eventuella konflikter och det gynnar även arbetstagaren. 

LAS ger skydd mot uppsägning och avsked som är osakliga, ett skydd som ändå inte 

alltid hindrar att arbetsgivaren kan ”köpa ut” den anställde. Dock ska i varje enskilt fall 

avvägas huruvida arbetsgivarens intresse att inte komma till skada och den anställdes 

angelägenhet att inte förlora sin anställning avvägas yttrandefrihetens berättigade 

intressen. Beviskravet som åligger arbetsgivaren vid uppsägning gällande exempelvis 

personliga skäl borde sänkas med tanke på hur en arbetsgivare kan bli kritiserad av sin 

arbetstagare. Rätt till anonymitet eller efterforskningsförbudet ligger arbetsgivaren i 

fatet och borde kanske lättas upp vid vissa situationer då syftet med att uttrycka 

missförhållanden hos arbetsgivaren inte är att reglera missförhållandena på 

arbetsplatsen. Yttrandena riktas ju mot vänner och bekanta istället för arbetsgivarens 

företrädare vilket inte löser några problem. Spridningen kan bli omfattande och få 

oanade konsekvenser som i slutändan kan skada arbetsgivaren. I stället borde andra 

forum upprättas för sådana yttranden, till exempel system för att internt påtala 

eventuella missförhållanden eller liknande. I andra länder vilka inrättat liknande system 

för personer som ”blåser i pipan” finns möjligheter att anmäla anonymt vilket kan 
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resultera i att fler problem faktiskt påtalas och kan rättas till. Kritiken riktar sig mot rätt 

personer och sprids inte i sociala medier. Detta torde ju i arbetsgivarens intresse, att 

kunna rätta till eventuella problem. 

Då grundlagarna inte hänger med i den takt som tekniken utvecklas uppstår denna 

gråzon vilken kan leda till konflikter mellan arbetsgivare och arbetstagare. Problemet 

med att göra större ändringar i grundlagen angående sociala medier är att tekniken även 

i framtiden kommer att utvecklas i allt snabbare takt, och att förutspå nya gråzoner som 

skulle kunna utvecklas. För att då kunna täcka in i alla typer av forum för att skydda 

yttrandefriheten låter sig således inte göras enkelt. 

6.6. Slutord 

Vad gäller arbetsgivares möjligheter att skydda sig mot exempelvis whistleblowers, eller 

mot anställdas rätt att använda sociala medier för att kritisera, så handlar det främst om 

att förebygga. Det är fördelaktigt att lägga till klausuler i anställningsavtal, att upplysa 

den anställde vilka regler som gäller på arbetsplatsen angående användandet av sociala 

medier och lojalitetsplikten samt upprätta en tydlig policy på arbetsplatsen. 

Gällande likabehandling mellan privat kontra offentlig anställning skulle en tänkbar 

lösning kunna vara att stärka lojalitetsplikten för de offentligt anställda, vilket skulle 

kunna stärka arbetsgivarens skydd .  
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