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Abstract
The purpose of this thesis is to investigate the employees´ duty of loyalty to their employer when 

making statements on social media networks and if this opposes the employees´ right to freedom of 

speech. Another purpose of this thesis is to investigate freedom of speech from an EU juridical 

point of view. Also a discussion concerning gender issues on this subject takes place is presented in 

the thesis. The questions to answer the purpose of this thesis are the following: Where is the line 

drawn for what an employee can publish on a social media network without breaching their duty of 

loyalty towards their employer?, and How does an employee´s freedom of speech relate to these 

types of statements on a social media network? The method used for this thesis is the classical legal 

method. 

The legal inquiry shows that duty of loyalty is a hidden clause in all employment contracts, and it 

must be respected by the employee. The duty of loyalty is applicable for the employee when they 

are working and on their leisure time. Explicit crimes against the duty of loyalty include threats, 

violence and intent to hurt one´s employer. 

Regulation concerning freedom of speech on the internet exists in the EU but not in Sweden. In the 

public sector duty of loyalty is subordinate to the employee´s freedom of speech, while the opposite 

is true for the private sector. European law says that freedom of speech should also be respected 

between a private employee and a private employer, which is something that Swedish courts follow 

in their case law. 

Women have shown to be using their freedom of speech less than men, even though female-

dominated fields of work have worse work environments than male-dominated fields of work.

Cases that have been taken up by the court concerning statements made on social media networks 

have only involved male employees, even though females use social media networks more. 

The investigation shows that an employee' may not make statements on social media networks that 

either threaten their employer or are made with intent to hurt them. Presently there does not exist 

any cases concerning this area where the employer has won in a court of law. When this does occur 

a clearer guideline regarding what type of statements are unacceptable can be established. The 

thesis proposes that a new freedom of speech law should be legislated in Sweden. The purpose of 

this is to include regulation regarding freedom of speech on the internet and to uphold European 

law on this matter.  

Key words: duty of loyalty, freedom of speech, social media
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Sammanfattning
Denna uppsats syfte är att undersöka arbetstagares lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare när de 

uttrycker sig via sociala medier och hur detta ställer sig emot arbetstagarens yttrandefrihet. Utöver 

detta har uppsatsen syftet att undersöka yttrandefrihet ur ett EU-rättsligt perspektiv. Även en 

diskussion kring genus på detta område genomförs. Frågeställningarna för uppsatsen är följande: 

Var går gränsen för vad en arbetstagare kan uttala sig om via sociala medier utan att kränka sin 

lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren?, och Hur förhåller sig en arbetstagares yttrandefrihet 

gentemot denna typ av uttalanden i sociala medier? Uppsatsen genomförs genom att använda den 

klassiska juridiska metoden.   

Rättsutredningen visar att lojalitetsplikten är en dold klausul i alla anställningsavtal och ska 

respekteras av arbetstagaren. Lojalitetsplikten gäller för den anställde både på och utanför arbetet. 

Detta innebär att uttalanden i sociala medier som görs på den anställdes fritid kan gå emot deras 

lojalitetsplikt. Tydliga brott emot lojalitetsplikten innefattar hot, våld och uppsåt att skada sin 

arbetsgivare. Detta kan leda till uppsägning eller avskedande ifrån arbetet. 

Yttrandefriheten har en stark ställning i Sverige och i EU. Reglering gällande yttrandefrihet på 

internet existerar i europeisk lagstiftning men inte i svensk. I offentlig sektor går yttrandefriheten 

före den anställdes lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare och det omvända gäller i privat sektor. 

Europeisk lagstiftning säger att yttrandefriheten även ska respekteras mellan privat arbetstagare och 

arbetsgivare, någonting som följs i svensk rättspraxis. 

Kvinnor visar sig använda sin yttrandefrihet mindre än män, trots att kvinnodominerande yrken har 

sämre arbetsmiljö än mansdominerade yrken. De rättsfall som varit uppe i domstol gällande 

uttalanden via sociala medier har endast berört manliga arbetsgivare. Detta trots att den grupp som 

använder sociala medier mest är kvinnor. 

Undersökningen säger att vad som inte kan anses vara acceptabelt att uttala sig om via sociala 

medier är tydliga hot emot sin arbetsgivare och uppsåt att skada dem. För närvarande existerar det 

inga rättsfall inom detta område där arbetsgivaren har fått rätt. När detta har skett kan tydligare 

riktlinjer ställas upp. Det föreslås att en ny lag gällande yttrandefrihet borde stiftas i Sverige. Detta 

för att innefatta reglering gällande yttrandefrihet via internet och för att följa EU:s lagstiftning kring 

yttrandefrihet.  

Nyckelord: lojalitetsplikt, yttrandefrihet, sociala medier
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1. Inledning

1.1 Introduktion
Sociala mediers framväxt under 2000-talet har förändrat vårt privatliv, men de har även börjat 

påverka våra arbetsliv. Inte allt för sällan kan vi i de större dagstidningar läsa om de arbetstagare 

som blivit avskedade ifrån sin yrken på grund av uttalanden de gjort via Facebook, Twitter, bloggar 

eller någon annan form av social media1. 

Genom anställningsavtalet binder sig arbetstagare och arbetsgivare på flera punkter. En av dessa 

punkter, som arbetstagaren skall följa, är lojalitetsplikten gentemot sin arbetsgivare. 

Lojalitetsplikten säger att en arbetstagare inte på något sätt ska skada arbetsgivaren genom sitt 

handlande. Om arbetsgivaren uppfattar att arbetstagaren har brutit emot denna lojalitetsplikt kan det 

få konsekvenser såsom uppsägning eller avskedande ifrån arbetsplatsen2. Detta skapar en intressant 

diskussion gällande dagens arbetsliv, där de sociala medierna alltid är nära till hands, såväl på  

mobiltelefoner som datorer eller surfplattor. 

Yttrandefriheten är av yttersta vikt för ett demokratiskt samhälle. En arbetstagare är bunden av sin 

lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare men utöver detta har han eller hon rätt att till viss mån 

kritisera sin arbetsgivare, arbetstagarens kritikrätt3. 

Sveriges lagstiftning påverkas idag till stor grad av sitt EU-medlemskap. Detta föder fram frågan 

om hur man ser på yttrandefriheten i Europa och hur framtiden ser ut för dessa rättsliga situationer.  

De sociala medierna tar större och större plats i vårt samhälle gör att frågorna som denna uppsats 

ska beröra högintressanta. Får en arbetstagare skriva precis vad som helst på sin Facebook-sida eller 

blogg? Om svaret på denna fråga är nej, var går gränsen och hur ställer sig detta gentemot den 

grundläggande yttrandefriheten?

Ett blogginlägg, en tweet, eller en Facebook uppdatering kan få stora konsekvenser för en 

arbetstagare. Frågan om dessa konsekvenser är korrekta enligt lag eller inte, samt hur 

lojalitetsplikten och yttrandefriheten påverkar dessa uttalanden gjorda av arbetstagarna i sociala 

medier, skall utredas i denna uppsats. 

1 Levin, Anna. Hon sparkades för ett blogginlägg. Nerikes Allehanda. 2010-01-08. 
http://na.se/nyheter/orebro/1.709060-hon-sparkades-for-ett-blogginlagg (Hämtad 2013-01-26).

2 Källström, Kent & Malmberg, Jonas, (2009), Anställningsförhållandet – Introduktion till den individuella 
arbetsrätten. s. 243-244.

3 Se AD 2011. nr 57 för definition av arbetstagares kritikrätt. 
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1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna uppsats är att utreda hur en arbetstagares uttalanden i sociala medier gentemot sin 

arbetsgivare förhåller sig till arbetstagarens lojalitetsplikt och till dennes yttrandefrihet. Syftet är 

även att studera hur rättsläget gällande detta ämne ser ut utifrån ett EU-perspektiv. Även en 

diskussion kring genus och utnyttjandet av yttrandefrihet kommer att föras. Frågeställningarna för 

uppsatsen lyder:

• Var går gränsen för vad en arbetstagare kan uttala sig om via sociala medier utan att 

kränka sin lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren?

• Hur förhåller sig en arbetstagares yttrandefrihet gentemot denna typ av uttalanden i 

sociala medier?

1.3 Metod och material
Den metod som kommer användas till detta arbete är den klassiska juridiska metoden. Den 

klassiska juridiska metoden innebär att författaren studerar relevanta rättsliga källor såsom 

grundlag, lag, förarbeten, rättspraxis och doktrin. Genom detta metodval ämnar jag att besvara de 

frågeställningar och det syfte som är uppställt för uppsatsen. Då uppsatsen både har ett svenskt och 

ett europeiskt perspektiv, kommer ovan nämnda rättskällor tas från både svenskt och europeisk 

lagstiftning4. Det är värt att notera att i vissa fall går uppsatsen utanför den klassiska juridiska 

metoden. Detta görs i analysen där jag gör egna tolkningar utifrån vad som kommit fram i 

uppsatsens rättsutredning.

Berörande kapitel 3.3, Yttrandefrihet och arbetsmarknad ur ett genusperspektiv, kommer här tas 

upp material som kan anses ligga utanför uppsatsens ramar. Genom att ta upp generell information 

om arbetsmarknaden hoppas jag kunna skapa en helhetsbild som ska förklara varför kvinnor inte 

nyttjar sin yttrandefrihet på samma sätt som män.  

På grund av att det i dagsläget inte existerar allt för många rättsfall rörande arbetstagares uttalanden 

via sociala medier kommer även rättsfall gällande lojalitetsplikt samt yttrandefrihet refereras till och 

diskuteras i syfte att skapa en helhetsbild av det nuvarande rättsliga läget. 

Läsaren uppmanas att vara  källkritisk vid läsandet av vissa avsnitt i denna uppsats. I avsnitt 2.1 

redovisas antalet människor som för tillfället har ett Facebook-konto i Sverige. Dessa siffror 

härstammar ifrån internetsidan www.checkfacebook.com, som i sin tur drivs av företaget Social 

Barkers. Social Barkers inriktar sig på att mäta hur effektiva deras kunders, andra företag, sociala 

4 Lehrberg Bert (2006), Praktisk juridisk metod, s. 24 & 89 .

 7

http://www.checkfacebook.com/


media kampanjer är. Företaget har över en femtedel av företagen på Global Fortune 500-listan som 

klienter och är belönat av Facebook med tre stycken ”Preferred Marketing Devolopers-awards”5. 

Jag vill ändå lyfta fram här att Social Barkers är ett vinstdrivande företag, och därmed kan man inte 

utesluta att siffrorna på hemsidan är överdrivna för att locka till sig nya kunder. Anledningen till att 

jag valt att redovisa denna information i uppsatsen är för att ha en riktlinje som någorlunda visar hur 

stort användandet av Facebook är i Sverige och bland olika grupper.    

När det gäller de rättsfall som redovisas i denna uppsats har de i det flesta fall hittats genom läsning 

av kurslitteratur. Jag har sedan letat upp rättsfallen och läst igenom dem för att se att de innehåller 

användbar information. I ett fall har en sekundärkälla använts vid redovisande av ett rättsfall. Detta 

är det Europeiska rättsfallet Fuentes Bobo mot Spaninen då jag inte här har kunnat hittat 

primärkällan på ett språk som jag behärskar.

Det existerar inte många rättsfall på det område som denna uppsats ska undersöka. På grund av 

detta har jag valt att presentera alla de fem rättsfall som har varit uppe i domstol eller vars 

förlikning har blivit godkänd av domstol. Detta görs för att skapa en så komplett bild som möjligt 

över den nuvarande situationen rörande uttalanden i sociala medier. Dessa rättsfall presenteras 

under kapitel 3.4 Rättsfall involverade sociala medier.

1.4 Avgränsningar
Huvudfokus i denna uppsats kommer vara att presentera arbetstagarnas lojalitetsplikt i relation till 

deras yttrandefrihet. En kort beskrivning om vad arbetsgivarens lojalitetsplikt gentemot 

arbetstagarna innebär kommer att presenteras, men uppsatsen kommer inte göra någon djupdykning 

i detta ämne. 

Ett kapitel behandlar uppsägningar och avskedande. Detta kommer presenteras då det är relevant för 

läsaren att förstå de olika grunderna till varför en arbetstagare blir uppsagd eller avskedad när de 

bryter emot sin lojalitetsplikt. Ämnet kommer dock inte behandlas extensivt då det endast är till för 

att skapa en bredare bild av uppsatsens ämne. 

1.5 Disposition
Uppsatsen består av fem kapitel, varav vissa har flera underkapitel. Inledningskapitlet består av en 

introduktion, uppsatsens syfte och frågeställningar, metod och material, avgränsningar och till sist 

denna disposition. Kapitel två, vars namn är Bakgrund, ämnar att belysa hur sociala medier har 

kommit till samt deras utspridning i dagens samhälle. Det tredje kapitlet är uppsatsens 

5 http://www.socialbakers.com/company-overview  . Hämtad 2013-01-29. 
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rättsutredning. Här ämnas det gå igenom all relevant fakta kring det aktuella ämnet och på så sätt 

skapa en helhetsbild av situationen för läsaren. Den första underkapitlet i detta kapitel är 

lojalitetsplikt. Under denna rubrik kommer lojalitetsplikten redovisas med hjälp av doktrin och 

rättsfall. Jag har valt att presentera avsnitten 3.1.2 och 3.1.3 med namnet lojalitetsplikt i privat 

sektor kontra offentlig sektor, men det skulle lika gärna kunnat heta yttrandefrihet i privat sektor 

kontra offentlig sektor. Anledningen till detta är att jag vill att läsaren ska ha lojalitetsplikten och 

dess reglering nära till hands i sitt huvud när de läser dessa två kapitel. Lojalitetsplikten och 

yttrandefriheten påverkar varandra kraftigt och här går de hand i hand med varandra. Nästa 

underkapitel heter Uppsägning och avskedande och berör vilka krav som måste uppfyllas för att en 

korrekt uppsägning eller avskedande kan göras. Kapitel 3.2 är Yttrandefrihet, som kommer 

redovisas med svensk lagstiftning, rättsfall och doktrin. Utöver detta redovisas yttrandefriheten i 

samband med nya medier i underkapitlet Nya medier. I nästa underkapitel, Europeiskt perspektiv, 

redovisas europeisk lagstiftning, rättsfall och doktrin gällande yttrandefriheten. Den tredje kapitlet 

är Yttrandefrihet och arbetsmarknad ur ett genusperspektiv, och berör information gällande 

könsskillnader på uppsatsens område. Det sista kapitlet i rättsutredningen är Rättsfall involverade 

sociala medier, där det kommer presenteras rättsfall och utgångarna av dessa rättsfall i syfte att se 

hur domstolarna bedömer dessa ärenden. Kapitel fyra består av en analys av allt ovan nämnt 

material i syfte att besvara arbetets frågeställningar. Detta kapitel delas upp i flera underkapitel för 

att på ett tydligare sätt besvara på uppsatsens frågeställningar. Det avslutande kapitlet, slutsats, 

ämnar att besvara vad som har kommit fram i uppsatsen samt förslag till framtida forskning på 

området.   

2. Bakgrund

2.1 Sociala medier
Starten till vad vi idag kallar sociala medier kom till 1998 när Bruce och Susan Abelson skapade 

internetsidan "Open Diary". Det var första gången där medlemmar kunde öppet publicera sina 

dagböcker för andra användare på sidan och det var även här ordet "weblog" först myntades. 

"Weblog" förkortades senare till "blog" och som sedan födde den svenska varianten av ordet, blogg. 

När bredband blev tillgängligt för den stora massan började de sociala medierna växa. 2003 kom 

MySpace och året därefter kom Facebook och begreppet sociala medier var fött6. 

2013 är de sociala medierna större än någonsin. Förutom ovan nämnda MySpace och Facebook 

6 Kaplan, Andreas M & Haenlein, Michael, Users of the world unite! The challenges and opportunities of Social 
Media. Buisness Horizons no 53 (2010): 59-68.
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finns nu även populära Twitter och LinkedIn. Inom begreppet sociala medier räknas även alla de 

otaliga bloggarna in och YouTube. De flesta internetsidor väljer nu att ha funktioner med 

användargenererat innehåll och direktkommunikation, vilket gör att en stor del av dagens internet 

består av sociala medier. Denna övergång ifrån ett statiskt internet till ett mer kommunikativt 

internet brukar benämnas Webb 2.07.

Facebook är idag den största sociala media-sidan för den svenska befolkningen. Det beräknas att 4 

935 340 svenskar idag har ett Facebook-konto. Av dessa 4 935 340 svenskar är 51,2% kvinnor och 

48,8% män8. Då var nuvarande befolkning beräknas vara cirka 9 551 781 ger detta en siffra på att 

mer än varannan svensk är medlem på sidan9. Användandet ökar kontinuerligt då det 2010 

beräknades att 46% av befolkningen besökte sociala nätverk10. Det är inte bara i Sverige 

användandet av Facebook är stort. Sidan säger sig i slutet av 2012 nått över 1 miljard användare, 

varav dryga 30% är européer, alltså runt 300 miljoner människor11. 

När användandet av sociala medier började bli påtagligare bland svenskar var det flest de yngre som 

använde sig av tjänsterna, någonting som skedde runt år 2005. På senare år har dock en stor 

förändring skett bland vilka ålderskategorier som använder sig av sociala medier. Andelen av de 

som är över 35 år gamla har ökat betydligt, men även de som är över 45 år har ökat markant, då 

användandet bland denna åldersgrupp fördubblades emellan år 2009-201012. Om vi använder 

Facebook som en indikator tyder ingenting på att denna utveckling kommer att trappas ner, då år 

2013 åldersgrupperna 35 till 44 samt 45 till 54 stod för respektive 21,7% samt 18,2% av alla 

registrerade svenska användare på Facebook13. 

När det gäller bloggar existerar det en väsentlig skillnad mellan de två könen. Av de 500 000 

människor i Sverige som har en blogg är det sig främst unga kvinnor som använder sig av denna 

typen av social media. Det är framförallt unga kvinnor som läser andra personers bloggar. 93% av 

kvinnorna i åldern 12 till 15 år läser andras bloggar någon gång i veckan och siffran är 78% i 

åldersgruppen 16-25 år14.

7 Eriksson, Magnus. Sociala medier. Nationalencyklopedin. 2013. Hämtad 2013-01-22. 
8 www.checkfacebook.com. Hämtad 2013-01-22. 
9 Statistiska centralbyrån. Befolkningsstatistik. http://www.scb.se/Pages/Product____25785.aspx. Hämtad 2013-01-

22.
10 Findahl, Olle. (2010). Svenskar och Internet. s. 45.
11 Lee, Dave. Facebook surpasses one billion users as it tempts new markets. BBC News. 2012-10-05. 

http://www.bbc.co.uk/news/technology-19816709. Hämtad 2013-01-22. 
12 Findahl, 2010, s. 44.
13 www.checkfacebook.com. Hämtad 2013-01-22. 
14 Findahl, 2010, s. 47. 
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Det är även värt att här poängtera den nuvarande rättsliga situationen gällande användningen av 

sociala medier på arbetet. För närvarande är det upp till arbetsgivare att bestämma om anställda ska 

få använda sig av sociala medier under arbetstid, då detta går under arbetsgivarens rätt att i viss 

utsträckning utfärda ett arbetsreglemente. Arbetsgivaren kan sätta upp regler för hur arbetstagaren 

skall få använda internet, mobiltelefoner, surfplattor och dylikt under arbetstid15. I en utredning 

gällande svenska myndigheters framtida e-förvaltning läggs det fram ett förslag på att 

myndigheterna bör ställa upp vissa krav gällande ovannämnda ämne. Utredarna menar att 

myndigheterna ska skapa interna regler för hur anställda ska bete sig när de kommunicerar med 

omvärlden via myndighetens datorer genom sociala medier. Anledningen till detta är att 

myndigheter kan då minska risken att ett personligt uttalande av en anställd kopplas ihop till den 

myndighet han eller hon är anställd vid16. 

3. Rättsutredning

3.1 Lojalitetsplikt

3.1.1 Allmänt om lojalitetsplikten

Utöver att anställningsavtalet innehåller väsentliga förpliktelser, såsom att arbetstagaren har en 

skyldighet att utföra arbete och att arbetsgivaren har en skyldighet att betala ut lön för detta arbete, 

innehåller anställningsavtalet även allmänna förhållningsregler, vilka ämnar till att främja 

förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare17. Dessa olika regler behöver inte vara klart 

reglerade i anställningsavtalet, men de kan vara det. För arbetstagaren kan det även vara reglerat i 

kollektivavtalet. Detta grundar sig i att anställningsavtalet inte endast inkluderar vad de olika 

parterna tillsammans har kommit överens om, utan även normer samt reglering hämtas ifrån andra 

källor, såsom nämnda kollektivavtal och tjänstereglemente. Dessa normer härstammar ifrån 

rättspraxis. Rättspraxis säger att de anställda har flera förpliktelser vid sidan om att utföra sitt 

arbete. Detta handlar om att vara samarbetsvillig, att följa de ordnings- och säkerhetsföreskrifter 

som finns på arbetsplatsen samt att vara lojal.18. Innebörden av detta är att även om lojalitetsplikten 

inte är helt uttalat i anställningsavtalet, tas den där ändå på största allvar som en så kallad dold 

klausul.

15 Källström, K, & Malmberg, J, 2009, s. 191. 
16 SOU 2010:62. Så enkelt så möjligt för så många som möjligt, Under konstruktion – framtidens e-förvaltning s. 78-

79.
17 Källström, K. & Malmberg, J., 2009, s. 243.
18 Holm, Anders. (2004). Den avtalsgrundade lojalitetsplikten – en allmän rättsprincip. s. 135.
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Lojalitetsplikten grundar sig på att en arbetsgivare måste kunna känna ett förtroende för sin 

arbetstagare, men även det omvända gäller, att en arbetstagare ska kunna känna förtroende för sin 

arbetsgivare. Att vara lojal innebär flera olika saker för den anställde, såsom att inte ha bisysslor 

som konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet, att lojalt utföra fattade beslut av arbetsgivaren och 

att följa de sekretessregler som finns på arbetsplatsen19. Det är värt att nämna att lojalitetsplikten i 

första hand gäller arbetstagarens beteende på sin arbetsplats, men det finns undantag. Om 

arbetsgivarens intresse sträcker sig så långt att det berör vad arbetstagaren gör på sin fritid, kan 

lojalitetsplikten gälla även då. I sådana fall behöver dock arbetsgivaren ha starka argument för 

varför en uppsägning ska ske20. AD 1993 nr 228 är ett exempel på detta. Fallet berörde en ingenjör 

som hade fått i uppdrag av sin arbetsgivare att få några dokument översatta. Istället för att anställa 

en översättare till dokumenten översatte han det själv på sin fritid och sökte betalning för detta 

genom att uppge ett påhittat företag som översättare. AD ansåg i detta fallet att ingenjören genom 

sitt handlade på sin fritid brutit emot sin lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare och en uppsägning 

var motiverad21.  

Att uttala sig  om sin arbetsgivare, den så kallade kritikrätten, är inte reglerat i lag utan har istället 

vuxit fram genom rättspraxis. Anledningarna till att denna kritikrätt existerar är för att arbetstagare 

skall kunna rikta kritik emot sin arbetsgivare, i syfte att förbättra arbetsförhållandena på 

arbetsplatsen. Värt att notera är att även arbetsgivaren har en rätt att kritisera sina arbetstagare22. 

Arbetstagarens kritikrätt gentemot sin arbetsgivare är inom rättspraxis relativt vidsträckt. Detta 

innebär att arbetstagaren ska ha rätt att framföra kritik gentemot arbetsgivaren handlande och kunna 

påtala missförhållanden som existerar på arbetsplatsen. Kritikrätten har dock sina gränser. Om en 

arbetstagare handlar på ett sätt som anses vara illojalt gentemot arbetsgivaren går detta över 

kritikrättens gränser, och anses som att arbetstagaren bryter emot anställningskontraktet23. Att bryta 

emot anställningskontraktet kan leda till ett avskedande i enlighet med lag (1982:80) om 

anställningsskydd, 18§, men mer om detta i kapitel 3.1.4. 

Enligt AD är det viktigt att se helhetsbilden när det gäller illojalt handlande. I AD 1994 nr 79 

kritiserar en arbetstagare sin arbetsgivare i ett brett forum, närmare bestämt lokaltidningen, 

lokalradio och i kommunfullmäktige där han är ledamot. Detta leder till ett avskedande ifrån 

19 Hartzell, Lars & Iseskog, Tommy. (2008). Anställningsavtalet – en handbok. s. 89, 204-205.
20 AD 1984. nr 9. 
21 AD 1993. nr 228.
22 AD 1982. nr 110.
23 Ds 2002:56. Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv. s. 315-316. 
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företaget, då man anser att han brutit emot lojalitetsplikten. AD uttalar sig i domslutet att man måste 

göra en skillnad på sekretessbelagda uppgifter och uppgifter som arbetsgivaren av något skäl inte 

gillar att de kommer ut till allmänheten. Detta innebär att även om den anställde uttrycker sig om 

uppgifter som arbetsgivaren inte gillar, räcker detta inte som grund till ett avskedande. Istället måste 

det röra sig först och främst om att det är sakuppgifter som sprids. AD poängterar här att bland de 

viktigaste kriterierna för att avgöra om en arbetstagare har överstigit sin kritikrätt, är om han eller 

hon har gjort uttalanden i rent syfte att skada sin arbetsgivare, då detta är oacceptabelt24. Vad som 

anses vara illojalt handlande skiljer sig dock ifrån fall till fall. Falska beskyllningar som inte har 

någon sanning i sig eller kränkningar gentemot sin arbetsgivare, och framförallt hot emot sin 

arbetsgivare, är inte accepterat beteende för arbetstagaren och kan leda till ett kontraktsbrott som 

beskrivet i rättsfallet här ovan25. 

En faktor som spelar in är vilken förtroendegrad arbetstagaren har hos arbetsgivaren under tiden då 

uttalandet görs. Ju högre förtroendegrad en arbetstagare har hos arbetsgivaren, desto större vikt 

läggs vid deras uttalande och en högre lojalitet kan förväntas ifrån dem. Detta gör att deras 

uttalanden och handlingar får större konsekvenser för arbetsgivaren26. Det sträcker sig så långt att en 

anställd som gjort negativa uttalanden, men vars anställning inte har någon hög förtroendegrad hos 

arbetsgivaren, inte kan anses ha uppnått saklig grund för att bli uppsagd, medan en arbetstagare som 

haft en högre förtroendegrad, skulle ha brutit emot sin lojalitetsplikt och riskerat att bli avskedad27. 

Det är dock viktigt att poängtera att en hög förtroendegrad behöver inte innebära att arbetstagaren 

innehar en chefsposition hos arbetsgivaren. En hög förtroendegrad kan även tilldelas personer som 

på något sätt har en nära relation till en organisations styrelse eller är organisationens ansikte utåt, 

även om de på pappret endast arbetar som konsulter för arbetsgivaren. På grund av att 

förtroendegraden kan variera trots att två individer har samma yrkestitel, bedöms därav detta 

individuellt av AD från fall till fall28.     

3.1.2 Lojalitetsplikt inom privat sektor

Lojalitetsplikten skiljer sig mellan anställda inom privat sektor och anställda inom offentlig sektor. 

Inom den privata sektorn står lojalitetsplikten över yttrandefriheten, då denna inte är 

24 AD 1994. nr 79.
25 Proposition 1973:129. Proposition med förslag till lag om anställningsskydd m.m.s. 41.
26 AD 1977. nr 223.
27 AD 1982. nr 9.
28 AD 2006. nr 103. 
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grundlagstadgad för arbetstagarna. Detta innebär att när problem uppstår på arbetsplatsen ska den 

anställde vända sig till sin arbetsgivare och inte till människor utanför organisationen29. Som 

anställd inom den privata sektorn gäller även tystnadsplikt om situation på jobbet, och då 

framförallt att den anställde inte sprider de uppgifter som kan skada arbetsgivaren30. När en 

arbetstagare gör uttalanden som grundar sig i illvilja gentemot sin arbetsgivare kan detta i många 

fall vara tillräckligt för att skilja arbetstagaren ifrån sin tjänst31. Värt att notera här är att det även 

uppkommit rättsfall där AD bedömt att det räcker att attackera sin arbetsgivare i kränkande ordlag 

för att motivera en uppsägning eller avskedande32. Tystnadsplikt är en del av arbetstagarens 

lojalitetsplikt. Trots lojalitetspliktens starka ställning inom privat sektor kan tystnadsplikten brytas 

av arbetstagaren. Lagen som berör detta, lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter 2§, 

gäller endast obehöriga angrepp på företagshemligheter. Detta innebär att olaglig verksamhet eller 

allvarliga missförhållanden i näringsidkarens verksamhet får den anställde röja utan att bli 

bestraffad33. Frågor gällande sekretess regleras av lojalitetsplikten samt lagen om skydd för 

företagshemligheter för de anställda inom privat sektor. Utöver detta kan arbetsgivaren i 

anställningsavtalet lägga in speciella sekretessklausuler eller bestämmelser berörande tystnadsplikt 

för arbetstagaren. Ett exempel på detta kan vara en konkurrensklausul som säger att arbetstagare har 

tystnadsplikt ett visst antal månader även efter deras anställning har avslutats. Genom lagen om 

skydd för företagshemligheter finns det straffsanktioner för den arbetstagare som utnyttjar eller 

röjer företagshemligheter. Straffsanktionen för detta är skadestånd34. 

Skillnader mellan den privata sektorn och den offentliga sektorn gällande lojalitetsplikten är ett 

debatterat ämne. Chefsjurist Sören Öman säger i Ds 2001:9 att det finns tre skäl för en utvidgning 

av de privat anställdas yttrandefrihet: insyns- och demokratiintressen, en värdigare ställning för de 

anställda och konkurrensneutralitet. Speciellt menar Öman att detta är viktigt i de företag som de 

facto styrs av allmänna medel, och därmed ska allmänheten kunna ha insyn i dessa företags 

aktiviteter. En utvidgning av yttrandefriheten skulle även leda till en värdigare ställning för de 

anställda, och ha positiva effekter gällande arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse. Det som istället 

talar emot en sådan här utvidgning är följande: avtal ska hållas, det finns inget behov av en 

29 Redaktionen för Lag och Avtal. Är mejlskrivaren illojal mot arbetsgivaren?. Lag och avtal. 2011-11-17. Hämtad 
2013-02-01. 

30 AD 1994, nr 79.
31 AD 1988, nr 67.
32 AD 1989, nr 129. 
33 Vision, Arbetsrätten och de sociala medierna. 2011. http://vision.se/for-dig-som-

ar/Fortroendevald/Arbetsratt/Juristerna-informerar/Sociala-medier/ (Hämtad 2013-02-01). 
34 Hartzell, L. & Iseskog, T., 2008, s. 139-140. 
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utvidgning, offentliga anställdas yttrande- och meddelarfrihet går längre än vad som behövs i 

privata företag och ett försämrat samarbete i företagen leder till försämrad konkurrensförmåga. 

Eftersom lojalitetsplikten och tystnadsplikten är reglerade i anställningsavtalet hos privata 

arbetsgivare leder en ändring i lag till att man gör ett ingrepp i avtalsfriheten. I en demokratisk stat 

gäller att avtal skall hållas och att det råder avtalsfrihet. Andra argument som talar för att inte 

utvidga denna rätt är att det är svårt att bevisa att en utvidgning kommer att leda till en bättre insyn, 

debatt och nyhetsförmedling än vad som redan existerar. De olika parterna på arbetsmarknaden har 

inte heller visat någon vilja att skapa kollektivavtal gällande denna fråga, vilket man kan se som att 

det inte finns något större behov av reglering35. 

3.1.3 Lojalitetsplikt inom offentlig sektor

Individer anställda inom offentlig sektor har rätt att använda sig av alla de bestämmelser berörande 

yttrandefrihet samt tryckfrihet som finns enligt TF och YGL. Detta grundar sig i att TF och YGL 

ska enligt lag tillämpas gentemot det allmänna, vilket innebär myndigheter och andra allmänna 

organ. På grund av detta är det otillåtet för myndigheter och de allmänna organen att bestraffa sina 

anställda, genom till exempel uppsägning eller avskedande, för att de har använt sin yttrande- och 

meddelarfrihet36. Det finns dock inskränkningar även i de offentligt anställda yttrandefrihet. 

Inskränkningarna innefattar allvarliga brott såsom högförräderi eller spioneri eller förberedelse för 

sådana brott, att den anställde uppsåtligen lämnar ut sekretessbelagda uppgifter eller när den 

anställde uppsåtligen går emot sin tystnadsplikt. Det allmänna får inte sluta avtal med sina anställda 

som gör inskränkningar i deras yttrandefrihet, tryckfrihet och deras tystnadsplikt utan stöd i 

författning37.  

Rent brottsligt agerande som inte ska tålas i något anställningsförhållande är ytterligare 

inskränkningar i den anställdes yttrandefrihet. Exempel på detta kan vara att utsätta en människa för 

förtal enligt 5 kap. 1§ BrB eller olaga hot enligt 4 kap. 5§ BrB. Även alla former av ärekränkning 

gentemot en annan person eller folkgrupp är inte accepterat38. 

Utöver detta existerar det även ett repressalieförbud för det allmänna gentemot sina anställda. Detta 

innebär att om en anställd har gjort ett uttalande i enlighet med hans eller hennes rätt till 

yttrandefrihet, och sedan blir förflyttad eller får ändrade anställningsförhållanden, är detta inte 

35 Ds, 2001:9. Yttrandefrihet för privatanställda. s. 37-41,
36 Ds, 2001:9, s. 19-20. 
37 Ds, 2001:9, s. 19-21. 
38 Warnling-Nerep, Wiweka. & Bernitz, Hedvig. (2009). En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet s. 83.
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lagligt. Det allmänna får inte använda sig av någon form av bestraffning rörande att en anställd 

utnyttjat sin yttrandefrihet39. Till skillnad ifrån privat sektor är därmed lojalitetsplikten underordnad 

TF och YGL inom offentlig sektor.

3.1.4 Uppsägning och avskedande

Då lojalitetsplikten är en av anställningsavtalets riktlinjer som ska följas kan det bli aktuellt för 

arbetsgivaren att säga upp eller avskeda sin arbetstagare om denna bryts40. Det är upp till AD att 

avgöra om en arbetsgivare har agerat korrekt när de har avskedat en arbetstagare med anledningen 

att denna har brutit emot sin lojalitetsplikt. Bara för att en arbetstagare varit illojal är inte alltid 

arbetsgivarens reaktion på detta korrekt utan denne kan ha agerat fel41. 

Vid uppsägning av en arbetstagare rör det sig om en verksamhetsrelaterad uppsägning, såsom 

organisatoriska förändringar, eller av personliga skäl. En uppsägning av personliga skäl måste vara 

sakligt grundad, då arbetstagarens beteende visat att han eller hon inte är lämpad för arbetet. I ren 

praktisk betydelse kan man dela in saklig grund begreppet i tre olika kategorier, medvetenhet, skada 

och misskötsel. Brott emot lojalitetsplikten ligger under misskötsel-kategorin. Misskötsel kan leda 

till saklig grund för uppsägning42. Misskötseln ska vara dokumenterad, utan detta är inte saklig 

grund-begreppet uppfyllt. Om misskötseln endast skett någon enstaka gång är den inte sakligt 

grundad. Om arbetsgivaren däremot anser att misskötseln är så allvarlig kan det meritera en 

uppsägning av arbetstagaren43.    

I LAS 18 § står det att den anställde måste ha grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren för 

att motivera ett avskedande. Till skillnad ifrån saklig grund-begreppet gällande uppsägning 

använder man sig av begreppet laglig grund när det gäller avskedande. I likhet med uppsägning 

finns det misskötsel-kriterier som kan motivera till ett avsked. Det första av dessa är 

förtroendemissbruk samt förtroendeförbrukande handlingar och det andra är användandet av våld. 

Ett avskedande är däremot inte lagligt grundat endast för att en situation på arbetsplatsen har 

uppstått, som i vanliga fall leder till ett avsked. På grund av hur tidigare situationer har hanterats 

sänder detta ut ett budskap till de anställda, och på så sätt kan någonting anses vara passivt 

accepterat i organisationen44. Gällande, avsked som berör arbetstagarens brytande emot sin 

lojalitetsplikt, rör det sig oftast om alternativ ett av misskötsel-kriterierna, men kan även handla om 

39 JO. 2010/11. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse. s. 601.
40 Hartzell, L. & Iseskog, T., 2008, s. 13ff.
41 Ds, 2002:53, s. 304.
42 Hartzell, L. & Iseskog, T., 2008, s. 203-206. 
43 Prop. 1973:129, s. 124. 
44 Hartzell, L. & Iseskog, T., 2008, s. 230-232.
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alternativ två, då hot om våld kan ske45. AD ser speciellt hårt på våld och hot på arbetsplatsen, men 

alla fall bedöms individuellt då hela situationen måste granskas46. Det är även värt att notera att AD 

poängterar att innan en arbetstagare skiljs ifrån sin tjänst genom att bli avskedad måste alla andra 

alternativ vara uteslutna47. 

3.2 Yttrandefrihet

Yttrandefrihet är ett grundläggande begrepp inom svensk juridik. I svensk lag är yttrandefriheten 

grundlagsskyddad och den är definierad i RF 2 kap. 1 §. I lagen står det att varje medborgare är 

gentemot det allmänna till-försäkrad att få använda sin yttrandefrihet i tal, skrift, bild eller på något 

annat sätt som uttrycker tankar åsikter och känslor48. Även utländska medborgare har rätt till 

yttrandefrihet i Sverige, dock är denna yttrandefrihet inte lika omfattande för dem och regleras 

genom TF 14 kap. 5 §. Tillsammans med åsiktsfrihet står yttrandefrihet för ett av de juridiska 

begrepp som definierar en demokrati.  Yttrandefriheten är dock begränsad. Ord kan vara kränkande, 

hemliga uppgifter kan delges eller kan leda till våld. Därmed är yttrandefriheten begränsad med 

hänsyn till andra människors rättigheter. Yttrandefrihet regleras i lag genom TF och YGL. TF 

behandlar hur yttrandefriheten regleras i olika skrifter, såsom i tidningar eller i böcker, medan YGL 

reglerar yttrandefriheten i TV och film, radio och till viss del internet49. Yttrandefriheten bedöms 

vara en frihet och rättighet för det svenska folket och därmed kan endast inskränkningar i 

yttrandefriheten göras av riksdagen. Inskränkningar görs genom att stifta lagar. På så sätt får inte 

författningar ifrån vare sig regeringen eller en kommunalstyrelse göra inskränkningar på 

yttrandefriheten. En anställd behöver inte följa en tjänstemans begränsning av yttrandefriheten, om 

begränsningen inte har något stöd i lag. Om riksdagen skulle besluta att göra inskränkningar i 

yttrandefriheten tas till hänsyn flera lagar. Enligt RF 2 kap. 12 § får en begränsning i 

yttrandefriheten endast göras om det kan anses vara godtagbart i ett demokratiskt samhälle och 

enligt RF 2 kap. 13§ får detta endast göras med syfte på rikets säkerhet, förebygga brott eller allmän 

ordning50. Eftersom begränsningar har gjorts i yttrandefriheten leder missbruk av denna till 

45 Adolfsson, Viktor. Fick sparken för Yngwie Malmsteencitat – nu får de ersättning. Nyheter 24. 
http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/717281-fick-sparken-for-yngwie-malmsteencitat-nu-far-de-ersattning. 2012-07-
11. (Hämtad 2013-02-11). 

46 AD 1998. nr 145. 
47 AD 1998, nr 98. 
48 RF 2:1, punkt 1. 
49 Regeringen. Yttrandefrihet. http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-

finns-det/yttrandefrihet. (Hämtad 2013-02-04).  
50 Warnling-Nerep, & Bernitz, 2009, s. 13.
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påföljder enligt lagen51. 

I TF och YGL finns det ett antal olika paragrafer som tillsammans skapar det som kallas 

meddelarfrihet. Meddelarfriheten säger att en medborgare har rätt att lämna uppgifter om vilket, i 

viss utsträckning, ämne som helst till en nyhetsbyrå utan att bli straffad för detta. I TF 1 kap. 3 § 

och i YGL 1 kap. 4 § står det beskrivet de lagliga åtgärderna för missbruk av tryckfriheten samt 

yttrandefriheten. Utöver dessa åtgärder får inte han eller hon som använt sin meddelarfrihet 

bestraffas. Repressalieförbudet innebär också att den person som utnyttjat sin meddelarfrihet inte 

ska få någon annan form av bestraffning ifrån det allmänna, så som att bli omplacerad om personen 

arbetar inom ett offentligt verk. Däremot gäller inte meddelarfriheten om individen röjer 

sekretessbelagda uppgifter till media eller går emot sin tystnadsplikt52. På så sätt är yttrandefriheten 

någonting som ger en individ en möjlighet att uttrycka sin uppfattning, men individens 

uppfattningar ska inte hindra den att agera lojalt emot sin arbetsgivare53. 

3.2.1 Nya medier

Människor kan idag uttrycka sig på betydligt fler sätt än vad som var möjligt när lagarna om 

yttrandefrihet skapades. Internet har gjort att många människor kan ta del av ett meddelande på en 

kort tid. Eftersom det kan förekomma ett missbrukande av yttrandefriheten i "de gamla vanliga" 

medierna, kan ett missbruk även förekomma på internet. TF och YGL är utformande på ett sätt som 

kan göra det problematiskt att överföra dem på internet-baserade händelser. Både TF och YGL är 

fixerade till vissa medium, såsom radio och TV. Ett tydligt exempel är att YGL förutsätter att det 

förekommer envägskommunikation, information som avsändaren kan kontrollera och som 

mottagaren inte kan ändra. På grund av detta faller en väsentlig del av kommunikation gjord över 

internet utanför YGL, då kommunikationen kan förekomma mellan fler användare än två54. 

Däremot kan kommunikation över internet falla under 1 kap. 9 § YGL, som berör databaser. En 

förutsättning för detta är dock att databasen endast kan ändras av den som driver den, vilket kan bli 

problematiskt, då flera stora sociala medier, såsom Twitter och Youtube har användaravtal som 

säger att de får gå in och ändra sina användares publiceringar55. Gällande sidor som Facebook och 

MySpace anses dessa vara en form av massmedia, då de yttranden som skrivs där kan ses av så 

många människor att det handlar om spridning till allmänheten. Därmed kan inte Facebook som 

51 Warnling-Nerep, & Bernitz, 2009, s. 14. 
52 Prop. 2005/06: 162. Förstärkt meddelarskydd för anställda i kommunala företag m.m. s. 5 -6.
53 Hartzell, L & Iseskog, T., 2008 s. 206.
54 Warnling-Nerep, & Bernitz, 2009, s. 130-133.
55 SOU 2010:68, Ny yttrandefrihets grundlag? Yttrandefrihetskommittén presenterar tre modeller. s. 72.
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webbsida vara grundlagsskyddat. Däremot kan individerna på Facebook ha ett grundlagsskydd om 

personens namn är tydligt bevisat och att deras agerande kan särskiljas ifrån alla andras56. På grund 

av att internet blir mer och mer vanligt förekommande i människors liv är det Warnling-Nerep och 

Bernitz åsikt att det är dags för en modernisering av TF och YGL, och om detta inte kan ske, en 

samordning av Sveriges nuvarande yttrandefrihetslagar för att stämma överens med den nya tidens 

medier57. 

3.2.2 Europeiskt perspektiv

Sedan Sveriges inträde i EU har det svenska juridiska systemet mer och mer europeiserats. 

Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

införlivades i svensk lagstiftning 1 januari 1995 och berör direkt Sveriges lagar gällande 

yttrandefrihet. De europeiska lagarna har så kallad överhöghet gentemot svenska lagar, som innebär 

att om Sveriges lagar gällande yttrandefrihet strider emot EU:s lagar om yttrandefrihet  gäller EU:s 

bestämmelser framför de svenska58. Riksdagen har inte någon befogenhet att stifta lagar som går 

emot Europakonventionen, enligt RF 2 kap. 23 §. Svenska domstolar strävar därefter att göra allt de 

kan för att följa Europakonventionen, annars riskerar de att deras domar blir underkända ifall de 

kom upp till prövning i Europadomstolen. Det kan även ske att en part i ett svensk rättsfall uppger 

sina yttrandefrihetsrättigheter enligt Europakonventionen59.  

Enligt artikel 10 i Europakonventionen är det en av de mänskliga rättigheterna att ha yttrandefrihet. 

Detta innefattar rätt att uttrycka sin åsikt, ta emot och sprida åsikter, uppgifter och tankar utan att 

offentliga myndigheter blandar sig i. Det poängteras dock att dessa friheter för med sig ett ansvar, 

som gör att de får underkastas sådana föreskrifter, villkor, inskränkningar och straffpåföljder som är 

nödvändiga i ett demokratiskt samhälle. Exempel på vad som anses nödvändigt är till skydd för den 

allmänna säkerheten, till skydd för hälsa och moral eller för att skydda en annans goda namn, rykte 

eller rättigheter60. Dessa regler gällande yttrandefrihet skall gälla alla människor i EU:s 

medlemsländer som befinner sig under deras jurisdiktion. Medlemsländerna i EU har kravet att den 

reglering som finns i Europakonventionen uppfylls i deras länder61. 

Yttrandefriheten gäller både skriftliga och muntliga yttranden enligt konventionen. Detta innefattar 

56 SOU, 2010:68, s. 172-173. 
57 Warnling-Nerep & Bernitz, 2009, s. 148-149. 
58 Warnling-Nerep & Bernitz, 2009, s. 150.
59 Warnling-Nerep & Bernitaz, 2009, s. 158.
60 Europeiska konventationen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 

http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/020521/bb9e3648d3ba4bc99876ca6c6485a221/europa_501104
.pdf (Hämtad 2013-02-06).

61 Bernitz, Ulf. & Kjellgren, Anders. (2010). Europarättens grunder. s. 132-134
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yttranden i TV, tidningar, böcker, radio, men även yttranden som görs med hjälp av datateknologi. 

Det yttranden som görs får vara positiva eller negativa, beröra reklam eller politik. Regleringarna 

sätter yttrandefriheten som en av grundpelarna i en demokrati. Genom att yttrandefriheten ses 

genom vidsynthet och tolerans  måste en stark informationsfrihet existera i medlemsländerna. Detta 

innebär att allmänheten måste kunna hålla sig informerade om vad det är som försiggår i samhället, 

till exempel genom massmedia62. 

Europadomstolen tolkar yttrandefriheten genom att domstolen gör proportionalitetsbedömning för 

de olika fallen. Detta gör man genom att man väger de olika intressena emot varandra, såsom 

yttrandefrihet kontra hälsoskäl eller fri rörlighet63.

Europakonventionen är tillämplig på offentligt anställda, då den i första hand syftar på förhållandet 

mellan det allmänna och enskilda individer. Däremot har det även visat sig i rättsfallet Fuentes 

Bobo emot Spanien att medlemsländerna i EU även har en skyldighet att skydda sina enskilda 

medborgares yttrandefrihet gentemot emot privata företag, en så kallad positiv skyldighet64.

3.3 Yttrandefrihet och arbetsmarknad ur ett genusperspektiv

Trots att dessa rättigheter finns är det många anställda som väljer att inte utnyttja sin yttrandefrihet. 

Många vill inte öppet uttrycka sin kritik eller avvikande åsikter ifrån ledningen i ett öppet forum 

och väljer då istället att vara tysta gällande problemen. Var tredje anställd har visat sig frivilligt 

avstå sin rätt till att kritisera sin arbetsgivare. Rädslor som att förlora sitt jobb trots att man upplever 

en dålig arbetsmiljön spelar här in. Kvinnor och lågavlönade är överrepresenterade gentemot män 

och högavlönade i att avstå att använda sin yttrandefrihet. Ett exempel på detta är att kvinnor inom 

vården utstår tre gånger så dåliga arbetsförhållanden som män inom tillverkningsindustrin65. Att 

kvinnor får utstå sämre arbetsförhållanden visas även i annan statistik. Mellan 1992 och 2002 ökade 

sjukskrivningarna kraftigt i Sverige, och då framförallt hos kvinnor. Dessa kvinnor visade att de i 

högre grad led av psykiska åkommor jämfört med männen. Den ökade psykiska ohälsan hos 

kvinnor är någonting man förklarat genom att arbetsmiljön blivit försämrad i kvinnodominerande 

yrken, såsom vården och skolväsendet66. Att kvinnor i större grad lider av dålig arbetsmiljö än män 

har ännu inte reflekteras genom negativa yttranden om sin arbetsgivare via sociala medier. De fem 

fall som hittills har varit uppe, eller vars förlikningar godkänns, i rätten har alla de svarande varit 

62 Warnling-Nerep & Bernitz. 2009, s. 153-154. 
63 Warnling-Nerep & Bernitz, 2009, s. 165. 
64 Källström & Malmberg, 2009, s. 251-252. 
65 Ohlsson, Inge, (1998), Den farliga tystnaden – Yttrandefrihet och inflytande inom arbetslivet. s. 7.
66 Calleman, Catherina, (2009), Genusperspektiv på arbetsrätten. s. 39.
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män. Dessa rättsfall berör bland annat en israelisk vänlig blogg67 och en Sverigedemokrat som blir 

sparkad ifrån en ambassad68. Trots att män är är överrepresenterade inom dessa rättsfall är den 

grupp som använder sig mest av sociala medier kvinnor69.  

Det finns en stor horisontell segregering på arbetsplatser i Sverige efter kön. Detta innebär att det 

finns yrken som är kraftigt kvinnodominerande och yrken som är kraftigt mansdominerade70. 

Schömer ger argumentet att det finns en ovilja att förändra de schablonerade bilderna av män och 

kvinnor inom vissa delar av arbetslivet. Det finns även en tendens av att beskriva män och kvinnor 

utifrån könsspecifika egenskaper. Utöver detta görs antagandet att det finns sociala regler som 

konstruerar genus i arbetslivet och att svenska kvinnor äger en rätt till samma möjligheter som 

männen, men endast om de agerar på vad som anses vara ett kvinnligt sätt71. 

3.4 Rättsfall involverade sociala medier 

Här nedan kommer det redovisas vissa fall rörande anställda som uttryckt sig, enligt arbetsgivaren, 

negativt om sitt arbete i sociala medier och detta har sedan fått konsekvenser. 

1. AD 2011 nr 74 berör en bloggande polis som blivit avskedad ifrån sin anställning på grund 

av de uttalanden har gjort på sin blogg. Polisen, som i media har kallats "Farbror Blå" efter 

hans blogg, anställdes vid polisen 1992. När Farbror Blå skulle göra ett uppdrag som FN-

polis i Sudan valde han att skapa en blogg där en fiktiv figur, "Farbror Blå", skrev 

uppdiktade historier om polisarbete. På grund av bloggens innehåll polisanmäldes Farbror 

Blå för brott emot tystnadsplikten samt sexuellt ofredande. Båda dessa utredningar lades 

sedan ner. Personalansvarsnämnden meddelande Farbror Blå den 30 april 2010 att på grund 

av hans uttalanden på bloggen skulle han bli avskedad ifrån sitt arbete. Staten menar att 

Farbror Blå har genom sin blogg tydligen visat att han är polis och sedan genom inläggen på 

bloggen visat sig ha bristande respekt för polismyndigheten och även en total 

omdömeslöshet. Den människosyn Farbror Blå har uppvisat, samt hans beskrivningar av 

rent brottsliga gärningar stämmer inte enligt staten överens med polisens värdegrunder. 

Farbror Blå har därmed enligt staten brutit emot polisens värdegrunder, men även skadat 

polisens anseende samt det förtroendet allmänheten har gentemot polisen. 

67 Grundlagsbrott när Migrationsverket sparkade Israelvänlig chef. Dagen. 2009-09-26. 
http://www.dagen.se/nyheter/grundlagsbrott-nar-migrationsverket-sparkade-israelvanlig-chef/ (Hämtad 2013-02-07).

68 Lönnaeus, Olle. UD sparkar sverigedemokrat från ambassad. Sydsvenskan 2007-02-25. 
http://www.sydsvenskan.se/sverige/ud-sparkar-sverigedemokrat-fran-ambassad/ (Hämtad 2013-02-07). 

69 Findahl, 2010, s. 56.
70 Calleman, C. 2009, s. 39, s. 45. 
71 Schömer, Eva. (1999), Konstruktion av genus i rätten och i samhället. s. 185, s. 367-368.
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AD säger att staten i detta fallet inte har anklagat Farbror Blå för att ha i verkligheten 

genomfört det som han beskrivit på bloggen. AD säger även det att staten inte har fört fram 

några klagomål på vad Farbror Blå har gjort i sitt arbete som polis samt de värderingar han 

har demonstrerat i tjänst. Utöver detta anser AD att Farbror Blå inte har skrivit på bloggen 

under hans arbetstid eller gjort anspelningar på detta. Det enda som staten har lyft fram som 

anledning till avsked är den anställdes bloggande. AD menar dock att genom bloggen har 

Farbror Blå endast utnyttjat sin yttrandefrihet. Man är dock noga på att poängtera att 

yttrandefriheten kan under vissa omständigheter inskränkas, till exempel när en arbetstagare 

gör sådana yttranden att förtroendeskador har uppkommit emellan parterna arbetsgivare och 

arbetstagare, när arbetstagaren med andra ord har brutit emot lojalitetsplikten72. 

AD poängterar här vad som har kommit fram i rättsfall AD 2003 nr 51, som förklarar det 

gällande rättsläget på området. I AD 2003 nr 51 säger AD att en myndighet kan i regel inte 

avskeda eller säga upp en anställd på grund av att de använt sig av deras grundlagsfästa fri- 

och rättigheter, även om detta har gjort så att myndigheten anseende blivit skadat eller att 

allmänhetens förtroende har minskat. Domstolen poängterar dock att detta inte gäller om 

arbetstagaren, som gjort yttrandena, har en stor förtroendeställning inom myndigheten, eller 

har ett direkt ansvar för dess beslut. Detta anser dock AD att Farbror Blå inte har. Utöver 

detta säger AD att en myndighet självklart ska kunna ingripa om en anställd inte sköter sina 

arbetsuppgifter, eller om det existerar allvarliga samarbetssvårigheter73.  

De uttalanden som Farbror Blå gjort via sin blogg har inte signerats med hans egna namn 

utan endast genom den fiktiva figuren ”Farbror Blå”, därav menar AD att staten inte kan 

avskeda Farbror Blå på grund av hans uttalanden via bloggen, då han som tidigare nämnt 

inte innehar en förtroendeställning inom myndigheten. Trots att bloggen som Farbror Blå 

har skrivit har försämrat förtroendet för polisen, medfört upprördhet och negativa känslor 

hos myndigheten och allmänheten är inte detta skäl nog att avskeda honom enligt AD,  

Farbror Blå har endast utnyttjat sin grundlagsfästa yttrandefrihet. AD avslutar sin utläggning 

med att om polismyndigheten har erhållit dessa negativa biverkningar av Farbror Blå:s 

bloggande, är detta helt enkelt någonting polismyndigheten får tåla, då att avskeda honom 

för detta inte är korrekt enligt nuvarande lagstiftning74. 

72 AD 2011. nr 74.
73 AD 2003. nr 51.
74 AD 2011 nr 74.
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2. En man på företaget GoExcellent lade i augusti 2011 ut en kommentar på Facebook, där han 

beskrev hur han att han hade behandlats på arbetet. Detta ledde till att en av hans kollegor 

kommenterade detta, där han sa att han skulle springa in till chefen och ”Unleash the 

fucking fury”, som syftade på någonting Yngwie Malmsteen75 sa innan han attackerade en 

flygvärdinna. En annan kollega skrev även sin kommentar gällande detta på kollegans 

Facebook-vägg76. De tre fortsatte arbeta kvar på GoExcellent i cirka en månad till, innan de 

blev inkallade till sin chefs kontor där de blev avskedade på grund av sina kommentarer på 

Facebook. GoExcellent hade tolkat kommentarerna som hot gentemot styrelsen77. 

Personalchefen på GoExcellent, Carin Dannert, kommenterade händelsen med följande ord: 

”Vi upplevde att hotbilden var av den omfattningen och den digniteten. Man kan inte skriva 

vad som helst i sociala medier. Det var viktigt för oss att markera"78. 

Unionen stämde företaget och efter både lokala samt centrala förhandlingar kom inte de 

båda parterna överens. Detta ledde till att fallet skulle tas upp i AD. Innan detta skedde valde 

däremot GoExcellent att erbjuda två av de sparkade, som Unionen företrädde, en 

penningsumma för att nå en förlikning. Erbjudandet om förlikning accepterades och fallet 

lades ner79.

3. AD 2012 nr 25 berör A.K, i media kallad ”sex-rektorn”, som blivit uppsagd ifrån sitt jobb 

som rektorn på Norrlands Entreprenörsgymnasium i Luleå på grund av hur han har agerat på 

sin privata Facebook sida. A.K var med i nio olika grupper på Facebook med sex-relaterat 

namn, hade flera bilder på sin Facebook profil på sig själv med sexuellt innehåll, haft 

kontakt med elever via sin Facebook sida och dessutom medverkat på en elevblogg i klädd 

en t-shirt med ett tryck som handlat om analsex. På A.K:s Facebook-sida stod det även 

beskrivit att han var rektorn vid den ovannämnda skolan. Det bolag som äger skolan har 

menat på att A.K:s agerande på Facebook går emot hans anställningsavtal och hans agerande 

har gjort att både bolaget och skolan där han arbetar har blivit allvarligt skadat. 

I AD:s domskäl påminner domstolen om att arbetstagaren måste vara lojal emot sin 

75 http://www.yngwiemalmsteen.com/about.html  . Hämtad 2013-03-26.
76 Bortz, Jackie. GoExcellent sparkar tre. Kuriren. 2011-09-03. http://www.kuriren.nu/nyheter/default.aspx?

articleid=6054447 (Hämtad 2013-02-04). 
77 Edin, Urban. Unionen stämmer GoExcellent. Piteå-Tidningen. 2012-05-15. http://www.pitea-

tidningen.se/nyheter/senaste_nytt/unionen-stammer-go-excellent-6914345-default.aspx (Hämtad 2013-02-04). 
78 Torp, Elinor. Facebook-skämt fall för AD. Lag & Avtal. 2012-06-14. http://www.lag-

avtal.se/tidningen/article3490149.ece (Hämtad 2013-02-04).  
79 Torp, Elinor. Förlikning i Facebook-fallet. Lag & Avtal. 2012-08-23. http://www.lag-

avtal.se/nyheter/anstallning/anstallningsskydd/article3524706.ece (Hämtad 2013-02-04). 
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arbetsgivare och inte skada denne. Domstolen säger även att ju högre befattning en individ 

har hos arbetsgivaren, desto högre lojalitet från denne ska arbetsgivaren kunna förvänta sig. 

Utöver detta säger domstolen att arbetstagaren är fri i sin livsföring under sin fritid, om det 

inte existerar en nära koppling till anställningen. Det är svårt att här dra en linje vart 

lojalitetsplikten slutar. AD poängterar här arbetstagarens rätt till yttrandefrihet enligt 

Europakonventionen och att denna måste även respekteras i förhållandet mellan arbetstagare 

och arbetsgivare. 

AD säger i sitt domskäl att de inte anser att A.K:s kontakt med elever på sin Facebook sida, 

hans användande av Facebook under arbetstid samt att han fotograferats för en elevblogg 

iförd en sexuell t-shirt, som skulle säljas av ett elevprojekt, har någon betydelse för saklig 

grund för en uppsägning. AD säger att de bilder som finns på A.K:s profil inte har en tydlig 

sexuell anknytning, och att de grupper han var med i endast utgjorde en mindre del av allt 

material A.K hade på sin Facebook-sida. 

AD har en förståelse till att bolaget, som driver en gymnasieskola, inte vill bli förknippade 

med omständigheter av en sexuell natur, speciellt när detta uppmärksammades i media. 

Dock finns det inga bevis för att A.K:s Facebook-profil har skadat bolaget, innan detta 

uppmärksammades av media. Att A.K var rektor för skolan tolkades negativt i media och 

anses av AD vara skälet till att bolaget så snabbt valde att avsluta A.K:s anställning. 

Däremot har det varit tydligt på A.K:s Facebook att det är han som privatperson, som gillat 

grupperna och lagt ut bilder på sig själv, och att har gjort detta utan koppling till sitt arbete. 

A.K har lagt ut material på sig själv och varit med i grupper som han valt att gå med i, och 

därmed menar AD att detta hör till kärnområdet för vad varje människa får ge uttryck för till 

omvärlden, oavsett om man är anställd eller inte. 

Med denna bakgrund menar AD att det som A.K har lagt ut på sin Facebook sida ej 

uppfyller kraven för saklig grund till uppsägning80.    

4. Lennart Eriksson var enhetschef på migrationsverket och bedrev på sin fritid en Israelvänlig 

blogg. På bloggen gav han sitt oreserverade stöd för Israel i Palestina-konflikten. När 

Eriksson kom tillbaka till jobbet efter ett friår beslutade den nya verksamhetschefen att 

Eriksson skulle omplaceras. Eriksson ansåg att denna omplacering inte var sakligt grundad 

och var likgiltig med en uppsägning. Eriksson väckte därmed talan emot Migrationsverket. 

80 AD 2012. nr 25. 
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I Mölndals Tingsrätt sa Migrationsverket att den huvudsakliga anledningen till att de hade 

valt att omplacera Eriksson var för att han drev den Israelvänliga bloggen. Mölndals 

Tingsrätt bedömde att omplaceringen var att likställa med en uppsägning och att denna 

uppsägning inte var sakligt grundad. Eriksson fick det skadestånd han efterfrågat av 

Tingsrätten. Efter domen hade getts avslutades Erikssons anställning och han fick ett 

normerat skadestånd för detta i enlighet med LAS. JO genomförde en utredning för detta 

fallet och beslutade att Migrationsverket handlat emot grundlagen. Eriksson hade utnyttjat 

sin yttrandefrihet i enlighet med TF och YGL när han skrev sin blogg. Utöver detta ansåg 

man att Migrationsverket gått emot repressalieförbudet genom att försöka omplacera 

Eriksson81.

5. K.E var praktikant på Sveriges ambassad i Israel. K.E:s praktik avslutades i förtid när det 

kom fram att han drev en blogg för Sverigedemokraterna och var aktiv i partiet. K.E 

anmälde utrikesdepartementet och ambassaden till Justitiekanslern då han ansåg att han 

endast hade utövat sin åsikts- och yttrandefrihet. 

JK ansåg att K.E var att anse som en anställd under sin praktikperiod. Därmed ska han 

skyddas med de regler uppsatta i LAS för uppsägning och avskedande. Enligt JK har 

utrikesdepartementet och ambassaden gått emot Sveriges yttrandefrihetslagar och 

Europakonventionens lagar om yttrandefrihet när de valde att avsluta K.E:s praktik. Utöver 

detta bedömer JK att utrikesdepartementet och ambassaden har brutit emot K.E:s 

grundläggande mänskliga rättigheter genom sitt agerande. K.E har rätt till sina åsikter och 

rätt att vara med i ett politiskt parti. JK säger därmed att de beslut som utrikesdepartementet 

och ambassaden tagit i detta fallet inte får förekomma hos Svenska myndigheter och att 

detta inte får upprepas.   

JK anser att utrikesdepartementet och ambassaden har brutit emot artikel 10 i 

Europakonventionen och de döms till att betala skadestånd till K.E för förlorad inkomst och 

kränkning82. 

4. Analys

Denna uppsats syftar på att utreda hur en arbetstagares uttalanden i sociala medier gentemot sin 

arbetsgivare förhåller sig till arbetstagarens lojalitetsplikt och till dennes yttrandefrihet. För att 

81 JO. 2010/11. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse. s. 601-613. 
82 JK. 2008-08-07. Kritik mot Sveriges ambassad i Israel för att en praktiktjänst avbröts i förtid. Diarenummer: 7068-

06-21. 
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uppnå detta syfte ställdes frågeställningar upp som kommer att besvaras i denna analys. 

4.1 Sociala medier och lojalitetsplikt

Den första frågeställningen som sattes upp för denna uppsats lyder: Var går gränsen för vad en 

arbetstagare kan uttala sig om via sociala medier utan att kränka sin lojalitetsplikt gentemot 

arbetsgivaren?

Det har visat sig genom rättsutredningen att lojalitetsplikten är en så kallad dold klausul i alla 

anställningsavtal. Lojalitetsplikten innebär även att arbetstagaren i vissa fall ska vara lojal emot sin 

arbetsgivare utanför sitt arbete, på sin fritid83. Trots att en anställd har en lojalitetsplikt gentemot sin 

arbetsgivare existerar även en så kallad kritikrätt. Denna kritikrätt ger arbetstagaren möjlighet att 

inom rimlig gräns påtala missförhållanden som finns på arbetsplatsen84. 

Att uttala sig negativt om sin arbetsgivare på ett sådant sätt att det leder till saklig grund för 

uppsägning eller avsked går inte att ge några generella regler om. När AD uttalar sig i frågor som 

berör ett brott mot arbetstagarens lojalitetsplikt poängterar de att varje fall måste tolkas individuellt 

och hela situationen som uppkommit måste granskas85. AD har visat i sin rättspraxis att inte tåla 

vissa handlingar. När en arbetstagare har hotat sin arbetsgivare, brukat våld, avsiktligt velat skada 

sin arbetsgivare eller har begått en brottslig handling som inte ska tålas i något rättsförhållande 

brukar AD anse att detta är ett sådant kraftigt brott emot lojalitetsplikten att saklig grund till 

uppsägning alternativt avskedande är uppnådd86. 

Dessa riktlinjer som AD ställt upp blir enligt mig svårare att tolka via sociala medier. Punkten att 

bruka våld gentemot sin arbetsgivare går direkt bort, då detta är omöjligt via sociala medier. Att 

hota sin arbetsgivare eller avsiktligt vilja skada dem är dock fullt möjligt via sociala medier. 

Gällande att hota sin arbetsgivare är fallet rörande företaget GoExcellent ett bra exempel. När de 

anställda skrev till varandra över Facebook och citerade Yngwie Malmsteen tolkades detta på 

största allvar av ledningen. De anställda som var inblandade i situationen blev avskedade och det 

hela blev en utdragen process, som slutade med en förlikning till de anställdas fördel87. Frågan som 

uppkommer av detta är om det finns en skillnad i ett verbalt hot gentemot ett skrivet. Ett skrivet 

meddelande kan ta bort de subtila intentionerna i vad avsändaren menar, någonting som är tydligare 

att se om ett uttalande sker verbalt. GoExcellent-fallet löstes med en förlikning, men hade det 

83 Holm, Anders. (2004). Den avtalsgrundade lojalitetsplikten – en allmän rättsprincip. s. 135
84 AD  1982. nr 110.
85 AD 2006. nr 103. 
86 Proposition 1973:129. Proposition med förslag till lag om anställningsskydd m.m.s. 41.
87 Se kapitel 3.4 GoExcellent-fallet. 
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kommit upp till AD hade det uppfattade hotet antagligen tolkats som inte tillräckligt grovt för att 

motivera ett avskedande. Detta rättsfall är ett exempel på att det kan vara svårt för en arbetsgivare 

att avgöra vad som är, eller vad som inte är, ett hot över sociala medier.    

Var gränsen går för uttalanden gentemot sin arbetsgivare via sociala medier utan att arbetstagaren 

kränker sin lojalitetsplikt beror på olika faktorer. AD har visat i sin praxis att en arbetstagares 

position inom en organisation spelar stor roll. Ju högre position, och därmed större representant för 

organisationen, desto starkare lojalitetsplikt har arbetstagaren gentemot sin arbetsgivare. De 

uttalanden som Farbror Blå gjorde via sin blogg tolkas i viss del av AD i skenet av att han inte hade 

en hög position inom polismyndigheten88. I rättsfallet gällande rektorn uttalar sig även AD om 

vikten av en arbetstagares position inom sin organisation för hur starkt deras lojalitetsplikt är 

gentemot deras arbetsgivare89. 

Vad en arbetstagare får uttala sig om via sociala medier påverkas av om individen är anställd inom 

offentlig eller privat sektor. Inom offentlig sektor har rättsutredningen visat att en arbetstagares 

lojalitetsplikt är underordnad den grundläggande yttrandefriheten som gäller gentemot det 

allmänna90. Det omvända gäller i privat sektor där lojalitetsplikten är överordnad yttrandefriheten91. 

Trots det starkare skyddet för anställda inom offentlig sektor har tre av de fem mål, som varit uppe i 

AD gällande sociala medier, berört anställda på offentliga myndigheter. Arbetsgivaren har varit 

förlorare i dessa tre mål92. 

Offentliga myndigheters överrepresentation på detta område är utanför denna uppsats syfte. Dock är 

det värt att nämna att en önskan om modernisering gällande den nuvarande lagstiftningen har 

uppkommit, då den den nuvarande lagstiftningen kan tolkas som omodern med tanke på internet 

och sociala mediers framväxt93. Modernisering av Sveriges yttrandefrihetslagar skulle ämna till att 

ställa upp tydligare riktlinjer för denna typen av kommunikation över internet. Rättsutredningen 

visar att den nuvarande lagstiftning inte alltid är användbar då TF och YGL förutsätter 

envägskommunikation94. Utöver detta uppstår problematik då 1 kap. 9 § YGL rörande databaser, 

som i vissa fall kan användas för kommunikation över internet, inte gäller när någon annan än den 

som driver databasen kan ändra materialet som publiceras. Detta är fallet vid användandet av vissa 

88 AD 2011. nr 74. 
89 AD 2012. nr 25.
90 Ds, 2001:9, s. 19-20.
91 Redaktionen för Lag och Avtal. Är mejlskrivaren illojal mot arbetsgivaren?. Lag och avtal. 2011-11-17. Hämtad 

2013-02-01.
92 Se rättsfallen i kapitel 3.4.
93 Warnling-Nerep & Bernitz, 2009, s. 148-149. 
94 Warnling-Nerep, & Bernitz, 2009, s. 130-133.
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sociala medier såsom Twitter och YouTube, som förbehåller sig rätten att ändra sina medlemmars 

publiceringar i sina användaravtal95. 

AD poängterar i det redovisade rättsfallet AD 2012 nr 25 att rektorns bilder och medlemskap i 

grupper har förmedlats genom hans privata Facebook, som inte kan ses ha någon koppling med 

hans arbetsplats. Eftersom det är hans privata Facebook kan endast hans vänner se  hans 

meddelanden och bilder. AD nämner ingenting om hur många vänner rektorn har på Facebook som 

har kunnat se hans bilder. Detta är någonting jag anser att AD borde ta med i deras bedömande av 

rättsfall berörande sociala medier. Om en individ har femtio vänner på Facebook får hans negativa 

uttalanden en relativt liten exponering, men om en individ har över femhundra vänner är detta en 

helt annan grad av spridning. På samma sätt som en vidsträckt publicering i massmedia är 

allvarligare än om en individ ställer sig upp i en restaurang och skriker ut negativa uppgifter anser 

jag att detta i framtiden borde spela roll i rättsfall berörande uttalanden som går emot 

lojalitetsplikten i sociala medier. 

Frågeställningen, var går gränsen för vad en arbetstagare kan uttala sig om via sociala medier utan 

att kränka sin lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren, är svår att besvara. Den främsta anledningen 

till detta är att alla de fall som varit uppe i domstol på detta området har varit till arbetstagarens 

fördel. Därmed har inte AD satt upp en specifik gräns i rättspraxis rörande uttalanden i sociala 

medier. På grund av detta får jag besvara denna frågeställning genom att se tillbaka på AD:s praxis i 

liknande fall rörande lojalitetsplikten. Det som kommer fram här är att den enda tydliga gränsen 

som existerar är det ovannämnda förbudet att hota sin arbetsgivare. Det är sedan upp till AD att 

tolka om hotet är såpass allvarligt att det kan vara saklig grund till uppsägning eller avsked. 

Uttalanden som har som avsikt att skada arbetstagaren borde även vara giltiga skäl till uppsägning 

när de förmedlas över sociala medier. 

4.2 Yttrandefrihet och uttalanden i sociala media

Den andra frågeställningen som denna uppsats ställde upp var följande: Hur förhåller sig en 

arbetstagares yttrandefrihet gentemot denna typ av uttalanden i sociala medier?

Individens rätt till yttrandefrihet är någonting som tas upp, och vars vikt poängteras, i de rättsfall 

gällande sociala medier som har redovisats i denna uppsats96. Genom rättsutredningen visade sig 

yttrandefriheten vara en grundläggande del i vad som utmärker en demokrati. Det kom även fram 

att trots att yttrandefriheten är en grundläggande frihet för svenska medborgare, finns det även 

95 SOU 2010:68, Ny yttrandefrihets grundlag? Yttrandefrihetskommittén presenterar tre modeller. s. 72.
96 Se rättsfallen i kapitel 3.4
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inskränkningar i denna. Dessa inskränkningarna regleras av TF och YGL97. 

Ett av problem som framkom av rättsutredningen var att TF och YGL är begränsade till ett fast 

medium, såsom TV eller radio, och kan därmed vara svåranpassade på internet där de sociala 

medierna huserar. Det finns dock en paragraf i YGL, 1 kap. 9 §, som berör databaser, som kan i 

vissa fall vara anpassningsbar till yttrandefrihet på sociala medier.

På grund av den ständigt utvecklande tekniken finns det idag ingen generell lag, som endast berör 

yttrandefrihet på internet. Som tidigare nämnt är TF och YGL begränsande till ett par fasta medium 

och där är internet inte inräknat98. För att kunna göra en bedömning av hur en individs yttrandefrihet 

ställer sig gentemot kritiska uttalande i sociala medier måste därmed generella principer gällande 

yttrandefrihet och dess användning tas vid.

Som tidigare beskrivit är rätten till yttrandefriheten starkare för anställda vid allmänna myndigheter. 

Detta är tydligt i fallet rörande Farbror Blå. AD uttalar sig så att polismyndigheten får tåla att deras 

rykte hos allmänheten har försämrats och att negativa känslor har uppkommit både inom 

polismyndigheten och allmänheten, då Farbror Blå utnyttjat sin yttrandefrihet99. 

Trots att lojalitetsplikten är överordnad yttrandefriheten i privat sektor existerar det en stor 

yttrandefrihet för privat anställda. I AD 2012 nr 25 uttalar sig AD om att fast rektorn har gått med i 

sex-relaterade grupper samt lagt ut bilder, som kan anses syfta på sex, har han gjort detta utan att på 

något sätt antyda att detta är någonting hans arbetsgivare står för. På grund av detta menar AD att en 

människa ska ha rätt enligt yttrandefriheten att fritt ge uttryck till omvärlden för vad man står för, 

om det är inom de gränser som tas upp i rättsfallet.

Yttrandefriheten tillämpas enligt mig på internet utan väsentliga skillnader utifrån andra situationer 

i samhället. Uttalanden som är hotfulla, diskriminerande eller rent av brottsliga tolereras inte i 

någon situation och inte heller över internet100. De fallen som har tagits upp i AD gällande sociala 

medier visar att yttrandefriheten över internet är någonting som skyddas och att individer ska ha rätt 

till den oavsett om de är offentligt anställda, privat anställda eller inte har någon anställning alls101. 

Som visat i föregående kapitel rörande lojalitetsplikten finns det gränser för denna yttrandefrihet, då 

den inte får gå emot arbetstagares lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare.

97 Regeringen. Yttrandefrihet. http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-
finns-det/yttrandefrihet. (Hämtad 2013-02-04). 

98 Warnling-Nerep, & Bernitz, 2009, s. 130-133.
99 AD 2011. nr 74. 
100Warnling-Nerep, & Bernitz, 2009, s. 13-14. 
101Se rättsfallen i kapitel 3.4. 

 29

http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/yttrandefrihet
http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/yttrandefrihet


För att besvara frågeställningen, hur förhåller sig en arbetstagares yttrandefrihet gentemot denna typ 

av uttalanden i sociala medier?,  drar jag slutsatsen att en arbetstagare får använda sin yttrandefrihet 

över internet så länge deras uttalanden inte allvarligt skadar deras arbetsgivare eller övergår till rena 

hot. Jag vill dock poängtera här att en modernisering av Sveriges yttrandefrihetslag kan vara 

lämplig. Då mer och mer kommunikation sker över internet och via sociala medier är det en 

nödvändighet att uppdatera Sveriges nuvarande lagstiftning, så den på ett enkelt sätt kan appliceras 

på situationer som uppstår över internet. Den nuvarande regleringen om databaser går att applicera 

till en viss gräns, men kompliceras av att många sociala medier, såsom YouTube och Twitter, 

förbehåller rätten att ändra sina medlemmars meddelanden, såsom redovisat i rättsutredningen och 

analyserat i föregående kapitel102.

4.3 Europeiskt perspektiv på yttrandefriheten

Europakonventionen skiljer sig på vissa punkter ifrån Sveriges nuvarande lagstiftning gällande 

yttrandefriheten. En skillnad är att Europakonventionen poängterar att yttrandefrihet även gäller 

yttranden som görs med hjälp av datateknologi, vilket inräknar internet och sociala medier. 

Europakonventionen ska gå över svensk lag och den eftersträvas av Sveriges domstolar att följa i 

rättspraxis103. Europakonventionen ger yttrandefriheten en stark ställning och den anses vara en 

grundläggande mänsklig rättighet104. Samma vikt ges yttrandefriheten i svensk lag, då den anses 

vara en frihet för alla medborgare och en grundläggande demokratisk rättighet105. 

I AD 2012 nr 25 syns rättens användande av Europakonventionen tydligt. AD påpekar att det finns 

en yttrandefrihet i Sverige gentemot det allmänna, men utöver detta ska även Europakonventionens 

regler tas hänsyn till. Enligt Europakonventionen ska yttrandefriheten även respekteras i 

förhållandet mellan privat arbetsgivare och arbetstagare. Att det förhåller sig på detta sättet 

framkommer inte av texten i Europakonventionen, men har visats genom rättspraxis i fallet Bobo 

emot Spanien som redovisades i rättsutredningen. Detta innebär att trots att det inte står skrivet i 

svensk lag att yttrandefriheten även skall gälla mellan arbetstagaren och arbetsgivaren inom den 

privata sektorn, skall Europakonventionens reglemente på detta området följas106. 

Europakonventionen är även närvarande i JK:s bedömning i fallet rörande praktikanten på 

102 SOU 2010:68, Ny yttrandefrihets grundlag? Yttrandefrihetskommittén presenterar tre modeller. s. 72.
103 Warnling-Nerep & Bernitz. 2009, s. 153-154. 
104 Europeiska konventationen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 

http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/020521/bb9e3648d3ba4bc99876ca6c6485a221/europa_501104
.pdf (Hämtad 2013-02-06).

105 Warnling-Nerep, & Bernitz, 2009, s. 13.
106 Källström & Malmberg, 2009, s. 251-252. 
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ambassaden i Israel. JK påpekar att praktikanten har en grundläggande mänsklig rättighet att 

uttrycka sin åsikter enligt Europakonventionens tionde artikel rörande yttrandefrihet. På grund av 

detta dömer man att utrikesdepartementet och ambassaden har brutit emot Europakonventionen och 

praktikanten ska kompenseras för detta107.

Yttrandefriheten tolkas av Europadomstolen genom en proportionalitetsbedömning. Detta gör att 

Europadomstolen kan väga yttrandefriheten emot andra viktiga intressen, såsom fri rörlighet, när de 

gör sin bedömning i ett fall108. Svenska domstolar gör inte denna proportionalitetsbedömning, då 

Sveriges lagstiftning ser annorlunda ut. Istället väljer AD att bedöma varje fall individuellt och tar 

hänsyn till alla de situationer som kan beröra yttrandefriheten och lojalitetsplikten, såsom en 

individs ställning inom organisationen109.

Det faktum att Europakonventionen innefattar yttrandefrihet via internet ger detta diskussionen om 

att Sverige behöver uppdatera sin lagstiftning mer tyngd. Eftersom det är ett krav för 

medlemsländerna i EU att de ska arbeta för att uppfylla konventionens regler i sina egna länder, är 

detta en motivering till varför den svenska lagstiftningen skall förändras. Genom att göra detta 

uppfyller Sverige inte endast de krav som står i Europakonventionen, som måste följas, men utöver 

detta så kompletteras Sveriges lag med en nödvändig uppdatering för att omfatta de sociala 

medierna.     

4.4 Diskussion kring genus

De fem rättsfall gällande uttalanden i sociala medier har alla berört manliga arbetstagare110. Trots 

detta visar statistiken på att användandet av sociala medier är större bland kvinnor än hos män111. 

Detta gäller speciellt skrivandet och läsandet av bloggar112. Kvinnor har visat sig utnyttja sin 

yttrandefrihet för att påtala dåliga arbetsmiljöförhållanden mindre än män. Arbetsmiljön för kvinnor 

har dock försämrats, vilket har lett till mer sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa än vad det 

har gjort för männen113. 

Det finns inga regleringar i svensk lag som förminskar kvinnors yttrandefrihet jämfört med 

männens. Alla svenska medborgare ska ha samma grad av yttrandefrihet114. Gällande 

107 JK. 2008-08-07. Kritik mot Sveriges ambassad i Israel för att en praktiktjänst avbröts i förtid. Diarenummer: 7068-
06-21.

108 Warnling-Nerep & Bernitz, 2009, s. 165. 
109AD 2006. nr 103
110 Se rättsfallen i kapitel 3.4
111 www.checkfacebook.com. Hämtad 2013-01-22. 
112 Findahl, 2010, s. 47.
113 Ohlsson, Inge, (1998), Den farliga tystnaden – Yttrandefrihet och inflytande inom arbetslivet. s. 7.
114 Se Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469),  Tryckfrihetsförordningen (1949:105). 
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lojalitetsplikten finns det inte heller några inskränkningar som gör skillnad mellan män och kvinnor. 

Det finns ingen juridisk förklaring till varför kvinnor inte använder sin yttrandefrihet för att uttala 

sig om sin arbetsgivare eller arbetsmiljöförhållanden lika ofta som män.

Eftersom det inte finns några juridiska inskränkningar som kan förklara varför att kvinnor inte 

utnyttjar sin yttrandefrihet på samma sätt som män gör jag antagandet att det måste bero på 

någonting annat. Det finns en stor horisontell segregering bland könen på arbetsmarknaden som kan 

vara en anledning till att dessa problem uppstår. Schömer för argumentet att det finns sociala regler 

på arbetsplatser som formar genus, vilket kan vara en förklaring till varför yttrandefriheten nyttjas 

mindre av kvinnor115. Det är utanför min kunskap att föreslå några slutgiltiga lösningar på detta 

problem, men ämnet varför kvinnor utnyttjar sin yttrandefrihet mindre än män är intressant. Det 

faktum att inga rättsfall rörande kvinnors uttalanden i sociala medier har varit uppe i domstol trots 

att kvinnor är överrepresenterade inom användandet av sociala medier, är ett område som fortsatt 

forskning ur ett rättsvetenskapligt och sociologiskt perspektiv kan inrikta sig på. 

5. Slutsats
Förekomsten av rättsfall som bedömer om arbetstagares uttalanden via sociala medier bryter emot 

lojalitetsplikten är någonting vi kommer få se mer av inom det arbetsrättsliga området. Statistiken 

visar ett växande användande av sociala medier bland Sveriges befolkning och det ter sig naturligt 

att diskussioner kring arbetsgivare även kommer försigå där. För närvarande finns det fem rättsfall 

på detta området som varit uppe i domstol, varav arbetstagarna har gått segrarande ur alla fem. 

Fortsatt forskning är nödvändig på detta område i takt med att fler rättsfall tas upp i domstol. AD:s 

resonemang när arbetsgivaren får rätt i något av dessa fall kommer att ge en tydligare gräns för vad 

som är tillåtet och vad som inte är det. Genom detta kan AD ge en klar distinktion för vad som inte 

är acceptabelt för en arbetstagare att säga via sociala medier. 

Framtida forskning ska därmed fortsätta undersöka detta område som har behandlats i denna 

uppsats. I och med att mer rättsfall uppkommer på området kan ännu tydligare riktlinjer ställas upp. 

Utöver detta föreslås det att framtida forskning inriktar sig på varför kvinnor inte utnyttjar sin 

yttrandefrihet på samma sätt som män. 

Jag föreslår en uppdatering av Sveriges yttrandefrihetslagar för att på ett bättre sätt anpassa 

lagstiftningen till internet och sociala medier. På detta sätt uppfyller Sverige Europakonventionen 

och moderniserar lagstiftningen. Detta förslag måste undersökas i framtida forskning och hur denna 

115 Schömer, Eva. (1999), Konstruktion av genus i rätten och i samhället. s. 185, s. 367-368.
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uppdatering av yttrandefrihetslagen ska se ut måste konkretiseras.     

Det som denna uppsats uppnått är att komma fram till att de uttalanden som kan sägas vara 

oacceptabla i sociala medier är de som åsyftar på hot emot sin arbetsgivare eller de som ämnar att 

skada densamme. Yttrandefriheten har visat sig spela en stor roll i den offentliga arbetstagarens rätt 

att uttrycka sig trots sin lojalitetsplikt, men även för den privat anställde enligt de regler som finns i 

Europakonventionen. Det har visat sig existera en underrepresentation för kvinnor i nyttjandet av 

sin yttrandefrihet. Detta reflekterar sig för närvarande i de fem rättsfall berörande uttalanden i 

sociala medier, som alla är gjorda utav män, som behandlats av domstol trots att kvinnor är den 

grupp som använder sig mest av sociala medier.   

Lojalitetsplikten är ett förtroende som kan raseras fort. Via sociala medier kan uttalanden som 

bryter emot lojalitetsplikten få stor spridning på kort tid. Att anpassa Sveriges yttrandefrihetslagar 

till de sociala medierna skulle ge en tydligare reglering för både arbetsgivare och arbetstagare i 

dessa frågor. Detta skulle leda till en ökad förståelse för arbetstagarna gällande deras lojalitetsplikt, 

men även deras yttrandefrihet, och förhoppningsvis leda till att mindre konflikter uppstår emellan 

arbetstagare och arbetsgivare. 
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