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Abstract 

Social media has recently expanded dramatically, as more people are using different media 

such as blogs, Facebook and Twitter, to express their opinions. This increases the possibilities 

to spread information and an unclear legal regulation in this area can create adverse 

consequences. Freedom of expression is a constitutional right, which forms an important 

cornerstone of a democratic society. Public employees’ freedom of communication means 

that they can submit information to the media, without fear of reprisals from the authorities. 

The right does not mean that it frees the employees from their duties of loyalty to their 

employer and to follow the employer's decisions and directives. 

This jurisprudential thesis aims to clarify the legal guidelines for a relatively talked about 

problem, concerning how freedom of expression restricts the duty of loyalty in the public 

sector. Initially, unlawful restrictions on public employees' speech is reported to give the 

reader a better understanding of what is legally permissible legal action for an employee to 

take in these contexts.  

From a legal dogmatic method, the applicable law will be analyzed and provide answers to 

my main question: Under what conditions can public employees express themselves in social 

media and how does these statements relate to the employee's freedom of expression and the 

duty of loyalty? 

Public employees’ has a relatively high ceiling, in terms of what they can express themselves 

about in social media, which is largely due to the freedom of expression restricts the duty of 

loyalty in the public sector. In my judgment, stronger protection for whistleblowers in the 

Swedish legal system is required, since many employees are afraid of becoming victims of 

reprisals. Introduction of an enlarged protection of integrity, outside the scope of the YGL and 

TF, may also be necessary, since many social media falls outside the database rule and if 

violation occurs here it lapse protection. A new fundamental law on freedom of expression 

(NYGL) will hopefully contribute to increased understanding of the guidelines on social 

media usage. In the future, employers should focus on clearer policy in this area and also a 

clearer understanding of why freedom of speech is so valuable. 

Keyword: Freedom of expression, principle of public access to official records, social media, 

public employees, state authority, duty of loyalty, critique right, freedom of communication, 

whistleblowers. 



Sammanfattning  

Sociala medier har under senare tid expanderat kraftigt, då allt fler använder olika medier 

såsom bloggar, Facebook och Twitter, för att ge uttryck för sina åsikter. Detta ökar 

möjligheterna till att sprida information och en otydlig lagreglering på området kan därför 

skapa negativa konsekvenser. Yttrandefrihet är en grundlagsskyddad rättighet, som utgör en 

viktig grundsten i ett demokratiskt samhälle. Offentligt anställdas meddelarfrihet innebär att 

de kan lämna uppgifter till massmedia, utan risk för repressalier från myndigheternas sida. 

Rätten innebär dock inte att det friar arbetstagaren från sina skyldigheter att vara lojal mot sin 

arbetsgivare och följa arbetsgivarens beslut och direktiv.  

Den här rättsvetenskapliga uppsatsen syftar till att reda ut de juridiska riktlinjerna för en 

relativt dagsaktuell problematik, rörande hur yttrandefriheten inskränker lojalitetsplikten i den 

offentliga sektorn. Initialt kommer otillåtna begränsningar av offentligt anställdas 

yttrandefrihet redovisas, för att ge läsaren ökad förståelse, kring vad som är juridiskt tillåtna 

arbetsrättsliga åtgärder, för arbetstagaren att vidta i dessa sammanhang. 

Utifrån en rättsdogmatisk metod kommer gällande rätt att analyseras och ge svar på min 

huvudfrågeställning: Under vilka förutsättningar kan offentligt anställda yttra sig i sociala 

medier och hur förhåller sig dessa uttalanden till arbetstagarens yttrandefrihet och 

lojalitetsplikt?  

Offentligt anställa har ett relativt högt tak, i fråga om vad de får uttala sig om på sociala 

medier, vilket till stor del beror på att yttrandefriheten inskränker lojalitetsplikten inom den 

offentliga sektorn. Enligt min bedömning krävs ett starkare skydd för ”whistleblowers” i det 

svenska rättssystemet, då många anställda är rädda för att bli drabbade av repressalier. 

Införande av ett utvidgat integritetsskydd, utanför tillämpningsområdet för YGL och TF, kan 

även vara nödvändigt, eftersom många sociala medier faller utanför databasregel och om 

kränkning sker här bortfaller därför skyddet. En ny yttrandefrihetsgrundlag (NYGL) kan 

förhoppningsvis bidra till ökad förståelse kring riktlinjerna, rörande sociala mediers 

användning. I framtiden borde arbetsgivaren fokusera på tydligare policy på området och även 

en tydligare förståelse kring varför just yttrandefriheten är så värdefull.  

Nyckelord: Yttrandefrihet, offentlighetsprincipen, sociala medier, offentligt anställda, statlig 

myndighet, lojalitetsplikt, kritikrätt, meddelarfrihet, ”whistleblowers”. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den allmänna yttrandefriheten är en grundlagsskyddad rättighet i Sverige och utgör en utav 

grundstenarna i ett demokratiskt samhälle.
1
 Den innebär i korthet att var och en gentemot det 

allmänna
2
 är tillförsäkrad yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt 

meddela upplysningar samt utrycka åsikter, tankar och känslor och informationsfrihet: frihet 

att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden.
3
 Dessa fri- 

och rättigheter kommer till uttryck bl.a. genom offentlighetsprincipen, då RF:s föreskrifter om 

yttrande- och informationsfrihet kan betraktas som en särskild form av offentlighetsprincipen. 

Den innehåller bl.a. meddelarfriheten, rätten för offentligt anställda att meddela och 

offentliggöra uppgifter till massmedia utan risk för repressalier, och handlingsoffentligheten, 

som innebär rätten att ta del av allmänna handlingar för varje svensk medborgare.
4
 Trots dessa 

friheter kan en arbetstagare riskera anställningen genom att t.ex. yttra sig om sin arbetsgivare 

eller anställning i t.ex. sociala medier.
5
 Detta är en följd av lojalitetsplikten, som är en allmän 

rättsgrundsats i svensk arbetsrätt och kan komma till uttryck bl.a. genom en begränsning av 

arbetstagarens rätt att kritisera sin arbetsgivare.
6
 Var går egentligen gränsen mellan 

yttrandefrihet och lojalitet för anställda inom offentlig sektor?  

Kritikrätten utgör en förutsättning för s.k. ”whistleblowers”, personer som slår larm om 

oenigheter eller brottslighet inom verksamheten eller missförhållanden i tjänsten. Inom den 

offentliga verksamheten finns en lagstadgad rätt för arbetstagare att säga ifrån, uttala kritik 

och påtala upplevda missförhållanden på arbetsplatser, vilket inte bara innefattar rätten att 

yttra sig, utan även en skyldighet och ett ansvar gentemot samhällets medborgare.
 7

 Trots detta 

                                                           
1
 Söderlöf, Göran, Thörne Sophie, Torngren, Håkan, Yttrandefrihet och lojalitet: vad gäller för anställda hos 

kommuner, landsting och regioner? SKL kommentus AB, Stockholm, 2010, s. 8. 
2
Med ”det allmänna” avses stat, kommun och landsting. Se, Slorach, Martina, Flemström, Stefan, Gabinus, 

Göransson, Håkan, Hamskär, Ingemar, Rätten att slå larm, en handbok om yttrandefriheten på jobbet – råd för 
whistleblowers, Tjänstemännens centralorganisation (TCO), Laholm, 2011, s. 17.  
3
 Se, 2 kap. 1 § 1-2 p. Regeringsformen (1974:152) (RF). 

4
 Ahlström, Kristina, Offentlighet och sekretess inom personal området: för statliga myndigheter, kommuner, 

landsting och kommunalt ägda bolag samt organ med offentligrättsliga uppgifter, 1:a uppl., Liber AB, Malmö, 
2011, s. 16, Söderlöf m.fl., 2010 s. 8, 16. 
5
 Linderborg, Robin, ”Facebookkommentarer om jobbet kan ge uppsägning”, Arbetet: bevakar hela 

arbetsmarknade, 6 september 2011, <http://arbetet.se/2011/09/06/facebookkommentarer-om-jobbet-kan-ge-
uppsagning/>. 
6
 Söderlöf, m.fl., 2010, s. 8. 

7
 Hedin, Ulla-Carin, Månsson Sven-Axel, Tikkanen, Ronny, När man måste säga ifrån: om kritik och 

whistleblowing i offentliga organisationer, 1:a uppl., Natur och Kultur, Stockholm, 2008, s. 13. 

http://lotidningen.se/kontakt/kontakta-lo-tidningen
http://arbetet.se/2011/09/06/facebookkommentarer-om-jobbet-kan-ge-uppsagning/
http://arbetet.se/2011/09/06/facebookkommentarer-om-jobbet-kan-ge-uppsagning/
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blir sällan ”whistleblowers” hyllade och under flera tillfällen de senaste åren har media 

rapporterat om hur offentliganställda blivit utsatta för repressalier, såsom omplacering, 

utfrysning, avsked, efter att ha uttalat sig om sin arbetsgivare eller arbetsplats på sociala 

medier.
8
 Arbetstagare som framför kritik på arbetsplatsen ska väl inte behöva vara rädd för att 

riskera mobbing, löneavdrag, att arbetsgivaren lägger locket på eller att förlora arbetet, för att 

personen använt sig av sin yttrandefrihet? Från och med 1 januari 2011 utvidgades 

repressalieförbudet genom rättspraxis och lag.
9
 Repressalieförbudet omfattar nu även alla 

negativa åtgärder som enligt gällande rätt anses förbjudna såsom omplacering, uppsägning, 

disciplinpåföljder, avsked, fråntagande av arbetsuppgifter och utebliven löneförhöjning. 

Utöver dessa åtgärder inkluderas även de åtgärder som har karaktären av mindre påtagliga 

konsekvenser såsom tillrättavisande utskällningar och utfrysning på arbetsplatsen.
10

 

Regeringen har nyligen beslutat att utreda frågan om stärkt skydd för arbetstagare som slår 

larm, d.v.s. för ”whistleblowers”, vilket under de senaste åren har varit föremål för diskussion 

och debatt. I svensk rätt finns ingen särskild skyddsreglering för ”whistleblowers” och därmed 

ingen enhetlig rättslig definition av begreppet. Senast den 22 maj 2014 ska utredningen 

redovisas. 
11

  

Idag råder det stor problematik kring hur yttrandefriheten inskränker lojalitetsplikten inom 

den offentliga sektorn. I en artikel
12

 från 2012 beskrivs att det är vanligt att många offentliga 

arbetsgivare tolkar lojalitetsplikten extensivt, vilket kan vara intressant att ifrågasätta. Detta 

medför att många arbetsgivare förlorar rättegångarna om anställdas användning av sociala 

medier, såsom bloggar och Facebook. Tre av de fem rättsfallen som berörs i artikeln omfattar 

den offentliga sektorn och samtliga berör bloggar. Två av de anställda bloggade om politik, 

den tredje berör en polis som bloggade på ett sätt som ansågs obscent och skadligt för 

arbetsgivaren. Inom den privata sektorn går oftast lojalitetsplikten före yttrandefriheten, vilket 

                                                           
8
 Sandgren, Claes, ”Stärk skyddet för whistleblowers”, Svenska Dagbladet (SvD OPONION), 15 oktober 2010, 

<http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/stark-skyddet-for-whistleblowers_5512747.svd>. 
9
 Prop. 2009/10:81, som följer av delbetänkandet SOU 2009:14 - att det ska bli brottsligt att ingripa med 

repressalier mot den som använder sig av sin meddelarfrihet även om ingripandet inte sker "vid 
myndighetsutövning"; det innebär en betydelsefull förstärkning av meddelarskyddet framför allt i kommuner 
och kommunala bolag.   
10

 Se, se 3 kap. 4 § 2 st. Tryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF), 2 kap. 4 § 3 st. Yttrandefrihetsgrundlagen 
(1991:1469) (YGL) samt 13 kap. 2 § 1 st. 2 p. Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400) (OSL). 
11

 Kommittédirektiv 2013:16, stärkt skydd för arbetstagare som slår larm. 
12

 Ahnlund, Annika, ”Arbetsgivare övertolkar lojalitetsplikten”, HRbloggen.se, 4 september 2012, 
<http://www.hrbloggen.se/2012/09/arbetsgivare-overtolkar-lojalitetsplikten.html>. Se, AD 2011 nr 74 om 
”Farbror Blå”, JO 2009-09-25 dnr. 149-2009, 567-2009, mål T 2187-07 dom 2008-11-10 om omplacerad anställd 
som bloggat om konflikten mellan Palestina och Israel, JK 2008-08-07 dnr. 7068-06-21 om praktiktjänstgöring 
som avbröts i förtid för att han bloggat om sitt engagemang i Sverigedemokraterna.  

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/stark-skyddet-for-whistleblowers_5512747.svd
http://www.hrbloggen.se/2012/09/arbetsgivare-overtolkar-lojalitetsplikten.html
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skiljer sig från den offentliga verksamheten. Trots detta visar studier på att det även här är 

vanligt att arbetsgivaren förlorar rättegångarna.  

Sociala medier är ett dagsaktuellt ämne, som är omdiskuterat i massmedia. Det finns 

fortfarande oklarheter i frågan om vad som är juridiskt tillåtet för en offentligt anställd som 

använder sig av sociala medier. Hur ska frågan behandlas i framtiden? Krävs det tydligare 

riktlinjer, ökad kunskap för offentligt anställda eller till och med en ny lag? Ämnet är som 

sagt synnerligen intressant och jag kommer med stor sannolikhet att stöta på detta problem, 

när jag kommer ut i arbetslivet och därför är denna fråga även intressant ur ett framtida 

perspektiv.  

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att skapa större förståelse kring vilka förutsättningarna är för 

offentligt anställdas rätt att yttra sig i sociala medier, med utgångspunkt i yttrandefrihet och 

lojalitetsplikt. Problematiken kring hur yttrandefriheten inskränker lojalitetsplikten inom den 

offentliga sektorn, är en underliggande faktor som kommer spela en avgörande, för offentligt 

anställdas rätt att uttala sig i sociala medier. I syfte att få en klarare bild över hur starkt 

yttrandefrihetsskyddet är i det svenska rättssystemet, gentemot internationellrätt, kommer en 

jämförelse med EU-rättens skydd på området, att genomföras. Uppsatsen syftar även till att 

kartlägga vilka grupper och individer i samhället, som använder sig till större del av sociala 

medier än andra och eventuella könsskillnader i benägenheten att gå ut med kritik för s.k. 

”whistleblowers”.  

1.3 Frågeställning 

 Under vilka förutsättningar kan offentligt anställda yttra sig i sociala medier och hur 

förhåller sig dessa uttalanden till arbetstagarens yttrandefrihet och lojalitetsplikt?  

1.4 Metod och material 

Jag har valt en rättsdogmatisk metod för att fastställa rättsläget för offentligt anställdas 

användande av sociala medier. Att studera ett ämne utifrån en rättsdogmatisk metod innebär 

att studien grundar sig på de traditionella rättskällorna, såsom lag, förarbeten, rättspraxis, 

doktrin och sedvänja.
13

 I den rättsdogmatiska metoden ingår att behärska rättskälleläran, den 

                                                           
13

 Rättsdogmatisk metod är den mest traditionella metoden inom juridikstudier, där rättskällorna rangordnas 
generellt sett efter deras juridiska dignitet i syfte att fastställa gällande rätt, se Hellner, Jan, Metodproblem i 
rättsvetenskapen: studier i förmögenhetsrätt, Jure, Stockholm, 2001, s. 22.   
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juridiska begreppsbildningen, den juridiska argumentationen och systematiken m.m.
14

 

Förutom att studien utgår från det material som är utskrivet i lag har jag även använt mig utav 

litteratur- och internetkällor på området. Genom sökmotorn Zeteo har jag fått fram mitt 

rättsfallsunderlag, då jag använt mig av sökord såsom blogg, yttrandefrihet, 

yttrandefrihetsgrundlag och sociala medier. Den juridiska metoden har emellertid sina 

begränsningar, i den mån att den inte verkar som ett ändamålsenligt instrument för den som 

står inför ett problem, som inte avser innehållet i gällande rätt.
15

 För att öka rättvetenskapens 

relevans och förmåga att producera kunskapstillskott vid rättvetenskapliga undersökningar, är 

det viktigt att undersökningen, även tar sin utgångspunkt i faktiska förhållanden och problem 

eller i teorier och andra föreställningar, utöver rättsreglerna eller "rättsligt stoff" av annat slag. 

Detta kan då verka som ett komplement till den traditionella, positivsättsliga rättsvetenskapen, 

då det sker en integrering mellan sedvanlig juridisk analys och emiriskt material.
16

 

Undersökningen orienteras då mot ”verkligheten”: ett faktiskt förhållande, en 

samhällsföreteelse, ett samhällsproblem osv.
17

 De offentligt anställdas yttrandefrihet i sociala 

medier påverkas av ett underliggande problem, om hur yttrandefriheten inskränker 

lojalitetsplikten inom den offentliga sektorn. För att ta reda på vilka förutsättningar som ligger 

till grund för offentligt anställdas rätt att yttra sig i sociala medier och hur dessa uttalanden 

förhåller sig till arbetstagarens yttrandefrihet och lojalitetsplikt, är det därför viktigt att 

bakomliggande problem identifieras. Att identifiera fruktbara och relevanta problem, ökar 

möjligheten för att producera ett kunskapstillskott.
18

 

Med utgångspunkt i olika ”föreställningar” av något slag, som t.ex. ett perspektiv, kan nya 

problem identifieras och ge den rättsvetenskapliga undersökningen mer betydelse och större 

tyngd. Att analysera rättsreglerna utifrån ett visst perspektiv, innebär att användningen av det 

rättsliga materialet har ett annat primärt syfte, än att enbart fastställa gällande rätt.
19

 Olika 

perspektiv kommer därför att användas, som ett komplement till den rättsdogmatiska 

metoden, i syfte att producera ytterligare kunskapstillskott, utöver den kunskap som 

rättsreglerna tillför. Jag vill även få en inblick i vilka konsekvenser lagreglerna skapar för 

samhället och dess individer. Uppsatsen har ett samhällsperspektiv, då ämnet rör hur 

samhället kommunicerar genom de sociala medierna, vilket skapar effekter för de rättsliga 

                                                           
14

 Sandgren, Claes, Om empiri och rättsvetenskap, Juridisk tidskrift (JT), (del I) 1995-96 NR 3, s.727. 
15

 Sandgren, (del I) 1995-96 NR 3, s.728. 
16

 Sandgren, (del I) 1995-96 NR 3, s.726. 
17

 Sandgren, (del I) 1995-96 NR 3, s.734. 
18

 Sandgren, (del I) 1995-96 NR 3, s.735. 
19

 Sandgren, (del I) 1995-96 NR 3, s.739. 
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frågorna om individers yttrandefrihet och rätten att ta del av statliga allmänna handlingar, 

enligt offentlighetsprincipen. Genom att använda mig av artiklar och rättsfall kommer 

verkligheten att spegla samhällets syn på sociala medier gentemot det svenska rättssystemet 

lagar och regler. Detta öppnar för ett bredare perspektiv för hur individer förhåller sig till 

normbrott i de olika sociala sammanhangen och hur organisationer förhåller sig till individers 

utökande kommunikation, både i arbetslivet och i privatlivet. För att undvika dolda motiv i 

källorna är det viktigt att se till sammanhanget, eftersom källorna kan ha olika utgångs 

perspektiv, t.ex. utgår SKL ifrån ett arbetsgivarperspektiv, vilket jag tar hänsyn till. Uppsatsen 

har ett mångfaldsperspektiv, då jag kommer att exemplifiera vilka grupper och individer i 

samhället som använder sig av sociala medier. Det kommer även att ske en utredning för 

eventuella könsskillnader för ”whistleblowers” vad gäller benägenheten att gå ut med kritik 

och för könsskillnader i kritikerkonflikterna. Ett internationellt perspektiv kommer att beröra 

hur väl EU-rätten stämmer överens med det svenska rättssystemet. 

1.5 Avgränsning 

Myndigheternas användning av sociala medier kommer inte att behandlas i den här studien, 

men är nära anknuten till mitt område och skulle vara intressant att fördjupa sig i för framtida 

studier. 

1.6 Disposition 

Uppsatsen består av fem kapitel med respektive underrubriker, i syfte att underlätta för 

läsarens orientering. I Kapitel 2. Yttrandefriheten i offentlig sektor, presenteras inledningsvis 

sociala medier, dess definition och användning, i syfte att introducera ämnet för läsarna. 

Därefter kommer jag att redogöra för de grundlagsfästa fri- och rättigheterna enligt RF, TF 

och YGL, utöver detta kommer europarätten behandlas. Handlingsoffentlighet och 

meddelarfrihet klargör därefter rättsläget för offentligt anställdas rätt att ta del av allmänna 

handlingar. Kap. 3 Offentligt anställdas lojalitetsplikt behandlar lojalitetsplikten för offentligt 

anställda och även mer specifikt för skyldigheten att anmäla missförhållanden för så kallade 

”whistleblowers”. Exempel från AD praxis och Europadomstolen kommer att presenteras, 

som komplement till de tidigare belysta rättsfallen och kommer sedan i analysen utgöra 

underlaget för den jämförelsen som kommer att ske mellan svensk rätt och EU-rätt. Analys 

innehåller bearbetning av det material som jag tagit upp i teoridelen. Jag har valt att utelämna 

ordet diskussion i rubriken, eftersom den förda diskussionen i analysen, anses som saklig, då 

den ligger inom ramen för analysen. I kap. 5 Slutsatser kommer jag att ta upp de viktigaste 

delarna av vad jag kommit fram till i min uppsats, som ger svar på mina frågeställningar. 
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2. Yttrandefriheten i offentlig sektor 

2.1 Sociala medier 

2.1.1 Definition 

Vad som allmänt utgör sociala medier finns ingen vedertagen definition på.
20

 Sociala medier 

avser kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra.
21

 

Sociala medier kan mycket övergripande definieras som en kanal som används för att vara 

social. Begreppet social är kopplat till vårt instinktiva behov till mänsklig kontakt. Media 

syftar till det hjälpmedel som vi använder oss av för att skapa kontakten med andra 

människor, oavsett om det är genom skrift, telefon, ljud, hemsidor, bloggar eller annan typ av 

teknologi. Hur vi sedan använder oss av dessa teknologier i praktiken är det som avgör vilka 

kontakter vi skapar, hur vi skapar förtroende och anseende utåt sett.
22

 Ett av de mest 

dagsaktuella nätverken är Facebook, som skapar möjligheten för människor att kommunicera 

med varandra antingen enskilt, öppet med valda personer eller helt öppet för alla. Med 

bloggar avses webbplatser som består av återkommande inlägg som oftast är av 

nyhetskaraktär. Twitter är en form av mikroblogg, där användarna kan lämna kortare 

meddelande (uppdateringar, ”tweets”), vilka visas i användarens eget flöde. Genom sökning 

eller genom en form av abonnering kan uppdateringarna bli tillgängliga för andra användare, 

men det går även att begränsa sina meddelanden till endast sina egna kontakter eller 

obegränsat till allmänheten.
23

  

2.1.2 Användning 

Det dagliga användandet av Internet har ökat avsevärt de senaste åren, 80 procent av Sveriges 

befolkning använder Internet för privat bruk varje dag, jämfört med 41 procent år 2003.
24

 

Tabellen nedan visar andelen personer i åldern 16-74, som under första kvartalet 2011 använt 

Internet för privat bruk för att delta på sociala nätverk såsom Facebook och Twitter. Tabellen 

visar att inte finns någon avsevärd skillnad av användandet mellan kvinnor och män i åldern 

                                                           
20

 Datainspektionen ”Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) (PUL) – Arbetsmiljöverkets användning av 
Facebook”, 2010-07-02, <http://www.datainspektionen.se/Documents/beslut/2010-07-05-
arbetsmiljoverket.pdf>, s. 2. 
21

 Eriksson, Magnus. Sociala medier. Nationalencyklopedin. <http://www.ne.se/sociala-medier#>.  
22

 Safko, Lon, The social media bible, tactics, tools & strategies for business success, 3:e uppl., John Wiley & 
Sons, Ink., Hoboken, New Jersey, 2012, s. 3-5. 
23

 Datainspektionen ”Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) (PUL) – Arbetsmiljöverkets användning av 
Facebook”, 2010-07-02, s. 2.  
24

 Statistiska centralbyrån (SCB) Statistisk årsbok för Sverige år 2013 ”Informations- och 
kommunikationsteknik”, 2013, 
<http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2013A01_BR_12_A01BR1301.pdf>, s. 221. 

http://www.datainspektionen.se/Documents/beslut/2010-07-05-arbetsmiljoverket.pdf
http://www.datainspektionen.se/Documents/beslut/2010-07-05-arbetsmiljoverket.pdf
http://www.ne.se/sociala-medier
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2013A01_BR_12_A01BR1301.pdf
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16-44, som använder sociala medier. För kvinnor i åldern 45-54 är däremot användandet 22 

procent större än för män.  

Tabell
25

 

 

Den största skillnaden mellan unga män och kvinnor rör bloggandet. Mer än hälften de unga 

kvinnorna skriver eller har skrivit på en blogg i åldern mellan 14-21 år och motsvarande siffra 

för männen är enbart 12 procent. Det är ännu vanligare att kvinnorna ibland läser andras 

bloggar. Mer än tre av fyra kvinnor läser ibland andras bloggar, jämfört ca 30 procent för 

männen i samma ålder.
26

 

Diagram
27

 

 

Användningen av sociala medier kan bidra till att sudda ut gränserna mellan vad myndigheten 

står för och arbetsgivarens personliga åsikter. För offentligt anställda omfattar 

                                                           
25

 SCB ”informations- och kommunikationsteknik”, 2013, s. 226. 
26

 Findahl, Olle, Svenskarna och Internet 2012, 1:a uppl., Stockholm, .Se, 2012 s. 21.  
27

 Findahl, 2012 s. 21. 
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yttrandefriheten, förutom den anställdas rätt att kritisera sin arbetsgivare även, rätten att 

uttrycka sina personliga åsikter.
 
Detta innebär att en offentlig arbetsgivare inte kan kräva av 

en anställd att på sin fritid avhålla sig från att ge uttryck för en viss typ av värderingar.
28

 På 

senare tid har massmedia uppmärksammat flera fall där yttrandefriheten har kommit i kläm. 

Ett av de senaste mest uppmärksammaste fallet AD 2011 nr 74
29

 ”Farbror Blå” handlar om en 

polisinspektör som bloggade om sitt arbete på fritiden. I mars 2010 stängde polismannen ned 

sin blogg efter det att bloggen uppmärksammats av kvällspressen och tre månader senare 

avskedades han. Arbetsgivaren menade att han bloggat på ett sätt som ansågs vara sexistiskt 

och kränkande, att han hade visat prov på total respektlöshet och omdömeslöshet genom att 

bl.a. ”gett intryck av att han och hans kollegor ägnade sig åt brottslig beteenden, att han 

raljerat över människor i samhällets utkant samt att polisen på arbetstid ägnade sig åt att ragga 

på snygga tjejer.”. Polisinspektörens bloggande hade dessutom varit ägnat åt att skada 

arbetsgivaren anseende för folkets förtroende för polisen och att samarbetssvårigheter hade 

förekommit, menade arbetsgivaren. AD konstaterade att polisinspektören varken hade haft 

förtroendeställning eller bloggat i tjänsten och fann inte heller att det förekommit några 

samarbetssvårigheter. Polisinspektören fick inte avskedas enligt AD, eftersom arbetstagaren 

använt sig av sin yttrandefrihet och därför ogiltigförklarades avskedandet. AD menade att 

yttrandefriheten går före, även om allmänheten och kollegorna blivit kränkta av bloggen och 

även om det funnits anledning att befara att samarbetssvårigheter förelåg, eftersom 

arbetsgivaren i detta fall borde vidtagit andra åtgärder. 

2.2 Yttrandefriheten i de svenska grundlagarna  

Varje enskild svensk medborgare är i grundlag tillförsäkrad särskilda fri- och rättigheter, som 

yttrandefrihet och informationsfrihet, enligt 2 kap. 1 § 1,2 p. Regeringsformen (1974:152) 

(RF). Den enskildas skydd enligt 2 kap. RF gäller vertikalt i förhållande till det allmänna. 

Detta innebär t.ex. att en privat arbetstagare inte kan åberopa sin frihet att yttra sig fritt på 

arbetsplatsen med stöd av 2 kap. 1 § RF i förhållande till arbetsgivaren.
30

 Skillnaden, som 

följer av att yttrandefriheten endast kan göras gällande gentemot det allmänna i förhållande 

till enskilda, innebär att yttrandefriheten för offentligt anställda regleras av samma lagar som 

reglerar yttrandefrihet och informationsfrihet för medborgare i allmänhet, d.v.s. RF, 

Tryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) 

                                                           
28

 Slorach m.fl., 2011, s. 43, 48. 
29

 Se även liknande fall, t.ex. JO 2009-09-25 dnr 149-2009, 567-2009, AD 2007 nr 20, AD 1991 nr 106. I visa 
situationer kan en uppsägning vara befogad p.g.a. vissa åsikter, se prop. 1973:129 s. 127 (LAS) t.ex. om en präst 
förklarar sig inte längre vara troende eller om en politisk funktionär går ur sitt parti.  
30

 Zetterström, Stefan, Offentlig rätt, 1:a uppl., Liber AB, Malmö, 2011 s. 34. 
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(YGL). Rätten att i tryckt skrift uttrycka sina åsikter och tankar, offentliggöra allmänna 

handlingar samt meddela uppgifter och underrättelser, regleras i 1 kap. 1 § TF. I 1 kap. 1 § 

YGL regleras på motsvarande sätt rätten att i ljudradio, TV och vissa liknande överföringar 

m.m. att uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som 

helst. 

Lag (2010:1349) om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen, i kraft 1 januari 2011
31

, innebär att 

lagen även omfattar databaser.
32

 Ändringen av 1 kap. 2 § YGL föranleds av införandet av 

grundlagsskydd för digital bio och annan offentlig uppspelning ur en databas, även ett 

klargörande om att yttrandefrihetsgrundlagens bestämmelser om radioprogram gäller för 

offentlig uppspelning ur en databas på samma sätt som för annan grundlagsskyddad 

databasverksamhet.
33

 1 kap. 9 § YGL innehåller den s.k. databasregeln som ger 

grundlagsskydd för viss databasverksamhet. 1 kap. 9 § 1 st. ges grundlagsskydd för digital bio 

och annan offentlig uppspelning ur en databas, vilket innebär att grundlagens föreskrifter om 

radioprogram ska tillämpas också på offentlig uppspelning ur en databas.
34

 Andra aktörer 

måste ansöka om utgivningsbevis enligt andra stycket för att få grundlagsskydd för offentlig 

uppspelning ur en databas som de tillhandahåller. Utvidgningen av denna databasregel, 

förutsatt att det finns ett utgivningsbevis för databasverksamheten, kan i regeln komma att 

omfatta även andra subjekt än massmedia företag, såsom organisationer, enskilda personer 

och företag. Detta innebär att även t.ex. bloggar kan omfattas av de särskilda ansvarsreglerna i 

grundlagen, de flesta bloggar faller dock under de allmänna reglerna.
35

 

Yttrandefrihetskommittén har nyligen i ett betänkande behandlat översynen av tryck- och 

yttrandefriheterna, där förslag om en samlad ny yttrandefrihetsgrundlag (NYGL) behandlas 

och om begreppet massmedium ska införas, för att göra yttrandefriheten så teknikoberoende 

som möjligt.
36

  

2.3 Internationell rätt  

I internationella rättsakter, såsom Förenta Nationernas (FN:s) förklaring om de mänskliga 

rättigheterna(UNDHR) och Europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna och de 

                                                           
31

 SFS 2010:1349. 
32

 Med databas avses en samling av information lagrad för automatiserad behandling, 1 kap. 1 § 2 st. YGL. 
33

 Prop. 2009/10:81 s. 64, 65. 
34

 Grundlagsskyddet avser endast det NJA II 2010 s. 230 innehåll som spelas upp offentligt t.ex. musik, text, 
stillbilder, rörliga bilder eller kombinationer av dessa. 
35

 Prop. 2009/10:81 s. 66, 67. 
36

 SOU 2012:55. 
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grundläggande friheterna (EKMR), behandlas yttrandefriheten som en mänsklig rättighet.
37

 

Flertalet av de dokument, som berör de mänskliga rättigheterna inom FN, Internationella 

arbetsorganisationen (ILO)
 38

 och Europarådet, är numera implementerat i svenska 

rättsystemet i och med att Sverige har ratificerat och undertecknat dessa dokument.
39

  

1948 antog FN:s generalförsamling den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. 

Deklarationens mer preciserade normer utgör en grund gör andra konventioner, eftersom 

deklarationen i sig är utformad med obestämda bestämmelser och innebär inte heller ett 

bindande i vanlig bemärkelse för domstolarna.
40

 Av FN:s allmänna förklaring om de 

mänskliga rättigheterna, artikel 19, följer yttrandefriheten. År 1983 ratificerade Sverige ILO-

konvention (nr 158) om uppsägning av anställningsavtal på arbetsgivarens initiativ.
 

Konventionen anses ge uttryck för en allmän internationell standard på området och skyddar 

arbetstagarens yttrandefrihet.
41

 Artikel 5 i konventionen tydliggör att det inte ska utgöra giltigt 

skäl för uppsägning att "någon har gett in klagomål mot en arbetsgivare, vilket innebär 

påstående om överträdelse av lag eller annan författning, eller vänt sig till behörig 

myndighet”.      

Den 1 januari 1995 införlivades europarätten, då lag (1994:1219) om den europeiska 

konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

(EKMR) antogs.
42

 Europarätten är överordnad svensk nationell rätt, vilket innebär att i de fall 

en konflikt mellan rättssystemen uppstår, har generellt sett europarätten företräde framför 

svensk rätt, 2 kap. 23 § RF.
43

 EU-domstolens rättspraxis utgör en synnerlig central roll för 

EU-rätten och konventionen får sitt mer konkreta innehåll av EU-domstolens avgöranden. 

EU-domstolen har slagit fast europarättens företrädesrätt
44

, i främsta syfte att medlemsstaterna 

                                                           
37

 De grundläggande rättigheterna som varje enskild anses kunna hävda gentemot det allmänna har 
beteckningen mänskliga rättigheter, se Fisher, I. David, Mänskliga rättigheter: En introduktion, 6:e uppl., 
Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2012, s. 13. 
38

 Internationella arbetsorganisationen (International Labour Organisation) (ILO) grundades 1919 i Paris och har 
sedan 1946 varit ett självständigt fackligt organ inom FN. ILO:s syfte är att främja sysselsättning och bättre 
arbets- och levnadsvillkor i hela världen, värna om fackliga fri- och rättigheter samt att utveckla normer och 
regler för arbetslivet, se prop. 2011/12:115 s. 50. 
39

 Söderlöf m.fl., 2010, s. 11. 
40

 Källström, Kent, Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet, 2:a uppl., Iustus Förlag, Uppsala, 2009, s. 59. 
41

 Källström och Malmberg, 2009, s. 129. 
42

 SFS 1994:1219, Prop. 1993/94:117 s. 39, SOU 1993:40 del B s. 25.   
43

 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 4:2 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2010, s. 1. 
44

 I Mål 6/64, Costa mot ENEL (REG 1964, s. 585; svensk specialutgåva volym 1), se förtydligande Mål 11/70, 
Internationale Handelsegesellsehaft mot Einfuhr – und Vorratsstelle Getreide (REG 1970, s. 1125; svensk 
specialutgåva, volym 1).   
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inte ska få möjlighet att införliva egna nationella motstridiga regler.
45

 Högsta domstolen (HD) 

har i flera fall tydliggjort EU:s företrädesrätt framför svensk nationell rätt och tillmäts en 

särskild betydelse i rättstillämpningen. Ett exempel är NJA 2005 s.805 om Pastor Åke Green, 

som i en predikan liknade homosexuella vid cancersvulster och som åtalades för hets mot 

folkgrupp. HD konstaterade att Green borde fällas i enhetligt med svensk lag, men att det med 

största sannolikhet skulle komma att ogillas vid eventuell prövning i EU-domstolen. HD 

ogillade därför åtalet och Green frikändes, med hänvisning till Europakonventionens artiklar 9 

och 10. EKMR utger i nära anslutning till de ovan nämnda regelverken ett skydd för offentligt 

anställdas yttrandefrihet. Konventionen tar främst sikte på allmännas förhållanden till de 

enskilda
46

, men är även tillämplig på förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare inom 

den offentliga sektorn.
47

 Yttrandefriheten regleras i artikel 10 i EKMR och i 10.1 stadgas att 

var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot 

och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av 

territoriella gränser. Artikel 10.2 innebär ett inskränkningsförbud mot dessa friheter och 

innebär en skyldighet för Sverige att stifta de lagar som krävs för att uppnå det skydd för de 

enskildas yttrandefrihet som artikeln föreskriver.    

EU-stadgan (2010/C 83/02) om de grundläggande rättigheterna, blev bindande rätt genom 

Lissabonföredraget, som trädde i kraft den 1 december 2009.
48

 Stadgan fungerar som en tredje 

del av unionsfördraget (FEU) och funktionsfördraget (FEUF) och har samma rättsliga värde 

som fördragen, artikel 6.1 FEU. EU-stadgan behandlar medborgarnas grundläggande 

rättigheter med särskild inriktning mot EU:s verksamhet.
49

 Detta innebär en skillnad mot 

Europakonventionen, då EU-stadgan enbart gäller inom EU:s rättsområde. EU-stadgan ska 

verka med morsvarande innebörd och räckvidd som Europakonventionens artikel 52.3, med 

undantag att stadgan inte avser att utvidga unionens befogenheter eller uppgifter, artikel 51.2. 

Enligt artikel 51.1 är stadgan tillämplig på EU:s institutioner, organ och byråer samt 

medlemsstaterna vid tillämpning av unionens rättigheter. Artikel 11.1 EU-stadgan reglerar 

yttrandefriheten och informationsfriheten med likalydande reglering som för artikel 10.1 i 

EKMR. Mediernas frihet och mångfalls ska även respekteras enligt artikel 11.2.  

                                                           
45

 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Introduktion till EU, 4:e uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2012 s. 51. 
46

 Undantagsfall även privata subjekt: Fuentes Bobo mot Spanien(mål nr 39293/98, dom 2000-02-29). 
47

 Källström och Malmberg, 2009, s. 252. 
48

 Den antogs redan politiskt i Nice 2000, men blev först juridiskt bindande 1 december 2009, se Bernitz och 
Kjellgren, 2010, s. 128. 
49

 Bernitz och Kjellgren, 2010, s. 20, 126, 129. 
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2.4 Handlingsoffentligheten enligt offentlighetsprincipen 

RF:s föreskrifter om yttrande- och informationsfrihet kan betraktas som en särskild form av 

offentlighetsprincipen.
50

 Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedia har 

rätt till insyn i den offentliga verksamheten. Att myndigheternas verksamhet sker öppet i så 

stor utsträckning som möjligt, anses vara en utav hörnstenarna i ett demokratiskt samhälle. 

Insynen motverkar maktmissbruk och möjliggör att behov i myndigheternas arbete upptäcks. 

Även påståenden och rykten om maktmissbruk blir svårare att påvisa på grund av den 

långtgående insynen.
51

 I förarbetena till Offentlighet- och sekretesslagen (OSL) konstateras 

att offentlighetsprincipens syfte är att garantera rättssäkerheten och effektiviteten i 

förvaltningen och folkstyret.
52

  

Offentlighetsprincipen kan på olika sätt ge insyn i den offentliga verksamheten. Förhandlingar 

vid domstolar ska t.ex. vara offentliga, vilket innebär en form av förhandlingsoffentlighet, 2 

kap. 11 § 2 st. RF. Handlingsoffentligheten regleras i 2 kap. TF och är kanske den mest 

betydelsefulla formen av offentlighet. Den innebär rätten för varje svensk medborgare att ta 

del av uppgifter, som är dokumenterande i vad som kallas för allmänna handlingar, 2 kap. 1 § 

TF. Handlingsoffentlighetens syfte är att säkerställa ett fritt meningsutbyte och en allsidig 

upplysning.
53

 I 2 kap. 3 § TF tydliggörs vad som är en allmän handling och att även sms en 

sådan. Offentliga handlingar är de allmänna handlingar som inte är hemliga. Om en handling 

är allmän eller framgår av bestämmelserna i TF, medan bestämmelserna i OSL avgör om 

allmänna handlingar är offentliga eller hemliga.
54

 Inkomna meddelanden på sociala medier 

blir allmänna handlingar.
55

 Genom rättspraxis har rätten att ta del av allmänna handlingar 

även bedömts att omfatta juridiska personer.
56

 Enligt 2 kap. 2-4 §§ OSL gäller rätten att ta del 

av allmänna handlingar även i förhållande till kommun- och landstingsägda bolag, 

ekonomiska föreningar och stiftelser. Vid tillämpning av lagen jämställs riksdagens och 

beslutande kommunala församlingar med myndigheter och de andra organen.
57

  

                                                           
50

 Söderlöf m.fl., 2010, s. 16. 
51

 Hed, Irja, Secretess! Handbok om offentlighets- och sekretesslagstiftningen, 17:e uppl., Jure Förlag AB, 
Stockholm, 2010, s. 7, se även prop. 1975/76:160 s. 70. Offentlighetsprincipen kan sägas fylla tre 
huvudändamål. Den utgör garanti för rättssäkerheten, effektivitet i förvaltningen och effektivitet i folkstyret. 
52

 Prop. 2008/09:150 s. 272. 
53

 Söderlöf m.fl., 2010, s. 15, 16. 
54

 Hed, 2010, s. 11. 
55

 SOU 2010:62 s. 80-82. 
56

 RÅ 2003 ref. 83. 
57

 Söderlöf m.fl., 2010, s. 16. 
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2.5 Meddelarrätten 

Meddelarätten är knuten till yttrandefriheten och består av meddelarfrihet, anskaffningsfrihet, 

anonymitetsskydd, efterforskningsförbud och repressalieförbud.
58

 Meddelarfriheten syftar till 

att säkerhetsställa offentlighetsprincipen.
59

 Enligt Meddelarskyddskommittén utgör 

meddelarrätten ett samlingsnamn på regler och skydd för människor, som på ett eller annat 

sätt medverkar till publicering i tryckt skrift, utan att ha det tryckfrihetsrättliga ansvaret.
60

 

Meddelarfrihet innefattar den som anskaffar eller meddelar uppgifter, enligt 1 kap. 1 § 3 st. 

TF och 1 kap. 2 § YGL, vilket innebär att offentligt anställda har rätt att utan risk för 

repressalier lämna uppgifter och underrättelser till massmedia, eller annat medium som 

omfattas av TF och YGL, för ett offentliggörande. Tanken är att anställda har rätt att ”läcka” 

uppgifter för att de sedan ska nå allmänheten genom publicering.
61

 Enligt 1 kap. 3 § TF 

respektive 1 kap. 4 § YGL finns en straffrihet som följer av den s.k. exklusivitetsregeln, som 

lyder att ingen får åtalas eller dömas till ansvar, åläggas skadeståndskyldighet respektive bli 

föremål för ingrepp för missbruk av tryck eller yttrandefriheten eller medverkan till detta, i en 

annan ordning än vad grundlagarna medger. Anskaffningsskyddet innebär att varje svensk 

medborgare har rätt till att anskaffa uppgifter i vilket ämne som helst för uppgiftslämnande 

eller offentliggörande, enligt 1 kap. 1 § 4 st. TF och 1 kap 2 § YGL. Anonymitetsskyddet 

framgår enligt 3 kap. TF och 2 kap. YGL om rätt till anonymitet. Skyddet innebär att den som 

lämnar ett meddelande har rätt till att vara anonym. I anknytning till detta tillkommer ett 

efterforskningsförbud, enligt 3 kap 4 § TF och 2 kap. 4 § YGL. Förbudet innebär ett att en 

myndighet eller annat allmänt organ inte får efterforska i vem som lämnat meddelandet för 

publicering. Efterforskningsförbudet gäller såväl som för journalister, som för myndigheter, 

där JO uttalat kritik mot det sist nämnda.
62

 Överträdelse av detta förbud leder till 

straffsanktioner och vid de fall där gärningen är uppsåtlig kan böter utges eller fängelse i upp 

till ett år, 3 kap. 5 §, 2 kap. 5 § 2 st. YGL.  

Repressalieförbudet innebär att den som lämnat meddelandet inte får drabbas av någon 

disciplinpåföljd från myndigheternas sida, som tidigare ansetts följa av exklusivitetsprincipen 

i 1 kap. 3 § TF, 1 kap. 4 § YGL, men numera kommer direkt i uttryck i grundlagen. Från och 

                                                           
58

 SOU 2010:68, s. 45.   
59

 Söderlöf m.fl., 2010, s. 16. 
60

 SOU 1990:12. 
61

 Söderlöf m.fl. 2010, s. 13. 
62

 JO har riktat kritik både mot kommunalnämnd som gav en arbetstagare i uppgift att efterforska efter källan 
(JO 1994/95 sid. 543). 
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med 1 januari 2011 utvidgades repressalieförbudet genom rättspraxis och lag.
63

 

Repressalieförbudet kommer nu även till att innefatta alla negativa åtgärder som enligt 

gällande rätt anses förbjudna enligt 3 kap. 4 § 2 st. TF såsom omplacering, uppsägning, 

disciplinpåföljder, avsked, fråntagande av arbetsuppgifter och utebliven löneförhöjning. 

Utöver dessa åtgärder inkluderas även de åtgärder, som har karaktären av mindre påtagliga 

konsekvenser, såsom tillrättavisande utskällningar och utfrysning på arbetsplatsen. 

Motsvarande ändring görs även i 2 kap. 4 § 3 st. YGL. Ändringen i 13 kap. 2 § 1 st. 2 p. OSL 

innebär en hänvisning till repressalieförbuden i TF och YGL.
64

 Även om bestämmelserna i TF 

eller YGL inte kan tillämpas bör det här anmärkas att bestämmelserna i 2 kap. 1 § 1st RF får 

anses utgöra motsvarande skydd mot repressalieåtgärder.
65

 Nya straffbestämmelser har 

tillkommit i 3 kap. 5 § 3 st. TF, 14 kap. 1 § OSL och 2 kap. 5 § 3 st. YGL, som gäller viss 

överträdelse av repressalieförbudet.
66

 De åtgärder som faller utanför den angivna 

bestämmelsen är följaktligen straffria. Om repressalieåtgärden är av annat slag kan den dock 

föranleda kritik från Justitieombudsmannen (JO) eller justitiekanslern (JK) inom ramen för 

dessa tillsynsorgans s.k. erinringspraxis. Paragrafen innebär en utvidgning av det straffbara 

området, bl.a. genom att kravet på att överträdelsen ska ha begåtts vid myndighetsutövning 

bortfaller, i förhållande till det tidigare straffansvaret, som då kunde följa av en tillämpning av 

tjänstefelbestämmelsen i 20 kap. 1 § BrB.
67

 Repressalieförbudet ska ha samma innebörd för 

anställda och uppdragstagare i kommunala bolag och sådana organ.
68

 Straffansvaret enligt den 

nya bestämmelsen kräver att överträdelsen sker uppsåtligen och straffskalan motsvarar den 

som gäller för överträdelse av efterforskningsförbudet.  

2.6 Tillåtna inskränkningar i yttrandefriheten 

Yttrandefriheten, handlingsoffentligheten och meddelarfriheterna kan endast inskränkas 

genom lag. Det gäller då särkilt angivna syften med hänsyn till rikets säkerhet, allmän ordning 

och säkerhet, respekt för privatlivet och för att förebygga och lagföra brott, enligt 2 kap. 13 § 

RF, 7 kap. 3 § TF och 5 kap. 3 § YGL.
 69

  Det går inte att hänvisa till sekretess enligt 2 kap. 2 

                                                           
63

 lag (2010:1347) om ändring i tryckfrihetsförordningen, lag (2010:1348) om ändring i offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) och lag (2010:1349) om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen, lag (2010:1437) om 
ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens 
områden. Se, prop. 2009/10:81. 
64

 Prop. 2009/10:81 s. 63, 64, 67, 72 och 73.  
65

 Se, JO 2009-09-25 dnr. 149-2009, 567-2009 m.fl. 
66

 Prop. 2009/10:81. 
67

 Prop. 2009/10:81 s. 63, 64. 
68

 Se, 13 kap. 2 § och 2 kap. 4 § OSL, prop. 2009/10:81 s. 72, JO:s beslut 2004-03-24, dnr 1639-2002.   
69

 Söderlöf m.fl., 2010, s. 12. 
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§ TF, då dessa bestämmelsen är ritade mot lagstiftaren.
70

 Enligt Högsta förvaltningsdomstolen 

går det heller inte att hänvisa till artikel 8 i Europakonventionen, då begränsning av denna rätt 

endast får ske genom särskild lag d.v.s. OSL.
71

 Förutom de särskilt angivna syftena, finns 

alltså begränsningar även i OSL som reglerar sekretess och tystnadsplikten.
72

 Det är förbjudet 

att röja en sekretessbelagd uppgift, enligt exempelvis 25 kap. 18 § OSL. Bestämmelsen 

medför både tystnadsplikt för de personer, som gör sig skyldiga att följa bestämmelsen och 

för handlingssekretess, för de handlingar som omfattas av bestämmelsen. Sekretessen 

begränsar därför inte enbart rätten att ta del av allmänna handlingar, utan även 

yttrandefriheten enligt RF.
73

 Uppgifter som omfattas av sekretess för förtroendevalda och 

kommun- och landstingsanställda kan avse t.ex. känsliga uppgifter av personlig karaktär eller 

affärshemligheter som man kommer i kontakt med i verksamheten. T.ex. får anställda inom 

socialtjänsten inte lämna ut uppgifter om en enskild persons förhållanden enligt 26 kap. 1 § 

OSL.
74

 Med stöd av 20 kap. 3 § Brottsbalken (1962:700) (BrB) kan en anställd eller 

förtroendevald som bryter mot sekretess reglerna dömas för brott mot tystnadsplikten. Det är 

inte heller tillåtet att kränka eller hota någon med sin yttrandefrihet, se 16 kap 8 § BrB. Som 

tidigare nämnts kan då straffrättsligt ansvar enligt 3 kap. 5 § 3 st. TF, 14 kap. 1 § OSL och 2 

kap. 5 § 3 st. YGL ske, vilket riskerar böter och fängelse i upp till ett år. 

Även om tystnadsplikt råder och att ärendet omfattas av sekretess får trots detta uppgiften i 

vissa fall lämnas till media i enlighet med 1 kap. 1 § 3 st. TF och 1 kap. 1 § YGL. 

Undantagsfallen är det som är föreskrivet i 10 kap. OSL. I vissa fall bryter misstankar om 

brott sekretessen, enligt 10 kap. 19-24 §§ OSL. Om en enskild eller myndighet behöver 

uppgiften för att fullgöra sin verksamhet kan sekretessen brytas, enligt 10 kap. 2 § OSL.
75

 

Undantag kan även göras om det föreligger uppgiftsskyldighet, som följer av lag eller 

förordning, enligt 10 kap. 28 § OSL.
76

 Sekretessbelagd information kan p.g.a. partinsyn 

tilldelas till den personen som är part i ett visst mål, enligt 10 kap. 3 § OSL.
77

 Det finns vissa 

                                                           
70

 Ahlström, s. 51. 
71

 Se, RÅ 2006 ref. 87. 
72

 Lagen ersatte den gamla sekretesslagen (1980:100) den 30 juni 2009. 
73

 Hed, 2010, s. 9. 
74

 Se, bl.a. 25 kap. i § socialtjänstlagen (2001:453) (SOL) om sekretess till skydd för enskild i verksamhet som 
avser hälso- och sjukvård m.m., 25 kap. 18 § SOL och 26 kap. 15 § SOL om sekretessen inom socialtjänst, 
Söderlöf m.fl., 2010, s. 15. 
75

Se, Prop. 1976/80:2, del A s. 123 om skattebedrägeri, prop. 1988/89:67 s. 39 om minderårigs missbruk, JO 
1984/85 s. 265, utlämnandet får inte ske i syfte att höja myndigheters effektivitet eller för att biträda andra 
myndigheter. 
76

 14 kap. 1 § SOL, JO 1997/98 s. 498 om en polis som letade efter en försvunnen 60-åring, då ett lasarett 
upplyst om att mannen fanns där.  
77

Se, RÅ 1997 ref. 26, JO 1994/95 s. 504. 
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områden där sekretessen är särskilt viktig som för polisen, då uppgifter kan hemlighållas av 

hänsyn både till polismyndigheternas brottsbekämpande verksamhet och till inblandade 

personer, enligt 18 kap. 1 och 2 §§ OSL jfr med 35 kap. 1 § OSL.
78

 Meddelarfriheten när det 

gäller uppgifter, som omfattas av försvarssekretessen, är starkt begränsad, enligt 15 kap. 2 § 

OSL.
79

   

Det följer av artikel 29.2 i UNDHR att inskränkningar kräver stöd i lag, i uteslutande syfte att 

trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras fri- och rättigheter samt för att tillgodose 

det demokratiska samhälles rättmätiga krav på moral, allmän ordning och välfärd.
80

 

Inskränkningar enligt artikel 10.2 EKMR får endast göras i enlighet med lag eller om det är 

nödvändigt för ett demokratiskt samhälle med hänsyn till statens säkerhet, till den territoriella 

integriteten eller den allmänna säkerheten, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd 

för hälsa eller moral eller för annans goda namn och rykte eller rättigheter, för att förhindra att 

förtroliga underrättelser sprids eller för att upprätthålla domstolars auktoritet och opartiskhet. 

Enligt artikel 10 ger den enskilda rätten att yttra sig, s.k. positiv yttrandefrihet. Vise versa kan 

staten generellt sett inte tvinga någon att yttra sig, s.k. negativ yttrandefrihet.
81

 I EKMR finns 

ingen liknande motsvarighet till den svenska offentlighetsprincipen, som regleras i 2 kap. TF, 

d.v.s. någon rätt gentemot myndigheter att ta del av allmänna handlingar.
82

 Enligt artikel 52.1 

i EU-stadgan får begränsningar av yttrandefriheten endast göras vid vissa tillfällen, såsom om 

de är föreskrivet i lag och förenliga med det väsentliga innehållet i dessa rättigheter och 

friheter. Begränsningar får, med beaktande av proportionalitetsprincipen, endast göras om de 

är nödvändiga och faktiskt svarar mot mål av allmänt samhällsintresse som erkänns av 

unionen eller behovet av skydd för andra människors rättigheter och friheter.
83

 

2.7  Kontrollerande myndigheter 

JO granskar hur yttrandefriheten och meddelarfriheten hanteras i landsting och kommuner, 

genom att de kontrollerar så att myndigheter och deras tjänstemän följer gällande lagar och 

andra författningar inom verksamhetsområdet. JO ska särskilt verka för att grundläggande fri- 

och rättigheter inte kränks i den offentliga verksamheten samt att domstolar och 

                                                           
78

 RÅ 2005 ref. 27 belyser tillämpningen av 35 kap. 20 § OSL. 
79

 RÅ 1989 not. 72 begäran om att få ut en preliminär rapport om ubåtsspaningar avslogs. Meddelarfriheten 
gäller inte enligt 7 kap. 3 § TF. 
80

 Fisher, 2012, s. 23. 
81

 Jfr 2 kap. 1 § 1 p. och 2 kap. 2 § RF. 
82

 Fisher, 2012, s. 77. 
83

 Proportionalitetsprincipen innebär att det alltid ska finnas en rimlig proportion mellan mål och medel d.v.s. 
att en åtgärd inte får framstå som orimlig i förhållande till syftet som man vill uppnå med åtgärden, se 
Källström och Malmberg, 2009, s. 73, 74. 
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förvaltningsmyndigheter följer reglerna om opartiskhet och saklighet. JO väljs ut av riksdagen 

och sköter kontrollen genom inspektioner och prövningar av allmänhetens klagomål. Utöver 

JO utövar även JK, som har utsetts av regeringen, tillsyn på området.
84

 Med tillsyn åsyftas 

verksamheten, som anges i lag (1986:765) med instruktioner för riksdagens ombudsmän, 

respektive lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn och den därtill anslutande 

förordningen (1975:1345) med instruktioner för Justitiekanslern. Det finns också 

bestämmelser i RF och i Riksdagsordningen (1995:2729) (RO) samt i OSL. JK:s 

huvudsakliga uppgift är att se till att de gränser som anges i TF och YGL inte överskrids, 9 

kap. 1 § TF. JK:s fall handlar om misstankar om tryck- och yttrandefrihetsbrott och där JK är 

ensam åklagare i dessa mål.
85

  

3. Offentligt anställdas lojalitetsplikt 

3.1 Den allmänna lojalitetsplikten 

Lojalitetsplikten är generellt sett inte lagfäst, utan följer av själva anställningsförhållandet 

enligt AD:s praxis.
86

 För att undvika pliktkollision är arbetstagaren i vissa lägen till och med 

skyldig att sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget, för att t.ex. undvika att skada sin 

arbetsgivares verksamhet.
87

 I gällande kollektivavtal kan mer specifika bestämmelser även 

göras, men då endast som ett förtydligande som förstärker de skyldigheter som allmänt följer 

av anställningsavtalet. Exempel på avtal med sådana regleringar för offentlig sektor är 

allmänna bestämmelser (AB). Avtal som innehåller begränsningar av yttrande- och 

meddelarfriheten för anställda inom kommuner och landsting är ogiltiga, eftersom avtalade 

tystnadsplikter och konkurrensklausuler, som förekommer hos privatanställda, inte får 

användas hos kommuner och landsting.
88

 Endast genom lag får friheterna begränsas, däremot 

får arbetsgivaren bestämma om vilka officiella talesmän, som får uttala sig i den rollen.
89

 

Lojalitetsplikten är i princip den samma för anställda inom privat sektor som för offentlig 

sektor, men skiljer sig i förhållande till yttrandefriheten. Detta är en följd av att arbetsgivarna i 

offentlig sektor i flera fall inte kan ingripa mot den anställda med anledning av vad denne har 

uttalat sig om i sociala medier. Detta är en effekt av att yttrandefriheten är överordnad 
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 Söderlöf m.fl., 2010, s. 13. 
85

 Bohlin, Alf, Offentlighetsprincipen, 8:e uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2010, s. 261, 262. 
86

 Lindvall U, Fors K & Streiffert M, Arbetsrätt och konkurrensrätt, handelsrättslig skriftserie Nr 16, 
Studentlitteratur AB, Lund 2003, s 110 st. 4. 
87

 Se, AD 1993 nr 18. 
88

 Ds 2002:56 s. 311. 
89

 Söderlöf m.fl., 2010, s. 27. 
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lojalitetsplikten inom den offentliga sektorn. Motsvarande lojalitet som är underordnad 

yttrandefriheten i offentlig sektor, kan därför vara överordnad kritikrätten i privat sektor.
90

  

3.2 Vad får arbetstagaren göra? 

JO- beslut 2009-09-16, dnr 1843-2009 utgör en allmän utgångspunkt, som innebär att det står 

en myndighet fritt att ge personalen råd i mediafrågor, men samtidigt har myndigheten en 

skyldighet att föra ut korrekt och relevant information i frågan, i form av utbildning, såväl 

som interna instruktioner, och även nämna offentlighetsprincipen och meddelarfrihetens roll i 

sammanhanget. Då en arbetsgivare kallar en anställd till samtal, med anledning till uttalanden 

i massmedia, får arbetsgivaren inte agera på sådant sätt att den anställda får uppfattningen att 

han eller hon inte får ge uttryck för sina åsikter.
91

 Syftet med mötet är särkilt viktigt när det 

gäller klargöring av sakfrågor och att eventuella anmärkningar på hur arbetstagaren sköter sitt 

arbete inte har något att göra med att han vänt sig till media.
92

    

En myndighet får aldrig ingripa mot en anställd, som framför kritik mot kommunen eller 

landstinget, även om det handlar om felaktiga uppgifter.
93

 Att varje offentlig arbetstagare har 

rätt att uttrycka missnöje, som rör beslut inom den egna organisationen utan att riskera 

ingripanden från arbetsgivarens sida innebär inte att detta friar den anställde från sina 

skyldigheter, vad gäller att i arbetet vara lojal och följa arbetsgivarens beslut och direktiv.
94

 

Med hänvisning till tidigare praxis (AD 2000 nr 76), uttalas i AD 2009 nr 48 att rättsläget kan 

vara annorlunda, om det är frågan om en arbetstagare med utpräglad förtroendeställning med 

direkt ansvar för myndigheternas beslut. En anställd, som har begått en brottslig handling och 

som även har en utpräglad förtroendeställning eller i omständigheter, som skapar 

beroendeställning, kan utgöra saklig grund för uppsägning.
95

 Om den offentligt anställda 

misskött sina ålagda arbetsuppgifter ska inte de grundlagsfästa fri- och rättigheterna begränsa 

den offentliga arbetsgivaren rätt att vidta åtgärder. De som oftast skapar problem i dessa 

sammanhang är att det kan vara svårt att särskilja vad som är misskötsamhet och vad som är 

utnyttjande av den medborgliga yttrandefriheten.
96

 I AD 2003 nr 51 har AD uttryckt 
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 Söderlöf m.fl., 2010, s. 20. 
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 JO 2008/09 sid. 526. 
92

 JK beslut 2009-11-11, dnr 1672-09-30. 
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 Se, AD 2003 nr 51 om avskedad hälsovårdsinspektör. 
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 Söderlöf m.fl., 2010, s. 25. JO har uttalat sig i frågan, Lojalitet mot arbetsgivaren i tjänsteutövning: JO 
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förhållandet mellan yttrandefrihet och lojalitetsplikt.
97

 Yttrandefriheten får därför inte 

utnyttjas när som helst. En arbetsgivare kan ställa krav på att en anställd fullgör sina 

arbetsuppgifter, även om detta sätt innebär en faktisk begränsning av arbetstagarens 

yttrandefrihet just vid det tillfället.
98

 Att en arbetsgivare generellt förbjuder sina anställda att 

samtala med journalister under arbetstid är inte godtagbart.
99

 Den offentliga arbetsgivaren får 

inte försöka påverka arbetstagaren, genom generella uttalanden eller genom kritik, i fråga om 

på vilket sätt friheterna används av arbetstagaren. JO har riktat kritik mot sådana 

företeelser.
100

 Att begränsa personalens kontakt till personens fritid, anses inte heller vara 

godtagbart. Endast i den mån en sådan kontakt kan inverka menligt på arbetet kan detta 

accepteras.
101

 

3.3 Skyldighet att anmäla missförhållanden 

Inom det offentliga arbetsområdet finns en lagstadgad rätt för arbetstagare att säga ifrån, 

uttala kritik och påtala upplevda missförhållanden på arbetsplatser, angående verksamheten 

som utförandet av tjänsterna och beträffande arbetsmiljön. Yttrandefriheten utgör en central 

del av vår demokrati, men av yttrandefriheten följer även ett demokratiskt och moraliskt 

ansvar. 
102

 Det engelska begreppet ”whistleblowers” avser personer som slår larm om 

oenigheter eller brottslighet, oftast hos sina arbetsgivare eller hos en myndighet.
103

 I 

utredningen
104

 behandlas frågan om att stärka skyddet för ”whistleblowers” i Sverige, då 

Europarådet uppmanat medlemsländerna att se över sin lagstiftning om skyddet för 

”whistleblowers”.
105

 I svensk rätt finns ingen särskild skyddsreglering för ”whistleblowers”, 

förutom ett antal bestämmelser på olika områden, som ger skydd för enskilda, som rapporterar 

om missförhållanden eller oegentligheter. Skyddet för arbetstagare som slår larm, utgörs av 

kravet på saklig grund för uppsägning, enligt 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd 

(LAS) och även av meddelarskyddet.
106

 Arbetstagare som slår larm är även skyddade, under 

vissa förutsättningar, av artikel 10 i EKMR om rätt till yttrandefrihet.
107

 Arbetstagaren ska 
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20 
 

heller inte kunna skiljas från sin anställning p.g.a. att denne gett klagomål, eller deltagit i en 

process mot arbetsgivaren om överträdelse av lag eller vänt sig till en behörig myndighet, 

enligt ILO-konventionen nr 158. Bestämmelser i vissa kollektivavtal kan även utge skydd för 

arbetstagare som lår larm. På vissa områden föreligger inte bara rättigheten, utan även 

lagstadgade skyldigheter, att slå larm om missförhållanden på arbetsplatsen t.ex. inom hälso- 

och sjukvården och socialtjänsten.
108 

Bestämmelserna står skrivna i bl.a. patientsäkerhetslagen 

(2010:659), socialtjänstlagen (2001:453) (SOL) den s.k. lex Maria principen och lagen 

(1993:387) om stöd och service till funktionshindrade den s.k. lex Sarah principen.
109

 Av de 

lagstadgade skyldigheterna följer en anmälningsskyldighet, som inte enbart medger, utan även 

ålägger anställda att anmäla fel och brister i arbetsgivarens verksamhet, som kan innebära 

vårdskador och allvarliga missförhållanden.
110

 Sarah Wägnert är en känd svensk 

”whistleblower”, då hon var den enda i personalen som vågade tala med media och hennes 

fall från 1997 ledde till lagändringen Lex Sarah.
111

 Lex Sarah är anknuten till den liknande 

föreskriften Lex Maria inom hälso- och sjukvården år 1937, då felbehandling av fyra patienter 

resulterade i att de avled vid Maria sjukhuset i Stockholm.
112

  

”Whistleblowers” blir sällan hyllade, utan blir istället ofta drabbade av repressalieförbud.
113

 

Samtidigt som det är viktigt att missförhållandena kommer till kännedom för allmänheten, blir 

många även avskräckta, då det kan leda till negativa konsekvenser på arbetsplatsen i form av 

olika repressalier.
114

 I vård, skola och omsorg, d.v.s. människovårdande organisationer, är 

andelen anställda som meddelar om missförhållanden avsevärt mindre än inom andra 

yrkessektorer. Inom omsorgsdominerade yrken är otrygga anställnings- och 

arbetsförhållanden, svagare position på arbetsmarknaden, eller förändringar i verksamheten, 

mer vanligt förekommande. Den kvinnodominerande vård- och omsorgen är den sektorn, 

inom de människovårdande organisationerna, där andelen anställda som går ut med kritik är 

lägst.
115

 Det finns både studier som talar för och emot att det skulle föreligga könsskillnader i 

benägenheten att gå ut med kritik, t.ex. i fråga om att unga kvinnor skulle i högre grad 

undvika att öppet kritisera missförhållanden än män. Studierna som presenteras av Hedin, 
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(2008) visar att det föreligger könsskillnader i kritikerkonflikterna, men inte när det gäller 

beslutet att framföra kritiken. I organisationer där cheferna är män, där villkoren för kvinnliga 

ledare är sämre samt då det riktas svårare repressalier mot kvinnor än för män i samband med 

kritiken, är sådana exempel på sådana sammanhang som medför att kvinnliga 

”whistleblowers” kan få svårigheter. Dilemmat ligger i många fall i att ledarskapet fortfarande 

är könsmärkt som en manlig roll och att när en kvinnlig arbetsledare går ut med kritik mot 

missförhållanden, erbjuds opponenterna ett gyllene tillfälle att fördöma deras arbete. 

Kvinnliga yrkesutövare i ett traditionellt sett mansdominerat ledarrollsyrke, har kvinnor en 

speciellt utsatt arbetssituation t.ex. kvinnliga läkare. Så länge kvinnorna är tysta och lojalt 

anpassar sig till dessa yrkesroller, blir de accepterade. Repressalierna som riktas mot 

kvinnorna berör oftast att de inte kan sköta jobbet på ett bra sätt, och deras bristande 

kunnande och kompetens, till skillnad från männens repressalier som berör mer moraliska 

svagheter, såsom illojalitet, oansvarighet, normbrott o.s.v. 
116

  

3.4 Praxis från AD och Europadomstolen 

AD 2011 nr 15: Fallet rör en undersköterska P.M., som arbetade på intensivavdelningen 

(IVA) på Södertälje sjukhus, som berättade om missförhållanden på arbetsplatsen och därefter 

blivit omplacerad från IVA till geriatriska kliniken. Han hade rapporterat till sjukhuset om ett 

antal kollegor som fällt rasistiska kommentarer till patienter och anhöriga, utan att det hade 

skett någon förändring och vände sig därför till media på SVT:s Debatt den 29 januari 2009 

om händelserna. Därefter uppstod samarbetsproblem mellan P.M. och IVA och hans kollegor. 

Tvisten rör huruvida arbetsgivaren uppfyllt kravet som föreskrivs i 6 § Mom. 1 2 st. AB om 

vägande skäl för en förflyttning. AD anser att det förekommit allvarliga motsättningar bland 

personalen på IVA. AD konstaterade att P.M. utnyttjat sin grundlagsenliga yttrandefrihet och 

att AD även i tidigare mål berört frågan om gränsdragningen mellan arbetstagarens 

yttrandefrihet och arbetsgivarens rätt att vidta arbetsrättsliga åtgärder.
117 AD tydliggör att i 

detta fall hade arbetstagaren sig själv att skylla för kollegornas bristande förtroende för 

honom, då han i hemlighet spelat in deras samtal. Arbetsgivaren hade då vägande skäl för sin 

omplacering, eftersom det inte stod i strid med lag eller goda seder på arbetsmarknaden. AD 

konstaterade att samarbetssvårigheterna var så pass allvarliga och befintliga i en högriskmiljö 
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som IVA, så att detta riskerade patienternas säkerhet, vilket också medförde att 

omplaceringen var godtagbar. 

Mål nr 28274/08 Heinisch mot Tyskland:
118

 Målet handlade om den tyska medborgaren 

Brirgitte Heinisch som var anställd på Vivantes och arbetade på ett äldreboende, som var 

underbemannat, trots vårdkrävande patienter. Efter att Heinisch gjort en polisanmälan om 

grovt bedrägeri och begäran om utredning av situationen på äldreboendet, blev Heinisch strax 

därefter uppsagd p.g.a. upprepad sjukfrånvaro. Flygblad trycktes upp där omständigheterna 

presenterades, vilket resulterade i att hon blev avskedad. Media rapporterade då om händelsen 

och åklagaren återupptog förundersökningen, samtidigt som Heinisch lämnade en 

stämningsansökan till tyska AD. AD ogiltigförklarade avskedandet, då de ansåg att avskedet 

saknade stöd i lag, att flygbladet var ett uttryck för hennes grundlagsfästa yttrandefrihet, att 

handlandet var objektivt och inte bröt mot lojalitetsplikten. Vivantes överklagade domen och 

den upphävdes p.g.a. att domstolen fann att anmälan hade utgjort saklig grund för avskedet 

enligt tysk lagstiftning. Heinisch stämde därefter den tyska staten inför Europadomstolen 

enligt artikel 34 i EKMR för bl.a. brott mot artikel 10. Europadomstolen hänvisade till målet 

Fuentes Bobo mot Spanien
119

 om statens positiva skyldighet att upprätthålla skyddet för 

yttrandefrihet mellan enskilda och konstaterade att detta även gällde mellan tyska staten och 

Heinisch. Inskränkningen av Heinisch rätt till yttrandefrihet kunde inte anses ”nödvändig för 

ett demokratiskt samhälle” och vidtagen med hänsyn till något av de angivna kraven enligt 

artikel 10.2. Avslöjandet var även motiverat av ett starkt allmänintresse.  

4. Analys 

Sociala mediers påverkan på yttrandefriheten går inte att undgå, då det på senare tid har 

uppmärksammats flera fall i massmedia, där yttrandefriheten har inskränkt lojalitetsplikten, 

speciellt inom den offentliga sektorn.
120

 Sociala medier har ökat möjligheterna för individer 

att sprida information, då användningen av sociala medier har ökat avsevärt de senaste 

åren.
121

 De ökande möjligheterna att sprida information mynnar ut i att intressekonflikter kan 
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uppstå som berör förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, då användningen av 

sociala medier riskerar att gränsen mellan arbetsliv och privatliv suddas ut. Det är svårt för 

arbetsgivaren att veta var gränsen går och vad denne kan kräva av sina arbetstagare i fråga om 

lojalitet i samband med sociala mediers användning.
122

 Trots att lojalitetsplikten går långt 

tillbaka som en allmän rättsgrundsats kan det enkelt uttryckas som att den är underordnad 

yttrandefriheten i offentlig verksamhet d.v.s. att yttrandefriheten inskränker lojalitetsplikten i 

den offentliga sektorn.
123

 För att förstå detta måste en djupare analys göras av den rättsliga 

regleringen, för offentligt anställdas rättsläge vid uttalanden i sociala medier, med grund i 

yttrandefrihet och lojalitetsplikt. 

4.1 Grundläggande rättslig reglering  

 Under vilka förutsättningar kan offentligt anställda yttra sig i sociala medier och hur 

förhåller sig dessa uttalanden till arbetstagarens yttrandefrihet och lojalitetsplikt?  

Offentligt anställdas yttrandefrihet regleras av samma lagar, som reglerar yttrandefrihet och 

informationsfrihet för medborgare i allmänhet d.v.s. RF, TF och YGL. Var och en är 

gentemot det allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet i grundlag, enligt 2 kap. 1 § RF. Mer 

specifika bestämmelser om yttrandefrihet i vissa medier som bl.a. tidningar, radio TV samt 

vissa webbplatser, omfattas av den särskilda grundlagsregleringen i YGL och TF.
124

 

Yttrandefriheten följer även av artikel 19 UNDHR, artikel 10 EKMR, och Artikel 11.1 i EU-

stadgan (2010/C 83/02) om de grundläggande rättigheterna. Meddelarskyddet utgör en 

grundläggande beståndsdel i den yttrandefrihetsrättsliga regleringen, som innebär att den som 

brukar sin yttrandefrihet inte får utsättas för några sanktioner i annat fall än då detta är 

uttryckligen angivet i lagarna. Meddelarfriheten i sin tur säkerhetsställer 

offentlighetsprincipen, där handlingsoffentligheten regleras i 2 kap. TF, som innebär en rätt 

att ta del av allmänna handlingar och är kanske den mest betydelsefulla formen av 

offentlighet. Repressalieförbudet är vedertaget i svensk rätt och innebär att myndigheterna 

eller allmänt organ inte får vidta repressalier mot offentliganställda, som utnyttjat sin 

yttrandefrihet, genom att framträda öppet i media med åsikter eller kritik. Detta 

repressalieförbud har utvidgats till att omfatta alla negativa åtgärder.
125

 Meddelarrätten 

innefattar även ett anonymitetsskydd enligt 3 kap. TF och 2 kap. YGL om rätt till att vara 

anonym. Det tillkommer här även ett efterforskningsförbud, enligt 3 kap. 4 § TF och 2 kap. 4 

                                                           
122

 Slorach m.fl., 2011, s. 43, 48. 
123

 Söderlöf m.fl., 2010, s. 20. 
124

 Se, 1 kap. 1 § TF. I 1 kap, 1 § YGL. 
125

 Se, 3 kap. 4 § 2 st. TF 2 kap. 4 § 3 st. YGL, 13 kap. 2 § 1 st. 2 p. OSL. 



24 
 

§ YGL, som innebär att t.ex. om en offentliganställd låter sig intervjuas av en journalist och 

vill vara anonym får inte personen efterforskas av myndigheten eller annat allmänt organ. 

Yttrandefriheten, handlingsoffentligheten och meddelarfriheten kan endast inskränkas genom 

lag med hänvisning till särskilt angivna syften, OSL har även speciella regler för 

sekretessbelagda uppgifter, även här finns undantag då uppgiften kan lämnas till media.
126

  

”En myndighet kan i regel inte ingripa mot en anställd vid myndigheten för att den anställde 

genom att utnyttjat sina grundlagsfästa fri- och rättigheter förorsakat störningar i 

verksamheten eller skadat en myndighets anseende och allmänhetens förtroende för 

myndigheten. Annat kan måhända gälla om det är en arbetstagare med utpräglad förtroende 

ställning och direkt ansvar för myndighetens beslut eller i andra ytterlighetssituationer. Ett 

utrymme finns för att vidta åtgärder med anledning av allvarliga samarbetssvårigheter, även 

om dessa ytterst i viss mån kan ha sin grund i att en arbetstagare utnyttjat sina 

grundlagsfästa fri- och rättigheter. Givetvis bör en myndighet också kunna ingripa mot en 

arbetstagare som inte utför sina arbetsuppgifter på ett riktigt sätt.”
127

 

Med det ovan citerade kan jag konstatera att uttalanden som innebär t.ex. förtroendeförlust, 

förlorat anseende samt upprördhet och känslor av kränkning bland allmänheten och 

statsanställda får inte i sig läggas till grund för att avsluta en offentligt anställds anställning i 

staten. Enkelt uttryckt är detta något som staten får tåla. En arbetsgivare kan aldrig kräva att 

en anställd utanför tjänsten avhåller sig från en viss typ av värderingar, eftersom 

yttrandefriheten för offentligt anställda omfattar, förutom den anställdas rätt att kritisera sin 

arbetsgivare, även rätten att uttrycka sina personliga åsikter.
128

 Detta går att relatera till flera 

fall
129

, som även visar att uttalanden och förtroendeskada måste hänföra sig till konkreta 

verksamhetsproblem, annars har inte myndigheten med saken att göra. Om den anställda har 

en utpräglad förtroendeställning med direkt ansvar, som avses i citatet, kan det finnas 

undantag, då en myndighet får ingripa vilket, framgår av bl.a. AD:s uttalande i AD 2009 nr 

48, AD 2000 nr 76 m.fl. Arbetstagarens tjänsteställning kan därför vara avgörande, eftersom 

högre krav ställs på dessa personer, som t.ex. är chef eller har annan utpräglad 

förtroendeställning. Med anledning av allvarliga samarbetssvårigheter kan också ett utrymme 

till undantag göras. Särskilt höga krav ställs dock på de skäl som kan läggas till grund för att 
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avsluta en statlig tjänst till följd av att den anställde använder sin yttrandefrihet, detta krav är 

taget med hänsyn till det grundlagsskyddande intresset av yttrandefriheten.
130

 Av den sista 

meningen av citatet går att utläsa att även om en offentligt anställd har rätt att uttala kritik och 

missnöje som rör ett beslut inom den egna organisationen friar inte detta den anställdes 

skyldigheter att utföra sina arbetsuppgifter, vara lojal mot sin arbetsgivare och följa 

arbetstagarens beslut och direktiv. Detta följer även av JO:s uttalande om lojalitet mot 

arbetsgivaren i tjänsteutövning.
131

 Arbetsgivaren kan därför ställa krav på att en anställd 

fullgör sina arbetsuppgifter, även om detta innebär en faktisk begränsning av den anställdes 

yttrandefrihet just vid det tillfället, men att arbetsgivaren generellt förbjuder sina anställda att 

samtala med journalister under arbetstid är inte godtagbart.
132

 

Av det ovan sagda kan jag konstatera att bruket av själva yttrandefriheten i sig inte kan ligga 

till grund för arbetsrättsliga åtgärder, utan det är de konsekvenserna av ett olämpligt 

utnyttjande av yttrandefriheten, såsom allvarliga samarbetssvårigheter, ett olämpligt agerande 

från en anställd med utpräglad förtroendeställning med direkt ansvar för myndigheternas 

beslut, felaktig tjänsteutövning etc. som kan leda till arbetsrättsligt agerande. Förutom att 

konsekvenserna av ett olämpligt utnyttjande ska vara av ett visst slag måste även uttalandet 

hänföra sig direkt till konkreta verksamhetsproblem, annars har myndigheterna inte med 

saken att göra. Uppgifterna typiskt sett kräver direkt anknytning till arbetsgivaren, 

arbetsgivarens verksamhet eller måste vara ämnade för att skada arbetsgivaren. En myndighet 

kan därför inte i regel ingripa mot en anställd som använt sin grundlagsskyddade 

yttrandefrihet, annat än om det föreligger sådana omständigheter som presenterats ovan. 

4.2 Yttrandefriheten i sociala medier 

För att förstå hur yttrandefriheten mer specifikt tar sig i uttryck gentemot sociala medier krävs 

en djupare analys av YGL. Yttrandefrihetsskyddet på sociala medier har utvidgats under 

senare tid och ändringarna är långt från färdiga. Sedan den 1 januari 2011, genom den nya 

lagändringen
133

, omfattar nu lagen även databaser och andra subjekt än massmediaföretag, 

såsom organisationer, enskilda personer och företag. Dock måste de andra subjekten ansöka 

om utgivningsbevis från myndigheten för att de ska omfattas av rättsreglerna. Eftersom 

databaser nu även omfattas, finns motsvarande skydd som gäller för den, som själv 

offentliggör uppgifter på t.ex. en grundlagsskyddad webbplats, som för en offentliganställd 
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som gör uttalanden till en journalist. En privat blogg, som inte har något utgivningsbevis från 

en myndighet, omfattas således inte av regleringen i YGL. Det är frivilligt att ansöka om 

utgivningsbevis för organisationer, enskilda personer och företag.
134

  Databasregeln gäller inte 

heller för de delar av databasen, som kan påverkas av någon annan än den som driver 

verksamheten, vilket leder till att det endast är utgivaren som skyddas av 

yttrandefrihetsgrundlagen. T.ex. en bloggs kommentarfält, chattsidor eller liknade sidor där 

andra kan gå in och ändra det som står i sociala medier måste därför även vara av modererad 

karaktär. Bloggen i sig kan vara skyddad av grundlagen, men om kommentarfältet är 

omodererad bortfaller det grundlagsstadgade skyddet för de som kommenterar ett inlägg. JO 

har dock i ett beslut i ett ärende dnr 149-2009 m.fl. den 25 september 2009 uttalat att 

bestämmelserna i RF har ett motsvarande skydd mot repressalieåtgärder, även när TF eller 

YGL inte kan tillämpas.  

Ett förslag om en ny yttrandefrihetsgrundlag (NYGL) håller på att behandlas för tillfället och 

andra synpunkter, som om begreppet massmedier kan tänkas införas som en teknikoberoende 

reglering av tryck- och yttrandefriheten, vilket innefattas av tre modeller: verksamhets-, 

ändamåls- och ansvarsmodellen.
135

 Ett förtydligande av databasregeln bör införas, som berör 

att grundlagen inte gäller för de delar av databasen, som kan påverkas av någon annan än den 

som driver verksamheten.
136

 Kommittén har även kommit fram till att det inte bör införas 

någon straffbestämmelse i TF och YGL om integritetsskydd, däremot finns det skäl för 

regeringen att överväga en straffbestämmelse utanför det grundlagsskyddade området.
137

 

Detta beslut grundar sig på att allvarligare slag av integritetskränkningar sällan förekommer i 

inom det grundlagsskyddande området, utan kan bedömas utgöra brott mot förtal och brott 

mot personuppgiftslagen, vilket inte omfattas av lagregleringen i YGL och TF. Det 

lagstadgade skyddet för den enskildes privatliv, vid en internationell jämförelse, framstår som 

relativt svagt i Sverige, men att det inte går att konstatera att de förpliktelser, som följer av 

europakonventionen, är tillräckligt tydliga för att ensamma motivera förändringar i TF och 

YGL.
 138

 Med det ovan sagda finns det anledning till ett införande av ett utvidgat 

integritetsskydd utanför tillämpningsområdet för YGL och TF, eftersom många sociala 

medier faller utanför databasregel och om kränkning sker här bortfaller därför skyddet. 
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4.3 Samhället och yttrandefrihet i sociala medier 

Genom den statistik jag har fått fram om användandet av sociala medier ser jag att 

användningen ökar desto yngre personerna är.
139

 Hur detta i sig påverkar 

anställningsförhållandet skulle i sådana fall hänföra sig till användningen av de sociala 

medierna under arbetstid och hur arbetstagaren yttrar sig om t.ex. sin arbetsgivare. Med tanke 

på att yngre personer oftast har en begränsad arbetslivserfarenhet, kan helt klart missförstånd 

komma att bli mer vanligt förekommande här. Könsskillnaden är avsevärd liten med hänsyn 

till användningen av sociala medier, dock finns en påtaglig skillnad rörande bloggandet, där 

majoriteten av användarna är kvinnor.
140

 Frågan är om bloggandet i grund och botten är ett 

sätt för kvinnor att tillgodose ett bekräftelsebehov, eller kanske rent av ett försök till att hitta 

en väg för att göra sig hörda. Överlag verkar kvinnor vara lite mer försiktiga än män rörande 

valet av uttalanden i sociala medier, eftersom merparten av de berörda rättsfallen i uppsatsen 

hänför sig till män som uttryckt sig på sociala medier.   

Inom det offentliga arbetsområdet finns en lagstadgad rätt för de anställda att säga ifrån, uttala 

kritik och påtala upplevda missförhållanden på arbetsplatser. Trots den lagstadgade rätten, blir 

många avskräckta, då kritiken kan leda till negativa konsekvenser på arbetsplatsen, i form av 

olika repressalier.
141

 Utredningen
142

 som behandlar frågan om skyddet bör stärkas för 

”whistleblowers” ska minska osäkerheten kring hur skyddet fungerar, vilket förhoppningsvis 

kan leda till att fler vågar uttala kritik och meddela om missförhållanden på arbetsplatsen. Det 

går att konstatera att för närvarande är innehållet i gällande rätt svåröverskådligt och 

komplext, då många är rädda för att bli drabbade av repressalier. En arbetstagare idag måste i 

vissa fall beakta bestämmelser på flera olika rättsområden för att kunna bedöma om denne 

riskerar att bli skyldig för exempelvis lojalitetsbrott, eftersom det i svensk rätt inte finns 

någon särskild skyddsreglering för ”whistleblowers”, förutom ett antal bestämmelser på olika 

områden.
143

 Den lagstadgade skyldigheten att anmäla om missförhållanden för vissa områden 

inom, t.ex. hälso- och sjukvården, komplicerar bedömningen ytterligare.
144
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Varför är andelen anställda som går ut med kritik mindre i vård, skola- och 

omsorgsdominerade yrken, än inom andra yrkessektorer?
145

 Förmodligen kan benägenheten 

att gå ut med kritik vägas mot om arbetstagaren tror att kritiken kommer att påverka karriären 

negativt och vilka negativa reaktioner kritiken kan tänkas frambringa hos arbetsledningen. I 

omsorgsdominerade yrken är otrygga anställnings- och arbetsförhållanden, svagare position 

på arbetsmarknaden, eller förändringar i verksamheten, mer vanligt förekommande, vilket 

skapar effekten av att rädslan för repressalier därför är högre här.
146

 Eftersom kvinnor tenterar 

att vara mer försiktiga än män, angående vad de uttalar sig om till massmedia, kan detta vara 

anledningen till att andelen anställda som går ut med kritik är lägst inom vård- och 

omsorgen.
147

 Det är inget som tyder på att könsskillnader föreligger, vad gäller beslutet att 

framföra kritik, däremot föreligger det könsskillnader i själva kritikerkonflikterna. I 

organisationer där cheferna är män, då villkoren för kvinnliga ledare är sämre, eller där 

kvinnor ställs inför speciella svåra repressalier jämfört med män, bidrar till svårare situationer 

för kvinnor att framföra kritik.
 148

 För kvinnliga läkare, eller i yrken där ledarrollerna är 

mansdominerade, där en kvinna går ut med kritik, verkar det som kritiken bidragit till att öka 

motsättningarna, snarare än vad den åstadkommit resultat eller förändringar. Könsskillnaden i 

samband med framförande av kritiken i ovan nämnda sammanhang, har därför ingen speciell 

koppling till just enbart kritiken, utan verkar vara en återspegling av problemen, som makt- 

och klassförhållandena i sin tur skapar i samhället. I dessa sammanhang skulle det behöva ske 

en skillnad först genom t.ex. politiskt arbete, ny lagstiftning eller liknande, eftersom kritiken 

inte verkar hjälpa, utan snarare skapar mer problem i form av svårare repressaliepåföljder för 

kvinnor.  

Av det ovan sagda går det att konstatera att det utvidgade repressalieförbudet är en bra hjälp 

på traven, men det finns fortfarande större mer bakomliggande problem, som skulle behövas 

utredas. Ett stärkt skydd för ”whistleblowers” kan därför anses vara nödvändig, med hänsyn 

till rädslan av repressaliepåföljder och den otydliga lagregleringen i det svenska rättssystemet, 

som gör det svårbedömligt för den anställda att veta om denne gör sig skyldig till någon form 

av brott, i samband med uttalandena.  

4.4 Det svenska rättssystemets skydd för yttrandefriheten i sociala medier i förhållande till 

EU-rättens skydd på området  
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Utifrån det jag har fått fram i mitt arbete verkar det som om yttrandefriheten värderas tyngre i 

EU-rätten än i den svenska lagstiftningen. I praktiken försvåras ansvarsutkrävande faktorer 

som avsändares anonymitet och ekonomiska begränsningar av komplikationen av att reglerna 

hör till de nationella rättsordningarnas, medan kommunikationen tar sig globala former. I Åke 

Greens fall väcktes en diskussionen om gränsen för yttrandefriheten i relation till EU-rätten, 

som mynnade ut i att HD rättade sig efter hur de trodde att EU-domstolen skulle döma, men 

som kanske inte helt stod överens med svensk lagstiftning. Det finns även en del som tyder på 

att det svenska grundlagsskyddet för tryck- och yttrandefriheten till viss del står i strid med 

Europakonventionens artikel 10.2. Om vi tänker oss att AD 2011 nr 15 skulle tas upp i 

Europadomstolen, där svenska staten skulle prövas på samma sätt som i Heinisch mot 

Tyskland (mål nr 2874/08, dom 2011-07-21) för brott mot Europakonventionens artikel 10 

om skyldigheten att upprätthålla skyddet för yttrandefrihet för enskilda, hade kanske utfallet 

blivit ett annat. AD ansåg att det förelåg grund för omplaceringen med tanke på att 

samarbetssvårigheterna var så pass allvarlig och till och med riskerade patienternas hälsa. 

Enligt föreskrifterna i artikel 10.2 måste inskränkningarna vara föreskrivna i nationell lag. 

Möjligheten att omplacera en arbetstagare finns dock bara föreskrivna i kollektivavtal, d.v.s. 

AB. Inskränkningen måste även vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle, eftersom den 

patientgrupp som vårdades på IVA var särskilt utsatta är min bedömning att informationen om 

främlingsfientlighet och rasism var av allmänt intresse. Till skillnad från Heinisch, där 

domstolen fann att en åtgärd som avsked inte var förenlig med proportionalitetsprincipen, 

blev P.M. omplacerad, som i och för sig är en giltig åtgärd enligt svensk rätt, då kravet om 

vägande skäl enligt AB är uppfyllda. För Heinrisch fall reagerade inte kollegorna negativt på 

visslandet, till skillnad från P.M.:s uttalanden. Enligt min mening har AD bara betraktat rätten 

att påtala missförhållanden i verksamheten och inte det faktum att P.M. även har rätt att påtala 

att hans yttrandefrihet har kränkts. Om vi ser situationerna utifrån detta perspektiv, kanske 

domslutet skulle blivit annorlunda. Dessutom var det inte P.M. som från början gjort fel, utan 

det var kollegorna som uttalat sig rasistiskt. Det frivilliga grundlagsskyddet, d.v.s. att det är 

frivilligt att ansöka om utgivningsbevis hos myndigheten, borde utformas på sådant sätt att 

intressevägning i det enskilda fallet bör göras, på liknande sätt som i europakonventionen, i de 

fall då yttrandefriheten inskränker skyddet för privatlivet.  
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4.5 Problematiken kring hur yttrandefriheten inskränker lojalitetsplikten inom den 

offentliga sektorn 

Det går att konstatera av det berörda ovan att offentligt anställda har relativt högt tak. De som 

har blivit avskedade p.g.a. vad de har uttalat sig om i sociala medier har fått sitt fall prövat i 

domstolen och fått skadestånd. Det finns vissa undantag där myndigheter får ingripa med 

arbetsrättsliga åtgärder, men detta är inte med grund i bruket av yttrandefriheten i sig och 

därför kan uttrycket om att yttrandefriheten inskränker lojalitetsplikten i den offentliga 

sektorn anses vara korrekt. Att en arbetsgivare generellt sett tolkar lojalitetsplikten extensivt i 

den offentliga sektorn går inte att konstatera, då de flesta fallen inte handlar om att någon 

anställd i sociala medier kritiserat eller skadat arbetsgivaren. För att undvika missförstånd 

mellan arbetsgivare och arbetstagare kan arbetsgivaren helt enkelt informera sina medarbetare 

om hur företaget förväntar sig att de hanterar sociala medier och att utgångspunkten borde 

vara att medarbetarna först och främst ska vända sig internt och inte externt direkt till 

massmedia. Med tanken på att spridningen på sociala medier kan vara avsevärt större än om 

arbetstagaren framför kritiken internt, borde de flesta vara eftertänksamma på vad de skriver 

om sin arbetsgivare eller arbetskamrater.  

Vid en övergripande analys, går det att konstatera, att det finns anledning av en lagreglering 

vad avser internetsidor i sin helhet, då rättspraxis visar att det förekommer mycket kränkande 

uppgifter på de sociala medierna och även att statistik på området visar att mediesamhället 

expanderar. Kränkningar på Internet verkar vara ett växande samhällsproblem och med 

vetskapen om att det förekommer så många fall, som uppmärksammats av massmedia, visar 

detta på att det finns stora oklarheter i frågan angående offentligt anställdas yttrandefrihet på 

sociala medier. Det går inte att undkomma att detta till viss del beror otydlig reglering av 

sociala medier i lagarna, men många gör förmodligen även felet att de funderar på vad 

offentliganställda får eller inte får yttra sig om, istället för att diskutera om varför 

yttrandefriheten är så värdefull. Det ska bli intressant att följa hur utvecklingen går i framtiden 

och om den nya yttrandefrihetsgrundlagen kommer att realiseras i praktiken. 

5. Slutsatser 

Yttrandefriheten är en grundlagsskyddad rättighet, som utgör en utav de viktigaste 

grundstenarna i ett demokratiskt samhälle. Sociala medier har under senare tid expanderat 

kraftigt och fler och fler använder olika medier, såsom bloggar, Facebook och Twitter, för att 

ge uttryck för sina åsikter. Detta ökar möjligheterna till att sprida information och en otydlig 
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lagreglering på området kan därför skapa negativa konsekvenser, då gränsen mellan 

arbetslivet och privatlivet suddas ut och det blir svårt för arbetsgivaren att veta vad denne kan 

kräva av sina medarbetare i samband med uttalanden i sociala medier. Offentligt anställa har 

ett relativt högt tak i fråga om vad de får uttala sig om på sociala medier, vilket till stor del 

beror på att yttrandefriheten inskränker lojalitetsplikten inom den offentliga sektorn.  

Inom det offentliga arbetsområdet finns en lagstadgad rätt för arbetstagare att säga ifrån, 

uttala kritik och påtala upplevda missförhållanden på arbetsplatser. Meddelarfriheten innebär 

att offentligt anställda får lämna uppgifter till massmedia utan risk för repressalier. Att varje 

offentlig arbetstagare har rätt att uttrycka missnöje, som rör beslut inom den egna 

organisationen, utan att riskera ingripanden från arbetsgivarens sida, innebär inte att detta friar 

den anställde från sina skyldigheter, vad gäller att i arbetet vara lojal och följa arbetsgivarens 

beslut och direktiv. En myndighet kan i regel inte ingripa mot en anställd, som använt sin 

grundlagsenliga yttrandefrihet, med undantag om ett olämpligt utnyttjande av yttrandefriheten 

i sin tur leder till negativa konsekvenser, såsom allvarliga samarbetssvårigheter, ett olämpligt 

agerande från en anställd med utpräglad förtroendeställning med direkt ansvar för 

myndigheternas beslut, felaktig tjänsteutövning etc. Utnyttjandet av själva yttrandefriheten i 

sig kan aldrig leda till arbetsrättsliga åtgärder. Förutom att konsekvenserna av ett olämpligt 

utnyttjande ska vara av ett visst slag måste även uttalandet hänföra sig direkt till konkreta 

verksamhetsproblem, annars har myndigheterna inte med saken att göra. Uppgifterna typiskt 

sett kräver direkt anknytning till arbetsgivaren, arbetsgivarens verksamhet eller måste vara 

ämnade för att skada arbetsgivaren.  

Utifrån det jag har fått fram i mitt arbete verkar det som om yttrandefriheten värderas ännu 

lite tyngre i EU-rätten, än i den svenska lagstiftningen. I många fall rättar sig den svenska 

domstolen efter EU-domstolen, t.ex. i pastor Åke Greens fall, där HD rättade sig efter hur de 

trodde att EU-domstolen skulle döma, men som kanske inte helt stod överens med svensk 

lagstiftning. Det finns även en del som tyder på att det svenska grundlagsskyddet för tryck- 

och yttrandefriheten till viss del står i strid med europakonventionens artikel 10.2. Om AD 

2011 nr 15 skulle tas upp i Europadomstolen, där svenska staten skulle prövas på samma sätt 

som i Heinisch mot Tyskland, skulle utfallet kanske blivit annorlunda. AD betraktade enbart 

rätten att påtala missförhållanden i verksamheten och inte det faktum att P.M. även har rätt att 

påtala att hans yttrandefrihet har kränkts. Skyddet för ”whistleblowers” framstår som relativt 

svagt i Sverige, vid en internationell jämförelse, då många anställda är rädda för att bli 

drabbade av repressalier. Det lagstadgade skyddet för den enskildes privatliv, framstår också 
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som relativt svagt i Sverige, men att det inte går att konstatera att de förpliktelser, som följer 

av europakonventionen, är tillräckligt tydliga för att ensamma motivera förändringar i TF och 

YGL. 

Könsskillnaden är avsevärd liten med hänsyn till användningen av sociala medier, dock finns 

en påtaglig skillnad rörande bloggandet, där majoriteten av användarna är kvinnor. Frågan är 

om bloggandet i grund och botten är ett sätt för kvinnor att tillgodose ett bekräftelsebehov, 

eller kanske rent av ett försök till att hitta en väg för att göra sig hörda. Överlag verkar 

kvinnor vara lite mer försiktiga än män rörande valet av uttalanden i sociala medier, eftersom 

merparten av de berörda rättsfallen i uppsatsen hänför sig till män som uttryckt sig på sociala 

medier.   

Genom att skriva min uppsats, har jag märkt att det moraliska och demokratiska ansvaret, som 

följer av yttrandefriheten, inte är helt självklart och det leder till att kritikerna ibland upplever 

ett etiskt dilemma: är bättre att vara tyst eller ska man följa sitt samvete och sitt ansvar och 

påtala problemen? Hur vi mer konkret bestämmer oss för att agera på arbetsplatsen beror 

alltså till stor del på om vi anser oss vara fria medborgare med rätten/skyldigheten att höja 

rösten eller om vi ser oss själva som lojala arbetstagare och håller oss tysta. Många kritiker är 

även rädda för att bli drabbade av repressalier och dessa farhågor är speciellt vanliga i 

människovårdande organisationer, vilket till stor del beror på otrygga anställnings- och 

arbetsförhållanden, svagare position på arbetsmarknaden och att förändringar i verksamheten 

är mer vanligt förekommande. Kvinnor ställs inför speciella svårigheter i samband med 

kritikerkonflikterna, jämfört med män.
 
 Könsskillnaden i samband med framförande av 

kritiken, har ingen speciell koppling till just enbart kritiken, utan verkar vara en återspegling 

av problemen, som makt- och klassförhållandena i sin tur skapar i samhället. I dessa 

sammanhang skulle det behöva ske mer djupgående samhälleliga förändringar, eftersom 

kritiken inte verkar hjälpa, utan snarare skapar mer problem i form av svårare 

repressaliepåföljder för kvinnor. Det utvidgade repressalieförbudet, är enligt min mening, en 

bra hjälp på traven, men det finns fortfarande större mer bakomliggande problem, som skulle 

behövas utredas. Ett stärkt skydd för ”whistleblowers” kan därför anses vara nödvändig, med 

hänsyn till att många är rädda för repressaliepåföljder och att innehållet i gällande rätt är 

svåröverskådligt och komplext, vilket gör det svårt för den anställda att veta om han eller hon 

riskerar att bli skyldig för exempelvis lojalitetsbrott, i samband med uttalandena. 
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Enligt min bedömning finns det anledning till ett införande av ett utvidgat integritetsskydd 

utanför tillämpningsområdet för YGL och TF, eftersom många sociala medier faller utanför 

databasregel och om kränkning sker här bortfaller därför skyddet. Det krävs även tydligare 

lagstiftning på området och en ny yttrandefrihetsgrundlag (NYGL) kan förhoppningsvis bidra 

till ökad förståelse kring riktlinjerna rörande sociala mediers användning. Införande av 

massmedia begreppet kan även bidra till att mindre medier faller utanför det 

grundlagsskyddade området. Med vetskapen om att det förekommer så många fall, som 

uppmärksammats av massmedia, som berör användningen av sociala medier, visar detta på att 

det finns stora oklarheter i frågan. För att undvika missförstånd mellan arbetsgivare och 

arbetstagare anser jag att arbetsgivaren helt enkelt bör informera sina medarbetare om hur 

företaget förväntar sig att de hanterar sociala medier, d.v.s. inför tydligare policy på området. 

Istället för att behandla frågan om vad en arbetstagare får eller inte får göra, borde det först 

och främst klasgöras varför yttrandefriheten är så värdefull. Då vi ser det utifrån detta 

perspektiv blir det lättare att få förståelse för offentligt anställdas yttrandefrihet i samband 

med sociala medier.  

För framtida studier hade det varit intressant att även fördjupa sig i ämnet med inriktning på 

myndigheternas användning av sociala medier, då myndigheterna också använder sig utav 

sociala medier, men i syfte att t.ex. marknadsföra sig eller nå ut till medborgarna i samhället. 

Det skulle även vara intressant för framtida studier att följa utvecklingen av försöket till en 

teknikoberoende lag och om lagen kommer att fungera i praktiken, förhoppningsvis skulle 

detta då lösa problemet med att lagen inte verkar utvecklas i samma takt som mediasamhället 

gör. För vidare forskning hade det varit intressant att gå lite djupare in på det etiska dilemmat, 

som många kritiker verkar stå inför, i samband med framförande av kritik. Jag tror att de 

flesta av oss vill se sig själva som fria medborgare, med rätten och skyldigheten att höja 

rösten, men ändå är det så många som väljer att vara tysta. 
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Prop. 1976/80:2 del A om skattebedrägeri. 

 

Prop. 1988/89:67 om sekretessfrågor inom undervisningsväsendet. 

 

Prop. 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och 

rättighetsfrågor. 

Prop. 1997/98:43 Tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens 

tillämpningsområden. 
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Prop. 2008/09:150 Förslag till offentlighets- och sekretesslag. Den föreslagna lagen 

utgör en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra regleringen 

mer lättförståelig och lättillämpad. 

Prop. 2009/10:81 Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga 

frågor. 

Prop. 2011/12:115 Lagförslag om vissa försvarsmaktsanställningar och 

försvarsmaktens möjlighet att anställa dessa personalkategorier 

samt därmed sammanhängande frågor. 

Statens offentliga utredningar 

SOU 1990:12 Meddelarrätten, meddelarfrihet i företag och föreningar, mm. 

SOU 1993:40 del B Fri- och rättighetsfrågor. Delbetänkande av Fri- och 

rättighetskommittén. 

SOU 2009:14 Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga 

frågor.  

SOU 2010:62 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Under 

konstruktion - framtidens e-förvaltning.  

SOU 2010:68 Ny yttrandefrihetsgrundlag?  Yttrandefrihetskommittén presenterar 

tre modeller. 

SOU 2012:55 En översyn av tryck- och yttrandefriheten. Kommittén har arbetat 

fram ett utkast till en samlad ny yttrandefrihetsgrundlag (NYGL). 

Ambitionen har varit att göra regleringen av yttrandefriheten så 

teknikoberoende som möjligt. En grundförutsättning för att få 

grundlagsskydd enligt NYGL är att yttrandet framförs i ett 

massmedium. Grundlagen blir automatiskt tillämplig på 

massmedier som ges ut av ett massmedieföretag. Lagtexten med 

kommentarer presenteras i betänkandet. 

Kommittédirektiv 

Kommittédirektiv 2013:16, om stärkt skydd för arbetstagare som slår larm. 
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Departementsserien 

Ds 2002:56 Hållfast arbetsrätt – för ett föränderligt arbetsliv. Utredningen har 

sett som en viktig uppgift att modernisera arbetsrätten och anpassa 

den till informationssamhällets verklighet. 

Rättsfallsregister 

Svenska domstolar 

Arbetsdomstolen 

AD 1991 nr 106: Lars H i Stockholm mot Staten genom kriminalvårdsstyrelsen. 

AD 1993 nr 18: Handelsanställdas Förbund mot Sveriges Frisörföretagare och Skägg & 

Lockar Lars Berg Aktiebolag i Kristianstad. 

AD 2000 nr 76: Kenneth S i Kävlinge mot Staten genom Migrationsverket (tidigare Statens 

invandrarverk). 

AD 2003 nr 32: Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund mot Södertälje kommun. 

AD 2003 nr 51: Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund mot Stockholms stad. 

AD 2006 nr 111: Lärarförbundet mot Stockholms stad. 

AD 2007 nr 20: Polisförbundet mot Staten genom Rikspolisstyrelsen. 

AD 2009 nr 48: Fackförbundet SKTF mot Örnsköldsviks kommun. 

AD 2011 nr 74: Polisförbundet mot Staten genom Rikspolisstyrelsen. 

AD 2011 nr 15: Pacta Arbetsgivarförbundet för kommunalförbund och företag och Södertälje 

Sjukhus Aktiebolag i Södertälje mot Svenska Kommunalarbetareförbundet. 

Högsta domstolen 

NJA II 2010 s. 230 

NJA 2005 s. 805 

Regeringsrätten (Regeringsrättens årsbok (RÅ), Högsta förvaltningsdomstolen (HFD)) 
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RÅ 2006 ref. 87 

RÅ 2005 ref. 27 

RÅ 2003 ref. 83 

RÅ 1997 ref. 26 

RÅ 1989 not. 72 

Tingsrätten 

Mölndals Tingsrätt, dom Mål T 2187-07 dom 2008-11-10. 

JO 

JO:s beslut (publicerade på www.jo.se) 

JO 2009-09-25 dnr. 149-2009, 567-2009  

JO 2009-09-16 dnr. 1843-2009 

JO 2009-05-27 dnr. 1144-2008 

JO 2004-03-24 dnr. 1639-2002 

JO:s ämbetsberättelse 

JO 2008/09 s. 526 

JO 1997/98 s. 498 

JO 1994/95 s. 554 

JO 1994/95 s. 551 

JO 1994/95 sid. 543 

JO 1994/95 s.542 

JO 1994/95 s. 504  

JO 1993/94 s. 498 

JO 1993/94 s. 493 
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JO 1993/94 s. 489 ff.  

JO 1984/85 s. 265  

JK 

2009-11-11 dnr. 1672-09-30 

2008-08-07 dnr. 7068-06-21 

Internationella domstolar 

EU-domstolen 

Mål 6/64, Costa mot ENEL (REG 1964, s. 585; svensk specialutgåva, volym 1) 

Mål 11/70, Internationale Handelsegesellsehaft mot Einfuhr – und Vorratsstelle Getreide 

(REG 1970, s. 1125; svensk specialutgåva, volym 1) 

Europadomstolen 

Heinisch mot Tyskland (mål nr 2874/08, dom 2011-07-21)  

Guja mot Moldavien (mål nr 14277/04, dom 2008-02-12)   

Fuentes Bobo mot Spanien (mål nr 39293/98, dom 2000-02-29) 
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