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Abstract 

 

In today's society the borders between work and leisure blurs out more and 

more, and just as we might bring our work home, we might as well take our 

leisure to work with the help of so called smartphones with constant connection 

to social networks such as facebook and twitter. But what happens when the 

small talk around the coffee machine in the workplace gets out in public spaces? 

Instead of complaining to my closest colleague when my boss is acting like a 

fool or when my workload sky rocketed, I might now instead update my status 

on facebook with my complaint. But what am I actually allowed to write about 

my employer? And has the employer any possibility to act legally in respond to 

what I write? 

 

For the younger generation, who more or less is grown up with these social 

networks, I think this demarcation can be difficult to draw and understand. 

 

In this essay I deal with the issue of whether a principle of law, such as the duty 

of loyalty might collide with my constitutional right to use freedom of speech 

against my employer.  

  



 

 

Sammanfattning 

 
I dagens samhälle så suddas gränserna får arbete och fritid ut allt mera, och 

likaväl som vi kanske tar med oss vårt arbete hem, så kan vi ta med fritiden in på 

arbetet. Detta kan exempelvis ske i form av så kallade smarta mobiler med 

ständig uppkoppling mot sociala nätverk som exempelvis facebook, twitter och 

liknande. Men vad händer när fikarummets jargong lyfts ut på öppna, offentliga 

ytor? Förr beklagade jag mig kanske för min närmsta kollega när chefen gjort 

något dumt, eller när det varit lite extra stressigt på jobbet, nu blir det en 

statusrad på facebook. Men vad får jag egentligen skriva om min arbetsgivare? 

Och kan arbetsgivaren i sin tur agera rättsligt på det jag skriver?  

 

För den yngre generationen som mer eller mindre vuxit upp med dessa sociala 

nätverk så tror jag att denna gränsdragning kan vara svår att uppfatta. 

 

I denna uppsats behandlar jag en frågeställning om huruvida en rättsprincip, så 

som lojalitetsplikten, kan komma att påverka min rätt att nyttja den 

grundlagsstadgade yttrandefriheten gentemot min arbetsgivare.  
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1 Inledning 
 

Sociala medier har fått en allt större utbredning den senaste tiden, en effekt av 

detta är att exempelvis fikarummets jargong riskerar att hamna i det offentliga 

rummet via statusuppdateringar på facebook. Detta sker samtidigt som 

gränsen mellan det privata livet och arbete suddas ut allt mera. Med ständig 

tillgång till exempelvis facebook och twitter, både på arbetstid som fritid, så 

är gränserna inte alltid så klara. Den senaste tiden har denna problematisering 

börjat belysas och uppmärksammas allt mer i media. Störst genomslag har 

antagligen den så kallade "bloggande polismannen" fått. Men vilka rättsliga 

regleringar om vad en arbetstagare får eller inte får skriva på exempelvis 

facebook om sin arbetsgivare finns det? 

 

Förhållandet mellan en arbetsgivare och en arbetstagare har sin rättsliga 

grund i ett anställningsavtal, med detta avtal följer vissa principer, såsom 

lojalitetsplikt. Den grundlagsstadgade yttrandefriheten kan i vissa situationer 

ses som ett konkurrerande intresse för denna lojalitetsplikt. Vad väger då 

tyngst i dessa situationer, är det lojaliteten till sin arbetsgivare, eller 

rättigheten att fritt få yttra sig. Och skiljer sig dessa rättigheter och 

skyldigheter sig åt mellan den privata och offentliga sektorn på 

arbetsmarknaden? 

 

En av huvudprinciperna inom arbetsrättens område är arbetsgivarens fria 

arbetsledningsrätt, vilken innebär en ensidig rätt för arbetsgivaren att fatta 

beslut om skyldigheter för en arbetstagare som ligger inom ramen för 

anställningen. Så länge som ett beslut som arbetsgivaren fattar ligger inom 

denna ram råder således en arbetsskyldighet för arbetstagaren.
 1

 

Arbetsskyldigheten är arbetstagarens största förpliktelse gentemot sin 

arbetsgivare. 

 

Arbetsgivarens huvudförpliktelse är att betala ut lön för en arbetstagarens 

utförda arbete. I gengäld för detta är arbetstagarens huvudförpliktelse att 

utföra arbete för betald lön. Utöver dessa två huvudförpliktelser, som följer av 

anställningsförhållandet, så finns det vissa biförpliktelser som syftar till att 

verka för att de båda parterna ska samverka och respektera varandras 

intressen. Det är i dessa biförpliktelser som vi hittar en lojalitetsprincip. 

Många av förpliktelserna som följer av lojalitetsplikten är reglerade i lag och 

avtal, men har också utvecklats till norm till följd av rättspraxis från 

Arbetsdomstolen där det framgår att de förpliktelser som anställningsavtalet 

stadgar sträcker sig utöver ett normalt kontraktsförhållande, detta då 

relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare inte enbart är begränsad till de 

förmögenhetsrättsliga prestationerna. Arbetsdomstolen har visat på att 

anställningsavtalet präglas av ett mera personligt förhållande, där 

arbetstagaren till och med är skyldig att sätta arbetsgivarens intressen framför 

sina egna.
 2
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Då stora delar av regleringen runt gränserna kring lojalitetsprincipen kommer 

ifrån en allmän rättsgrundsats är det av stort intresse för såväl arbetsgivare 

som arbetstagare att veta vart dessa gränser går, och hur långtgående 

förpliktelser som följer av denna princip. Att dessa förpliktelser sedan också 

skiljer sig åt beroende på vilken sektor en arbetstagare verkar inom tror jag 

också kan bidra till en viss förvirring. 

 

Det är med anledning av detta som jag i början på inledningen hävdade att 

lojalitetsplikten och yttrandefriheten ibland kan ses som två konkurrerande 

intressen. En arbetstagares möjlighet att framföra kritik kan sägas vara en 

rättighet som grundar sig i yttrandefrihet, mot denna rättighet ställs sedan 

lojalitetsprincipen.
3
 Och det blir denna avvägning mellan dessa två intressen 

som är själva kärnan i problemet som jag kommer utreda i denna uppsats. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att utreda och belysa ett område som berör en 

merpart av arbetstagarna i dagens Sverige. Jag kommer att redogöra för den 

avvägning mellan yttrandefrihet och lojalitetsplikt som tillämpas av 

Arbetsdomstolen. Det är också min förhoppning att läsare ska få en inblick 

och förståelse i eventuella konsekvenser av denna avvägning.  Jag tror det är 

många som tar yttrandefriheten för absolut, och jag vill med denna uppsats ge 

läsaren en större förståelse i, samt bidra till en diskussion om, vad våra 

åligganden som arbetstagare består i vad gäller lojalitetsplikten. Frågan som 

denna uppsats ämnar få svar på lyder som följande: 

 

Vad får en arbetstagare skriva om sin arbetsgivare på de olika 

sociala medier som finns idag, och vilka rättsliga efterverkningar 

kan ovälkomna yttranden gjorda på sin fritid få för den enskilde? 

1.2 Material 

 

Materialet som använts i utredningen för detta arbete är till största delen 

juridisk litteratur. Lag, förarbeten, praxis och juridisk doktrin har använts. I 

sökandet efter material har sökord så som yttrandefrihet, kritikrätt, kritik, 

lojalitetsplikt, lojalitet, tystnadsplikt, sociala medier, blogg, uppsägning, 

avsked använts.  

 

Rättsfallsundersökningar har gjorts med rättsdatabasen Karnov som 

hjälpmedel. Urvalet av rättsfall är något begränsat, endast två renodlade fall 

av yttrandefrihet vs. lojalitetsplikt har tagits upp i AD (den bloggande polisen 

samt undersköterskan - se kap 3.1.3 samt kap 3.1.4), men flertalet domar som 

är relevanta för ämnet och frågeställningen behandlas i uppsatsen. 

Lojalitetsplikt regleras inte genom lag, utan här har jag sökt material främst 

genom förarbeten och Arbetsdomstolens praxis. 
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I viss mån har jag också använt mig av internetkällor, exempelvis från den 

arbetsrättsliga tidsskriften Lag & Avtal. 

1.3 Metod 

 

Jag har i arbetet med denna uppsats använt mig av en traditionell 

rättsdogmatisk metod för att fästställa gällande rätt, de lege lata, inom det 

valda området. Detta innebär att författningstext, förarbeten, domstolspraxis 

och doktrin använts för att klarlägga de olika områden som min frågeställning 

belyser. Rättsdogmatiken har den fördelen att den kan sägas vara både 

beskrivande och normerande på samma gång, vilket gör denna metod väldigt 

gångbar på ett generellt plan.
4
 

 

Då det finns ett fåtal rättsfall inom området yttrandefrihet kontra 

lojalitetsplikt har jag också till viss del använt dagspress och fackpress för att 

hitta resonemang och tvistelösningar. 

 

Arbetsmetoden fram till en slutgiltig uppsats har varit lång och arbetet har 

ändrats och reviderats många gånger under tidens gång. Ett något större fokus 

vid vad som innefattas av lojalitetsplikten har lagts än vad jag tänkte mig vid 

utgången av arbetet, detta då lojalitetsplikten som denna rättsprincip visat sig 

vara viktig för besvarandet av frågeställningen, samtidigt som det inte finns 

något enkelt och entydigt svar på vad som är själva ramverket för 

lojalitetsplikten. Förklaringen av begreppet lojalitetsplikt växte sig således 

allt större under arbetets gång. Även avsnitten som förklarar hur den rättsliga 

regleringen i avseende om yttrandefriheten är uppbyggd, och då särskilt 

avsnitten om FN, ILO och EU tillkom i slutet då jag insåg att de behövdes för 

att förklara den rättsliga grund som yttrandefriheten vilar emot. 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Uppsatsen kommer främst att behandla de eventuella kollisioner som kan 

uppstå mellan yttrandefrihet och lojalitetsplikt. Uttalanden av arbetstagare 

som på annat sätt bryter mot gällande lagar i Sverige kommer inte att 

behandlas inom ramen för denna uppsats, exempelvis förtal och hets mot 

folkgrupp. 

 

Vidare kommer inte arbetsgivarens möjlighet att begränsa eller förbjuda 

arbetstagares möjlighet att under arbetstid använda sociala medier att 

behandlas. Inte heller arbetsgivares användning av sociala medier vid 

rekrytering. 

 

Mycket av det jag tar upp, främst i kapitlet om den rättsliga reglering inom 

området, skulle mycket väl var för sig kunna vara egna uppslag för en 

uppsats. Med detta sagt vill jag påpeka att de något kortfattade genomgångar 
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jag gjort, om exempelvis meddelarfrihet och meddelarskydd, inte på något 

sätt ska ses som någon fullständig genomgång, utan snarare som en 

introduktion och en elementär förståelse och kunskap i reglernas funktion och 

betydelse i förhållande till det ämne som denna uppsats handlar om. Avsnittet 

om yttrandefrihet har tillägnats lite mera plats och en något utökad 

fördjupning, detta då det är ett viktigt och grundläggande område för 

frågeställningen. Detsamma gäller också för avsnittet om lojalitetsplikt. 

Därmed inte sagt att dessa avsnitt på något vis är uttömmande i ämnet, jag har 

exempelvis avgränsat lojalitetsplikten till att innehålla de komponenter som 

är relevanta för ämnet, samtidigt som exempelvis bisysslor, som är en annan 

del av lojalitetsplikten, inte berörs. 

 

1.5 Disposition 

 

Uppsatsen inleds, efter detta inledande kapitel, med en genomgång och 

beskrivning om den rättsliga reglering som är aktuell för att besvara 

frågeställningen, detta sker i kapitel 2. I kapitel 3 behandlas praxis, och då 

främst rättspraxis från Arbetsdomstolen, men även från andra källor. I det 

fjärde, och sista kapitlet, analyseras det resultat som framkommit i föregående 

kapitel, jag ger även egna reflektioner för resultatet samt försöker besvara 

frågeställningen i den mån det är möjligt. 

 

1.6 Förkortningar 

 

AD = Arbetsdomstolen 

AML = Arbetsmiljölagen (1977:1160) 

BrB = Brottsbalken (1962:700) 

FN = Förenta Nationerna 

ILO = International labour organisation 

JK = Justitiekanslern 

JO = Justitieombudsmannen 

LAS = Lagen om anställningsskydd (1982:80) 

LRA = Lag om rättegång i arbetstvister (1974:371) 

LO = Landsorganisationen Sverige 

MBL = Lag om medbestämmande i arbetslivet (1996:580) 

OSL = Offentlighet och sekretesslagen (2009:400) 

RF = Regeringsformen (1974:152) 

SAF = Svenska arbetsgivarföreningen 

TR = Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 

YGL = Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) 
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2 Rättslig reglering 
 

I Sverige, likväl som i övriga demokratiska samhällen, finns ett regelverk att 

följa, och som gäller alla. Vårt regelverk, och samhälle, är uppbyggt kring en 

offentlig och en privat sektor. Dessa två sektorer har till viss del olika lagar 

att följa. Vilket kan få den konsekvensen att två olika arbetstagare, som 

verkar inom olika sektorer, har olika rättigheter och skyldigheter gentemot sin 

kollega inom den andra sektorn. 

 

Jag kommer i detta kapitel att först, kortfattat och enkelt, redogöra för 

arbetsrättens grunder och historik samt kollektivavtalens rättsliga inverkan i 

den svenska modellen. Därefter kommer jag redogöra för skillnaderna mellan 

offentlig sektor och privat vad gäller den grundlagsstadgade yttrandefriheten 

som alla medborgare har. 

 

2.1 Arbetsrättens historik och grunder 

 

Inom juridiken finns det ett flertal områden, området som reglerar, och gäller, 

på arbetsmarknaden är arbetsrätt. Grunden för arbetsrätt är det rättsliga 

förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare Grundläggande för detta 

förhållande är det anställningsavtal som en arbetsgivare ingår med en 

arbetstagare.
5
  

 

Arbetsrättens historiska utveckling har en stor betydelse för att få en 

förståelse för de arbetsrättsliga reglernas utformning och inverkan på den 

svenska arbetsmarknaden. Under 1800-talet bildades de första fackliga 

föreningarna och arbetarna började organisera sig fackligt.
6
 Detta ledde efter 

viss turbulens fram till att arbetstagarna fick ett mera jämställt förhållande 

gentemot sina arbetsgivare.
7
 

 

1898 bildades Landsorganisationen Sverige, LO, vilket i sin tur ledde till att 

även arbetsgivarna började organisera sig och Svenska 

Arbetsgivarföreningen, SAF, bildades år 1902.
8
 

 

Två historiska uppgörelser slöts på 1900-talet av dessa två parter, den första 

uppgörelsen kom att kallas decemberkompromissen. Den innebär i korthet att 

arbetsgivaren äger rätten att fritt leda och fördela arbetet, samt att fritt anta 

och avskeda arbetstagare. I utbyte mot denna rätt så fick arbetstagarparten en 

fri rätt att organisera sig.
9
 I början på 1930-talet fastslog Arbetsdomstolen att 

anställningsavtal ska kunna sägas upp efter viss uppsägningstid, samt att 

arbetsgivaren inte behövde uppge några som helst skäl för uppsägningen.
10

 

                                                 
5
 Detta avtal behöver inte vara skriftligt upprättat, utan kan ske formlöst genom ett så kallat 

konsensualavtal. 
6
 Bylund, B., & Viklund, L., Arbetsrätt i praktiken, s.13. 

7
 Adlercreutz, A., & Mulder, B.J., Svensk arbetsrätt, s. 17f. 

8
 Bylund, B., & Viklund, L., Arbetsrätt i praktiken, s.13. 

9
 Sigeman, T., Arbetsrätten, s. 16. 

10
 AD 1932:100 
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Under mitten på 1900-talet hade politiska, sociala och ekonomiska 

förändringar i samhället den inverkan att då rådande förhållanden på 

arbetsmarknaden ansågs vara föråldrade. Arbetsgivarens rätt att fritt förfoga 

över sin arbetskraft ansågs nu vara ett mycket omodernt och auktoritärt 

förhållningssätt. Detta drev fram en ny rättslig reglering för 

arbetsmarknaden.
11

 

 

1938 träffades det andra historiska avtalet mellan SAF och LO, det så kallade 

Saltsjöbadsavtalet. Avtalet innebar att arbetsgivare nu skulle samråda med 

den aktuella fackliga föreningen, samt uppge skäl, inför en uppsägning.
12

 

Själva principen om den fria uppsägningsrätten kvarstod dock fram till år 

1964 då en ändring i huvudavtalet stadgade att en uppsägning skulle kunna 

komma att prövas i ett skiljedomsförfarande. Det var genom denna ändring 

som arbetsgivaren fick kravet att kunna påvisa att saklig grund förelåg vid en 

uppsägning.
13

 

 

Under 1970-talet skedde en rad rättsliga reformer som kom att påverka 

arbetsmarknaden stort. 1974 tillkom en Lag om Anställningsskydd, LAS, som 

gjorde att anställningstryggheten ökades. Arbetsgivare kunde exempelvis inte 

längre fritt avskeda eller säga upp arbetstagare utan saklig grund.
14

 1982 

ersättes 1974 års anställningsskyddslag av den nu gällande lag om 

anställningsskydd
15

, denna lag medförde också möjlighet till provanställning 

och korttidsanställning utan stöd i kollektivavtal.
16

 

 

Att som anställd omfattas av begreppet arbetstagare gör att denne i och med 

det erhåller ett rättsligt skydd för sin anställning genom lag om 

anställningsskydd, (LAS). Det innebär bland annat att arbetstagaren, enligt 7 

§ LAS, är skyddad från uppsägning så länge inte saklig grund föreligger. 

Exakt vad saklig grund är framgår inte av lagtexten. Det har i förarbetena till 

lagstiftningen sagts att det inte skulle vara möjligt, eller ens lämpligt, att 

närmare precisera vad som menas med saklig grund. Detta eftersom 

begreppet i sig borde vara dynamiskt och beroende av den samhällsutveckling 

som i många fall leder till förändringar och ändrade värderingar.
17

 Enligt 

förarbetena kan saklig grund vara antingen på grund av arbetsbrist eller 

personliga skäl.
18

 Det är en väsentlig skillnad för arbetsgivaren om denna 

önskar att säga upp den anställde på grund av arbetsbrist eller personliga skäl. 

Lagstiftningen är utformad så att arbetsgivaren inte kan åberopa båda 

grunderna utan måste i praktiken välja grund för uppsägning. 

  

                                                 
11

 Bylund, B., & Viklund, L., Arbetsrätt i praktiken, s.13ff. 
12

Adlercreutz, A., & Mulder, B.J., Svensk arbetsrätt, s. 22. 
13

 Göransson, G.H., Arbetsrätten, s. 55f 
14

 Bylund, B., & Viklund, L., Arbetsrätt i praktiken, s 16. 
15

 SFS 1982:80 
16

 Göransson, G.H., Arbetsrätten, s. 55. 
17

 Prop. 1973:129, s. 118 ff. 
18

 Prop. 1981/82:71, s. 64ff. 
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2.1.1 Kollektivavtal 

 

Kollektivavtalet är ett avtal av stor betydelse på den svenska arbetsmarknaden 

och kan ses som karaktäristiskt för den så kallade svenska modellen där 

arbetsmarknadens parter själva reglerar sina interna relationer och konflikter, 

utan någon betydande inblandning från lagstiftarens sida. 

 

Den svenska modellen förutsätter starka arbetstagarorganisationer som på 

central och lokal nivå förhandlar med arbetsgivarsidan om kollektiva 

lösningar. Denna kompetensöverföring accepterades till stor del av 

lagstiftaren fram tills 1970-talet då LAS och MBL tillkom. Sedan dess har en 

hel del nya lagregler införts och utvecklingen kan ibland tyckas gå mer och 

mer mot lagstiftning, men den svenska modellen spelar ännu en väldigt stor 

roll på arbetsmarknaden.
19

 

 

Kollektivavtal är enligt lag om medbestämmande i arbetslivet,
 20

 MBL, 23 § 

ett avtal som sluts mellan en fackförening, arbetsgivarorganisation och 

arbetsgivare/arbetsgivarorganisation. Kollektivavtal ska vara skriftliga och 

handla om anställningsvillkor för arbetstagaren, eller övrigt i förhållandet 

mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

 

2.2 Yttrandefrihet  

 

Yttrandefrihet kan betraktas som ett av demokratins starkaste kännetecken.
21

 

Jag kommer i detta stycke att gå igenom grunderna för yttrandefrihetens 

uppbyggnad och funktion. Jag börjar utifrån Förenta Nationernas 

rättighetsförklaring och avslutar med den i svensk grundlag skyddade 

yttrandefriheten.  

2.2.1 Förenta Nationernas rättighetsförklaring 

 

Jag tror att rätten till yttrandefrihet är något som vi, likt de flesta medborgare i 

demokratiska samhällen, många gångar tar för givet, men det är inte en lika 

självklar rättighet i alla delar av världen.
22

 Som en allmän förklaring av de 

mänskliga rättigheterna deklarerade Förenta Nationerna, FN, år 1948 att 

yttrandefrihet i samspel med trosfrihet, frihet från fruktan och nöd utgör en 

gemensam riktlinje för all världens folks högsta strävan. Yttrandefriheten ska 

ständigt eftersträvas i undervisning, uppfostran och vid samtliga 

samhällsorgan.
23

 I artikel 19 i FN-förklaringen lyfts yttrandefriheten särskilt 

fram som en rättighet tillförsäkrad varje människa: 

 

                                                 
19

 Källström, K., & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, s. 104 
20

 SFS 1996:580. 
21

 SOU 1975:75 s. 89. 
22

 Jag tänker exempelvis på Dawit Isaak som suttit fängslad sedan 2001 utan rättegång i 

Eritrea. 
23

 Inledning till "Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna 1948" utfärdad av Förenta 

Nationerna 
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"Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt 

innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot 

och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel 

och oberoende av gränser." 

 

Denna rättighetsförklaring är inte juridiskt bindande utan ska snarare ses som 

ett etiskt och moraliskt förpliktande dokument. Förklaringen kan varken 

stadfästas eller undertecknas av medlemsstaterna.
24

 Detta ger anledning att nu 

titta på de rättsakter som förordnar yttrandefrihet och som är juridiskt 

bindande för Sverige.  

2.2.2 ILO 

 

Yttrandefriheten anses vara en viktig hörnsten för demokrati och mänskliga 

rättigheter. Vad gäller yttrandefrihet för arbetstagare så verkar ILO för denna 

rättighet, ILO är en förkortning för International Labour Organization, vilket 

på svenska kan översättas till Internationella arbetsorganisationen och som är 

ett FN-fackorgan med 183 anslutna medlemsstater inklusive Sverige
25

 och 

fungerar som en central för arbetstagarens mänskliga rättigheter.
 26

 

 

ILO´s sammansättning innehåller representanter för regeringar, arbetsgivare 

och arbetstagare som på detta sätt bildar en trepartssammansatt organisation. 

Genom att utforma olika normer
27

 strävar ILO efter att kunna förbättra arbets- 

och levnadsförhållanden för arbetstagare. För att kunna lyckas med detta 

antar FN-organet konventioner och rekommendationer som ska bidra till att 

medlemsstaterna nationellt främjar vissa åtgärder, både genom lagstiftning 

och genom andra politiska åtgärder. De ratificerade konventionerna ställer 

kravet att respektive medlemsland vidtar effektiva handlingar, såsom 

lagstiftning, för att göra bestämmelserna tillämpliga i respektive land och 

innehållet i konventionen blir därigenom juridiskt bindande för varje 

medlemsland. Vad gäller konventionerna så har medlemsstaterna upptill ett 

och ett halvt år på sig att vidta de åtgärder som krävs för ratifikation.
28

 Vad 

gäller rekommendationer så ska de snarare ses som riktlinjer, och de behöver 

således inte införas i nationell lagstiftning.
29

 Denna typ av rekommendationer 

brukar gå under benämningen ”soft law”.
30

  

 

Som nämndes tidigare i stycket är en ratificerad konvention bindande för 

varje separat medlemsstat. Detta innebär att den svenska staten är förpliktigad 

att följa de bestämmelser som ryms i konvention nummer 158 som reglerar 

uppsägning av anställningsavtal på arbetsgivarens initiativ. Konventionen 

                                                 
24

 Göransson s. 11. 
25

ILO:s hemsida - Alphabetical list of ILO member countries, 

http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/country.htm, 2012-01-06. 
26

 Preambeln till ILO:s konstitution. 
27

 ILO:s hemsida- How the ILO works, http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-

works/lang--en/index.htm, 2012-01-06. 
28

 ILO:s konstitution artikel 19. 
29

 International labour office s. 38-40 & 127. 
30

 Soft law kan enkelt förklaras vara en icke bindande rättsakt.  
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införlivades i svensk lagstiftning 1983
31

 och Sverige är därigenom bundet att 

ha en sådan lagstiftning som minst motsvarar den nivå vilket uttrycks av 

innehållet i konventionen. Sveriges sätt att uppfylla konventionen sker främst 

via LAS, vilket betyder att innehållet i LAS inte får stå i strid gentemot 

innehållet i konventionen. Om ett land inte följer innehållet i konventionen 

eller på annat sätt handlar i strid mot den så finns ingen möjlighet för en 

arbetstagare att göra något rättsligt anspråk gentemot annan part utan det är 

den lagstiftande makten som straffas i sådana fall.  

 

För ämnet i denna uppsats finns det i artikel 5 i denna konvention en 

intressant del. I artikel 5 skyddas arbetstagare från uppsägningar som grundar 

sig på att arbetstagaren anmält arbetsgivare till någon myndighet, vidare 

skyddar artikeln från att arbetstagaren varit involverad i en juridisk process 

gentemot arbetsgivaren eller att denne kommit med klagomål. Om vi nu ser 

till lojalitetsplikten och hur den fungerar så skulle det kunna ske en 

intressekollision mellan denna och artikel 5. Enligt lojalitetsplikten, som 

följer av anställningsavtalet, så skulle ett sådant förfarande som skyddas i 

artikel 5 under vissa förutsättningar kunna ses som ett åsidosättande av 

lojalitetsplikten, och det skulle då vara ett brott mot anställningsavtalet, vilket 

i sin tur öppnar upp för arbetsgivaren att vidta arbetsrättsliga åtgärder. 

Rättsliga åtgärder som då enligt min mening skulle stå i strid mot artikel 5 

denna konvention. 

2.2.3 Europakonventionen 

 

1995 anslöt sig Sverige till den Europeiska unionen, och sedan dess gäller 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna,
32

 Europakonventionen, som svensk lag.  I 

Regeringsformen, RF, 2 kap. 23 § framgår det att svensk lag eller annan 

föreskrift inte får strida mot det som föreskrivs i Europakonventionen. Skulle 

en nationell rätt, eller en annan konvention, ge ett starkare skydd för en viss 

rättighet så gäller det starkare skyddet, detta framgår av artikel 53. När 

skyddet från nationell rätt är svagare än konventionens skydd gäller det 

starkare skyddet som stadgas i konventionens bestämmelser. Konventionens 

bestämmelser sätter så att säga en lägsta nivå för skyddet. Denna princip 

kallas lex superior
33

 och har stöd genom RF 11 kap.14 § där det stadgas att  

 

"Finner en domstol att en föreskrift står i strid med en bestämmelse 

i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte 

tillämpas. Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt 

hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst." 

 

Europakonventionens bestämmelser ses också som allmänna principer inom 

EU-rätten, detta genom EU-domstolens praxis inom fri- och 

                                                 
31

 Prop. 1982/83:124. 
32

 SFS 1994:1219. 
33

 Författningar med högre rang går före de med lägre rang. Grundlag gäller framför vanlig 

lag, som gäller framför förordning, som gäller framför myndighetsföreskrift. Såvida inte 

författningen med högre rang uttryckligen säger att andra författningar har företräde. 
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rättighetsområdet. Vidare så har också EU´s stadga om de grundläggande 

rättigheterna blivit rättsligt bindande för varje medlemsstat sedan 

Lissabonfördraget trädde i kraft. Detta innebär att i de fall 

Europakonventionen är tillämplig så ska de bestämmelserna ges företräde 

gentemot svensk nationell lagstiftning, detta även i fall där motstridigheten 

inte är direkt uppenbar.
34

 Konventionens skydd tillämpas på alla som befinner 

sig inom landet, alltså inte bara på ett lands medborgare, detta innebär till 

exempel att även tillfälliga gästarbetare omfattas av skyddet.
35

 

 

I preambeln
36

 till Europakonventionen anges lagstiftarens tanke och syfte 

med konventionen, vilken är att varje medlemsstat ska samverka för att 

befrämja respekten för mänskliga rättigheter och friheter. Rätten till 

yttrandefrihet, inklusive åsiktsfrihet och att ha rätt att sprida och ta emot 

uppgifter utan offentlig myndighets inblandning uttrycks i artikel 10 st. 1. 

Ytterligare en viktig demokratisk faktor som har stöd härifrån är 

pressfriheten, som kan ses som en del av yttrandefriheten. 

 

Statens förpliktelse skulle något förenklat kunna sägas vara att inte agera på 

yttranden från medborgarna. Samtidigt ställer artikel 10 vissa krav på en 

ändamålsenlig lagstiftning som ska verka för att skydda tankar och idéer så 

att de fritt kan spridas utan ingrepp från enskilda medborgare eller 

samhälleliga inrättningar. Varje medlemsstat är alltså förpliktigad att verka 

för att förebygga och förhindra att brott mot konventionen sker inom den 

egna jurisdiktionen.
37

 Dessa förpliktelser brukar ses som positiva och 

negativa, till den positiva hör den att staten inte ska agera på yttranden gjorda 

av medborgarna, och till den negativa förpliktelsen hör kravet på att 

upprätthålla sådan lagstiftning som skyddar mot angrepp från enskilda 

medborgare eller samhälleliga inrättningar. Utvecklingen i Europadomstolens 

praxis har den senaste tiden gått mot en mindre särskiljning i bedömningen 

huruvida en stat brutit gentemot de positiva eller negativa förpliktelserna.
38

  

2.2.4 Grundlagskyddad yttrandefrihet 

 

Den rätt till yttrandefrihet vi som medborgare har är som vi nu sett inte bara 

skyddad av Europakonventionen, utan även genom svensk grundlag genom 

regeringsformen (RF) 2 kap. 1 §. Här stadgas att varje medborgare, gentemot 

det allmänna är tillförsäkrad "yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild 

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

känslor"
39

 Med det allmänna menas den offentliga maktapparaten med organ 

såsom domstolar, myndigheter, privaträttsliga subjekt som arbetar med 

myndighetsutövning samt normgivande organ som beslutar om 

offentligrättsliga föreskrifter.
40

 

 

                                                 
34

 Prop. 2009/10:80 s. 144ff. 
35

 Prop. 1993/94:117 s. 5. 
36

 En preambel är inledningen till en rättsakt från EU där lagstiftningens syfte framgår. 
37

 Danelius s. 260ff. 
38

 Westregård s. 295. 
39

 SFS 1974:152 
40

 Prop. 1975/76:209 s. 86 & 140. 
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Genom stöd av RF 2 kap. 12 § kan vissa undantag göras, för undantag krävs 

dels lagstöd och dels att inskränkningen i denna rättighet är att ense som 

berättigad i ett demokratiskt samhälle. Ett kriterium är exempelvis att den fria 

åsiktsbildningen inte får hotas. Yttrandefriheten som kommer via RF ger 

alltså medborgare ett skydd för yttranden gentemot det allmänna. Om en 

arbetstagare utnyttjar denna rättighet gentemot sin arbetsgivare, och denne 

omplacerar eller säger upp arbetstagaren anses det strida mot lag och goda 

seder på arbetsmarknaden.
41

 Notera att detta gäller inom den offentliga 

sektorn, som räknas till det allmänna som åsyftas i RF bestämmelser. Frågan 

är då huruvida yttrandefriheten kan användas för att skydda arbetstagare inom 

den privata sektorn från arbetsrättsliga åtgärder vid fall av ett yttrande som 

inte gillas av arbetsgivaren. Arbetstagare inom den privata sektorn skyddas 

inte från rättsliga åtgärder från sin arbetsgivare då lydelsen är ”gentemot det 

allmänna”, men i likhet med offentligt anställda arbetstagare skyddas även 

privata mot ingrepp från staten.
42

 

 

I fall när yttranden istället uttrycks i skrift så sker regleringen genom 

tryckfrihetsförordningen, TF, som också är grundlag, yttranden som uttrycks i 

andra medier än tryckt skrift regleras av yttrandefrihetsgrundlagen, YGL. När 

privatanställda yttrar sig på sådant sätt så att TF eller YGL kan aktiveras så 

skyddas de även då mot åtgärder från det allmänna. I TF och YGL finns 

också ett så kallat meddelarskydd som kan ses som ett sorts hjälpmedel för att 

ge medborgare en reell yttrandefrihet gentemot det allmänna. Detta skydd är 

uppbyggt i två delar, dels en meddelarfrihet, dels ett anonymitetsskydd. Mera 

om meddelarfrihet och anonymitetsskydd kommer senare i denna uppsats.   

2.3 Yttrandefrihet inom offentlig sektor 

 

Inom den offentliga sektorn är varje anställd i förhållande till sin arbetsgivare 

tillförsäkrad en grundlagsstadgad yttrandefrihet i enlighet med 2 kap 1 § RF:  

 

1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad 

 

1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt 

meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,  

 

Denna rättighet tillkommer dock inte den anställda i form av arbetstagare, 

utan som medborgare. Det som ger arbetstagaren denna frihet att i tal, skrift 

eller bild eller på annat sätt uttrycka sina kritiska åsikter gentemot sin 

arbetsgivare, är just faktumet att arbetsgivaren tillhör det allmänna. 

 

Denna grundlagsskyddade rättighet får den verkan att en arbetsgivare inom 

den offentliga sektorn inte får lov att agera på sådant sätt som skulle hindra 

arbetstagare från att offentligt yttra sina åsikter. 

 

                                                 
41

 DS 2001:9 s. 18f. 
42

 DS 2001:9 s. 17. 
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Vi har nu sett att i enlighet med 2 kap. 1 § 1 RF så är var och en, som 

medborgare, tillförsäkrad yttrandefrihet. Denna rättighet kan inte inskränkas 

på annat sätt än vad som är stiftat i lag.
43

 

 

Med begreppet det allmänna menas myndigheter, andra offentliga organ och 

privaträttsliga subjekt som sysslar med myndighetsutövning.
44

 Detta innebär 

således att den grundlagsskyddade yttrandefriheten endast gäller i 

förhållandet till det allmänna, och inte mellan enskilda eller privaträttsliga 

subjekt. Det är detta, att den grundlagsfästa yttrandefriheten kan göras 

gällande gentemot det allmänna, som gör att anställda inom just det allmänna 

kan nyttja denna rättighet gentemot sin arbetsgivare. 

 

Offentligt anställda innefattas även av en meddelarfrihet, vilket innebär att de 

kan lämna uppgifter till medier som omfattas av YGL, detta i enlighet med 1 

kap. 1 § 3 st. TF och 1 kap. 2 § YGL. 3 kap. 4 § TF och 2 kap. 4 § YGL 

förbjuder nämligen myndigheter och andra allmänna organ, alltså 

arbetsgivaren om en anställd nyttjat sin meddelarfrihet, att efterforska vem 

som har lämnat ut uppgifter. Vilket syfte, eller om kritiken är befogad eller 

inte är irrelevant, och någon sådan bedömning ska heller inte göras eftersom 

offentligtanställda omfattas av ett efterforskningsförbud.
 45

 

 

Arbetsgivare som innefattas i benämningen myndigheter och allmänna organ 

får alltså inte efterforska vem som kontaktat exempelvis media för att 

framföra kritik riktad mot sin arbetsgivare. Det föreligger således ett 

repressalieförbud vad gäller arbetsgivares möjligheter att agera rättsligt mot 

arbetstagare som nyttjat sin yttrande- och meddelarfrihet. Detta 

repressalieförbud visar sig genom rättspraxis från domstolar och från ett antal 

beslut från JO och JK, där det framstår att ett ingripande från arbetsgivaren, 

och som framstår som en bestraffning eller reprimand inte är tillåten. 

Justitieombudsmannen Hans-Gunnar Axberger uttrycker i ett utlåtande
46

 

följande. 

 

"En negativ förändring av en tjänstemans anställningsförhållande 

är ett typexempel på en sådan åtgärd." 

 

2.4 Yttrandefrihet inom privat sektor 

 

Som nämndes i föregående kapitel så gäller den grundlagsfästa 

yttrandefriheten för alla medborgare, men att denna rättighet endast kan göras 

gällande gentemot det allmänna. Detta får den rättsliga effekten att det endast 

är anställda inom den offentliga sektorn som kan åberopa rättigheter till följd 

av yttrandefriheten. Anställda inom den privata sektorn har således inte en 

lika stark yttrandefrihet. 

 

                                                 
43

 2 kap. 1§ 1 RF. 
44

 Ds 2001:9 Yttrandefrihet för privatanställda, s. 17. 
45

 Ds 2001:9 Yttrandefrihet för privatanställda, s. 21 
46

 JO 149-2009 
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Inom den privata sektorn är det arbetsgivaren på respektive arbetsplats som 

bestämmer hur mycket insyn allmänheten ska få ha på verksamheten. Insynen 

i verksamheten kan också vidare begränsas av tystnadsplikt för arbetstagarna, 

detta kan ske dels genom lagstadgad tystnadsplikt, eller genom kollektivavtal 

och personliga avtal.
47

 Exempel på lagstadgad tystnadsplikt är exempelvis, 

lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
48

, 

arbetsmiljölagen
49

, lagen om rätten till arbetstagarens uppfinningar
50

, och 

lagen om skydd för företagshemligheter.
 51

 

 

Inskrivningar angående tystnadsplikt i kollektivavtal är relativt vanligt. Som 

exempel finns det privata tjänstemannaavtalet och journalistavtalet. Dock 

saknas rättsfall rörande tillämpning av dessa tystnadsklausuler
52

, vilket skulle 

kunna visa på att de fyller sin funktion. Enligt departementsskrivelsen 

Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv
53

 så är dessa så kallade 

sekretessklausuler även relativt vanliga i enskilda avtal, och då särskilt inom 

vissa branscher. Dock får inte dessa avtalade sekretess- och tystnadsklausuler 

innebära att anställda inom den privata sektorn inte ges möjlighet att avslöja 

uppgifter om brott och allvarliga missförhållanden till media.
 54

 

 

Utöver de möjligheter som nämnts att genom lag eller avtal om tystnadsplikt 

begränsa arbetstagares möjlighet att uttrycka sig fritt, har arbetsgivare inom 

den privata sektorn också möjlighet att ensidigt utforma föreskrifter som även 

de begränsar den anställdes rätt att föra ut information som arbetsgivaren 

anser ska stanna inom företaget.
 55

 

 

Det skydd i form av meddelarfrihet och efterforskningsskydd som gäller för 

anställda inom den offentliga sektorn finns inte för privatanställda. Detta har 

även Arbetsdomstolen gjort klart genom uttalanden i domar som exempelvis 

AD 1994:79 och 1997:57. I dessa domar har det framgått att en arbetsgivare 

inom den privata sektorn har fri rätt att efterforska vem som kan ha tänkts 

brutit mot tystnadsplikten.
 56

 

 

Men yttrandefriheten är, vilket som togs upp i tidigare kapitel, inte bara något 

som regleras genom grundlag, utan även genom artikel 10 i 

Europakonventionen
57

, där står följande 

 

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

åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar 

utan att offentliga myndigheters inblandning och oberoende av 

territoriella gränser.”  

                                                 
47

 Ds 2002:56 Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv, s. 313. 
48

 SFS 1980:531. 
49

 SFS 1997:1160. 
50

 SFS 1949:345. 
51

 SFS 1990:409. 
52

 Ds 2002:56 Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv, s. 313. 
53

 Ds 2002:56 Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv, s. 314. 
54

 Ds 2001:9 Yttrandefrihet för privatanställda, s. 29. 
55

 Ds 2002:56 Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv, s. 314. 
56

 Ds 2001:9 Yttrandefrihet för privatanställda, s. 31. 
57

 SFS 1994:1219. 
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I likhet med lydelsen om det allmänna som återfinns i vår grundlag tar även 

Europakonventionen i första hand sikte på det allmännas förhållande 

gentemot den enskilda. Dock är det rättsliga läget vad gäller huruvida staten 

har ett direkt ansvar enligt artikel 10 i Europakonventionen för eventuella 

rättsliga åtgärder som en privat arbetsgivare utövar gentemot en arbetstagare 

oklar. 

 

Arbetsdomstolen har i en dom
58

, den så kallade Samariten-domen, konstaterat 

att artikel 10 i Europakonventionen inte var av betydelse i förhållandet mellan 

enskilda. Men som en kontrast till den slutsatsen kom Europadomstolen i 

målet mellan Fuentes Bobo och Spanien
59

 som handlar om en arbetstagare, 

Bobo, som blivit uppsagd från ett TV-bolag
60

 på grund av uttalanden om 

bolaget i två radioprogram, fram till att artikel 10 inte endast ska tillämpas 

mellan arbetstagare och arbetsgivare som lyder under offentlig rätt, utan att 

artikeln även kan tillämpas när dessa relationer lyder under civilrättsliga 

lagar. 

 

Hur Arbetsdomstolen ställer sig till att tillämpa artikel 10 i 

Europakonventionen på förhållanden mellan enskilda är något oklar. Sedan 

konventionen varit gällande som svensk lag har praxis skiftat något, både vad 

gäller tillämpligheten mellan enskilda samt mellan de olika artiklarna.
 61

 

 

I departementsskivelsen Yttrandefrihet för privatanställda
62

 uttrycks det att 

varje medlemsstat "i vissa fall"
 63 

har en skyldighet att även skydda 

arbetstagare inom den privata sektorn mot angrepp mot deras yttrandefrihet, 

även från angrepp från enskilda. Exakt vad som är "i vissa fall" framkommer 

dock inte av domen. I departementsskrivelsen sammanfattas skyldigheterna 

Sverige har via Europakonventionen såhär: 

 

"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."
64

 

 

2.5 Yttrandefrihet i sociala medier 

 

Gäller då yttrandefriheten på sociala medier såsom facebook, twitter och på 

bloggar? Stöd för att yttranden gjorda på internet skyddas finns i 1 kap. 9 § 

                                                 
58

 AD 1997:57 s. 444. 
59

 Europadomstolen mål 39293-98. 
60

 Bolaget var ett statligt bolag, men som lydde under civilrättsliga lagar. 
61

 Westregård, s. 296. 
62

 Ds 2001:9 Yttrandefrihet för privatanställda. 
63

 Ds 2001:9 Yttrandefrihet för privatanställda, s. 25. 
64

 Ds 2001:9 Yttrandefrihet för privatanställda, s. 25. 
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YGL i den så kallade databasregeln.
65

 Dock krävs det att det endast är den 

som driver en internetsida som kan ändra på innehållet för sidan för att 

yttranden gjorda via just en databas ska vara grundlagsskyddade via YGL. På 

de flesta sociala media sidor så förbehåller sig ofta själva utgivaren för att ha 

rätten att ändra på innehållet på sidan, vilket leder till att vid en strikt tolkning 

av databasregeln så är dessa sidor inte skyddade av YGL, inte heller skyddas 

yttranden gjorda i kommentarfält då dessa ändrar innehållet på sidan.
66

 

Yttranden som faller utanför lagreglerna i TF och YGL är dock ändå 

skyddade genom den allmänna yttrandefriheten i RF. Men det innebär 

samtidigt att yttranden som har sitt stöd utifrån denna yttrandefrihet (från RF) 

inte skyddas av samma starka skydd som yttranden gjorda med stöd från TF 

och YGL. Meddelarskyddet och efterforskningsförbudet, som behandlas i 

senare stycke, gäller inte på yttranden gjorda med stöd från RF, dock gäller 

repressalieförbudet.
67

 

 

En utredning
68

 pågår nu för en ny yttrandefrihetsgrundlag vars tilltänkta syfte 

är att skapa ett jämnstarkt yttrandefrihetsskydd oavsett av vilket forum som 

används för yttrande.
69

 Kortfattat betyder förslaget från utredningen att så 

länge en person i ett socialt forum på internet använder sig av sitt riktiga 

namn, och kan särskiljas från andras användande, så borde sidan skyddas av 

YGL.
70

 

 

2.6 Meddelarfrihet 

 

Anställda inom den offentliga sektorn skyddas fullt ut av det meddelarskydd 

som finns i TF och YGL. Meddelarfrihet innebär att vem som så önskar har 

en rätt att lämna uppgifter till exempelvis en journalist för en tidsskrift. 

Denna rättighet regleras i 1 kap. 1 § 3st. TF. Meddelarfriheten stadgas även i 

1 kap. 2 § YGL. YGL kompletterar TF eftersom YGL tar sikte på andra 

medier än tryckt skrift. 

 

Enligt 1 kap 1 § YGL skall YGL tillämpas på ljudradio, television och övriga 

tekniska upptagningar och tillförsäkrar varje medborgare rättigheten att ge 

uttryck för sina åsikter i dessa medium. Terminologin skiljer sig av 

nödvändighet åt mellan lagarna. TF talar t.ex. om publicering medan YGL 

talar om offentliggörande. 

 

Meddelarfriheten innebär normalt att en arbetstagare kan lämna ut uppgifter 

även om dessa är belagda med sekretess, dock är det inte tillåtet att lämna ut 

handlingar som är belagda med sekretess, notera skillnaden på uppgifter och 

handlingar. Detta får verkningen att en uppgiftslämnare får berätta vad som 

står i en handling, men får inte lämna ut själva handlingen. 

 

                                                 
65

 SOU 2010:68 s. 72. 
66

 SOU 2010:68 s. 72. 
67

 JO 149-2009. 
68

 SOU 2010:68. 
69

 SOU 2010:68 s. 72. 
70

 SOU 2010:68 s. 172f och 232f. 
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Den som önskar att lämna ut sådana uppgifter har rätt att vara anonym. JO har 

vid ett flertal ärenden uttalat kritik gentemot myndigheter som på olika vis 

försökt begränsa de anställdas rätt att fritt kontakta media. Ett exempel är när 

JO
71

 kritiserade Hofors kommun för att genom en skriftlig erinran påpekat att 

en anställd brustit i lojalitet gentemot kommunen när denne hade uttalat sig i 

massmedia. Kommunen hävdade dock att de inte hade vare sig syfte eller 

mening att inskränka yttrandefriheten, utan att de ville klargöra för de direktiv 

som de anställda enligt deras mening hade att rätta sig efter. JO inledde sin 

granskning med att konstatera att yttrande- och meddelarfrihet gäller alla 

svenska medborgare, även offentliganställda. Offentliganställda är således 

oförhindrade att ge uttryck för sin syn på sin arbetsgivare. Meddelarfrihetens 

syfte är framförallt just att möjliggöra insyn i offentlig förvaltning. JO 

utdelade sedan kraftig kritik mot Hofors kommun och ansåg att de visat upp 

"anmärkningsvärt bristande kunskaper om regleringen på området". och 

sammanfattade rättsläget med: 

 

"Den som är anställd vid en myndighet har alltså rätt att, utan 

repressalier från myndighetens sida, offentligt framföra sina 

synpunkter på myndighetens verksamhet. Reglerna till skydd för 

yttrandefriheten fritar inte den anställde från skyldigheten att lojalt 

rätta sig efter arbetsgivarens beslut och direktiv angående hur 

verksamheten skall bedrivas." 

 

2.7 Meddelarskydd 

 

Meddelarfriheten kompletteras med reglerna om meddelarskydd. Enligt 3 

kap. 4 § 1 st. TF så medför meddelarskyddet att det är förbjudet för det 

allmänna att efterforska vem som använt sig av meddelarfriheten. Detta 

medför ett reellt skydd till meddelarfriheten för anställda inom den offentliga 

sektorn. Rätten till anonymitet innebär som huvudregel att de delaktiga har 

tystnadsplikt. Vidare innebär rätten till anonymitet att allmänna organ är 

förbjudna att utföra efterforskningar i syfte att utreda vem som är meddelare. 

Efterforskningsförbudet har sitt stöd i 3 kap. 4 § TF. 

 

Sedan 2006 har även kommunala bolag och företag kommit att omfattats av 

bestämmelserna om meddelarskydd. Regleringen finns i Offentlighet och 

Sekretesslagen
72

, OSL, i 13 kap. 2 §. Även här är efterforsknings- och 

repressalieförbudet straffsanktionerat på samma sätt som för offentligt 

anställda.
73

 Anställda i kommunala bolag och företag har alltså 

meddelarskydd i samma utsträckning som offentligt anställda. 

 

Meddelarskyddet gäller som tidigare redogjorts för i förhållande till  det 

allmänna. Detta innebär att dessa regler inte är tillämpbara för arbetstagare i 

den privata sektorn i förhållande till deras arbetsgivare. Ett motiv till att den 

privata sektorn inte omfattas av skydd i form av efterforskningsförbud och 

                                                 
71

 JO 1284-2004 
72

 SFS 2009:400 
73

 Prop. 2009/10:81 s. 43f 



17 

 

meddelarfrihet skulle kunna vara att den privata sektorn, av större 

konkurrensskäl och ett mera utsatt konkurrensläge, har ett större behov av att 

kunna hemlighålla uppgifter. Om inte den offentliga sektorn skulle innefattas 

av dessa skydd så skulle det på ett vis stå i konflikt med synen på en väl 

fungerande demokratisk stat, detta då insynen i de offentliga organen skulle 

försvåras avsevärt. Vidare ges även rätten till privata arbetsgivare att avtala 

om tystnadsplikt, och vid fall av avtalsbrott rätt att vidta arbetsrättsliga 

åtgärder. Detta betyder alltså att varken YGL eller TF skyddar en privat 

arbetstagare som utnyttjat sin grundlagsskyddade yttrandefrihet att bli 

avskedad i de fall ett avtal om tystnadsplikt ingåtts mellan parterna.
74

 

 

2.8 Skyldighet att anmäla missförhållanden 

 

Yttrandefriheten innebär som jag gått igenom att arbetstagare inom den 

offentliga sektorn har en möjlighet att uttrycka sina åsikter gentemot sin 

arbetsgivare. Det kan i detta sammanhang också vara av ett visst intresse att 

kortfattat gå igenom vissa av de skyldigheter som arbetstagare inom offentlig 

verksamhet kan ha att påtala missförhållanden. 

 

2.8.1 Lex Maria 

 

Den så kallade Lex Maria bestämmelsen innebär en skyldighet för personal 

inom hälso- och sjukvård att till sin arbetsgivare rapportera fall där vårdtagare 

i samband med undersökning, vård eller behandling drabbats av, eller utsatts 

för, risk av en allvarlig skada eller sjukdom.
75

 Bestämmelserna om detta 

återfinns i 2 kap. 7 § och 6 kap. 4 § i lag
76

 om yrkesverksamhet på hälso- och 

sjukvårdens område. 

2.8.2 Lex Sarah 

 

I likhet med Lex Maria finns det i 14 kap. 2 § i socialtjänstlagen
77

 en 

bestämmelse som gäller för alla verksamma arbetstagare inom äldreomsorg 

eller omsorg för personer med funktionshinder som innebär att de direkt när 

de får kännedom eller uppmärksammar fall av allvarliga missförhållanden i 

omsorgen av en enskild anmäler detta till socialnämnden.  En sådan anmälan 

leder också till en utredningsskyldighet för arbetsgivaren. 

 

Enligt 24 a § i lag
78

 om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

finns en motsvarande anmälningsskyldighet som i ovanstående stycke. 

 

                                                 
74

 DS 2001:9 s. 18f och s. 26. 
75

 Vårdgivaren har i sin tur en skyldighet att rapportera till Socialstyrelsen 
76

 SFS 1998:537 
77

 SFS 2001:453 
78

 SFS 1993:387 
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2.9 Lojalitetsplikt 

 

När det kommer till de lojalitetskrav som tillkommer i och med anställning så 

finns det inga uttryckliga lagregler för att se hur vidsträckta och omfattande 

dessa är. Att lojalitetskrav finns och fyller en viktig funktion är dock något 

som är allmänt vedertaget av arbetsmarknadens parter. Detta kan också ses i 

rättsfall från Arbetsdomstolen där det ofta konstateras att ett anställningsavtal 

mellan arbetstagare och arbetsgivare, utöver det som uttryckligen avtalats om 

mellan parterna, också innehåller vissa förpliktelser som sträcker sig långt 

mycket längre än vad andra kontraktsförhållanden normalt gör, och det är ur 

denna, mera långtgående, förpliktelsen som lojalitetskravet uppstår ifrån. 

 

Huvudförhållandet mellan en arbetsgivare och en arbetstagare regleras genom 

anställningsavtal. Anställningsavtalet är ett så kallat konsensualavtal vilket 

innebär att det kan komma till stånd formlöst, det som krävs för att 

anställningsavtal ska anses uppstå är att en person får ett arbete hos en annan 

person där villkoren kan vara reglerade av sedvänja, kollektivavtal, lag eller 

allmänna grundsatser, eller bruket vid företaget.
79

 

 

Den anställdas huvudförpliktelse enligt anställningsavtalet är att utföra ålagt 

arbete, i gengäld till detta så är arbetsgivarens huvudförpliktelse att betala ut 

lön för det utförda arbetet. Utöver denna huvudförpliktelse finns en rad 

biförpliktelser där nämnda lojalitetsplikten är en sådan. Gemensamt för de 

biförpliktelser som finns är att de innebär en skyldighet för parterna att 

tillvarata motpartens intressen.
80

 

 

Att lojalitetsplikten är en viktig rättsprincip tar Svansäter upp i boken 

Anställning och upphovsrätt där han menar att lojalitetsplikten är en 

förutsättning för att hela vårt produktionssystem ska fungera.
 81

 Det är 

förtroendeställningen mellan båda parter som ställer extra stora krav på 

lojalitet. I relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare måste kunskap 

kunna överföras i båda riktningarna. För att arbetsgivaren ska kunna bedriva 

en väl fungerande verksamhet måste detta utbyte av kunskap ske utan att 

endera parten utnyttjar detta förtroende i strid med den andra partens 

intresse.
82

 

 

Lojalitetsplikten innehåller således skyldigheter både för arbetstagare och 

arbetsgivare. Huvudkravet på en arbetstagare är att vara lojal mot sin 

avtalspart, och grunden för detta är att denne inte får skada sin arbetsgivare, 

eller dess verksamhet.
 83

 Lojalitetsplikten är såpass vidsträckt att den även 

täcker in arbetstagares fritid, Arbetsdomstolen förklarar rättsläget såhär: 

 

"De skyldigheter som följer med anställningen är ej sällan sådana 

att de i större eller mindre utsträckning inverkar på arbetstagarens 

                                                 
79

 Adlercreutz, s. 111. 
80

 Ds 2002:56 Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv, s. 292. 
81

 Svansäter, s. 112 
82

 Svansäter, s. 112 
83

 Schmidt, s. 257. 
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möjligheter att fritt förfoga över sin fritid. I särskilda fall kan det 

sålunda förhålla sig på det sättet att arbetstagaren drabbas av 

sanktioner i sin anställning på grund av sådant som inträffar vid 

sidan av arbetstiden. I vad mån i ett sådant fall en sanktion 

verkligen kan tillgripas blir helt beroende på omständigheterna"
84

 

 

Således kan det sägas att ett anställningsavtal skapar ett slags personligt 

förhållande mellan parterna. När gränserna mellan fritid och arbete suddas ut 

allt mera tror jag inte det är konstigt att detta förhållande ibland knakar i 

fogarna. En annan faktor som jag tror jag utöka denna osäkerhet är den 

övergång från industrisamhälle till en mera kunskapsintensiv arbetsmarknad 

som sker. Ett klassiskt fall i detta sammanhang är AD domen 1993:18 där en 

frisör hade utfört klippningar utanför arbetstid, något som Arbetsdomstolen 

bedömde stod i strid både mot då gällande riksavtal och lojalitetsplikten. 

Frisören fick alltså inte klippa bekanta på sin fritid, vare sig med eller utan 

betalning, då det kan ses som att det konkurrerar med arbetsgivaren intresse. 

Arbetstagare måste med detta synsätt således sätta sin arbetsgivares intresse 

framför sitt egna när en sådan intressekollision uppstår.
 85

 

 

Innehållet, eller snarare verkningarna, i ett anställningsavtal styrs alltså inte 

bara av vad parterna explicit har avtalat om, utan även utav normer som 

hämtats från andra håll. Lojalitetsplikten har till stor del utvecklats från 

rättspraxis, som utan att vara lagreglerad anses vara en erkänd del i ett 

anställningsförhållande.
86

 

 

Kravet på lojalitet gäller för alla arbetstagare, men rättspraxis från 

Arbetsdomstolen visar att kravet på lojalitet är större för anställda med 

ledande befattningar och arbetstagare som företräder arbetsgivaren gentemot 

annan, utomstående, part. Vidare tar Arbetsdomstolen hänsyn till bland annat 

arbetstagarens arbetsuppgifter och beteendets effekt på 

anställningsförhållandet i mål där lojalitetsplikten varit föremål för tvist.
 87

 

 

En annan beståndsdel i lojalitetsplikten anses utgöras av en vidsträckt 

tystnadsplikt. I fall då tystnadsplikten inte följer av lag eller avtal så får den 

grundläggande principen inom lojalitetsplikten om att en arbetstagare inte får 

orsaka skada för arbetsgivaren vara tongivande för vad en arbetstagare får lov 

att yttra och inte. Är det däremot en fråga om lagstadgad tystnadsplikt så kan 

arbetstagaren dömas för brott mot tystnadsplikten enligt BrB kap. 20 § 3.
88

 

 

En annan sida på lojalitetspliktens mynt är principen om kritikrätt, hur 

vidsträckt denna kritikrätt är för en arbetstagare är svårt att säga. Vad som 

kan utrönas genom rättspraxis från Arbetsdomstolen
89

 är att arbetstagare, 

speciellt inom den privata sektorn, först och främst ska vända sig till 

arbetsgivaren med sin kritik för att på så sätt komma tillrätta med problemen 
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 AD 1982:29 s. 238. 
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den vägen. Om en arbetstagare väljer att anmäla brister till myndigheter är det 

viktigt att uppgifterna är sakliga och riktiga samt att det från arbetstagarens 

sida inte finns något uppsåt att skada arbetsgivarens verksamhet.
 90

 

 

2.9.1 Lojalitetspliktens gränser 

 

Att finna någon definitiv gräns för lojalitetspliktens omfattning är svårt. En 

mängd olika sysslor och handlingar som arbetstagaren kan företa sig vid 

sidan om sin anställning skulle kunna innebära att lojalitetsplikten åsidosätts. 

Detta gör att mängden kombinationer för vart gränsen går blir svår att 

överblicka. En huvudregel är dock att arbetstagarens har rätt att bestämma 

över sin fritid.91 Ett eventuellt brott mot lojalitetsplikten, och som jag inte 

kommer gå närmare in på än i nästkommande två meningar, är bisyssla. En 

bisyssla är i princip varje syssla som arbetstagaren ägnar sig åt vid sidan av 

anställningen, och som inte är kopplat till privatlivet92, oavsett om denna 

bisyssla är permanent eller tillfällig. Att ägna sig åt en otillåten bisyssla är att 

bryta mot lojalitetsplikten och kan således anses vara ett brott mot 

anställningsavtalet.93 

 

När det kommer till aktiviteter som arbetstagaren väljer att fylla ut sin fritid 

med så är det först när fritiden har en påverkan på anställningen som 

arbetsrättsliga sanktioner kan komma i fråga. Denna fråga kan aktualiseras 

när en arbetstagares fritidsysslor har en direkt effekt på dennes arbetsförmåga. 

Svårare kan det vara att bestämma gränsdragningen i rena intressekonflikter, 

exempelvis i de fall där den anställde har intressen som inte är förenliga med 

arbetsgivarens intressen.94
  

 

Lojalitetsplikten får dock inte användas av någon part för att på så sätt hindra 

den andre från att exempelvis yttra sig i allmänna debatter, detta oavsett om 

det råder motstridiga åsikter i sakfrågan, vad en arbetsgivare bör göra när en 

arbetstagare har en från denne avvikande åsikt är att, om arbetsgivaren finner 

det lämpligt, i så fall själv ge sig in i debatten och bemöta kritiken samt ge sin 

syn på frågan95 

 

2.10 Tystnadsplikt 

 

Lojalitetsplikten i ett anställningsförhållande anses också innehålla en 

omfattande tystnadsplikt för arbetstagare inom den privata sektorn. Att bryta 
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 Schmidt, s. 262f 
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 En huvudregel som jag tror ibland kan ställa till det för arbetstagare som inte förstår vidden 

och effekten av lojalitetsplikten. Jag tror många tänker att "vad jag gör på min fritid har min 

arbetsgivare inte det minsta med att göra." 
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bisysslor. 
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 Svansäter s. 114ff. 
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mot denna tystnadsplikt skulle således innebära att bryta mot 

lojalitetsplikten.
96

 Tystnadsplikt kan vidare följa av kollektivavtal, enskilt 

avtal eller lag för vissa privata anställda. Den största skillnaden mellan den 

privata och offentliga sektorn i denna fråga är att tystnadsplikten inom den 

privata sektorn tillåts att utvidgas genom avtal, något som inte tillåts på den 

offentliga sektorn. För de offentligt anställda är tystnadsplikten, i 

förekommande fall, istället lagstadgad och regleras bland annat av BrB 20 

kap. 3 § som kräver att tystnadsplikt för arbetstagare i offentlig sektor följer 

av lag eller en annan författning. Att på något sätt ytterligare inskränka i 

offentligt anställdas yttrandefrihet än vad som föreskrivs i TF eller YGL 

genom att sluta avtal är inte tillåtet. Som tidigare nämndes gäller för vissa 

privatanställda en lagstadgad tystnadsplikt. Ett exempel på detta är advokater 

som genom bestämmelser i RB 8 kap. 4 § är skyldiga att "... förtiga vad han 

får kännedom om i sin yrkesutövning..." Andra exempel på privatanställda 

som har en lagstadgad tystnadsplikt är anställda hos sådana privaträttsliga 

organ som innehar allmänna handlingar, exempelvis sjukvårdpersonal.
97

 

 

När Arbetsdomstolen gör en bedömning huruvida ett brott mot 

tystnadsplikten är att anse som ett tillräckligt stort åsidosättande av 

lojalitetsplikten så att det möjliggör arbetsrättsliga åtgärder såsom avsked tar 

domstolen också hänsyn till vilken ställning arbetstagaren innehar, om 

arbetstagarens handling kan försvaras samt om arbetstagaren kan lastas för 

den eventuella skada som drabbar arbetsgivaren. En annan faktor som 

Arbetsdomstolen är huruvida arbetstagaren efter påpekande om olämpliga 

yttranden är öppen för kritik och beredd att respektera arbetsgivarens 

önskemål.
98

 

2.11 Arbetsrättsliga möjligheter för arbetsgivaren 

 

Som en allmän rättsprincip inom arbetsrätten är att en arbetsgivare inte får 

handla på ett sådant sätt att det strider mot lag och goda seder på 

arbetsmarknaden. Detta innebär till exempel att om arbetsgivaren använder 

sin arbetsledningssätt på ett sätt som strider mot lag eller sedvänja, så kan 

Arbetsdomstolen eller tingsrätten tillgripa åtgärden med en rättslig 

prövning.
99

 

 

De mest kännbara arbetsrättsliga åtgärder som en arbetsgivare har till sitt 

förfogande är uppsägning och avskedande. När det gäller uppsägningar måste 

de alltid vara sakligt grundade i enlighet med 7 § LAS, en uppsägning måste 

så gott som alltid också föregås av en omplaceringsutredning för att bedömas 

vara sakligt grundad. Vad gäller avskedande så krävs det ett grovt 

åsidosättande av de åligganden en arbetstagare har gentemot arbetsgivaren, 

eller i vissa fall att förtroendet är helt förbrukat.  
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En annan arbetsrättslig åtgärdsmöjlighet för arbetsgivare är omplacering av 

arbetstagare, om denna omplacering ligger utanför anställningsavtalets ram 

och är att anse som ingripande för arbetstagaren så krävs dock godtagbara 

skäl för omplaceringen, detta enligt den så kallade bastubadarprincipen
100

, 

som är en dold kollektivavtalsklausul. 

 

Ytterligare en möjlighet för arbetsgivare är att påföra en disciplinpåföljd, en 

disciplinpåföljd kräver enligt 62 § MBL dock stöd i kollektivavtal. Syftet med 

att utdela en sådan påföljd är att bestraffa arbetstagaren för det fel denne 

begått, det är också ett led i att medvetandegöra den felaktiga handlingen för 

arbetstagaren. Att en arbetsgivare utdelar en varning, en så kallad LAS-

varning, till en arbetsgivare är inte samma sak som en sådan disciplinpåföljd. 

Syftet med en varning är att uppmärksamma arbetstagaren på felaktigheter 

denne begått med en förhoppning att det inte ska upprepas, och därigenom 

undgå andra mer inskränkande åtgärder. Att dra någon tydlig gräns mellan 

disciplinpåföljd och varning kan dock i praktiken ibland visa sig svårt, vid 

rättslig bedömning gör Arbetsdomstolen en helhetsbedömning av situationen. 

Avgörande faktorer för bedömningen har då varit innehållet, utformningen 

och syftet för varningen.
 101

 

 

En arbetstagare som bryter mot sin tystnadsplikt kan också komma att krävas 

på skadestånd för ersättning av den skada som uppstått på grund av 

avtalsbrottet.
 102

 

 

2.11.1 Saklig grund för uppsägning  

 

När en arbetsgivare väljer att säga upp en arbetstagare så är det arbetsgivaren 

som har bevisbördan för att påvisa att saklig grund förelegat.
 103

 För en 

arbetsgivare är det därför viktigt att ha en väl fungerande och täckande 

dokumentation för att kunna styrka de påståenden som framförs, och att de 

kan styrka dessa. I 7 § LAS stadgas att en uppsägning av arbetstagare kan, 

utöver arbetsbrist, grunda sig på förhållanden som beror på personliga 

omständigheter hos arbetstagaren. Att inte lagtexten är mer specifik än så har 

enligt förarbetet
104

 till lagen ett syfte, nämligen att mera specificerade 

omständigheter skulle förhindra lagens flexibilitet och att det nu istället får 

tas hänsyn till rådande omständigheter i varje unikt fall. 

 

För att en uppsägning ska vara sakligt grundad är ett kriterium att, när det är 

skäligt, arbetsgivaren först försöker omplacera arbetstagaren, detta uttrycks i 

7 § 2 st. LAS. Enligt förarbetet till lagen är det skäligt med omplacering så 

länge som arbetstagaren inte grovt misskött sig.
105

 Det är inte heller skäligt att 

kräva att arbetsgivaren ska omplacera en arbetstagare som inte bedöms bättra 

sig i och med omplaceringen, dock måste i dessa fall arbetsgivaren göra en 
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utredning om detta.
106

 I övriga fall kan man därför tala om en 

omplaceringsskyldighet innan arbetsgivaren kan påtala saklig grund för 

uppsägning. 

 

2.11.2 Avskedande 

 

För ett avskedande av arbetstagare krävs det enligt 18 § LAS att "... 

arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren." Detta 

kan ske genom grov misskötsamhet eller illojalitet.
107

 Andra kriterier som 

nämns i lagens förarbeten är att det ska röra sig om så pass grovt eller 

vårdslöst agerande att det inte kan anses vara något som arbetsgivaren ska 

behöva acceptera i ett avtalsförhållande.
 108

 Vidare i förarbetet ges följande 

exempel: ”annat illojalt förfarande mot arbetsgivaren, såsom spridande av 

ofördelaktiga uppgifter om denne i syfte att åstadkomma skada”.109 Viktigt att 

notera i detta exempel är ordet syfte, och det är alltså upp till arbetsgivaren att 

kunna bevisa att arbetstagaren haft som syfte att åstadkomma skada. Vid avsked 

finns ingen omplaceringsskyldighet från arbetsgivarens sida. De vanligaste fallen 

där avskedande använts är vid engångsföreteelser där skadan leder till att 

arbetsgivarens förtroende för arbetstagare helt förbrukats. 
110

 Situationer som 

kan leda till avsked är våld eller hot om våld, sexuella trakasserier och 

illojalitet. 

 

2.12 Hantering av tvistlösning  

 

När en tvist uppstår så finns det regler som styr den fortsatta hanteringen av 

tvisten. I 11-14 §§ MBL
111

 framgår att både lokal och central förhandling ska 

genomföras innan någon av parterna kan stämma den andre inför 

Arbetsdomstolen. När arbetstagarparten företräds av sin 

arbetstagarorganisation så är Arbetsdomstolen både den första och sista 

instansen, om arbetstagare som inte är medlem i en facklig organisation, eller 

som inte har stöd för att driva tvisten till Arbetsdomstolen, väljer att stämma 

motparten så är den första rättsliga instansen istället tingsrätten. Efter att dom 

avkunnats i tingsrätten så kan sedan endera part överklaga domen till 

Arbetsdomstolen för ett slutgiltigt avgörande.
 112

 

 

Arbetsdomstolens sammansättning består av ledamöter från tre olika grupper. 

Den vanligaste sammansättningen är att Arbetsdomstolen sammanträder i så 

kallad sjusits som består av två juristdomare och en oberoende ledamot som 

har en särskild insikt på arbetsmarknaden samt två ledamöter från vardera 

arbetstagar- och arbetsgivarsidan, dessa ledamöter brukar kallas 

intresseledamöter och kommer när det gäller arbetsgivarsidan från 
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organisationer som Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Landsting 

och Arbetsgivarverket. Från arbetstagarsidan kommer intresseledamöterna 

från LO, TCO och SACO.
 113

  

 

Justitieombudsmannen, JO, som är riksdagens högste ombudsman har till 

uppgift att övervaka att myndigheter och tjänstemän följer och rättar sig efter 

lagar och förordningar i sin myndighetsutövning. En stor del i det är att 

bevaka att grundläggande fri- och rättigheter såsom yttrandefriheten 

respekteras. För att uppfylla sitt uppdrag kan dels medborgare kan själva 

anmäla till JO om de anser sig, eller någon annan, blivit felaktigt behandlade 

av myndighet eller tjänsteman dels så kan JO på eget initiativ undersöka och 

inspektera myndigheter. När en enskild individ gör en anmälan brukar den 

kallas för en JO-anmälan, en sådan anmälan blir en allmän handling och JO 

utreder vidare inte anonyma anmälningar. Om JO efter sin utredning finner 

att kritik bör riktas till myndighet eller tjänsteman så skriver JO en 

rekommendation, denna rekommendation brukar alltid följas av 

mottagaren.
114

 

 

Justitiekanslern, JK, har liknade uppgifter som JO, och kan ses lite som 

"statens jurist", JK är också statens ombud och företräder staten i vissa 

rättegångar. JK verkar på uppdrag av regeringen och utövar tillsyn över att 

lagar och andra författningar efterlevs så att yttrandefriheten, rättssäkerheten 

och integriteten upprätthålls i den offentliga verksamheten. Likt JO så kan 

enskilda medborgare anmäla myndigheter till JK, men då JK:s 

tillsynsverksamhet begränsats sista årtiondet så är dess huvudinriktning att 

upptäcka systemfel i den offentliga verksamheten.
 115
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3 Rättspraxis 
 

Då antalet rättsfall som behandlar en anställds yttrandefrihet och 

lojalitetsplikt, och som resulterat i arbetsrättsliga åtgärder, inte är så många 

till antalet så har jag valt att utöver domar från Arbetsdomstolen även ha med 

en dom från tingsrätten. 

 

Jag har delat upp genomgången beroende på om domen rör offentlig- eller 

privatanställda arbetstagare/arbetsgivare. Detta då det dels råder en betydande 

skillnad mellan offentliga och privata arbetsgivare ifråga om skyldigheten i 

att tåla kritik från de anställda, dels arbetstagares skyldighet att först ventilera 

det missnöje de kan ha till arbetsgivaren.
116

 Denna skillnad beror på 

offentliganställdas grundlagsskyddande yttrandefrihet. 

 

Alla rättsfall som behandlas i detta kapitel handlar inte renodlat om yttranden 

som arbetstagare gjort i sociala medier, men då sådana renodlade fall är få har 

jag valt att kortfattat redogöra för ett urval av de rättsfall som är viktiga och 

relevanta för tolkning och förståelse för rättstillämpningen. 

3.1 Rättspraxis från AD om offentligt anställda 

 

Inga renodlade fall av arbetstagares användning av sociala medier såsom 

facebook eller twitter har vid tidpunkten för skrivandet av denna uppsats nått 

Arbetsdomstolen. Det närmsta är domen 2011:74 som tar upp ett fall med en 

bloggande polis. Denna, plus ytterligare tre domar som är relevanta för denna 

uppsats ämne analyseras i detta stycke. Rättsfallen redogörs för i kronologisk 

ordning inom varje stycke, detta för att på ett enkelt sätt belysa den röda tråd 

och kontinuitet som jag tycker att Arbetsdomstolen har i sin rättstillämpning. 

3.1.1 AD 2003:51 - Avskedad hälsovårdinspektör 

 

En hälsovårdsinspektör som arbetade med tillsyn av radon i fastigheter 

avskedades sedan han anmält sin arbetsgivare dels till åklagarmyndigheten 

för misstanke om brott i tjänsten, dels till arbetsmiljöinspektionen för 

missförhållanden i arbetsmiljö på den egna arbetsplatsen. 

 

Arbetsdomstolen menar att inspektörens anmälningar varit ett sätt för honom 

att i skrift meddela upplysningar, och att uttrycka känslor och åsikter. Alltså 

ett utnyttjande av yttrandefriheten. Arbetsdomstolen skriver följande: 

 

"En myndighet kan i regel inte ingripa mot en anställd vid 

myndigheten för att den anställde genom att utnyttja sina 

grundlagsfästa fri- och rättigheter förorsakat störningar i 

verksamheten eller skadat myndighetens anseende och 

allmänhetens förtroende för myndigheten." 
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Arbetsdomstolen uttalar också att rättsläget kan vara annorlunda om det är 

fråga om en arbetstagare med en utpräglad förtroendeställning, och som har 

direkt ansvar för myndighetens beslut. Men i det aktuella fallet förelåg inte 

grund för att skilja inspektören från sin anställning. 

3.1.2 AD 2007:20 - Polismannen som skickade e-post 

 

En polisman från Skåne skickar på sin fritid två olika e-postmeddelanden till 

dels en anställd på Malmö stad, dels till en folkvald politiker tillika 

kommunstyrelsens ordförande. E-postmeddelandena innehåller ett grovt 

språkbruk, främlingsfientlighet samt ett allmänt hotfullt innehåll. I det ena e-

postmeddelandet skrev polismannen  

 

"att han sedan många år arbetar som polisinspektör i Malmö och 

att han är chef för samtliga poliser i Malmö som arbetar i yttre 

tjänst."
117

 

 

 I e-postmeddelande framförde polismannen kritik mot Malmö stad och dess 

företrädare för det sätt på vilket staden bedrev åldringsvård och på det sätt 

skattemedel användes. E-postmeddelande diariefördes som allmänna 

handlingar och blev därigenom tillgängliga för allmänheten och massmedia. 

Detta väcker en stor massmedial uppmärksamhet och Polisens ansvarsnämnd, 

PAN, beslutar att avskeda mannen.
118

 

 

Arbetsdomstolen finner i sin bedömning att en arbetstagares 

grundlagsskyddade fri- och rättigheter måste respekteras och att de åtgärder 

som vidtas av arbetsgivaren inte får ha karaktär av en bestraffning eller 

sanktion gentemot arbetstagaren för att han eller hon har utnyttjat sin 

grundlagsstadgade rätt. 

 

Arbetsdomstolen reserverar sig dock sedan för att det i vissa fall, och under 

vissa omständigheter, som har samband med arbetstagares nyttjande av denna 

rättighet, kan finnas situationer där det får anses godtagbart att arbetsgivaren 

vidtar arbetsrättsliga åtgärder. 

 

Från statens sida framfördes i rättegången inte heller några klagomål på 

polismannens sätt att utföra sina arbetsuppgifter, vare sig före eller efter att e-

postmeddelandena skickats. Inte heller påstod staten att det skulle kunna 

föreligga en risk att polismannen inte skulle leva upp till de etiska krav som 

ställs på en polis, eller att det fanns någon risk att han skulle behandla 

personer olika beroende på etnisk härkomst i sin framtida tjänsteutövning. 

Inte heller ansåg staten att de aktuella händelserna hade, eller skulle leda till, 

någon påverkan med hänseende till samarbetssvårigheter med övriga kollegor 

på arbetsplatsen. Vidare beskrev en polisinspektör och en poliskommissarie 

                                                 
117

 AD 2007:20 s. 134. 
118

 Parallellt inleds också åtal och rättegång mot polismannen i fråga huruvida hans 

uttalanden i e-postmeddelandena är hets mot folkgrupp i enlighet med 16 kap. 8 § BrB. I 

tingsrätten frias polismannen sedan helt från åtalet. 
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den aktuelle polismannen som en "kompetent, duglig och omtyckt kollega".
119

 

Anledningen till statens avskedande var således enbart på grund av den av 

staten påstådda förtroendeskada som Polismyndigheten i Skåne hävdade 

uppstått i samband med skickandet av e-postmeddelandena och 

offentliggörandet som sedan skedde av dessa. 

 

Arbetsdomstolen kom fram till att det inte funnits tillräckliga skäl för ett 

avskedande och att det inte heller förelegat ens saklig grund för uppsägning 

då det inte heller funnits några som helst klagomål på polismannens sätt att 

sköta sin tjänst. Genom att skicka e-postmeddelanden hade polismannen 

utnyttjat sin yttrandefrihet, detta var heller inte något som staten hade någon 

invändning emot.  

 

3.1.3 AD 2011:15 - Undersköterska framför kritik i massmedia 

 

En undersköterska, P.M., anställd vid ett sjukhus, med placering på dess 

intensivvårdsavdelning, har i media framfört påståenden om att det vid 

sjukhuset förekom en främlingsfientlig kultur. P.M. förflyttades efter viss tid 

till en annan klinik vid sjukhuset. Grundfrågan som Arbetsdomstolen 

behandlade var om det förelegat vägande skäl för förflyttningen. 

 

P.M. förflyttades alltså efter ett uttalande i media, bland annat i TV-

programmet Debatt om att det rådde en främlingsfientlig kultur på den 

intensivvårdsavdelning där han var anställd. Enligt P.M. fick patienter med 

utländsk härkomst sämre vård, Arbetsdomstolens utredning ger också P.M. 

visst stöd i påståendet då utredningen visade att ledningen på sjukhuset själva 

hade uppfattat att det till viss del förekommit främlingsfientliga inslag på 

sjukhuset. Men frågan huruvida P.M. har haft fog för sina yttranden lämnades 

därefter därvid, detta eftersom sjukhusets talan helt byggde på de påstådda 

samarbetssvårigheter som de hävdade uppstått efter att P.M. gått ut i media. 

Samarbetssvårigheter som alltså uppstått på grund av att P.M. nyttjat sin 

yttrandefrihet. 

 

Arbetsdomstolen konstaterade att samarbetssvårigheter på arbetsplatsen kan 

godtas som skäl för en förflyttning, och att den åtgärden många gånger 

kanske även är den mest lämpliga åtgärden för att komma tillrätta med 

relationsproblem mellan arbetstagare. Parterna var också överrens om att 

vissa problem uppstått efter att P.M. medverkat i TV-programmet Debatt. 

 

Hade då sjukhuset haft vägande skäl för förflyttningen av P.M.? 

Arbetsdomstolen konstaterade först att en myndighet i regel inte kan ingripa 

mot en anställd som nyttjar sin yttrandefrihet, men att utrymme för 

arbetsrättsliga åtgärder borde finns om ett sådant användande i sin tur för med 

sig svåra samarbetssvårigheter. Arbetsdomstolen förde sedan följande 

resonemang innan de kom fram till ett svar på den frågan 
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"Peter Magnusson har genom att uttala sig i media utnyttjat sin 

grundlagsfästa yttrandefrihet. Av redovisningen ovan framgår att 

en myndighet som huvudregel då inte får ingripa mot en anställd 

för att han eller hon genom att utnyttja sina grundlagsfästa fri- och 

rättigheter förorsakat t.ex. störningar i verksamheten eller skadat 

myndighetens anseende och allmänhetens förtroende för 

myndigheten. Åtgärder bör dock få vidtas om det föreligger 

allvarliga samarbetssvårigheter eller andra ytterlighetssituationer, 

även om dessa kan ha sin grund i att en arbetstagare utnyttjat sina 

grundlagsfästa fri- och rättigheter." 

 

Efter en gedigen utredning
120

 från Arbetsdomstolens sida fastslog de sedan att 

utredningen visat på att det uppkommit ett sådant arbetsklimat på 

intensivvårdsavdelningen att den måste ansets inneburit en risk för 

patientsäkerheten. Det är med stöd i detta resonemang som sedan 

Arbetsdomstolen finner att sjukhuset hade haft vägande skäl att förflytta P.M. 

från sin arbetsplats. 

 

Rättsfallet visar på att typen av verksamhet som bedrivs, till exempel inom så 

kallade högriskmiljöer som intensivvårdsavdelningar och kärnkraftverk, 

också har påverkan på Arbetsdomstolens bedömning huruvida vägande skäl 

för förflyttning föreligger eller inte. 

3.1.4 AD 2011:74 - Farbror Blå, den bloggande polisen 

 

En polis hade under en viss tidsperiod haft en blogg öppet utlagd på internet. 

För att själv behålla sin anonymitet hade polismannen skapat den fiktiva 

karaktären "Farbror Blå", i vilkens namn polisen närmast dagligen skrev 

inlägg på bloggen. Arbetsgivaren, som i detta fall är staten genom 

Rikspolisstyrelsen, fick efter en stund kännedom, via massmedia, om bloggen 

och hävdade att bloggen "visat prov på total respektlöshet och 

omdömeslöshet"
121

 genom sitt innehåll. 

 

Sommaren 2010 avskedades polismannen från sin anställning i staten. Staten 

motiverade avskedandet med att han skadat allmänhetens förtroende för 

polisen. Staten påstod också att bloggen medfört samarbetssvårigheter. 

Polismannens företrädare, Polisförbundet, ansåg att mannen genom sitt 

bloggande utnyttjat sin grundlagsskyddade yttrandefrihet, och att det inte 

förelåg någon saklig grund för ett avskedande, eller ens saklig grund för 

uppsägning på grund av samarbetssvårigheter. 

 

Arbetsdomstolen resonerade sig sedan i domskälen fram till om huruvida det 

funnits skäl att avsluta anställningen enbart på grund av bloggandet i sig. De 

fann inget som pekar på att bloggandet har påverkat polismannens 

yrkesutövning, eller att de värderingar som uttryckts i bloggen har kommit att 
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påverka arbetet. Då Arbetsdomstolen konstaterat att det inte funnits brister i 

mannens yrkesutövning ser de till om själva bloggandet i sig självt är skäl för 

avsked. Arbetsdomstolen refererade till en tidigare dom, AD 2003:51 för att 

sammanfatta rättsläget
122

 och konstaterade sedan att polismannens nyttjande 

av yttrandefriheten möjligtvis lett till skadat förtroende för polisen, men att 

detta alltså är något som, enligt Arbetsdomstolen, arbetsgivaren får tåla. 

Grund för skiljande från tjänst på grund av bloggandet i sig förelåg alltså 

inte.
123

 Arbetsdomstolen skriver i domslutet att avskedandet har inneburit en 

allvarlig kränkning av polismannens nyttjande av sin grundlagsskyddade 

yttrandefrihet och tilldömer ett skadestånd på 125 000 kr. 

 

3.2 Rättspraxis från AD om privatanställda 

 

Då yttrandefriheten gäller mot det allmänna så finns det således få rättsfall 

som handlar om fall där yttrandefrihet ställs mot lojalitetsplikt inom den 

privata sektorn. Jag redovisar här för några fall som belyser den skillnad
124

 

som finns mellan sektorerna. Ett bra exempel är ett citat från AD domen 

1986:95: 

 

"... de förpliktelser som följer av anställningsavtalet inte innebär 

något avgörande hinder för arbetstagare att hos behörig 

myndighet påtala missförhållanden som råder i arbetsgivarens 

verksamhet. En anmälan till en myndighet e.d. kan emellertid ske 

under sådana förhållanden eller på sådant sätt att handlandet 

måste anses innebära att arbetstagaren åsidosätter den lojalitet 

som han eller hon är skyldig att visa arbetsgivaren." 

 

Detta exempel visar att arbetstagare inom den privata sektorn, för att inte 

riskera att agera illojalt och därigenom bryta lojalitetsplikten, först måste 

vända sig till sin arbetsgivare med synpunkter på eventuella missförhållanden 

innan denne kan vända sig till myndighet eller massmedia. Det illojala består 

då i att just vända sig till annan än just sin arbetsgivare först. 

 

3.2.1 AD 1994:79 - Processoperatören 

 

Lojalitetsplikten och den anställdes rätt att kritisera arbetsgivaren 

aktualiserades i AD 1994:79. I det aktuella fallet hävdade arbetsgivaren att en 

arbetstagare på flertalet punkter brustit i sin lojalitetsplikt gentemot företaget, 
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och att det därigenom uppstått saklig grund för uppsägning. Arbetstagaren 

hade bland annan publicerat företagsintern information i en personaltidning 

samt uttalat sig om företagets budget och kemikaliehantering i massmedia. 

Något avtal om tystnadsplikt förelåg inte utan Arbetsdomstolen tog bara 

hänsyn till den tystnadsplikt som inryms i lojalitetsplikten. 

 

Arbetsdomstolen inledde med att konstatera de ramar och förpliktelser som 

lojalitetsplikten för med sig. Enligt Arbetsdomstolen måste utgångspunkten 

vara att en arbetsgivare genom sitt agerande inte får agera på så sätt att 

arbetsgivaren skadas. Yttranden som en arbetstagare gör och som inte är 

ägnade att skada arbetsgivaren omfattas normalt sett inte av den tystnadsplikt 

som kan sägas följa av lojalitetsplikten.  

 

En omständighet som kan sägas försvaga lojalitetsplikten gentemot 

arbetsgivaren är om det råder missförhållanden på en arbetsplats, och då 

främst i situationer där arbetstagaren först påtalat dessa brister för 

arbetsgivaren innan han eller hon vidtar andra åtgärder så som att kontakta 

myndighet eller massmedia. 

 

När det gäller kritikrättens gränser konstaterade Arbetsdomstolen att det inte 

handlar så mycket om vad som faktiskt har förekommit i avseende av uttalad 

kritik, utan vad som arbetsgivaren kan förvänta sig av arbetstagaren i 

fortsättningen
 125

 som ska avgöra huruvida kritikrättens gränser överskridits 

eller inte. Arbetsdomstolen betonade också vikten av att ta hänsyn till de 

specifika omständigheter som råder i varje individuellt fall, och att det inte 

vore möjligt eller ens önskvärt att uppställa några kompletta kriterier för 

lojalitetspliktens gränser.
 126

 I det aktuella fallet så fann Arbetsdomstolen att 

arbetstagarens förfarande inte kunde anses utgöra någon saklig grund för 

uppsägning, och då framförallt då det saknades fog för att anta att denne 

skulle upprepa sitt handlande. 

3.2.2 AD 2006:103 - Rikskorpen 

 

En medarbetare i en idrottsförening misstänktes för att ha förskingrat pengar, 

efter konfrontation mellan medarbetaren och ordföranden samt kassören för 

föreningen upprättas en polisanmälan om förskingring mot medarbetaren. När 

personalen får höra talas om detta skickade en arbetstagare två e-

postmeddelanden med kritik mot personer i föreningens styrelse, antalet 

mottagare var mycket stort. Efter det andra e-postmeddelande blir 

arbetstagaren avstängd från arbetsplatsen och senare avskedades även 

arbetstagaren. 

 

Arbetsdomstolen konstaterar att meddelandena var skrivna i en aggressiv, 

kränkande och osaklig ton, och hade få inslag av saklig kritik. De innehöll 
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också angrepp på enskilda personer. Båda e-postmeddelande ansågs därför 

vara ämnade att skada föreningens anseende, därigenom hade konsulenten 

brutit mot sin lojalitetsplikt och arbetsgivaren hade därför saklig grund för 

avskedandet. Arbetsdomstolen la också viss vikt vid att arbetstagaren 

skickade två meddelanden, med en veckas mellanrum, och att denne 

därigenom inte handlat i affekt. 

3.3 Fall som behandlats i andra instanser 

 

Nedan följer fall som är kopplade till yttrandefrihet, lojalitetsplikt och sociala 

medier, och som prövats i andra instanser än Arbetsdomstolen. Inom 

arbetsrätt är Arbetsdomstolen den prejudicerande domstolen,
127

 domar från 

tingsrätten har således inget prejudicerande värde, men kan ändock visa på 

rättstillämpares syn på rådande rättsläge. 

 

3.3.1 Bloggande enhetschef 

 

En arbetstagare, Eriksson, blev 2002, efter att ha arbetat på Statens 

Invandrarverk
128

 sedan 1980-talet enhetschef. I slutet av 2003 startade 

Eriksson en privat blogg innehållandes tankar och reflektioner om vitt skiljda 

ämnen såsom filosofi, sociologi, nationalekonomi, poesi och politiska texter. 

Eriksson, som var medlem i Moderata samlingspartiet
129

 hade även en länk 

till partiets hemsida på sin blogg. I bloggen skrev Eriksson vid några tillfällen 

om konflikten mellan Israel och Palestina, han redogör för historiska 

händelser om andra världskriget och det framstod av bloggen att Eriksson tog 

ställning för staten Israel och att han uppskattar USA och dess hjälpinsatser i 

världen.
 130

 

 

Efter att Migrationsverket fick kännedom om Erikssons blogg gjorde de 

under 2004 en utredning om förhållandet mellan de offentligt publicerade 

åsikterna i Erikssons blogg och hans arbete. Utredningen kom fram till att 

hemsidan med tillhörande blogg var skyddad av den grundlagsfästa 

yttrandefriheten, och att bloggen i sig inte hade påverkat hans arbete. Länken 

som fanns på sidan till Moderata samlingspartiet ombads Eriksson att ta bort, 

vilket han också gjorde. 

 

Under 2006 utnyttjade Eriksson ett så kallat friår,
131

 och inför hans återkomst 

till Migrationsverket hade avdelningen fått en ny verksamhetschef, Palmér. 

Palmér kallade Eriksson till två möten, vid dessa möten förklarade Palmér att 

han inte gillade hemsidan och bloggen som Eriksson hade, samt att han inte 

heller hade något förtroende för Eriksson. Palmér erbjöd därefter Eriksson 24 

månadslöner om han själv sa upp sig från sitt arbete. Detta tackade Eriksson 
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nej till. På grund av detta blev Eriksson omplacerad till en tjänst som 

beslutsfattare, vilket var en lägre befattning än tjänsten som enhetschef. 

Skälen för omplaceringen var av Palmér nedtecknade till fem punkter, varav 

tre av dessa var kopplade till Erikssons blogg. 

 

Enligt Palmérs mening var det olämpligt att som chef ha ett behov av att 

offentligt ge uttryck för vad han ansåg kunde uppfattas som kontroversiella 

åsikter. De övriga punkterna som Palmér tog upp var hans uppfattning om 

Erikssons olämplighet som chef, och de samarbetssvårigheter han hävdade att 

Eriksson hade gentemot sina underordnade. Dessa punkter förnekades helt 

och hållet av Eriksson. Eriksson sammanfattar i sitt yrkande i tingsrätten att 

skälen för den, i Erikssons mening, ingripande omplacering som han utsatts 

för enbart var kopplad till att han nyttjat sin grundlagsfästa yttrandefrihet. 

 

Migrationsverkets syn var att det inte varit deras mening att omplaceringen 

ska ses som ett skiljande från tjänsten samt att de nya arbetsuppgifter som 

tilldelats Eriksson legat inom ramen för hans arbetsskyldighet. 

Migrationsverket bestred därför hela käromålet. Migrationsverket anförde 

vidare att beslutet helt legat inom ramen för deras arbetsledningsrätt samt att 

omplaceringen i vilket fall inte varit så ingripande så att beslutet kan prövas i 

domstol. För de fall tingsrätten ändå skulle göra bedömningen att 

omplaceringen skulle kunna angripas rättsligt ansåg Migrationsverket till sist 

att det i sådana fall förelegat godtagbara skäl för omplaceringen av Eriksson. 

 

Tingsrätten tar sedan i sin bedömning ställning till om omplaceringen ska 

vara att jämställa med en uppsägning eller inte, och i så fall om den varit 

sakligt grundad i enlighet med 7 § LAS. I tingsrättens bedömning i denna 

fråga framkom det att omplaceringsbeslutet som Palmér skrivit uttryckligen 

meddelar att ”… Eriksson omplaceras från sin befattning som enhetschef till 

en befattning som beslutsfattare”.
132

 Tingsrätten drar då följande slutsats:  

 

”omplaceringen … inneburit en sådan förändring av hans 

arbetsuppgifter och anställningsvillkor att tjänstens beskaffenhet i 

grunden ändrats så att han fått en helt annan tjänst än tidigare."
133

  

 

I fall där ett omplaceringsbeslut hänför sig till arbetstagaren personligen så är 

skälen för ett sådant beslut enligt rättspraxis restriktiva
134

 och det är upp till 

arbetsgivaren att bevisa att saklig grund för en sådan omplacering förelegat. 

Tingsrätten ansåg också att det faktum att Palmér erbjöd Eriksson 24 

månadslöner för att säga upp sig själv visar också på att omplaceringen var att 

jämställa med en uppsägning. Då Migrationsverket själva hade vitsordat att 

det inte förelegat någon saklig grund för uppsägning finner tingsrätten, som 

alltså jämställt omplaceringen med uppsägning, att detta var ett brott mot 7 § 

LAS. 
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Efter att tingsrättens dom fallit inkom två anmälningar till JO, 

Migrationsverket fick då yttra sig över vad som hänt och vilka överväganden 

de gjort. Särskilt ombads Migrationsverket att yttra sig i vad de ansåg om den 

enskildes rätt till åsikts- och yttrandefrihet. JO konstaterade sedan i sitt beslut 

att: 

 

"det som ska bedömas handlar om den anställdes rätt att yttra sig i 

allmänna politiska frågor ställd mot en myndighets anspråk på att 

den anställde i det hänseendet ska iaktta återhållsamhet."
135

 

 

JO riktade i beslutet skarp kritik mot Migrationsverket och konstaterade i 

enlighet med tingsrättens beslut att inte bara var omplaceringen av Eriksson 

arbetsrättsligt olaglig, utan att agerandet från Migrationsverket också varit att 

ses som grundlagsstridigt. Migrationsverket hade framfört att det inte varit 

Erikssons åsikter och yttranden som sådana de hade vänt sig emot, utan den 

brist på omdöme som de ansåg att Eriksson uppvisat när hade valt att 

offentligt ge uttryck för sina åsikter. JO menar dock att dessa inte kan skiljas 

ifrån varandra och skriver i utlåtandet 

 

”Att säga att en arbetstagare har rätt att uttala en åsikt men inte 

att visa det dåliga omdöme som man anser att uttalandet innebär 

utgör bara en omskrivning för ett förbud mot åsiktens 

framförande”
136
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4 Analys och reflektion 
 

Under den senaste tiden har ett flertal fall med arbetstagare som varit, i 

arbetsgivarens tycke, för frispråkiga på sociala medier så som facebook 

uppmärksammats allt mer i media. Ett fall handlade om en anställd på en 

förskola som på facebook hade en bild där han bar en mössa av varumärket 

"Porn Star", han fick efter protester från upprörda föräldrar lämna sin 

anställning. Ett annat uppmärksammat fall är då ett antal personer som 

utförde arbete på Volvo
137

, enligt media "fått sparken" sedan de skrivit 

negativt om företaget på facebook. En av dem kallade exempelvis företaget 

för ett "dårhus". Detta var bara två exempel, listan på liknade fall och artiklar 

kan göras längre. 

 

Sådan rapportering i media, som dels innehåller betydande felaktigheter, som 

i bruket av uttrycket att "få sparken", skulle enligt min mening kunna medföra 

att många kan skrämmas till tystnad, något som jag inte tror skulle vara till 

gagn ens för arbetsgivarna själva. Det går enligt min mening inte heller att dra 

några slutsatser om rättsläget utifrån artiklar i dagspress, vilket kanske 

personer utan kunskaper i arbetsrätt riskerar att göra. Vad som exempelvis 

bestäms i en lokal eller central tvisteförhandling säger trots allt inte mycket 

om rättsläget, utan det är ytterst en fråga för Arbetsdomstolen att utreda och 

klargöra. Än så länge saknas avgöranden från Arbetsdomstolen som 

behandlar kritik mot arbetsgivare som yttras i sociala medier. Det finns dock, 

som jag har redogjort för här i uppsatsen, ett antal fall av kritik i andra 

offentliga sammanhang som har prövats av domstol. Var gränsen går för en 

arbetstagares kritikrätt mot sin arbetsgivare är därför relativt väl känd och 

etablerad. Principerna och bedömningen på rådande rättsläge i dessa 

avgöranden kan enligt min mening också tillämpas på anställdas uttalanden 

om sina arbetsgivare i sociala medier. 

 

Den exakta gränsen för vad arbetstagare kan och får skriva och yttra sig om 

ifråga om sin arbetsgivare är och förblir relativt vag, också beroende på 

vilken sektor en arbetstagare tillhör. För offentliganställda är de lagstadgade 

rättigheterna, som ger ett större svängrum i vad de som arbetstagare tillåts 

säga om sin arbetsgivare, betydligt fler och mer omfattande. Inom den 

sektorn torde gränsen därför vara relativt tydlig. Arbetsdomstolen har också 

inom denna sektor till stor del dömt till arbetstagarsidans förmån. Så länge 

som yttranden av offentliganställda inte ger upphov till en djupt grundmurad 

förtroendekris för arbetstagaren, eller att yttrandet i sig leder till svåra 

samarbetssvårigheter med övriga arbetstagare, finns det därför enligt min 

mening ett relativt stort utrymme för offentliganställda att framföra sina 

åsikter på det sätt då själva önskar. 

 

Den illojalitet som kritik riktad mot arbetsgivaren i vissa fall kan utgöra kan 

vara svår för en offentlig arbetsgivare att hantera rent arbetsrättsligt, då de 

anställda till följd av yttrandefriheten har rätt att yttra sig gentemot det 

allmänna, vilket deras arbetsgivare räknas som. Arbetsgivare inom den 
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offentliga sektorn måste därför vara beredda på att tåla mera än sina kollegor 

inom den privata sektorn.
138

 Deras (den offentliga sektorns) sätt att angripa 

frågan bör snarare bestå i att bemöta osaklig kritik i för frågan lämplig kanal.  

 

Arbetstagare inom den offentliga sektorn måste dock, likt privatanställda, 

alltid vara lojala mot sin arbetsgivare och utföra de arbetsuppgifter de är 

ålagda att göra. Arbetstagare inom det offentliga kan alltså exempelvis öppet 

kritisera beslut fattade av arbetsgivaren, men måste sedan följa och respektera 

beslutet i sitt arbete. Om en arbetstagares öppna kritik gentemot ett beslut går 

ut över verksamheten, eller leder till samarbetssvårigheter, öppnar det upp för 

ett arbetsrättsligt agerande från arbetsgivaren. Men det är då just 

samarbetssvårigheterna som är det som kan angripas, inte användandet av 

yttrandefriheten.
139

 I praktiken tror jag dessa gränsdragningar kan vara svåra 

att hålla isär för en arbetsgivare, speciellt om arbetstagarens yttrande vållar 

stor irritation hos arbetsgivaren som då kanske riskerar att agera i affekt. 

 

När det gäller privatanställda blir rättsläget enligt min mening ett annat, detta 

då de grundlagsfästa fri- och rättigheterna inte kan göras gällande gentemot 

arbetsgivare inom den privata sektorn. Det finns heller inga rättsfall där en 

arbetstagare i den privata sektorn hävdat dessa rättigheter när en arbetsgivare 

vidtagit arbetsrättsliga åtgärder för gjorda yttranden, utan det handlar då om 

huruvida lojalitetsplikten brutits eller inte. 

 

Den lojalitetsplikt som följer av anställningsavtalet vållar således inte lika 

mycket bryderier inom den privata sektorn. Kortfattat kan sägas att en 

arbetstagare inom det privata inte får vålla skada för arbetsgivaren genom 

utlåtanden om dess verksamhet. I vissa lägen innebär lojalitetsplikten till och 

med att arbetstagaren ska sätta arbetsgivarens intresse framför sitt egna för att 

undvika just en sådan pliktkollision. Detta får som exempel den 

konsekvensen att en arbetstagare inom den privata sektorn, för att inte brista i 

lojalitet gentemot sin arbetsgivare, först måste påtala eventuella 

missförhållanden eller brister på arbetsplatsen för sin arbetsgivare innan han 

eller hon vänder sig till exempelvis en myndighet eller media.  

 

I dagens samhälle där organisationer drabbas av rationaliseringar och där 

privatiseringen breder ut sig allt mer så är det intressant att fundera kring 

vilka effekter dessa förändringar för med sig för de anställda i hänseende till 

yttrandefriheten. När en tidigare offentlig verksamhet övergår till den privata 

sektorn sker en rad förändringar för de anställda. Exempel på detta är 

anställda inom landsting och skolor. Vissa landsting har exempelvis 

privatiserat ambulanssjukvården så att den nu bedrivs i privat regi, likaså med 

städning och underhåll av sjukhus. Jag vill mena att dessa förändringar 

innebär stora skillnader i anställdas skydd av yttrande- och meddelarfriheten.  

 

Den största påverkan en sådan förändring som det innebär att gå från offentlig 

till privat verksamhet är att de grundlagsfästa fri- och rättigheterna såsom 

yttrande- och meddelarfriheten inte går att göra gällande gentemot privata 
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arbetsgivare. Den lilla öppning som Europakonventionens artikel 10 utgör för 

skyddet av yttrandefrihet inom den privata sektorn är också i dagsläget oklar. 

Det fall som Arbetsdomstolen dömde140  angående artikel 10 skedde bara 

några år efter Sveriges antagande av Europakonventionen som lag. Då 

Europadomstolen dömt på så sätt att artikel 10 varit tillämplig på ett privat 

anställningsförhållande i Spanien vore det därför av yttersta intresse att 

Arbetsdomstolen återigen gör en bedömning av huruvida artikel 10 även kan 

användas i ett privaträttsligt sammanhang i svensk rätt. Men då detta inte 

skett ännu torde det kunna konstateras att de privatanställdas yttrandefrihet är 

inskränkt av lojalitetsplikten. 

 

Det skulle kunna hävdas att privatanställda till viss mån har ett skydd i form 

av källskydd, som innebär att journalister inte får avslöja identiteten på sina 

källor. Men detta skydd förhindrar i aktuella fall bara arbetstagaren från att bli 

upptäckt för sin uppgiftslämning till en journalist, det medför ingen direkt 

yttrandefrihet i sig. 

 

Diskussionen om yttrandefrihet och skillnaderna mellan offentlig och privat 

verksamhet skiljer sig också åt mellan de båda sektorerna. Inom den 

offentliga sektorn är det inte så mycket en fråga om vilka åsikter den enskilde 

arbetstagaren har, utan om rätten att få ha åsikter. På den privata sidan 

handlar det mera om en avvägning om vilka åsikter som skadar eller inte 

skadar arbetsgivaren och dess verksamhet. Detta då arbetstagare på den 

privata sidan inte kan använda sin yttrandefrihet gentemot sin arbetsgivare på 

samma sätt som arbetstagare på den offentliga sidan. Detta har varit det 

rådande rättsläget under relativt lång tid och innebär således inte någon större 

nyhet. Men med samhällsutvecklingen med alla dessa sociala medier, samt en 

stor medial uppmärksamhet kring vissa arbetsgivares vilja att styra och 

begränsa arbetstagares möjligheter att yttra sig på dessa, så har frågan åter 

förts upp till diskussion om de begränsningar i yttrandefriheten för 

privatanställda som finns till agendan.
141

  

 

Facebook och andra sociala medier får i ett arbetsrättsligt perspektiv ses som 

relativt nya fenomen i Sverige. Den senaste tiden har uppmärksamheten kring 

arbetsrättsliga åtgärder från arbetsgivare i fall som hänför sig till dessa sociala 

media tilltagit markant och det verkar råda viss förvirring för vad det rådande 

rättsläget är i dessa frågor. Saken är dock den att de juridiska regler som 

gäller för facebook och andra sociala medier sedan länge är väl etablerade. 

Lojalitetsplikten inom svensk arbetsrätt är exempelvis en mellan 

arbetsmarknadens parter och den dömande makten en väl förankrad del i 

arbetsrätten. Regleringen kring yttrandefrihet och att den görs gällande 

gentemot det allmänna är inte heller någon nyhet. Det nya och utmanande 

som nu uppstått i och med dessa sociala medier är alltså inte den rättsliga 

regleringen i sig, utan att det tidigare dolda skitsnacket i fikarummet nu sker 

offentligt, samtidigt som det riskerar att nå långt många fler personer än 

tidigare. Risken för att en arbetsgivare drabbas av någon form av skada på 

grund av anställdas yttranden tror jag därför ökat den senaste tiden, och det 
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torde därför vara på grund av denna ökade risk för skada som gör att anställda 

idag riskerar att drabbas av arbetsrättsliga åtgärder när de säger sin mening på 

sociala medier så som facebook istället för i fikarummet. Så vad händer om 

något som skrivs inte accepteras av arbetsgivare, och att denne anser att detta 

skadar verksamheten? 

 

Det är denna frågeställning som är själva huvudfrågan och också den mest 

intressanta. Vad gäller arbetstagare inom den offentliga sektorn så är det 

enligt min mening relativt säkrade från arbetsrättsliga åtgärder till följd av 

yttranden de gjort om sin arbetsgivare. När det däremot handlar om yttranden 

från arbetstagare inom den privata sektorn så blir svaret ett annat, där skulle 

min rekommendation vara att avstå från yttranden som skulle kunna uppfattas 

som negativa gentemot arbetsgivaren, detta för att vara på den säkra sidan. 

Detta får råda i alla fall tills dess att en större och bredare rättspraxis bildats 

inom området. Som jag nämnde tidigare vore det också ytterst intressant att få 

artikel 10 i Europakonventionen prövad på förhållanden mellan enskilda 

subjekt. Skulle konventionen tillämpas på förhållanden mellan enskilda så 

skulle gränserna mellan fri- och rättigheter mellan offentliga och privata 

arbetstagare suddas ut en aning. 

 

Det som sagts om lojalitetsplikten är att arbetstagaren ska sätta arbetsgivarens 

intresse framför sitt eget men frågan är om det inte är det som ibland kanske 

sker när en arbetstagare skriver eller yttrar sig kritiskt om sin arbetsgivare.
142

 

Det kan exempelvis vara tecken på ett dåligt arbetsklimat. Enligt min mening, 

ur ett arbetsgivarpolitiskt och personalstrategiskt synsätt, kan arbetsgivaren 

använda kritiken för att åstadkomma en förbättring, detta genom att ta upp 

frågan på arbetsplatsen och därigenom försöka komma tillrätta med de 

problem som ventilerats. Jag tror inte att en arbetsgivare tjänar nämnvärt på 

att tysta en kritisk arbetstagare, vare sig kritiken sker i fikarummet eller på 

facebook. Vad arbetsgivaren istället riskerar att signalera genom att tysta ner 

och förbjuda är att det i organisationen är lågt i tak och att arbetstagarna ska 

rätta in sig i leden. Detta tror jag kan leda till ett enhetligt grupptänk på 

arbetsplatsen, något som knappast kan gynna möjligheterna för innovationer 

och nya arbetssätt. Det kan vidare, ur ett så kallat "employer brandning" 

perspektiv, vara förödande med den negativa publicitet som kan drabba 

arbetsgivaren om denna avskedar eller säger upp en arbetstagare enbart för att 

denne exempelvis kritiserat sin arbetsgivare på facebook eller twitter, men 

dessa personalstrategiska frågor ligger utanför denna uppsats ram, men frågan 

tycker jag likväl är intressant. 

 

En annan vinkel på problemet som jag inte närmare belyst i denna uppsats, 

men som är intressesant, är om en arbetstagare exempelvis i sin blogg skriver 

om sina kollegor på ett sådant sätt att det orsakar obehag eller konflikter på 

arbetsplatsen. Då kan arbetsgivaren ha anledning att ingripa eftersom 

bloggandet då, indirekt, utgör ett arbetsmiljöproblem. 
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Med en samhällsutveckling som allt mer frångår gamla trygga 

anställningsformer och där en strävan efter guldklockor överges mot mera 

flexibla anställningsformer är frågan också om inte kritikrätten bör främjas 

istället för att inskränkas. Arbetsdomstolen resonerar också lite i de banorna 

när de i flertalet fall betonar vikten av att kritikrätt på arbetsplatser är en 

förutsättning för goda arbetsförhållanden. Med sådana uttalanden sätter de till 

viss del en tilltro till så kallade funktionella konflikter, där arbetsgivaren är 

villig att föra dialog med den eller de arbetstagare som kommer med kritik, 

och som därigenom kan dra nytta av det positiva som det kan medföra.
143

 

 

Avslutningsvis kan det enligt min mening tillslut sammanfattas som att 

yttrandefriheten och lojalitetsplikten inte kolliderar med varandra, utan att det 

är två olika intressen som ibland får förhålla sig till varandra. Det är ifråga om 

de privata arbetstagarna inte så att yttrandefriheten egentligen är svagare, utan 

det är formuleringen att den gäller gentemot det allmänna som gör att 

tillämpningen mellan offentligt och privatanställda skiljer sig åt, och då denna 

grundlagsstadgade rättighet inte kan göras gällande gentemot privata 

arbetsgivare så öppnar det upp för lojalitetspliktens gränser vad gäller 

yttranden. Således är det min mening att det inte i juridisk mening inte finns 

något motsatsförhållande mellan yttrandefrihet och lojalitetsplikt. 
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