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Abstract 

Social media has been receiving an increasingly important role in Swedish society and the 

number of users is constantly increasing. As the internet connection has become more 

accessible for an example by the smart phones, the way of communication has acquired the 

situation new dimensions. Personal life has now begun to go into work and vice versa, which 

has led to that the border has become unclear and difficult to define. What employees may 

express in social media is controversial and opinions between employers, the Labour Court 

and other stakeholders diverge. The basic Freedom of Speech is restricted in the private sector 

by the duty of loyalty and the right to criticize the employer is limited. How far-reaching 

employer's discretion goes in regulation of social media is another problem. Employers have 

the opportunity to create different types of policies and guidelines and are relatively 

unrestricted in the design of these through the labor management law. The legal regulation has 

in some cases had difficult to follow the rapidly growing technology development, which 

therefore has led to a lot of changes in for example, Freedom of Speech and Freedom of the 

Press. Social media is dominated by the younger generation and it has created a rift between 

different age categories. In which way this gap is affected by the fact that social media has 

received a larger role in work life is studied in this paper by an age-discriminatory 

perspective. The questions are based on employee’s obligations and employer discretion in 

social media. Age aspect constitutes an issue in the essay and the effects of regulations in 

social media in society are the final issue. 
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Sammanfattning 

Sociala medier har fått en allt större roll i det svenska samhället och användarantalet ökar 

ständigt. I takt med att internetuppkopplingen blivit mer lättillgänglig genom exempelvis 

smarta telefoner har sättet som kommunikation idag sker på fått nya dimensioner. Privatlivet 

har således börjat gå in i arbetslivet och tvärtom, vilket har lett till att gränsen blivit otydlig 

och svårdefinierad. Vad arbetstagare får uttrycka i sociala medier är omdiskuterat och åsikter 

mellan arbetsgivare, Arbetsdomstolen och andra aktörer går isär. Den grundläggande 

Yttrandefrihetsgrundlagen inskränks i den privata sektorn av lojalitetsplikten och även rätten 

att kritisera arbetsgivaren begränsas. Hur långtgående arbetsgivares bestämmanderätt är i 

fråga om reglering av sociala medier är en annan problematik. Arbetsgivare har möjlighet att 

skapa olika typer av riktlinjer och policies och är relativt obegränsade i utformningen av dessa 

genom arbetsledningsrätten. Lagstiftningen har i vissa fall fått svårigheter med att följa den 

snabbt växande teknikutvecklingen, vilket därför har lett till att ändringar i exempelvis 

Yttrandefrihetsgrundlagen och Tryckfrihetsförordningen ofta måste göras. Sociala medier 

domineras av den yngre generationen och det har skapat klyftor mellan olika ålderskategorier. 

Hur dessa klyftor påverkas av att sociala medier får en större roll i arbetslivet studeras i 

uppsatsen genom ett åldersdiskriminerande perspektiv. Frågeställningarna baseras på 

arbetstagares skyldigheter, arbetsgivares bestämmanderätt, åldersaspekten samt vilka effekter 

regleringar av sociala medier har i samhället. 
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1. Inledning 

I detta kapitel kommer en bakgrund till ämnesvalet att presenteras och den problematik som 

ska utredas i uppsatsen kommer även klargöras. Uppsatsens syfte och frågeställningar 

redogörs för och detta följs av en metoddel samt ett avsnitt om avgränsningar. Ett stycke om 

metodkritik avslutar kapitlet.  

 

1.1 Bakgrund 

Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) och Tryckfrihetsförordningen (1949:105) är två av 

Sveriges fyra grundlagar och tillsammans med Europakonventionen utgör dessa regleringar 

ett starkt skydd för medborgare att uttrycka sig i tal, skrift och bild. Lagarna har under de 

senaste åren stått inför ett antal förändringar i takt med att mer teknik implementerats i 

samhället. Det har således blivit mer komplext att reglera de olika informationskanalerna. I 

SOU 2012:55 diskuteras frågan om YGL och TF ska göras oberoende och separeras helt från 

teknik och massmediakommunikationer.
1
 

 

I rapporten ”Svenskarna och internet”, som publicerades av Stiftelsen för internetinfrastruktur 

2013 framgår det att internatanvändandet i Sverige ständigt ökar. Det konstateras att den 

största ökningen under år 2013 har varit internetanvändning genom smarta telefoner. 

Användandet av internet har blivit en stor del av svenskarnas vardagsliv och med hjälp av 

smarta telefoner har användandet blivit allt mer lättåtkomligt. Två av tre svenskar har idag en 

smart telefon och även surfplattorna har gjort ett stort inträde på marknaden. En av de 

vanligaste aktiviteterna på internet konstateras vara att besöka sociala medier.
2
 Sociala medier 

definieras av Nationalencyklopedin som ett samlingsbegrepp för olika kommunikationsmedel 

där användare kommunicerar genom text, bild eller ljud. Sociala medier kan exempelvis vara 

bloggar, webbplatser, forum eller chattprogram.
3
 Statistiska centralbyrån visar i sin rapport 

från 2014 att 76 % av svenskarna i åldrarna 16-85 använder internet varje dag.
4
   

 

I media har det argumenterats flitigt om hur arbetstagare och arbetsgivare ska förhålla sig till 

sociala medier när det kommer till arbetslivet och åsikter går isär. I en debattartikel från 2012 

skriver advokaten Martin Agell att arbetsgivare bör och har rätt att förbjuda sociala medier på 
                                                      

 
1
 SOU 2012:55, s. 172. 

2
 Findahl, Svenskarna och internet, s. 9. 

3
 Nationalencyklopedin - Sociala medier. 

4
 Statistiska centralbyrån, Privatpersoners användning av datorer och internet, s. 50. 
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arbetstid och reglera användandet genom policies. Han menar även att sex minuters privat 

användande i timmen uppgår till 22 arbetsdagar per år.
5
 Affi Kölevik från fackförbundet 

Vision anser i en annan debattartikel att Agell har fel i att uppmuntra arbetsgivare att förbjuda 

sociala medier. Kölevik menar att om en arbetsgivare ska vara attraktiv måste det ägnas 

uppmärksamhet och tid åt att förstå sin samtid, där exempelvis cirka fyra miljoner svenskar 

har en Facebook-profil. Kölevik trycker även på att en arbetsgivare som har anställda som 

syns på Facebook bör se detta som en gratis reklampelare för arbetsplatsen.
6
 

 

Vad det gäller sociala medier är det inte endast åsikter som går isär utan det finns även en 

osäkerhet om vad som gäller genom lag. Yttrandefrihet och lojalitet är två återkommande 

begrepp i argumentationen som har skapat en oklarhet i vad som ska gälla. Under de senaste 

åren har ett begränsat antal AD-domar presenterats och i domarna framgår det att både 

arbetsgivare och arbetstagare agerat felaktigt. I AD 2012:25 sades en rektor upp för olämpligt 

agerande på Facebook. Enligt Arbetsdomstolen var det felaktigt av skolans arbetsgivare att 

säga upp rektorn för agerande i privatlivet.
7
 Det finns också ett antal fall där arbetstagare 

blivit uppsagda eller till och med avskedade för agerande i sociala medier, då de dessutom 

varit omedvetna om att deras agerande varit otillåtet.
8
 Flera arbetsgivare har även börjat 

använda policies för att reglera användandet av sociala medier (se kap. 4). 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att utreda gällande rätt för användandet av sociala medier kopplat 

till arbetslivet för både arbetstagare och arbetsgivare. Uppsatsen kommer även att utreda om 

vad som får skrivas och regleras i policies för sociala medier. Då användandet av sociala 

medier i första hand domineras av en yngre generation är syftet att undersöka huruvida detta 

kan medföra ett utanförskap hos den äldre generationen, som i många fall står utanför dessa 

medier. Huruvida detta hypotetiska utanförskap som kan leda till avsaknad av information, 

går att knyta till åldersdiskriminering kommer utgöra ett mångfaldsperspektiv i uppsatsen.  

 

Utifrån dessa aspekter ställs följande frågor: 

1. Vilka skyldigheter har arbetstagare gentemot arbetsgivare i sociala medier?  

                                                      

 
5
 Agell, Stoppa Facebook med gott samvete, www.lag-avtal.se, 2012. 

6
 Kölevik, ”Fel att blockera sociala medier”, www.lag-avtal.se, 2012.  

7
 AD 2012 nr 25. 

8
 Melzer, Unga aningslösa på Facebook, www.lag-avtal.se, 2011.  
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2. Vilken rätt har arbetsgivare att begränsa användandet av sociala medier i arbetslivet? 

3. I vilken mån är användandet av sociala medier en generationsfråga som kan riskera att 

utgöra diskriminering av äldre?  

4. Vilka effekter kan regleringar av sociala medier i arbetslivet få för samhället? 

 

1.3 Metod 

För att besvara den första frågeställningen som presenterats kommer i första hand en 

rättsdogmatisk metod att användas för att fastslå gällande rätt.
9
 Metoden avser att studera 

lagtext, praxis, förarbeten och rättsvetenskaplig litteratur för att redogöra för det rådande 

rättsläget. Arbetstagares skyldigheter gentemot arbetsgivare vad det gäller sociala medier 

kommer utredas genom att studera yttrandefriheten i Sverige. Yttrandefrihetens koppling till 

sociala medier kommer således studeras genom Yttrandefrihetsgrundlagen, 

Europakonventionen och FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. 

Lojalitetsplikten och kritikrätten regeleras inte i lagstiftning, utan kommer utredas med hjälp 

av rättspraxis, förarbeten och till viss del rättsvetenskaplig litteratur. Få rättsfall med 

anknytning till sociala medier har dömts i Arbetsdomstolen och därför har de flesta fall 

uppmärksammats i uppsatsen, oavsett sektor. Andra sökord så som yttrandefrihet, lojalitet 

och kritikrätt har använts för att lyfta andra aspekter som ändå i så stor utsträckning som 

möjligt haft koppling till sociala medier. Övriga rättsfall har haft sökord så som sociala 

medier, Facebook och blogg. För att visa ett omfång av den problematik som finnas har även 

några rättsfall har också lyfts fram från tingsrätter och andra instanser. 

 

Den andra frågeställningen kommer delvis utgå från samma metodval. Arbetsledningsrätten 

kommer att redogöras för främst genom praxis. Att studera policies kommer vara det andra 

steget i processen. Här kommer en juridisk arbetsmetod att användas för att klargöra om detta 

regleringsverktyg är tillåtet och hur dessa förhåller sig till gällande rätt. Metoden innebär att 

det juridiska problemet och dess rättsregler kommer identifieras för att sedan tolkas och 

precisera rekvisiten.
10

 För att få en bredare förståelse för hur långtgående arbetsgivares rätt att 

reglera sociala medier är kommer praxis studeras där arbetstagare blivit uppsagda av på grund 

av sitt agerande i sociala medier. Ett antal rättsfall kommer därmed att lyftas fram för att 

tydliggöra den gräns som finns mellan vad som är rätt och orätt. En rättsfallstolkning kommer 

                                                      

 
9
 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 26. 

10
 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 27. 
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här att genomföras vilket innebär att i första hand fastställa fallets innehåll, i andra hand 

generalisera rättsfakta och rättsföljd för att slutligen sätta rättssatsen i den aktuella 

situationen.
11

 Användandet av sociala medier kommer att studeras både genom användande i 

privatliv, privat användande i arbetsliv och slutligen användande i arbetsrelaterat syfte.    

 

Den tredje frågeställningen kommer att besvaras genom att i första hand studera aktuella 

rapporter om användandet av sociala medier i Sverige. Det kommer främst att användas 

elektroniska källor för att presentera så aktuella fakta som möjligt. Här kommer också en 

kategorisering av olika åldersgrupper försöka knytas samman med en viss mängd aktivitet i 

sociala medier.
12

 En hypotes om att det är mer yngre än äldre arbetstagare som är aktiva i 

sociala medier kommer att prövas. Vidare bygger hypotesen på att bland de arbetsplatser som 

tillåter sociala medier och använder dessa för att sprida information till personalen faller en 

äldre åldersgrupp utanför. Avsaknad av information i relation till en förväntan av att finnas på 

sociala medier skulle således kunna hävdas som åldersdiskriminering.  Hypotesen kommer att 

prövas i en mindre empirisk undersökning där ett sådant företag kommer att studeras.
13

 

Företaget, Helsingborgs Hamn AB, har valts ut genom att det tidigare uppmärksammats i 

media för sin alternativa lösning på att använda en Facebook-grupp som ett kompletterande 

intranät. Företagets åldersstruktur generellt respektive i Facebook-gruppen kommer att 

studeras för att undersöka vilka ålderskategorier som i högst grad är representerad i 

intranätlösningen.
14

 Undersökningen har gjorts genom kontakttagande med företagets 

personalchef som bifogade statistik på de anställdas åldrar samt ålder på de som var 

medlemmar i Facebook-gruppen. En sammanställning av statistik gjordes sedan genom att 

kategorisera åldrar efter samma åldersspann som SCB visat i sin statistik om 

internetanvändandet. Sammanställningen gjordes i form av en tabell och ett diagram.
15

   

 

För att besvara den sista frågeställningen kommer ett rättssociologiskt perspektiv att 

användas. Rättssociologin innebär att utifrån den rättsdogmatiska metoden kunna förstå 

samhälleliga orsaker och konsekvenser av rätten.
16

 Även viss samhällsvetenskaplig litteratur, 

främst inom ämnet sociologi, kommer att studeras för att förstå aktuella grupper i samhället 

                                                      

 
11

 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 144. 
12

 Becker, Tricks of the trade, s.94.  
13

 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 540. 
14

 Jardenberg, Intranät på Facebook? Visst funkar det! www.jardenberg.se, 2011.   
15

 Se bilaga1.  
16

 Hydén, Rättssociologi som rättsvetenskap, s. 15. 
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och de effekter som användande respektive förbud av sociala medier kan ha för samhället i 

stort. 

 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer ge större utrymme åt privat sektor men en del paralleller kommer att göras 

med offentlig sektor för att visa på att det finns skillnader mellan sektorerna främst vad det 

gäller rätten till yttrande. Det har funnits få rättsfall kopplade till sociala medier som har 

dömts av Arbetsdomstolen och därför kommer fall från både privat liksom offentlig sektor att 

presenteras för att kunna besvara uppsatsens frågeställningar. Den offentliga sektorn kommer 

således att beskrivas något mer övergripande. Den empiriska undersökning som presenteras i 

uppsatsen utgör endast ett exempel och kommer därför inte användas för att dra generella 

slutsatser om användandet av sociala medier.  

 

1.5 Metodkritik 

Uppsatsens valda metod har gjort att alla frågeställningar har kunnat besvaras. En problematik 

har varit att få rättsfall funnits från den privata sektorn, vilket gjort att den offentliga sektorn 

har fått en större plats i uppsatsen än vad som varit önskvärt. Den undersökning som gjorts på 

Helsingborgs Hamn AB har tillfört ett nytt perspektiv på området och stärkt generell statistik 

som tidigare lyfts fram. För att bredda och kunna generalisera resultatet hade flera företag 

behövt tillfrågas i samma och i olika storlekar. Olika verksamheter hade också kunnat 

tillfrågas för att ge exempelvis ett bredare klassperspektiv baserat på yrkeskategorier.  
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2. Sociala medier   

I detta kapitel kommer begreppet sociala medier att tydliggöras. Begreppets framväxt 

kommer att presenteras och då även en historisk bakgrund. Användandet av internet och 

sociala medier kommer att redogöras för med hjälp av statistik. Avslutningsvis kommer ett 

kort avsnitt om lagregleringar att framställas.  

 

2.1 Framväxt och definition 

Internet fick sitt kommersiella och publika genombrott på 1990-talet genom ett antal stora 

händelser. Den första händelsen var 1990 när den världsomfattande webben (www) 

introducerades. Nästa steg var ett protokoll över samtliga uppkopplade nät. Detta följdes 1992 

av att den amerikanska kongressen tillät internet för kommersiella aktiviteter samt att den 

första webbläsaren blev tillgänglig. Under första delen av 2000-talet växte sig internet allt 

större och både mobiltelefoner och kabel-TV expanderade på marknaden. 1999 uppges det ha 

funnits omkring hundra miljoner mobilabonnemang. Internet introducerades 1995 i de 

svenska hemmen och internetanvändandet ökade drastiskt. Under samma tid växte namn som 

Google, Facebook och Youtube fram och sociala medier hade nu trätt in på marknaden. 

Delningssajter där text, ljud och bild skapade en interaktiv kommunikation har senare fått 

många efterföljare. Bättre bredband och fler användare har lett till att expansionen av internet 

gått fort och informationsrevolutionen har öppnat upp många nya vägar.
17

  

 

Sociala medier används både i privatliv och i arbetsliv samt i både privat och offentlig sektor. 

Exempelvis finns nästan hälften av Sveriges privata företag på sociala nätverk.
18

 

Försvarsmakten publicerade 2013 en handbok i hur de anställda ska förhålla sig till sociala 

medier. I handboken beskrivs några av de större kanalerna och hur de fungerar.
19

  Facebook är 

ett väletablerat nätverk sedan 2004 som idag, tio år senare, har 4 500 000 svenska användare. 

Användaren tilldelas en profil där privat information kan publiceras, relationer kan skapas och 

ett nyhetsflöde finns tillgängligt för egna och andras statusuppdateringar. Det finns också 

möjlighet att kommentera, ”gilla” och dela med sig av andras uppdateringar. Många företag 

använder officiella sidor som går att följa för att få kontinuerlig information från företagen. 

                                                      

 

17
 Nationalencyklopedin - Internets genombrott och IT-bubblan.  

18
 Davidsson, Hälften av Sveriges företag finns på de sociala nätverken, www.internetstatistik.se, 2014. 

19
 Försvarsmakten, Handbok i sociala medier, 2013.  
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Det finns också möjligheter att skapa offentliga eller privata grupper för mer specifika 

diskussioner med medlemmar i gruppen.
20

  

 

Förutom Facebook finns det en mängd andra sociala medier och Försvarsmakten räknar upp 

ett antal exempel i sin handbok. Youtube är en kanal där användare har möjlighet att publicera 

och titta på videoklipp. Det finns också ett kommentarsfält där användare har möjlighet att 

diskutera videoklippet. Wikipedia är en annan kanal där användare kan dela sin kunskap i 

världens största uppslagsverk och vem som helst kan läsa och ändra. En annan stor kanal är 

bloggar som fungerar som en offentlig dagbok, där privatpersoner liksom företag kan dela 

med sig av tankar, händelser och nyheter. Twitter är en variant på en blogg där inlägg max får 

bestå av 140 tecken och publiceras i ett nyhetsflöde där användare kan följa varandra. Olika 

ämnen kan också tilldelas olika ”hashtaggar” (#) för att samla liknande ämnen på samma 

ställe. I kategorin sociala medier räknas även kanaler så som forum in, men även 

bilddelningssajter så som Instagram och Flickr.
21

 

 

2.2 Internetanvändandet  

SCB har presenterat statistik om hur privatpersoner i Sverige använder sig av internet. Den 

åldersgrupp som presenteras i denna undersökning är personer mellan 16-85 år. I Sverige har 

91 % av invånarna tillgång till internet och dator i hemmet. I samma åldersgrupp är det tre 

fjärdedelar som använder internet dagligen.
22

 Användandet av internet ökar ständigt även om 

det under det senaste året börjat stabilisera sig. Det är främst hur användningen tar sin form 

som visar på den största förändringen. Som tidigare nämnt är det genom de smarta telefonerna 

och surfplattorna som användningen blivit mer mobil och lättåtkomlig.
23

 65 % av 

befolkningen använde sig av en smart telefon under år 2013 och 31 % har tillgång till en 

surfplatta.
24

  

 

De vanligaste aktiviteterna på internet är att skicka mail, delta i sociala nätverk, läsa nyheter 

och tidningar, spela spel, lyssna på musik, titta på video och söka upp fakta. Den mest 

populära kanalen bland de olika sociala medierna anses vara Facebook som används dagligen 

                                                      

 
20

 Försvarsmakten, Handbok i sociala medier, 2013, s. 16.  
21

 Försvarsmakten, Handbok i sociala medier, 2013, s. 17-21.  
22

 Statistiska centralbyrån, Privatpersoners användning av datorer och internet, s. 9. 
23

 Findahl, Svenskarna och internet, s. 9. 
24

 Findahl, Svenskarna och internet, s. 10. 
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av 45 % av internetanvändarna och 66 % av användarna besöker Facebook då och då.
25

 

Många kombinerar dock Facebook med andra sociala medier så som Instagram och Twitter. 

Hos den yngre generationen utgör användandet av sociala medier en tredjedel av den totala 

internettiden.
26

 Vad det gäller användandet av sociala medier är det 53 % av SCB:s valda 

urvalsgrupp som använt sig av internet för att chatta, blogga, göra inlägg på sociala nätverk 

eller forum samt skickat snabbmeddelanden. I samma tabell ser användandet av sociala 

medier ut på följande sätt, mellan 16-24 år och 25-34 år är det 88 % respektive 78 % som 

använt sig av sociala medier. Mellan 35-44 år och 45-54 år är fördelningen 65 % respektive 

55 %. Bland de äldre generationerna är fördelningen för åldrarna 55-64 år, 33 %, 65-74 år, 16 

% och för de över 75 år 5 %.
27

 Av den totala urvalsgruppen är det 52 % som själva har 

publicerat text, bild eller film i sociala medier och ålderfördelningen är snarlik den 

ovanstående presenterade statistiken.
28

  

 

På arbetsplatser har 55 % av arbetstagarna använt internet under första kvartalet av 2013, 

vilket motsvarar nästan 4,2 miljoner människor.
29

 Användandet av sociala medier har bidragit 

till att digitala klyftor har skapats mellan främst olika åldersgrupper. Vad det gäller 

utbildningsnivå, ekonomiska förutsättningar och arbetare och tjänstemän är klyftorna där 

emot nästan obefintliga.
30

 I takt med att internetanvändandet ökar och då främst användandet 

av sociala medier blir gränsen mellan arbetsliv och privatliv allt mer svårdefinierad. Sociala 

medier har blivit en ny arena för yttrande och har lett till en direkt publicering av åsikter och 

tankar vilket har fått konsekvenser i arbetslivet.
31

 (se kap. 3 - 4).  

 

2.3 Lagregleringar  

De lagar som reglerar användandet av social medier är främst Yttrandefrihetsgrundlagen och 

Tryckfrihetsförordningen. I en artikel som publicerats i tidskriften Advokaten beskrivs några 

av de andra lagar som är tillämpliga i sociala medier. Lagen om ansvar för elektroniska 

anslagstavlor (1998:112) omfattar alla de medier som tillåter elektroniska konversationer och 

reglerar att sajtens utgivare ansvarar för det som skrivs. Hit räknas alla typer av webbplatser 

                                                      

 
25

 Findahl, Svenskarna och internet, s. 21-22. 
26

 Findahl, Svenskarna och internet, s. 34. 
27

 Statistiska centralbyrån, Privatpersoners användning av datorer och internet, tabell 48, s. 68. 
28

 Statistiska centralbyrån, Privatpersoners användning av datorer och internet, tabell 136, s. 156. 
29

 Statistiska centralbyrån, Privatpersoners användning av datorer och internet, tabell 40, s. 60. 
30

 Findahl, Svenskarna och internet, s. 58. 
31

 Fransson, Yttrandefrihet och Whistleblowing: om gränserna för anställdas kritikrätt. s. 34. 

 



14 

 

och forum som har kommentarsfält, bilddelning samt chattmöjligheter. Ett exempel på en 

sådan sajt är Facebook.
32

 Det finns svårigheter i att kontrollera meddelande på större 

webbplatser vilket har lett till att lagen är svår att tillämpa.
33

  Personuppgiftslagen (1998:204) 

är tillämplig i samtliga sociala medier genom 3 § PUL. Den part som bestämmer över en 

webbplats, den ansvarige utgivaren, bär ansvaret över vad som publiceras.
34

 Lag (1990:409) 

om skydd för företagshemligheter och Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) ger ett ökat 

skydd för arbetsgivare mot att arbetstagare inte läcker hemlig information.  

 

Vidare gäller arbetsrättslig, immaterialrättslig, marknadsrättslig och straffrättslig lagstiftning 

undantagslöst i sociala medier. I SOU 2012:55 framgår det att nuvarande lagstiftning, främst 

YGL och TF, är otydliga när det kommer till tolkning av regleringar i massmedier. Samma 

yttrande behandlas nämligen olika beroende på vilken typ av media det publicerats i.
35

 Det 

konstateras också att grundlagarna har sitt ursprung i en annan typ av massmedier och inte 

passar fullt ut med den nya typen av kommunikationskanaler, så som sociala medier. Detta 

har således lett till tillämpningsproblem och förslag på att separera denna typ av medier från 

grundlagen har framställts.
36

 Ett annat exempel på att lagstiftningen inte hinner med den 

snabbt växande tekniken är Lexbase, en tjänst som lanserades i januari 2014 som visar alla 

domar i Sverige fem år tillbaka i tiden. Användare kan söka på adress, namn och 

personnummer för att se om en person finns dömd i svensk domstol. Sajten skapades delvis 

med utgångspunkt i att användandet av sociala medier blir allt större och att medborgare 

liksom företag bör ha rätt att göra en bakgrundskontroll över den som en relation eller affärer 

ingås med.
37

 Mycket kritik har riktats mot tjänsten som stängts ner och krav på 

grundlagsändring har utfärdats.
38

 Enligt Martin Brinnen, Yttrandefrihets- och 

integritetsexpert, ligger Lexbase inom ramen för utgivningsbeviset i grundlagarna. Han anser 

att lagar som skapats på 1700-talet inte är anpassade för dagens moderna teknik och måste ses 

över. Han menar också på att även om sajten Lexbase numera ligger nere kommer efterföljare 

att komma ifall inte lagregleringen skärps.
39

 

                                                      

 
32

 Brandenberg & Knutsson, Juridiken i sociala medier, Advokaten, nr 2, 2012. 
33

 Forsman, Internetpublicering och sociala medier, 2011, s. 58.  
34

 Forsman, Internetpublicering och sociala medier, 2011, s. 72.  
35

 SOU 2012:55, s. 255-256. 
36

 SOU 2012:55, s. 319. 
37

 Lexbase, Lexbase fyller en demokratisk funktion i dagens nätsamhälle, www.lexbase.se, 2014. 
38

 SVT, Ytterligare kritik mot Lexbase, www.svt.se, 2014.  
39

 Brinnen, "Lexbase visar på ett grundläggande fel i grundlagarna - TF och YGL har nått vägs ände", 

www.dagensjuridik.se, 2014.    
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3. Arbetstagares rätt till yttrande  

I detta kapitel kommer arbetstagares rättigheter att yttra sig genom sociala medier att 

utredas. Här kommer i första hand yttrandefriheten att lyftas fram och redogöras för. Vidare 

kommer lojalitetsplikten och kritikrätten förklaras och sättas i relation till sociala medier.    

 

3.1 Yttrandefrihet 

Yttrandefrihet är en mänsklig rättighet som fastställs i FN:s allmänna förklaring om de 

mänskliga rättigheterna, artikel 19.
40

 Dess rättigheter ger varje medborgare lov att fritt 

uttrycka sina åsikter och ta emot samt dela information.
41

 Ingen medborgare ska heller få 

utsättas för någon typ av ingripande för att denne yttrat sig. Yttrandefriheten gäller även över 

nationella gränser och den får tillämpas i tal, skrift, bild eller annat uttrycksmedel. De enda 

undantag som uttalats är angående att dels respektera andra människors rättigheter, dels för att 

skydda nationens säkerhet, allmän ordning eller folkhälsan.
42

 Vidare stärker artikel 10 i 

Europakonventionen ovanstående rättigheter och tillägger att med tanke på det ansvar som 

medföljer yttrandefriheten måste vissa begränsningar göras utöver ovan nämnda. Detta leder 

till att sådan lagstiftning som finns för att värna om nationen och demokration måste få 

inskränka rätten till yttrande.
43

  

 

I Sverige är yttrandefrihet skyddad genom grundlagen som stadgar att varje svensk 

medborgare har rätt att uttrycka sina åsikter, tankar och känslor. Yttrandefriheten är gällande i 

flera olika kanaler utöver talet så som TV, radio, offentliga uppspelningar, film, video, 

ljudinspelningar och genom andra tekniska kanaler, 1 § 1 st YGL. Arbetstagare äger rätt till 

yttrandefrihet, men enbart mot det allmänna i offentlig sektor.
44

  Offentligt anställda har rätt 

till yttrandefrihet så väl som meddelarfrihet
45

 och genom YGL och TF följer även rätten till 

anonymitet och efterforskningsförbud.
46

 I privat sektor begränsas rätten till yttrande och det 

finns en osäkerhet i hur långt yttrandefriheten som reglerar i artikel 10 Europakonventionen, 

ska gälla mellan arbetstagare och privata arbetsgivare.
47

 Arbetsdomstolen har uttryckt i AD 

                                                                                                                                                                      

 
 
40

 Fisher, Mänskliga rättigheter – en introduktion, s. 26. 
41

 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, art. 19. 
42

 Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, art. 19.  
43

 Europakonventionen, art. 10.  
44

 Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet, 252. 
45

 Regleras i 1 kap. 1 § 3 st tryckfrihetsförordningen. Innebär rätt att offentligagöra uppgifter till media. 
46

 DS 2001:9, s.18-21. 
47

 DS 2001:9, s. 23. 



16 

 

1997:57 att artikel 10 inte ska vara tillämplig i privata bolag. Europadomstolen menar 

däremot att artikel 10 i ”vissa fall” ska vara tillämplig även mot enskilda, vilket illustreras i 

målet Fuentes Bobo mot Spanien, 2000. I DS 2001:9 konstateras följande:  

 

”Sammanfattningsvis kan följande sägas. Sverige har enligt Europakonventionen en 

skyldighet att se till att rätten till yttrandefrihet för privatanställda i förhållande till deras 

arbetsgivare skyddas a) mot angrepp från vissa privaträttsliga subjekt med anknytning 

till det allmänna och b) mot angrepp ”i vissa fall” från andra privaträttsliga subjekt. Hur 

långt Sveriges skyldigheter sträcker sig i dessa avseenden är oklart.”
48

 

 

Rätten till yttrande i offentlig sektor har visat sig vara omfattande och ett antal fall har 

uppmärksammats i frågan vad det gäller bloggande i sociala medier. Dels är det den omtalade 

”Farbror Blå” som i AD 2011:74 bloggat om sitt yrke på ett, enligt arbetsgivaren, opassande 

sätt. Polisen sades upp men Arbetsdomstolen förklarade uppsägningen ogiltig, då polisen för 

det första använt bloggen på sin fritid, för det andra utnyttjat sin yttrandefrihet och för det 

tredje skrivit under ett fiktivt namn.
49

 Ett annat fall där polis varit iblandad är AD 2007:20 där 

en polis skickat mail med diskriminerande innehåll till Malmö stad. Polisen blev avskedad 

men avskedandet förklarades ogiltigt. Två ytterligare fall som stadgat rätten till yttrande i 

offentlig sektor är dels den så kallade ”Israelvännen” från Migrationsverket, som blev 

omplacerad för de åsikter som uttryckts i en privat blogg.
50

 Dels är det praktikanten som var 

Sverigedemokrat och fick avsluta sin praktik på Israels ambassad för tidigt, då denne aktivt 

uttryckt sina åsikter bland annat i sin blogg.
51

 I båda fallen visade sig yttrandefriheten vara 

starkare. Ett fall där yttrandefriheten visat sig svagare och där avskedandet varit tillåtet var i 

AD 2001:57, SJ-fallet, där en lokförare i brev, men också på ett fackförbunds hemsida, varit 

kränkande mot medarbetarna. Han ansågs grovt ha åtsidosatt sina åligganden.  

 

3.2 Lojalitetsplikten 

I privat sektor begränsas yttrandefriheten av den så kallade lojalitetsplikten. Lojalitetsplikten 

bygger på den lojalitetsprincip som vuxit fram genom rättspraxis och som faller inom ramen 

för arbetsledningsrätten (se avsnitt 4.1). Lojalitetsprincipen är en allmän lära, medan 

lojalitetsplikten istället faller inom ramen för anställningsavtalet. Denna plikt innebär att 

                                                      

 
48

 DS 2001 nr 9, s. 25.  
49

 AD 2011 nr 74. 
50

 Mölndals tingsrätt, dom 2008-11-10 mål nr 2187-07. 
51

 JK:s beslut 2008-08-07. 



 

17 

 

arbetstagare inte får driva konkurrerande verksamhet eller sprida uppgifter som på något sätt 

kan skada företaget.
52

 Arbetstagares lojalitetsplikt är en av de många biförpliktelser som 

förekommer i en anställning. En av de viktigaste förpliktelserna är att arbetstagare ska utföra 

sina avtalade arbetsuppgifter. Delar av de plikter som omfattas av lojaliteten finns reglerad i 

lag men mycket har vuxit fram genom praxis. Lojalitetsplikten är huvudsakligen endast 

tillämplig under anställningstiden men kan i vissa fall inskränkas genom klausuler och i rätten 

till återanställning. Bristande lojalitet kan ge påföljder i form av skadestånd eller omplacering 

men kan även i vissa fall leda till uppsägning.
53

 I AD 2012 nr 25 gör Arbetsdomstolen en 

gränsdragning om hur långt lojalitetsplikten ska sträcka sig i sociala medier.  

 

Domen gäller en rektor på en privatskola som blivit uppsagd på grund av hans privata 

agerande på sin Facebook. Rektorn hade haft sin titel och arbetsplats officiell på 

Facebook och samtidigt bland annat lagt ut lättklädda bilder på sig själv, varit medlem i 

grupper med sexrelaterat innehåll samt haft kontakt med elever. Arbetsdomstolen 

menar att även om skolan blivit uppmärksammad negativt i media, ska lojaliteten inte 

inskränka rektorns privatliv. Uppsägningen ska således vara att räkna som ogiltig. 

Däremot konstateras det att om arbetsgivaren bett rektorn att ta bort sin titel från 

Facebook och denne hade vägrat detta hade det varit att räkna som bristande lojalitet 

och grund för uppsägning. 

 

I en artikel från tidsskriften Lag & Avtal konstaterar Kent Brorsson (chefsjurist på 

EnergiFöretagens Arbetsgivareförening), Dan Holke (LO-TCO rättsskydd) och Pia Attoff 

(advokat, Attoff och Dahlgren) att lojalitetsplikten ska vara tillämplig även på internet och i 

sociala medier. De menar också att gränsen mellan privatliv och arbetsliv blivit mer flytande 

och i och med avsaknad av lagregleringar är policies en bra metod för att reglera användandet 

av sociala medier (se avsnitt 4.2).
54

  

 

3.3 Kritikrätten 

Kritikrätten följer med yttrandefriheten, men regleras i övrigt inte i lag eller avtal. Genom 

praxis framgår däremot att arbetstagare har en omfattande möjlighet att kritisera sin 

arbetsgivare. I ILO:s konvention nummer 158 artikel 5 stadgas även att arbetstagare som 

uttryckt klagomål inte får bli uppsagda av denna anledning. Kritikrätten anses vara en viktig 
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 Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet, 77-78. 
53

 Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet, 244-245. 
54
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rättighet för att skapa goda arbetsförhållanden och tillåta arbetstagare att uttrycka sig i 

debatter som är av allmänt intresse.
55

 Den begränsas liksom yttrandefriheten i privat sektor 

genom lojalitetsplikten vilket illustreras i AD 1986:95: 

 

Målet handlar om huruvida två arbetstagare som arbetat på en restaurang blivit felaktigt 

uppsagda, då de anmält sin arbetsgivare hos en myndighet för brott. Arbetsdomstolen 

menar att det inte ska finnas hinder för arbetstagare att påtala missförhållande till en 

myndighet. Detta kan dock leda till bristande i lojalitet, vilket kan göra ett fortsatt 

samarbete komplicerat. Arbetsdomstolen konstaterar även att ju högre grad av 

missförhållande, ju större möjlighet att kringgå lojaliteten. Slutligen konstaterar 

Arbetsdomstolen att uppsägningarna varit sakligt grundade, då arbetstagarna talat med 

myndigheten innan de påtalat problemet hos arbetsgivaren.
56

 

 

Whistleblowing är ett nytt begrepp som beskriver ett gammalt fenomen och går hand i hand 

med kritikrätten. Ett av de tidigast uppmärksammade fallen i Sverige, som handlar om 

arbetstagare som slagit larm om sin arbetsplats, inträffade redan 1937 och ledde till 

uppsägning på grund av samarbetssvårigheter.
57

 Susanne Fransson, docent i rättsvetenskap, 

definierar begreppet whistleblower som en anställd som slår larm och framför extern 

respektive intern kritik oberoende om kritiken är sakligt grundad eller ej.
58

 Kritikrätten är som 

tidigare konstaterat begränsad för privatanställda. De anställda saknar i svensk lag rättigheter 

så som meddelarfrihet och förbud mot repressalier. Anonymitetsskyddet i medier gäller dock 

även för privatanställda som ett skydd mot att arbetsgivare inte ska efterforska källan.
59

 

Arbetsmarknadsdepartementet har uttryckt en osäkerhet om kritikrätten för whistleblowers är 

tillräckligt omfattande för privatanställda och en utredning påbörjades under 2013. Förslag 

om att stärka skyddet kommer därefter publiceras 2014. I privat sektor innebär 

lojalitetsplikten i regel att arbetstagare i första hand ska larma internt till sin arbetsgivare. 

Arbetstagare ska också ha rätt att kritisera externt utan grund för uppsägning, men 

gränsdragningen är att bedöma från fall till fall. Gränsen dras med utgångspunkt i 

lojalitetsplikten i relation till befattningen, men olika bestämmelser i avtal kan också påverka 

utgången.
60
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4. Arbetsgivares rätt att kontrollera  

Kapitlet kommer att ta sin utgångspunkt ur arbetsgivares synvinkel. I första hand kommer 

arbetsledningsrätten att redogöras för och sättas i relation till det ökade användandet av 

sociala medier. Vidare kommer vikten av policies studeras och några exempel kommer att 

lyftas fram. Avslutningsvis kommer regleringar genom kollektivavtal att presenteras.  

 

4.1 Arbetsledningsrätten 

Arbetsgivare har i privat sektor stora möjligheter att fritt leda och fördela arbetet på 

arbetsplatsen. Arbetsledningsrätten ses som en grundprincip i arbetsrätten som ger 

arbetsgivare rätt att bestämma inom ramen för anställningen. Bestämmelser om vilka 

arbetsuppgifter som ska utföras, var de ska utföras och när de ska utföras är exempel på vad 

som ligger inom arbetsgivares bestämmanderätt. Det kan också vara åtgärder om att beordra 

övertid, ge förmåner eller införa kontrollåtgärder. De åtgärder som ligger inom ramen för 

anställningen kallas för arbetsledningsbeslut och detta beslut behöver inte motiveras.
61

 För att 

återgå till rektorn i AD 2012:25 konstateras det att bristande lojalitet går att räkna som 

arbetsvägran. Att vägra att utföra arbete inom ramen för anställning är saklig grund för 

uppsägningen enligt 7 § Lag (1982:80) om anställningsskydd och går hand i hand med 

arbetsledningsrätten. Så länge en arbetsgivare kan hävda att arbetsledningsrätten tillämpats 

kan AD enligt huvudregeln inte ifrågasätta beslutet. Det finns undantag från huvudregeln och 

det kan förenklat konstateras att arbetsledningsrätten inte får inskränka en annan lag, så som 

exempelvis Diskrimineringslagen (2008:567) eller Föräldraledighetslagen (1995:584).
62

  

 

4.2 Policies 

Utifrån ovanstående bakgrund kan det fastställas att arbetsgivare har en långtgående rätt att 

utföra kontrollåtgärder så länge dessa inte strider mot annan lag. En metod för att reglera 

användandet av sociala medier på arbetsplatsen är genom policies. Det finns inga exakta 

riktlinjer för hur en sådan policy ska se ut och därför förekommer många olika varianter. 2010 

uppgavs det i en undersökning från Manpower att endast 7 % av de svenska företagen hade en 

formell policy vilket kan sättas i relation till den internationella mätningen som uppgick till 20 

%.
63

 Viasat har exempelvis en enkel och kort policy där de uppmanar sina anställda att 
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använda sig av sociala medier och ställer fyra ”Do’s” (tillåtna) mot tre ”Dont’s” (otillåtna) 

åtgärder mot varandra: 

 

”DO’s: Vi besvarar frågor, korrigerar faktafel och hjälper kund till lösning. Vi är ärliga 

med vad vi heter och var vi jobbar. Sociala medier är relationsskapande – be om 

synpunkter och kommentarer, inled dialog. Tonen är positiv, öppen - gärna med glimten 

i ögat. DONT’S: Vi släpper inte konfidentiell info – medverkar ej till spekulationer. Vi 

talar inte illa om konkurrenter. I vår ton undviker vi ironi och sarkasm.”
64

 

 

Sveriges Radio har istället en handbok på 136 sidor om hur deras journalister ska förhålla sig 

till sociala medier både i arbetslivet och i privatlivet. Sveriges Radio uppmanar också sina 

anställda att använda sig av sociala medier för att det bidrar till omvärldskunskap och 

kompetens inom ett för dem viktigt område. I policyn klargör de dock att opassande beteende 

kan leda till konsekvenser:
65

 

 

”Det kan påverka dina arbetsuppgifter om du uttalat dig eller bloggat på ett sätt som gör 

att företagets eller din opartiskhet kan ifrågasättas. Då kanske du till exempel måste 

avstå från att bevaka vissa ämnen journalistiskt. Är du det minsta osäker om din blogg 

eller har tankar i övrigt om något du vill uttala dig om, prata med din chef i god tid. 

Oftast går det att hitta lösningar.”
66

 

 

Microsoft har gjort ett en kombination av ovanstående policies och har ett dokument på åtta 

sidor som gäller för både privat- och arbetsrelaterat användande. I policyn beskrivs 

grundregler, riktlinjer och tips. Det trycks även på det faktum att gränsen mellan privatliv och 

arbetsliv blivit mer otydlig och att det som gäller utanför sociala medier ska även gälla där.
67

 

Ett annat exempel är företaget Intel som har en kortare policy som endast beskriver riktlinjer 

för användande av sociala medier i arbetslivet och de ger även utbildning i användandet.
68

 Att 

använda policies kan vara ett sätt för arbetsgivare att vinna strider i arbetsdomstolen vad det 

gäller användandet av sociala medier. Om det finns ett regelverk ska det följas. En parallell 

kan dras till arbetsmiljöfrågor där arbetstagare enligt 3 kap. 4 § Arbetsmiljölagen 

(1977:1160), ska följa de föreskrifter som finns, använda skyddsutrusning och iaktta 
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försiktighet. Finns det en policy är rättsläget således enklare att utreda än då regelverk saknas. 

Ett exempel är fallet med GoExcellent som saknade policy och inte blev prövat av AD.  

 

I augusti 2011 sades tre anställda upp på grund av uttalande på Facebook. Företaget 

ansåg att de anställda hade betett sig hotfullt. Unionen motsatte sig genast anklagelserna 

och klargjorde att de anställda endast uttryckt ett internt skämt. Fallet förlikades i 

Arbetsdomstolen och resulterade i skadestånd till de anställda.
69

 Kent Källström, 

professor i arbetsrätt, berättar att GoExcellent skapade en policy om sociala medier 

dagen efter uppsägningen och menar att det var så dags. Han menar också att Facebook 

blivit lite av en fri arena, där det tydligen är okej att skriva vad som helst utan några 

allvarliga sanktioner.
70

 

 

I november 2013 gjordes en anmälan mot bland annat polisen i Kronobergs län angående 

inlägg på Facebook i tjänsten. Polisen har på senare år börjat använda sig av sociala medier 

för att nå ut till befolkningen och sammanlagt har polisen 360 000 följare. Anmälan har gjorts 

av personer som ansett sig blivit uthängda i inläggen på olika sätt och ansett att det funnits 

möjlighet att identifiera dem genom information i inläggen.
71

 I utredningen framgår att 

polisen har en policy
72

 att följa när de uttalar sig i sociala medier och både polisen och 

Justitieombudsmannen anser att inläggen fallit inom ramarna för denna. Avslutningsvis 

konstaterar JO att så länge riktlinjerna efterföljs finns det inga invändningar mot polisens 

aktivitet i sociala medier.
73

   

 

4.3 Kollektivavtal 

Regleringar av sociala medier görs vanligtvis inte genom kollektivavtal men vissa förbund har 

skapat riktlinjer som arbetsgivare kan ta del av. Ett exempel är arbetsgivarförbundet Almega 

som har skapat en policy som medlemsföretagen kan ta del av och hämta inspiration från.
74

 

Arbetsgivare kan också reglera användandet i personliga avtal. Ett kollektivavtalsbundet 

företag kan bli tvungna att förhandla med relevanta fackförbund innan en policy kan införas. 

Viktigt är att en policy ska ha ett samband med anställningen för att vara giltig.
75
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5. Åldersfördelning  

I detta kapitel kommer det att redogöras för åldersaspekten i uppsatsen ur en 

samhällsvetenskaplig och sociologisk aspekt. Här har en mindre undersökning på ett företag, 

Helsingborgs Hamn AB, utförts och resultatet kommer i detta kapitel att presenteras.  

 

5.1 Ålder  

Det svenska samhället präglas av en mängd olika sociala skiktningsprinciper och skillnader 

mellan människor. Sociala skiktningar innebär systematiska ojämlikheter mellan grupper i 

samhället där olika materiella och immateriella resurser är ojämnt fördelade.
76

 Karl Marx är 

en av de främsta sociologerna som studerat olika intressen i samhället och han konstaterar 

bland annat att mängden resurser varje enskild äger präglar vilken grupptillhörighet denne 

kommer att tillhöra. Marx betonar således bakgrunden till olika samhällsklasser under 1800-

talet, men detta går likväl att applicera på dagens begrepp som arbetsgivare och arbetstagare 

där det också förekommer klasskillnader. Sociologin tar sin utgångspunkt i att studera varför 

denna typ av ojämlikheter uppstår och varför de kvarstår samt vilka konsekvenser sociala 

skiktningar har för samhället och den enskilda individen.
77

 

 

Vad det gäller sociala skiktningsprinciper är möjligtvis begreppet klass det som under de 

senaste tvåhundra åren varit mest uppmärksammat. Parallellt med klassbegreppet har andra 

skiktningsprinciper uppmärksammats och Edling och Liljeros beskriver i sin bok ”Ett delat 

samhälle” några av de mest förekommande: kön, etnicitetet, sexualitet, ålder och 

intersektionalitet. En liknelse kan göras med de sju diskrimineringsgrunderna som finns i 

DiskL som är kön, könsöverskridande identitet, etnicitet, religion, funktionshinder, sexuell 

läggning och ålder. Det sistnämnda begreppet ålder förklaras i DiskL som en persons 

levnadsålder räknad efter födseln.
78

 I 1 kap. 4 § DiskL, klargörs begreppen direkt respektive 

indirekt diskriminering. Med direkt diskriminering menas att en person missgynnas då denna 

behandlas sämre än en annan i liknande situation. Med indirekt diskriminring menas att någon 

missgynnas genom användandet av en bestämmelse. Exempelvis kravet på en viss längd som 

indirekt missgynnar kvinnor i Volvo-fallet.
79

 Samhället präglas i en stor utsträckning av olika 

åldergränser som börjar redan under barndomen, då ålder utgör det indelningsinstrument som 
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används för att dela in barn i olika skolklasser och mognadsstadier. Ålder används också som 

ett verktyg för att styra vilka filmer barn får se på bio, när det är tillåtet att gå på krogen, att 

köra bil eller att köpa alkohol. Ålder utgör således en viktig grund i det moderna svenska 

samhället och har skapat arenor för olika åldersgrupper.
80

 I 5 kap. AML, hittas begreppet 

minderåriga som beskriver att medborgare under 18 år är att räknas in i denna kategori. Det 

finns också bestämmelser om vilka arbetsuppgifter som får utföras mellan åldrarna 13-16 år 

samt mellan 16-18 år.  

 

Till den sociala skiktningsprincipen ålder kan även olika generationer diskuteras. Margaret 

Mead, amerikansk kulturantropolog, har beskrivit 1900-talet i tre utvecklingssteg. Den första 

tiden präglades av en äldre generation som styrde den då relativt långsamma 

samhällsutvecklingen genom sin erfarenhet och formade barnen i likhet med sitt eget. Med 

tiden kom samhället till att utvecklas allt snabbare och det blev således viktigt att integrera 

med sin egen generation och gå utanför sin krets (klass). Den äldre generationen uppfattades 

ofta som ett hinder i denna process och unga människor började förlita sig på yttre 

omständigheter. Den tredje epoken av 1900-talet har präglats av en extremt snabb utveckling 

där de äldre generationerna står handfallna och förmågan att vägleda den yngre generationen 

blir allt svårare. Istället söker den yngre generationen inflytande och identifikation från 

människor i hela världen, vilket leder till att samhället får nya infallsvinklar.
81

 

 

Ålder kan med andra ord ses både som ett biologiskt och socialt skapat fenomen där olika 

grupper skapas och förändras under livstiden. De olika ålderskategorierna har olika 

förväntningar och krav på sig från resten av samhället och förväntas agera på ett visst sätt 

gentemot andra ålderskategorier.
82

 Det kan konstateras att med begreppet ålder och 

ålderskategorier följs även orättvisor. På arbetsmarknaden tar dessa sin form ibland annat 

ungdomsarbetslösheten, där 16–19-åringar har svårt att få ett arbete, dels genom avsaknad av 

erfarenhet och dels genom rätt nätverk. Detta är två aspekter som den äldre generationen 

oftast har, vilket borde göra dem till attraktiva hos arbetsgivare. I media har det dock framgått 

att anställda över 60 år har fått allt svårare att hålla sig kvar i arbetslivet och de har blivit en 

utsatt grupp.
83

 Här kan även lyftas att äldre arbetstagare har rätt att stå kvar i sin anställning 
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tills de fyllt 67 år, 32 a § LAS och samtliga arbetstagare skyddas även av DiskL och får därför 

inte utsättas för åldersdiskriminering. Med åldersdiskriminering menas att en arbetstagare inte 

får bli utsatt för någon typ av orättvisa med grund i den uppnådda levnadslängd denne har.
84

 

En annan aspekt som lyfts fram vad det gäller äldre arbetstagare är att deras fysiska förmåga, 

minnet, syn och hörsel samt att förmåga att lära sig nya saker fort försämras. Även 

arbetsförmågan och arbetstempot har en tendens att försämras i samband med åldrande.
85

 

Nedsatt arbetsförmåga är enligt huvudregeln, 7 § LAS, inte saklig grund för uppsägning. 

 

5.2 Åldersstruktur i Helsingborgs Hamns AB:s Facebook-grupp 

Ett exempel på ett företag som ligger i framkanten vad det gäller användandet av sociala 

medier är Helsinborgs Hamn AB. Helsingborgs Hamn är Sveriges näst största hamn och har 

drygt 260 anställda. Majoriteten av de anställda i hamnen har inget eget skrivbord eller daglig 

tillgång till en dator. 2011 inledde hamnen ett nytt projekt som skulle göra det enklare att 

sprida information till samtliga anställda genom att skapa ett intranät på Facebook. Efter sex 

månader var 25 % av de anställda i företaget medlemmar i Facebook-gruppen.
86

 Syftet med 

gruppen är att göra information mer tillgänglig för de anställda och för att upprätthålla detta 

och undvika missförstånd har hamnen skapat en policy för användandet av gruppen. Policyn 

innehåller riktlinjer för vem som får vara med i gruppen, hur de anställda ska använda 

gruppen samt regler om vad som inte får skrivas eller göras. Marknads- och 

informationschefen Andreas Eriksson anser att det finns många fördelar med att använda just 

Facebook, dels är det gratis, dels fungerar Facebook i de anställdas mobiltelefoner.
87

  

 

År 2012 hade företaget 271 anställda och personalens fördelning var 87 (32 %) tjänstemän 

och 184 (68 %) var kollektiv personal.
88

 2014 hade företaget minskat till 239 anställda varav 

126 (52 %) var medlemmar i Facebook-gruppen. Ålderfördelningen i gruppen var uppdelad så 

att av arbetstagarna i åldrarna 16-24 var 66 % medlemmar. Av de mellan 25-34 år var 74 % 

medlemmar och mellan åldrarna 35-44 år 68 %.  I ålderskategorierna 45-54 samt 55-64 var 46 

% respektive 37 % medlemmar. I den sista ålderskategorin, 65-74 år, var 66 % medlemmar i 

Facebook-gruppen.
89
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6. Analys 

I detta kapitel kommer en djupgående analys att göras utifrån de fyra teman som presenterats 

i uppsatsens inledning och som även utgör uppsatsens frågeställningar. Till grund för 

analysen ligger presenterad fakta från tidigare kapitel. Analysen kommer att sammanfalla 

med en diskussion där personliga reflektioner kommer att lyftas. 

6.1 Arbetstagare i sociala medier 

Genom framväxten av internet och sociala medier har begreppet kommunikation fått en allt 

större omfattning. Från att tidigare ha kommunicerat i slutna sällskap bakom stängda dörrar 

förekommer idag samma typ av dialoger på sociala medier, i många fall helt öppet. Den gräns 

som tidigare funnits mellan privatliv och arbetsliv har genom de sociala medierna och internet 

blivit allt svårare att tydliggöra. Gränsen påverkas genom den lättillgänglighet som vuxit fram 

genom de smarta telefoner som ständigt är uppkopplade mot internet. Privatlivet följer därför 

med till arbetsplatsen liksom arbetet följer med hem efter arbetstid.
90

 Att svara på privata 

samtal eller meddelande under arbetstid eller arbetsrelaterade mail på fritiden har således 

blivit enklare. Motståndare till användande av sociala medier på arbetsplatsen menar att det 

tar upp allt för mycket tid från arbetet och att det inte hör arbetsplatsen till.
91

 De som 

förespråkar sociala medier menar istället att det ligger i tiden och att anställda i sociala medier 

är gratis reklam för företaget.
92

 Att förbjuda sociala medier kan anses vara svårt eftersom att 

de liksom ordinarie samtal och meddelande ger notifikationer i arbetstagares privata 

mobiltelefoner. Om företaget vill ha en tydlig gräns kan det enligt mig anses rimligt att 

arbetsgivare tillhandahåller arbetstagare telefoner på arbetsplatsen. Agell, motståndare till 

sociala medier på arbetsplatsen bör i sin uträkning om 22 dagars bortfall per år även 

undersöka den tid arbetstagare lägger på att svara på mail, samtal och utföra andra 

arbetsrelaterade uppgifter i sitt privatliv. Enligt 17 § 1 st Arbetstidslagen (1982:673) ska 

arbetsgivare också låta arbetstagare ta de pauser som behövs i arbetet utöver de raster som 

finns.  

 

Att gränsen blivit svårdefinierad illustreras exempelvis i fallet med rektorn där arbetsgivaren 

och Arbetsdomstolens åsikter gick isär.
93

 Samtliga av de fall som presenterats i uppsatsen, där 
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arbetstagare uttryckt sig på internet, har väckt frågan om var gränsdragningen för privatlivet 

ska gå. Om det är att anse som rimligt eller orimligt att arbetsgivare har rätt att styra vad 

arbetstagare får skriva på internet kan diskuteras ur å ena sidan arbetsgivares rykte å andra 

sidan arbetstagares privata intresse. Detta leder in till den starka lojalitetsplikten som visat sig 

vara av ytterst stor vikt i den privata sektorn. Arbetsgivare kan alltså med en omfattande 

bestämmanderätt styra över vad som är skadligt för företaget.
94

 Arbetsdomstolen har i många 

fall, mestadels i offentlig sektor, stärkt yttrandefriheten genom att ogiltighetsförklara fall där 

arbetstagare använt sin rätt till yttrande i bloggar. Det kan således konstateras att 

yttrandefriheten är starkare i den offentliga sektorn och lojalitetsplikten dominerar i den 

privata sektorn. I den privata sektorn är fallet med rektorn det enda som uppmärksammats i 

Arbetsdomstolen vad det gäller sociala medier. Brott mot lojaliteten har däremot många 

gånger uppmärksammats och får därför ses som vägledande även i fråga om sociala medier. 

 

Frågor om vad arbetstagare får skriva på internet har varit en oklarhet i arbetslivet vilket inte 

minst har framkommit de fall som presenterats. I den privata sektorn är det inte acceptabelt att 

sprida information om företaget, driva konkurrerande verksamhet, öppet kritisera 

arbetsgivaren eller på något sätt bryta mot den gällande lojalitetsplikten. Lojaliteten upphör i 

regel att gälla efter avslutad anställning och vad en före detta arbetstagare då uttrycker är svårt 

för arbetsgivare att hindra.
95

 I offentlig sektor gäller kritikrätten och arbetstagare har rätt att 

påkalla brister i verksamheten samt utnyttja sin yttrandefrihet i större grad. Yttrandefriheten 

begränsas dock i frågor som exempelvis kan skada rikets säkerhet. Om huruvida kritikrätten 

även ska gälla i privat sektor är ett vida diskuterat dilemma.
96

 Det har konstaterats att det är 

oklart om hur långt Sveriges skyldigheter ska sträcka sig i att skydda whistleblowers i privat 

sektor och att varje fall får bedömas var för sig.
97

 Att oklarheter finns bidrar till att incidenter 

kan inträffa från både arbetstagarpart och arbetsgivarpart.  

6.2 Arbetsgivares bestämmanderätt 

Som tidigare nämnt har arbetsgivare stor frihet att styra över sin verksamhet genom 

arbetsledningsrätten. Om arbetsgivare anser att sociala medier är ett hinder för verksamheten 

och väljer att förbjuda användandet är detta att räknas som korrekt. För de arbetsgivare som 
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inte anser att det är ett hinder kan antingen användandet få ske okontrollerat eller kan olika 

riktlinjer i form av policydokument skapas. Fördelarna med att helt förbjuda det privata 

användandet är som Agell menar att mer fokus läggs på arbetet och färre distraherande 

moment förekommer.
98

 Ett antagande kan göras av att få människor idag anser att internet 

liksom sociala medier är en fluga och att blunda för detta fenomen kan vara att se som 

bakåtsträvande. Min bedömning av de rättsfall som presenterats är att de i många fall handlar 

om okunskap om att agerandet varit felaktigt och att arbetstagarna inte haft som syfte att 

skada sina arbetsgivare. Ett enkelt sätt att motverka denna okunskap är att göra enkla riktlinjer 

för vad som får skrivas om arbetsplatsen genom det privata användandet av sociala medier.
99

 

Att tillåta användandet och sedan inte berätta för arbetstagarna vad som är tillåtet anser jag 

vara obetänksamt och bäddar för missförstånd.  

 

Det privata användandet av sociala medier på arbetstid kommer antagligen ha motståndare 

under en lång tid framöver då det inte enligt lag ligger inom ramen för anställningen eller 

befattningskraven. Värt att skilja på är därför det användande som sker i tjänsten så som 

exempelvis polisen i det fall som JO diskuterat kring.
100

 Att företag idag använder en offentlig 

Facebook-sida, blogg eller hemsida blir allt vanligare och i dessa fall kan det anses som om än 

viktigare att skapa riktlinjer. I det privata användandet anser jag i enlighet med 

Arbetsdomstolen att arbetstagare har rätt till sin identitet och sitt uttryck. När en arbetstagare 

däremot ska representera sin arbetsgivare i sociala medier är situationen annorlunda och 

personliga värderingar som här kan gå isär med företagets kan då vara mer komplext. Att 

jämföra här är fallet Farbror-Blå, som skrev en privat blogg i ett påhittat namn, jämfört med 

Kronobergs-polisen som skrev i ett offentligt sammanhang i polisens namn. Det sistnämnda 

fallet låg i gränslandet för vad som skulle räknas som godtagbart men eftersom att det låg 

inom ramen för den policy som skapats ansågs agerandet inte vara felaktigt. 

 

En policy kan ta sitt uttryck på många olika sätt. Viasat har exempelvis en policy som bygger 

på det ”sunda förnuftet” men som ändå uttryckts i skrift för att undvika missförstånd. Policyn 

trycker på ärlighet och positivitet och undanber att företagshemligheter och onda ord om 

konkurrenter lämnas ut eller uttrycks. I policyn framgår inte om denna ska gälla både privat 

och i tjänst vilket därför enligt mig genom lojalitetsplikten, bör tolkas att den gäller även 
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privat när det talas om företaget.
101

 Sveriges Radio har däremot en mer detaljerad policy 

vilket i större grad bidrar till att missförstånd inte sker. Denna policy trycker på hur de 

anställda ska bete sig både i och efter tjänst. I policyn finns också en varning om att det som 

skrivs i privata sammanhang kan skada tjänsten vilket ger arbetsgivaren ett försprång i en 

eventuell tvist. GoExcellent hade ingen policy när de anställda uttryckt sig i sociala medier. 

Detta bidrog således till att det varit svårare för arbetsgivare att bevisa att beteendet varit 

felaktigt. Fallet förlikades och det finns därför inga bevis på hur utfallet annars blivit. Utifrån 

ovanstående resonemang bör därför policies anses vara en sund lösning för att förhindra att 

konflikter uppstår. 

6.3 Sociala medier – en generationsfråga 

Samhället har under 1900-talet genomgått ett antal förändringar i hur olika generationer 

förhåller sig till varandra. Mead menar att de äldres kunskap inte värdesätts på samma sätt 

idag som den gjorde för 100 år sedan, mycket på grund av den utveckling som skett i 

samhället.
102

 Inte minst har den tekniska och globala utvecklingen förändrat sättet som 

kunskap förmedlas på. För ungefär 100 år sedan spreds mycket kunskap från far till son 

liksom från mor till dotter och det var naturligt att den äldre generationen lärde upp den yngre. 

Idag förmedlas kunskap på nya sätt och den äldre generationen har allt mer sällan den 

kunskap som de yngre eftersträvar.
103

 Internet tog plats i svenskarnas liv 1995 och sociala 

medier har tillkommit efterhand.
104

 De äldre generationerna har inte haft ett försprång i dessa 

avseende medan den yngre generationen blivit uppvuxen med internetanvändare. Det har 

således skapats digitala klyftor mellan olika ålderskategorier.
105

 

 

Statistik visar för det första att tre av fyra använder internet varje dag i Sverige och 91 % har 

tillgång till internet i hemmet. Användandet av sociala medier börjar med hög 

användningsgrad hos den yngre generationen på 88 % och dalar sedan med ungefär 10 

procentenheter per kategori fram till de lite äldre generationerna med början på 55-64 år. 

Härefter blir det allt större procentuella förändringar och hos den äldsta generationen, +75 år 

uppgår användandet endast till 5 %. Mönstret visar att desto yngre en person är ju högre 

sannolikhet är det att denne använder sociala medier. Samma undersökning gjordes i 
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uppsatsen hos Helsingborgs Hamn AB, fast centrerat till en viss social media och en bestämd 

Facebook-grupp. Här visade sig strukturen vara lik den som presenterats hos SCB. Sambandet 

var likt förutom i två aspekter, dels hos den allra yngsta generationen, dels hos den allra 

äldsta. Den yngre generationen hade en lägre grad användande än de som tillhörde kategorin 

där över. Detta kan förklaras genom att det endast var tre personer i denna kategori och att en 

avvikande person ger större effekt bland ett mindre antal. Den äldsta kategorin visade att 6 av 

9 i åldrarna 65-75 var medlemmar i gruppen, vilket avviker från SCB:s generella statistik om 

användandet av sociala medier. 

 

Skillnader i samhället mellan olika grupper presenteras ofta som skiktningsprinciper och 

åldersaspekten är en sådan princip. I Sverige är ålder ett viktigt mätinstrument som ofta 

används som ram för att mäta individens kunskap eller mognad. Detta kan i många fall vara 

ett mätinstrument som inte alltid speglar hur samhället ser ut. Inte minst märks detta hos barn 

som mognar olika snabbt, men ändå sätts i samma klasser, tillåts ta körkort vid samma ålder 

och köpa alkohol samtidigt trots deras olika mognadsstadier. Även om åldern är biologisk, 

räknad till uppnådd levnadsålder så är begreppet delvis socialt skapat för att hitta någon slags 

gränsdragning. Därför anser jag att det är felaktigt att dra generella slutsatser om att äldre inte 

följer med i tekniken trots att övervägande statistik menar att desto yngre en person är ju mer 

aktivitet har dennes åldergrupp i sociala medier och på internet. Den individuella aspekten 

måste dock räknas in och bara för att en person är ung eller gammal måste denne inte 

nödvändigtvis ha ett beteende som speglar majoriteten av ålderskategorin. Detta kan förklara 

varför strukturen i Helsingborgs Hamn AB hade hög aktivitet bland de äldsta och lite lägre 

bland de yngsta. 

 

Om åldersdiskriminering kan uppstå när ett företag väljer att använda sig av sociala medier på 

olika sätt är en av uppsatsens frågeställningar. Det finns inget givet och generellt svar på 

frågan. Genom att utgå från den grad av användning av sociala medier som visats i statistik 

från SCB och även i Helsingborgs Hamn AB är det tydligt att användandet är mindre hos de 

äldre generationerna. Om den enda och uteslutande informationskanalen är genom sociala 

medier skulle eventuellt en åldersdiskriminering i form av indirekt diskriminering kunna 

påtalas. I det omtalade Volvo-fallet, där viss längd var ett krav utgjorde detta exempelvis 

indirekt diskriminering mot kvinnor som generellt är kortare.
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 Samma argumentation hade 
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eventuellt kunnat föras i frågan om sociala medier. Helsingborgs Hamn AB har skapat en 

lösning i form av en Facebook-grupp där information snabbt kan spridas till de anställda. 

Gruppen används dock inte som uteslutande informationskanal, utan är endast ett 

komplement, vilket istället bidragit till att information når ut till fler. Enligt årsredovisningen 

från 2012 hade företaget ca tre av tio som var tjänstemän och sju av tio var kollektiv personal. 

Det nämns också att många av de kollektiva inte har tillgång till dator i arbetet och genom 

intranät i mobiltelefonen ges nu en utökad möjlighet att nå ut till olika yrkesgrupper. Det bör 

därför ses som att även om skiktningsprincipen ålder kan stjälpas kan istället principen klass 

främjas genom sociala medier. 

6.4 Samhällseffekter 

Sociala medier har bidragit till att kommunikation sker på ett annat sätt än tidigare. För att 

undvika negativa incidenter är det att anse som viktigt att arbetsgivare tar ställning till hur 

arbetstagare ska förhålla sig till dessa kanaler. Genom att förbjuda sociala medier och förflytta 

användandet till raster och ledig tid är syftet i de flesta fall att det ska leda till mer fokus på 

arbetstid. Att förbjuda sociala medier på arbetstid kan således anses som rimligt i förhållande 

till anställningsavtalet. Sveriges Radios policy uppmuntrar istället de anställda att vara aktiva i 

sociala medier för att förstå sin samtid och följa med i trender, främst i privatlivet.
107

 Vidare 

är det som tidigare nämnt en positiv sak för många företag att ha anställda som reklampelare 

som sprider positiva kommentarer och nyheter om sitt företag i sociala medier. Ofta 

förekommande är att företag idag har en egen Facebook-sida för informationsspridning och 

direkt kundkontakt.  

 

Ur ett samhällsperspektiv kan sociala medier i arbetslivet tolkas på olika sätt. För det första är 

sociala medier en stor del av många människors vardagsliv. Facebook används för att hålla 

kontakt med vänner, dela bilder, länkar och åsikter. Forum, bloggar och sajter så som 

Wikipedia kan användas för att inhämta information och råd. Olika grupper och trådar kan 

användas för att diskutera en viss fråga och hitta olika lösningar på problem. Ur detta synsätt 

kan det finnas stora möjligheter i att även tillämpa dessa kommunikationsmedel och 

informationskanaler på arbetsplatsen. Olika yrkesgrupper kan genom detta inhämta råd och 

tips från varandra över gränser precis som många idag gör i privatlivet vad det gäller olika 
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intresseområden. Liksom att mångfald på en arbetsplats ska spegla resten av samhället anser 

jag att även spegling av teknikanvändandet i samhället bör tas i beaktande.  

 

En annan aspekt som anses vara av betydelse för arbetslivet är att olika åldrar ska ha 

likvärdiga förutsättningar, vilket bidrar till mångfald. Det har diskuterats om att äldre ska ges 

samma förutsättningar trots att de personliga förutsättningarna kan försämras med ålder. För 

att öka jämlikheten kan det därför vara en tanke att låta de äldre få den kunskap inom sociala 

medier som behövs för att ge samma möjligheter. En motsatt infallsvikel är hur den yngre 

generationen påverkas av deras höga aktivitet i sociala medier. Den yngre generationen kan 

stå för andra hinder i arbetslivet då arbetsgivare exempelvis söker upp en person på sociala 

medier för att få en bild av personen innan anställning. En yngre person med Facebook kan 

därför ha andra förutsättningar än en äldre person utan Facebook. Rimligheten i att 

arbetsgivare väljer att undersöka arbetssökande i sociala medier är en annan diskussion vars 

rimlighet kan argumenteras kring. Genom att användarantalet i sociala medier ständigt ökar 

och över hälften av den svenska befolkningen idag har ett Facebook-konto, framför allt de 

generationer som dominerar arbetslivet, uppskattar jag att denna problematik inte kommer 

vara en orättvis faktor i framtiden. 

 

Ur ett mer arbetsrättsligt perspektiv kan det diskuteras huruvida lagstiftningen på området är 

för svag. För att användandet av sociala medier ska ske felfritt och smidigt ligger det idag 

mycket på arbetsgivare att skapa ett eget regelverk eller en policy. Som tidigare konstaterats 

står i vissa fall de äldre utanför sociala medier och om då dessa personer är i företagsledande 

ställning kan det finnas svårigheter i att skapa ett sådant regelverk. Lagregleringen på området 

hinner inte alltid följa med den snabbt växande utvecklingen och att separera YGL och TF 

från teknik och sociala medier är ett alternativ för att göra regelverket enklare. Som tidigare 

nämnts gäller i nuläget olika regler för om ett uttalande sker i radio, på en blogg eller i en 

artikel. Ett annat exempel på att lagregleringar inte hinner med är sajten Lexbase som tillät 

användare att söka på dömda personer genom namn och karta. Sajten fick stänga ner men om 

rättsligt fel förekommit eller inte är fortfarande oklart. Det har även lyfts att lagar som skapats 

på 1700-talet har svårigheter att följa med 2000-talets teknik och lagarnas syfte har förändrats 

över tid. 

 

Att oklarheter förekommer genom användandet av sociala medier i arbetslivet har klargjorts i 

uppsatsen. Idag ligger som sagt stora delar av ansvaret hos arbetsgivare vad det gäller att 
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reglera användandet. För att undvika att missförstånd sker skulle en starkare lagstiftning om 

vilka regler som ska gälla på arbetsplatsen i relation till sociala medier behöva klargöras. Ett 

problem är att generella bestämmelser på ett område som växer så fort har visat sig vara 

problematiska och har gett upphov till ständiga lagändringar (se YGL och TF). Samtidigt kan 

det inte i alla fall anses rimligt att svensk lag ska styra över privata företags rätt att själva styra 

sin verksamhet genom hur sociala medier ska hanteras. Olika yrken kan också tänkas vara 

mer eller mindre anpassade till att använda sociala medier i olika grad och på varierade sätt. 

Att däremot i kollektivavtal avgöra hur en viss yrkesgrupp bör förhålla sig till sociala medier 

under och efter arbetstid kan anses som en bättre lösning. Att exempelvis en webbdesigner 

eller en journalist hämtar inspiration från sociala medier kan vara mer lämpligt än hos vissa 

andra yrkeskategorier som bör ha ett mer kritiskt förhållningssätt gentemot sociala medier. 

Om ingen ytterligare reglering på högre nivå kommer ske vad det gäller sociala medier 

kommer fler fall att uppmärksammas och fler incidenter kommer med stor sannolikhet att 

inträffa inom området. Däremot kan det bidra till att starkare och mer tydlig praxis växer fram 

och gör ökad lagreglering överflödig. Att endast ett fall dömts i privat sektor anser jag vara en 

alldeles för svag måttstock för att i framtiden ge riktlinjer till arbetsgivare liksom arbetstagare 

för vad som anses godtagbart i sociala medier.  

 

Hur privata företag ska förhålla sig till artikel 10 i Europakonventionen och artikel 5 i ILO:s 

konvention nr 158 är än så länge oklart. Arbetsdomstolen har ansett att lojaliteten ska gå före 

den mänskliga rättigheten i Europakonventionen medan Europadomstolen konstaterat att den i 

”vissa fall” ska vara tillämplig även i privat sektor. ILO:s bestämmelser om förbud mot 

uppsägning finns reglerat i LAS som ett skydd för privatanställda och först här blir 

konventionen tillämplig. Att tillämpa artikel 10 i Europakonventionen i privat sektor mellan 

privata aktörer saknar något direkt hinder på nationell nivå och det kan därför funderas över 

varför inte yttrandefriheten ska gälla för alla. Frågan är om en starkare lagstiftning på svensk 

nivå, vad det gäller reglering av sociala medier, strider mot de internationella regleringarna till 

yttrande. Att ändra regleringar kan således vara en komplex fråga i privat sektor men inte 

minst i offentlig sektor där yttrandefriheten är som starkast. En tydligare framtida reglering på 

internationell nivå vad det gäller yttrandefrihet för privat ansällda kommer således vara 

vägledande men också avgörande för hur Sverige ska reglera sociala medier i arbetslivet.  
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7. Slutsats 

I detta avslutande kapitel kommer uppsatsens frågeställningar att besvaras med utgångspunkt 

i de fakta som tidigare lyfts fram. De argument som använts i analysen kommer ligga till 

grund för de konstaterande som görs. Det kommer också att presenteras tankar inför framtida 

forskning på området sociala medier i arbetslivet.  

7.1 Arbetstagares skyldigheter mot arbetsgivare i sociala medier  

Arbetstagare i privat sektor är begränsade av lojalitetsplikten när det kommer till användandet 

av sociala medier. Lojalitetsplikten är vidsträckt och gäller inte enbart på arbetet utan är även 

tillämplig i det privata användandet. Arbetstagare har laglig rätt till yttrandefrihet men 

yttrandet får inte strida mot lojalitetsplikten. Det anses inte vara godtagbart att på något sätt 

skada arbetsgivaren, läcka företagshemligheter, driva konkurrerande verksamhet eller på 

annat sätt brista i lojaliten. Det måste dock finnas proportionalitet mellan orsak och verkan 

och i privat sektor bestäms detta från fall till fall. I offentlig sektor är yttrandefriheten starkare 

och har av Arbetsdomstolen stadgats ett starkt skydd. Kritikrätten och meddelarfriheten ger 

arbetstagare i offentlig sektor en bättre möjlighet att kritisera sin arbetsgivare och arbetsgivare 

har dessutom både efterforskningsförbud och förbud att utfärda repressalier.  

7.2 Arbetsgivares rätt att begränsa användandet av sociala medier i arbetslivet 

Arbetsgivare har en omfattande rätt att styra över verksamheten genom arbetsledningsrätten. 

Den ger arbetsgivare rätt att fritt leda och fördela arbetet på det sätt som anses mest önskvärt. 

Att reglera användandet av sociala medier genom policies är en metod som kan användas för 

att stärka arbetsgivares skydd mot anställda som agerat felaktigt i sociala medier. Vad som får 

skrivas i en sådan policy saknar begränsningar utöver grundläggande skyldigheter som strider 

mot exempelvis DiskL eller AML. Arbetsgivare har möjlighet att utföra sanktioner mot en 

arbetstagare som brustit i sin lojalitet. Vanliga påföljder kan vara varningar eller omplacering 

men även uppsägning eller avsked är förekommande. Att ge skadestånd kan vara en annan 

påföljd arbetsgivare kan utfärda när arbetstagare brustit i sin lojalitet i de sociala medierna. 

Arbetsgivare som väljer att använda sociala medier som marknadsföring eller för kundkontakt 

har även i dessa situationer rätt att fritt utforma ett regelverk.  
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7.3 Sociala medier - en generationsfråga som kan utgöra åldersdiskriminering  

Sociala medier utgör i hög grad en generationsfråga. Det kan konstateras att graden av 

användande har ett samband med ålder och det är den yngre generationen som dominerar 

användandet. Diskriminering utgörs när en diskrimineringsgrund på något sätt behandlas 

annorlunda. Genom att en arbetsgivare skapar olika uteslutande kanaler för information, 

arbetsverktyg eller intranät i sociala medier skulle detta kunna utgöra indirekt 

åldersdiskriminering mot den äldre generationen. Detta med utgångspunkt i liknande fall som 

behandlat indirekt könsdiskriminering samt statistik över användandet av sociala medier.    

7.4 Samhällseffekter genom regleringar av sociala medier 

Det finns många vägar att gå vad det gäller reglering respektive att inte reglera användandet 

av sociala medier. I arbetsrättslig lagstiftning finns idag ingen lag som direkt reglererar 

sociala medier i arbetslivet. Det är således grundlagar, andra teknik- och identitetslagar samt 

vanliga arbetsrättsliga lagar och principer som indirekt styr regelverket. Ett alternativ är därför 

att separera teknik från grundlagarna och skapa en ny lag som reglerar frågan. För arbetslivet 

kan detta bidra till ökad vetskap om vad som är acceptabelt i sociala medier men det kan 

också begränsa arbetsgivares rätt att fritt styra över sin verksamhet. Att genom kollektivavtal 

skapa gemensamma regelverk för samma yrkeskategorier kan vara en väg att gå då inte alla 

arbetsgivare har den kunskap om sociala medier som krävs för att skapa ett fungerande 

regelverk. Idag ligger mycket ansvar hos arbetsgivare att själva skapa riktlinjer vilket visat sig 

bidra till oklarheter för både arbetsgivare och arbetstagare om vad som ska gälla. Genom att 

behålla systemet som finns idag kommer dessa incidenter kunna fortsätta att ske tills praxis 

och policies blivit tydligare. För samhället bidrar sociala medier till en ny 

kommunikationsväg för olika typer av intressen och relationer. Information har blivit mer 

lättåtkomlig och når ut allt fortare. Sociala medier är ett snabbt växande fenomen som också 

behöver reglering i det privata livet. De flesta fall som nått Arbetsdomstolen handlar om 

uttalanden som skett i privatlivet och det tyder på att medborgare saknar kunskap om vad som 

är acceptabelt att skriva på internet. Sociala medier har blivit en stor del av svenskarnas liv 

och otydlig lagstiftning i både privatliv och arbetsliv börjar successivt skapa ett allt större hål i 

den svenska lagstiftningen. 
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7.5 Framtida forskning 

I uppsatsen har det konstaterats att lagstiftningen på området är otydlig och regleras i många 

olika lagar och principer. Att sociala medier har blivit en så stor del av samhället gör att det 

blir komplexa frågor som kräver stor kunskap inom många olika rättsområden. En framtida 

kunskapslucka att fylla skulle kunna vara att utifrån de konstateranden som lyfts fram i denna 

uppsats, hitta en alternativ lösning på hur ett framtida regelverk av sociala medier bör 

utformas, i arbetsliv och privatliv. Jag ser ett behov av ett sådant regelverk eftersom att jag 

som tidigare konstaterat anser att de flesta rättsfall som uppmärksammats handlat om 

okunskap hos både arbetstagare och arbetsgivare. Med utgångspunkt i uppsatsens analys och 

slutsats skulle följande två frågor vara av intresse för framtida forskning:  

- Vad skulle en likställd tillämpning av Europakonventionen, artikel 10, i privat sektor, 

få för effekter vad det gäller uttryck i sociala medier och hur skulle detta påverka 

lojalitetsplikten? 

- Varför regleras inte användandet av sociala medier och internet genom kollektivavtal 

och vad finns det för konsekvenser av en sådan reglering? 

Uppsatsen har visat att sociala medier blivit en bred plattform för kommunikation i både 

arbetsliv och privatliv. Det har också konstaterats att åldersaspekten idag kan bidra till 

utanförskap men att det finns en positiv trend i ett ständigt ökat användarantal hos alla 

åldergrupper. Ojämlikheterna kommer därför sannolikt att slätas ut i takt med att den äldre 

generationen ökar sin aktivitet i de sociala medierna. Avslutningsvis kan det konstateras att 

oklarheter i lojalitet i relation till yttrandefrihet på internet kvarstår och att problematiken kan 

tendera att eskalera om ingen tydligare reglering införs på området. 
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Bilaga 1 

Åldersfördelning i Helsinborgs Hamn AB:s Facebook-grupp. 
 

Tabell 

Åldrar Antal anställda Medlemmar i 

Facebook-grupp 

Procentuell- 

fördelning 

16-24 3 2 66 % 

25-34 23 17 74 % 

35-44 60 41 68 % 

45-54 74 34 46 % 

55-64 70 26 37 % 

65-74 9 6 66 % 

Totalt:  239 126 54 % 

 

Diagram  


