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Summary 
In this thesis the employees’ freedom of expression and right to criticize the 
employer when using social media such as Facebook and blogs is examined. 
The employee has an obligation to be loyal to his or her employer. The 
concept of loyalty covers many different obligations, for example the duty 
to respect confidentiality and the closely related duty to not criticize the 
employer, the employer’s representatives, or the workplace, beyond certain 
limits. 
 
According to case law by the Labour Court the obligation to be loyal is to be 
understood as a duty for the employee to put the interest of the employer 
ahead of his or her own personal interest and to avoid situations where there 
is a collision of interests. The employee must refrain from causing the 
employer harm, or in other ways creating difficulties for the employer. 
Since the obligation to be loyal can stretch over time outside working hours, 
an employee is not allowed to, in his or her leisure time, express opinions on 
Facebook or in blogs with the purpose of causing the employer harm. 
 
In regards to the extent of the right to criticize the employer, case law states 
that the point of departure must be that the employee has a far-reaching right 
to criticize and question the employer’s actions without this being regarded 
as a disloyal act. This corresponds with the constitutionally protected 
freedom of expression which covers employees employed in the public 
sector. Since freedom of expression in principle overrides the duty to be 
loyal, public employees enjoy a far-reaching possibility to discuss and 
criticize their workplaces. This differs from employees employed in the 
private sector of the labour market, who are not covered by the statutory 
protection. However, the Labour Court has concluded that private 
employees have a civic freedom of expression. The Court has yet to clarify 
how far-reaching this freedom is. According to case law from the European 
Court of Human Rights, Sweden has a positive obligation to ensure right to 
freedom of expression for private employees in ”some cases”. 
 
When the Labour Court determines to what extent the employee can 
criticize the employer without this being just cause for dismissal, several 
factors are of importance. In my view, the usage of social media has not 
entailed anything new in principle, other than having provided with an 
easier and faster way of spreading information. However, it can be 
discussed if the usage of social media may affect the Labour Court’s 
assessment in some aspects. For instance it can be questioned if criticizing 
or otherwise expressing one’s opinion about the employer on Facebook or in 
blogs can ever really be said to be done with the purpose of improving the 
working conditions in the workplace. 
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Sammanfattning 
I denna uppsats undersöks rättsläget för arbetstagares yttrandefrihet och 
gränserna för kritikrätten vid användning av sociala medier såsom Facebook 
och bloggar. Arbetstagaren har en plikt att vara lojal gentemot sin 
arbetsgivare. Lojalitetsplikten utgör en samlingsbeteckning för en rad olika 
förpliktelser, t.ex. tystnadsplikten och den närliggande skyldigheten att 
iaktta begränsning i kritikrätten avseende arbetsgivaren, företrädare för 
arbetsgivaren och förhållandena på arbetsplatsen. 
 
Såsom lojalitetsplikten kommit att preciseras i Arbetsdomstolens rättspraxis 
innebär denna att arbetstagaren är skyldig att sätta arbetsgivarens intresse 
framför sitt eget och undvika lägen där han eller hon kan komma i 
pliktkollision med arbetsgivaren. Arbetstagare får heller inte vidta åtgärder 
som är ägnade att skada eller på annat sätt försvåra för arbetsgivaren. 
Eftersom lojalitetsplikten kan gälla även utanför arbetstid får arbetstagaren 
inte heller på sin fritid göra yttranden på Facebook eller i bloggar som är 
ägnade att medföra skada för arbetsgivaren. 
 
Avseende arbetstagares utrymme att kritisera arbetsgivaren följer av 
rättspraxis att utgångspunkten är att arbetstagaren måste anses ha en 
vidsträckt rätt att kritisera och ifrågasätta arbetsgivarens handlande utan att 
detta anses utgöra ett illojalt agerande. Detta anses även korrespondera med 
den grundlagsstadgade yttrandefriheten som tillkommer offentligt anställda. 
Med bakgrund av att yttrandefriheten i princip gäller framför 
lojalitetsprincipen, tillåts offentligt anställda i betydande omfattning 
diskutera och kritisera förhållandena på sina arbetsplatser. Annorlunda 
förhåller det sig för privat anställda som inte omfattas av lagregleringens 
skydd. Arbetsdomstolen har emellertid slagit fast att privat anställda 
tillerkänns en medborgerlig yttrandefrihet. Domstolen har dock ännu inte 
klargjort hur långtgående denna frihet är. Europadomstolens praxis visar 
också att Sverige har en positiv skyldighet att se till att privat anställdas 
yttrandefrihet skyddas mot angrepp ”i vissa fall”. 
 
När Arbetsdomstolen avgör i vilken utsträckning arbetstagaren får kritisera 
arbetsgivaren utan att det utgör saklig grund för uppsägning tar domstolen 
hänsyn till en rad olika omständigheter. Enligt min bedömning har 
användningen av sociala medier inte medfört något principiellt nytt i sig, 
annat än att den underlättat för en snabbare spridning av information. Det 
kan dock diskuteras om inte användningen av sociala medier kan komma att 
påverka Arbetsdomstolens bedömningsgrunder i vissa avseenden. 
Exempelvis kan det diskuteras om arbetstagares kritik eller andra 
åsiktsyttranden som görs om arbetsgivaren på Facebook eller i bloggar 
någonsin kan anses göras i syfte att komma tillrätta med missförhållanden 
på arbetsplatsen.  
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1 Inledning 

1.1 Ämnet 

Av det individuella anställningsavtalet följer en plikt för arbetstagaren att 
vara lojal gentemot sin arbetsgivare. Lojalitetsplikten utgör en allmän 
rättsgrundsats i svensk arbetsrätt och kan komma till uttryck på olika sätt, 
bl.a. genom en begränsning i arbetstagarens rätt att kritisera sin arbetsgivare. 
Kritiken kan avse arbetsgivaren, företrädare för arbetsgivaren eller 
förhållandena på arbetsplatsen. Inte sällan kommer en begränsning av 
kritikrätten i konflikt med arbetstagares yttrandefrihet. Yttrandefriheten 
utgör en av våra grundlagsstadgade fri- och rättigheter. Vad innebär denna 
frihet rent konkret? För vilka arbetstagare gäller yttrandefriheten, dvs. 
omfattar den både offentligt anställda och privat anställda?  
 
Under de senaste åren har det i media, såväl i Sverige som utomlands, 
rapporterats om fall där arbetstagare ”fått sparken” för kritiska uttalanden 
om arbetsgivaren på t.ex. Facebook och i bloggar.1 Inte alltför sällan är 
medias rapportering av rättsläget missvisande eller rent av felaktig.2

 

 Vad 
säger Arbetsdomstolens praxis om förhållandet mellan arbetstagares 
yttrandefrihet och kritikrätt? Hur väl överensstämmer domstolens praxis 
med Europakonventionen och den sedan 2009 rättsligt bindande EU-
stadgan? 

Ca 46 % av Sveriges befolkning (personer över 12 år) dvs. i runda tal 3,5 
miljoner svenskar, är aktiva på sociala nätverk på Internet. Sociala medier 
kan utgöra forum för personer att kommunicera med varandra, utbyta åsikter 
och ventilera känslor. Genom sociala medier som Facebook, MySpace, 
Twitter och bloggar har det skapats möjligheter att på blotta sekunder, till en 
stor grupp människor, göra kommentarer och ge uttryck för tankar och 
åsikter. Vad gäller för arbetstagares kritikrätt vid användningen av sociala 
medier? Vilka yttranden kan en arbetstagare göra om sin arbetsgivare utan 
att riskera påföljder såsom en uppsägning? 
  
Detta är områden och frågor som jag har för avsikt att behandla och besvara 
i denna uppsats. Jag upplever det som särskilt aktuellt att diskutera 
arbetstagares yttrandefrihet och kritikrätt vid användning av sociala medier 
med tanke på den uppmärksamhet dessa frågor fått i massmedia under den 
senaste tiden, samt mot bakgrund av hur utbredd användningen av sociala 
medier kommit att bli. 
 
                                                
1 Se 1.6.2. För internationell del, se t.ex. Virgin Atlantic-fallet: 
www.guardian.co.uk/business/2008/nov/01/virgin-atlantic-facebook. 
2 Se t.ex. www.dagensps.se/artiklar/sn/2011/01/03/237495/index.xml, där det uppges att en 
man sparkades från sitt arbete tillföljd av kommentarer han gjort på Facebook. I själva 
verket var mannen inte anställd av företaget i fråga, utan endast uthyrd av ett 
bemanningsföretag. 

http://www.guardian.co.uk/business/2008/nov/01/virgin-atlantic-facebook�
http://www.dagensps.se/artiklar/sn/2011/01/03/237495/index.xml�
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och redogöra för rättsläget för 
arbetstagares yttrandefrihet och kritikrätt vid användning av sociala medier. 
Fokus ligger på skärningspunkten mellan å ena sidan arbetstagarens 
skyldighet att vara lojal mot arbetsgivaren och å andra sidan arbetstagares 
rätt till yttrandefrihet och rätt att framföra kritik om arbetsgivaren. Detta 
belyses i förhållande till arbetstagares användning av Facebook och bloggar 
som forum för sina yttranden. De centrala frågeställningarna är: 
 

• Vad innebär, och hur långt sträcker sig arbetstagares lojalitetsplikt? 
• För vilka arbetstagare gäller den grundlagsstadgade yttrandefriheten 

och vilka yttranden omfattas av regleringen? 
• Omfattas även yttranden i sociala medier av den grundlagsstadgade 

yttrandefriheten? 
• Hur väl överensstämmer det svenska grundlagsskyddet med 

Europakonventionens och EU-stadgans skydd för yttrandefriheten? 
• Var går gränsen för arbetstagares kritikrätt? 
• Har sociala medier medfört något principiellt nytt avseende 

arbetstagares yttrandefrihet och kritikrätt? 

1.3 Metod och material 

För att besvara dessa frågeställningar används den rättsdogmatiska metoden. 
Denna syftar till att utifrån existerande rättskällor tolka och systematisera 
gällande rätt.3 Här används traditionella rättskällor såsom grundlag, lag, 
förarbeten, rättspraxis och doktrin. En rad viktiga internationella instrument, 
vilka preciseras nedan, tillkommer. Även om kollektivavtalet anses som det 
viktigaste instrumentet för reglering av anställningsvillkoren i Sverige, intar 
det en mindre roll i denna uppsats med bakgrund av att kollektivavtalet 
sällan mer ingående reglerar de frågor som är föremål för undersökning 
häri.4

 
 

För att kunna redogöra för yttrandefriheten hämtas material från den över 
våra svenska grundlagar stående och numera juridiskt bindande Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EU-stadgan). Andra 
internationella rättsakter som aktualiseras är bl.a. FN:s allmänna förklaring 
om mänskliga rättigheter (FN-förklaringen), Europakonventionen om de 
mänskliga rättigheterna (Europakonventionen) och praxis från 
Europadomstolen. Material hämtas även från Regeringsformen (RF), 
Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL), Tryckfrihetsförordningen (TF) och olika 
förarbeten. Doktrin används som komplement. 
 

                                                
3 Peczenik, 1995, s. 33 ff. 
4 Källström och Malmberg, 2009, s. 67. Låt vara att vissa kollektivavtal innehåller en 
kortfattad formulering om allmän lojalitet, se 2.2. 
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Vad gäller arbetstagares allmänna lojalitetsplikt saknas en generell 
lagreglering. Arbetsdomstolens domar, vilka preciserar lojalitetspliktens 
omfattning och innebörd, är därför av stor betydelse. Rättspraxis avseende 
arbetstagares lojalitetsplikt är, bortsett från mål som rör illojal konkurrens, 
dock tämligen sparsam. Därför undersöks även olika förarbeten och doktrin. 
Det finns ännu inte någon rättspraxis där frågor om gränserna för 
arbetstagares yttrandefrihet och kritikrätt särskilt vid användning av sociala 
medier kommit att aktualiseras. För att utröna vad som gäller i dessa 
situationer hämtas underlag från Arbetsdomstolens mer allmänna praxis vad 
gäller arbetstagares yttrandefrihet och kritikrätt. Det är till stor del denna 
praxis, tillsammans med resonemang hämtade från doktrin, som mina 
slutsatser om arbetstagarens yttrandefrihet och kritikrätt vid användning av 
sociala medier bygger på. 
 
Vid författandet av denna uppsats har bl.a. Ds 2002:56, Hållfast arbetsrätt – 
för ett föränderligt arbetsliv, varit till stor hjälp. Promemorian innehåller 
såväl en allmän redogörelse av lojalitetsplikten, som en särskild redogörelse 
för bl.a. kritikrätten. 
 
Avseende litteratur har jag för lojalitetsplikten i stort samt för kritikrättens 
vidkommande bl.a. använt mig av Löntagarrätt, av Folke Schmidt m.fl., 
Anställningsförhållandet. Inledning till den individuella arbetsrätten av 
Kent Källström och Jonas Malmberg, och Anställning och upphovsrätt, av 
Lennart Svensäter. Reinhold Fahlbecks bok, Lagen om skydd för 
företagshemligheter. En kommentar och rättsöversikter, innehåller bl.a. en 
redogörelse för den fria opinionsbildningen och arbetstagares lojalitetsplikt. 
 
I Lars Viklunds artikel, Om ”den medborgerliga yttrandefriheten” för 
privatanställda, avhandlas såväl yttrandefriheten enligt svenska och 
internationella instrument, som arbetstagares lojalitetsplikt och 
tystnadsplikt. Artikeln har till struktur och innehåll varit en förebild för mig 
vid författandet av denna uppsats. 
  
Avseende internationell litteratur har jag haft störst behållning av boken 
Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, av 
Pieter van Dijks, Fried van Hoof m.fl., vilken innehåller en utförlig 
redogörelse för Europakonventionen. 

1.4 Avgränsningar 

Även om lojalitetsplikten i viss mån grundar sig på ömsesidiga skyldigheter 
diskuteras häri endast arbetstagares lojalitetsplikt.5

 
 

En utgångspunkt för denna uppsats är att arbetstagaren använder sociala 
medier som forum för sina yttranden och för utövande av sin kritikrätt. Det 
kan ske på flera olika sätt. Ett typfall kan vara en arbetstagare som loggar in 
på Facebook och uppdaterar sin status till något som innehåller kritik mot 
                                                
5 För mer om arbetsgivarens lojalitetsplikt, se Ds 2002:56, s. 285 ff. 
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arbetsgivaren, företrädare för arbetsgivaren, eller förhållandena på 
arbetsplatsen. Ett annat typfall kan vara en arbetstagare som istället framför 
kritiken på sin blogg. 
 
Uppsatsen utgör ett rättsdogmatiskt arbete. Frågor om hur de sociala 
medierna Facebook och bloggar är uppbyggda och hur de kan användas, 
t.ex. möjligheter att registrera och författa blogginlägg under pseudonymer 
samt möjligheter för andra att efterforska innehavarens identitet etc., ligger 
utanför ramen för detta arbete. Detsamma gäller för frågor av mer teknisk 
natur även om sådana förvisso hade kunnat vara relevanta i förhållande till 
de teknikbundna grundlagarna. 

1.5 Disposition 

Efter detta avsnitt följer en redogörelse för sociala medier. Redogörelsen 
syftar till att på ett överskådligt sätt beskriva vad som menas med sociala 
medier, samt att belysa hur sociala medier kan användas av arbetsgivare och 
arbetstagare. Kapitel två, Lojalitetsplikten, inleds med en redogörelse för 
bakgrunden till lojalitetsplikten och bakomliggande avvägning mellan 
parternas intressen. Lojalitetspliktens innehåll redogörs för, liksom de 
påföljder som kan aktualiseras vid eventuella överträdelser av 
lojalitetsplikten. I kapitel tre, Yttrandefriheten, diskuteras yttrandefriheten 
såsom den kommer till uttryck i FN-förklaringen, ILO-konventionen nr 158, 
Europakonventionen och EU-stadgan samt de svenska grundlagarna RF, 
YGL och TF. Där synliggörs förhållandet mellan arbetstagares 
yttrandefrihet å ena sidan och arbetstagares begränsade kritikrätt och plikten 
att iaktta viss tystnad å andra sidan. Eftersom yttrandefriheten skiljer sig åt 
beroende på om arbetstagaren är offentligt eller privat anställd sker här två 
separata diskussioner. I kapitel fyra, Kritikrätten, redogörs för 
Arbetsdomstolens bedömningsgrunder av den för uppsatsens vidkommande 
mest centrala delen av lojalitetsplikten; kritikrätten.  
 
Avslutningsvis sker i kapitel fem, Analys, en summering av och en 
diskussion kring mina slutsatser om arbetstagares lojalitetsplikt, 
yttrandefrihet och kritikrätt. Arbetsdomstolens bedömningsgrunder 
analyseras i förhållande till arbetstagares yttrandefrihet och kritikrätt vid 
användning av Facebook och bloggar. 

1.6 Sociala medier 

1.6.1 Sociala medier – definition och 
användning 

Någon allmänt vedertagen definition av vad som utgör sociala medier finns 
inte.6

                                                
6 Datainspektionen, ”Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) – Arbetsmiljöverkets 
användning av Facebook”, s. 2. 

 Enligt Nationalencyklopedin avses med sociala medier 
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kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med 
varandra genom exempelvis text, bild och ljud. Sociala medier medför att 
många kan kommunicera med varandra på samma villkor och genom 
samma kanaler. Exempel på sociala medier är bloggar, Internetforum, 
wikier och chattprogram. Andra exempel är Facebook, MySpace, YouTube 
och Twitter. Dessa fungerar som webbtjänster där ett företag äger de servrar 
som tillhandahåller tjänsten och lagrar informationen, medan det är 
användarna själva som genererar webbplatsens innehåll och kommunicerar 
via den.7 Informationen i de sociala medierna är som regel tillgänglig för 
andra användare utan någon föregående åtgärd av den som driver tjänsten.8 
Sociala medier begagnas av användare som skapar innehållet genom att de 
lägger upp bilder, skapar profiler, kommenterar vad andra skriver och 
genom att de gör egna statusuppdateringar om t.ex. vad de håller på med. 
Många användare författar också egna inlägg. Denna typ av aktiviteter har 
blivit allt vanligare under de senaste åren i takt med att fler kommit att 
engagera sig i sociala nätverk på Internet. Ca 46 % av Sveriges befolkning 
(personer över 12 år) dvs. i runda tal 3,5 miljoner svenskar, är aktiva på 
sociala nätverk på Internet. Till en början var det främst tonåringar som 
lockades av de sociala nätverken men intresset har kommit att spridas upp i 
åldrarna. Idag är en majoritet av internetanvändarna i åldersgruppen upp till 
45 år, medlemmar i ett socialt nätverk på Internet, i första hand Facebook. 
Även om intresset därefter avtar är fortfarande fyra av tio i åldersgruppen 
upp till 55 år, medlemmar i dessa sociala nätverk.9

 
 

På sociala nätverk på Internet kan privat information av olika slag 
publiceras. Genom olika inställningar kan användaren själv ofta bestämma i 
vilken utsträckning informationen ska vara tillgänglig för andra, t.ex. om 
den ska vara tillgänglig för alla eller bara för en utvald grupp personer. 
Uppskattningsvis postar 800 000 svenska internetanvändare dagligen eller 
minst någon gång/några gånger i veckan inlägg på Internet. 1,8 miljoner 
personer kommenterar till vardags vad andra skriver.10

 
 

Ett av de mer populära nätverken är Facebook. Facebook är ett socialt media 
där människor kan kommunicera med varandra, antingen med vem som 
helst eller enskilt med de personer man själv valt. Genom Facebook ges 
både individer och organisationer möjligheter att som aktörer skapa s.k. 
Facebook-sidor och grupper.11

 
 

Cirka 6 % av befolkningen, dvs. ca 500 000 personer, bloggar. Framförallt 
rör det sig om unga kvinnor.12

                                                
7 Sökord: sociala medier på www.ne.se/sociala-medier (Nationalencyklopedin) 

 Med s.k. bloggar (förkortning av engelskans 
web och log) avses i regel webbplatser med återkommande inlägg där 
blogginnehavaren kommentarer något, t.ex. inom ett visst ämnesområde 

8 Datainspektionen, ”Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) – Arbetsmiljöverkets 
användning av Facebook”, s. 2. 
9 Findahl, 2010, s. 43 ff. 
10 Findahl, 2010, s. 43 ff. 
11 Datainspektionen, ”Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) – Arbetsmiljöverkets 
användning av Facebook”, s. 2. 
12 Findahl, 2010, s. 46 ff. 
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såsom mode eller aktuella händelser inom politiken. Det är vanligt att 
inläggen har någon form av nyhetskaraktär. En blogg brukar kännetecknas 
av att texten publiceras i samma ögonblick som skribenten sparar den. Ofta 
är bloggar ordnade så att besökare eller läsare kan lämna kommentarer till 
varje inlägg. Denna funktion kan vara modererad eller omodererad.13

 
 

Idag använder allt fler kommuner, myndigheter och företag Facebook, 
Twitter, bloggar och andra typer av sociala medier som 
kommunikationskanaler.14 Sociala medier utgör en plattform, en sorts 
samlingsplats, där företag kan marknadsföra sig och interagera med sina 
partners och kunder. Anledningarna till att företag använder sig av sociala 
medier i sin verksamhet kan vara flera. Den ökande internetkompetensen 
hos privatpersoner och företag har lett till att även myndigheter börjat 
använda sig av sociala medier i allt större utsträckning för att fånga upp 
användarnas behov. I samband med en utredning15 gjordes en 
enkätundersökning, vilken visar att 44 procent av myndigheterna använder 
sociala medier idag och ytterligare 11 procent planerar att börja göra det. 
Det är främst Facebook, Twitter, YouTube och bloggar som används. 16 
Även inom kommuner används sociala medier för att göra det möjligt att på 
ett snabbt och enkelt sätt nå fram och skapa en dialog med medborgarna.17

 
 

Sociala medier kan användas av arbetstagaren i egenskap av privatperson. 
Så kan i praktiken ske såväl under som efter arbetstid. Det står arbetsgivaren 
fritt att bestämma i vilken utsträckning arbetstagare får lov att använda 
arbetsredskapen, t.ex. datorer, för privat internetsurfning etc.18

 
  

Den ökande användningen av sociala medier kan resultera i att arbetsgivare 
måste ta ställning till hur sociala medier får respektive inte får användas på 
arbetsplatsen under arbetstid. En undersökning genomförd av Manpower 
visar att endast sju procent av de tillfrågade svenska företagen har en 
formell policy för hur de anställda får använda sociala medier på arbetstid. 
Av dessa svarar 66 procent att policyn främst är effektiv för att behålla 
produktiviteten i företaget.19

1.6.2 Några i massmedia uppmärksammade fall 

 

 Det torde inte vara särskilt svårt att tänka sig situationer där arbetstagares 
användning av sociala medier kan komma i konflikt med intressen hos 

                                                
13 SOU 2006:96, s. 98 och Datainspektionen, ”Tillsyn enligt personuppgiftslagen 
(1998:204) – Arbetsmiljöverkets användning av Facebook”, s. 2.  
14 Datainspektionen, ”Myndigheter, företag och andra organisationers ansvar för 
personuppgifter i sociala medier”, s. 1. 
15 SOU 2010:62. Observera att anställdas privata användning av sociala medier och frågor 
förknippade med exempelvis de anställdas yttrandefrihet och meddelarfrihet inte 
omfattades av uppdraget. 
16 SOU 2010:62, s. 16 och s. 284 f. 
17 Sveriges Kommuner och Landsting, ”Sociala medier och handlingsoffentligheten”, s. 1 f.  
18 Källström och Malmberg, 2009, s. 191. 
19www.manpower.se/mpnet3/Content.asp?noderef=56269&Ref=SWEDEN_NORDIC&Lan
gID=se. 

http://www.manpower.se/mpnet3/Content.asp?noderef=56269&Ref=SWEDEN_NORDIC&LangID=se�
http://www.manpower.se/mpnet3/Content.asp?noderef=56269&Ref=SWEDEN_NORDIC&LangID=se�
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arbetsgivaren. För lojalitetspliktens och kritikrättens del kan följande fall 
från media nämnas:20

(1) Under en rast loggade en man, anställd av ett bemanningsföretag och 
uthyrd till ett industriföretag, in på Facebook och uppdaterade sin status till: 
”En dag kvar av veckan på detta dårhus.” Mannen blev sedan inkallad till 
avdelningschefen för industriföretaget där han fick meddelandet att han varit 
illojal och att företaget inte var intresserat av att ha kvar honom. Två andra 
personer, som även de var uthyrda till industriföretaget och som 
kommenterat inläggen på Facebook, förklarades vara icke längre önskvärda 
på arbetsplatsen. Den statusuppdaterande mannen var som sagt inte anställd 
av industriföretaget utan av bemanningsbolaget, och att han i förlängningen 
kom att bli uppsagd av bemanningsföretaget var ett resultat av den 
arbetsbrist som kommit att uppstå då mannen inte längre var välkommen 
hos bemanningsföretagets storkund.

 

21

 

 

(2) En kvinna gjorde i sin blogg nedsättande kommentarer om restaurangen 
hon arbetade på. Till följd av detta blev hon uppsagd av sin arbetsgivare. I 
anslutning till uppsägningen kommenterade restaurangens driftschef det 
inträffade på sin egen Facebook-sida: ”Precis sagt upp en tjej som bloggade 
riktigt illa om sin arbetsplats ... inte helt smart att hitta på massor bara för 
att polarna skall få sig ett skratt ... men nu småskrattar jag i vilket fall ... 
=0))” I anslutning till det inträffade uttryckte ägaren till restaurangen att 
den uppsagda kvinnan varit en duktig medarbetare och att det inträffade var 
tragiskt. Det som kvinnan skrivit om arbetsplatsen ansågs av ägaren dock 
som helt oacceptabelt. Ägaren anförde vidare att han tog avstånd från 
driftschefens inlägg. Någon uppsägning av driftschefen blev dock inte 
aktuell.22

 
 

(3) En tillfälligt anställd på juristutbildningen på ett svenskt universitet blev 
borttagen från all undervisning sedan denne skrivit nedlåtande kommentarer 
om sina studenter på Facebook. Flera av kommentarerna handlade om den 
dåliga kvaliteten på skolan och utbildningen.23

                                                
20 Mig veterligen är inget av de uppräknade fallen föremål för rättslig bedömning i domstol. 
Underlaget är hämtat från tidningsartiklar. Läsaren uppmanas att vara källkritisk. Fallen tas 
upp för att belysa problematiken.  

 

21 Uppgifterna är hämtade från en artikel i Dagens Industri på Internet, 3 januari 2011, 
http://di.se/Templates/Public/Pages/ArticlePrint.aspx?pl=223858__ArticlePageProvider. En 
annan bild ges av företrädare för industriföretaget: www.volvogroup.com/group/sweden/sv-
se/newsmedia/koncernnyheter/_layouts/CWP.Internet.VolvoCom/NewsItem.aspx?News.Ite
mId=95418&News.Language=sv-se. 
22 Uppgifterna är hämtade från en artikel i Nerikes Allehanda på Internet, 18 januari 2010, 
http://na.se/nyheter/orebro/1.709060-hon-sparkades-for-ett-blogginlagg. 
23 Uppgifterna är hämtade från en artikel i Nerikes Allehanda på Internet, 20 maj 2010, 
http://na.se/nyheter/orebro/1.835687-universitetslarare-avstangd-krankte-elever-pa-
facebook. 

http://di.se/Templates/Public/Pages/ArticlePrint.aspx?pl=223858__ArticlePageProvider�
http://www.volvogroup.com/group/sweden/sv-se/newsmedia/koncernnyheter/_layouts/CWP.Internet.VolvoCom/NewsItem.aspx?News.ItemId=95418&News.Language=sv-se�
http://www.volvogroup.com/group/sweden/sv-se/newsmedia/koncernnyheter/_layouts/CWP.Internet.VolvoCom/NewsItem.aspx?News.ItemId=95418&News.Language=sv-se�
http://www.volvogroup.com/group/sweden/sv-se/newsmedia/koncernnyheter/_layouts/CWP.Internet.VolvoCom/NewsItem.aspx?News.ItemId=95418&News.Language=sv-se�
http://na.se/nyheter/orebro/1.709060-hon-sparkades-for-ett-blogginlagg�
http://na.se/nyheter/orebro/1.835687-universitetslarare-avstangd-krankte-elever-pa-facebook�
http://na.se/nyheter/orebro/1.835687-universitetslarare-avstangd-krankte-elever-pa-facebook�
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2 Lojalitetsplikten 

2.1 Bakgrund 

Lojalitetsplikten är en sedan lång tid tillbaka etablerad rättsfigur inom 
anställningsförhållanden.24 En av de främsta anledningarna till att 
lojalitetsplikten vunnit så starkt fäste inom arbetsrätten torde enligt Jori 
Munukka vara den tidigare hierarkiska synen på anställningsförhållandet 
som lever kvar än idag, bl.a. genom rättssatsen om arbetsgivarens fria rätt 
att leda och fördela arbetet. Andra viktiga anledningar torde enligt Munukka 
vara regleringstekniska fördelar, förtroendesynpunkter och begränsade 
övervakningsmöjligheter i kombination med risk för stor skada för 
arbetsgivaren.25 Detta grundas på att arbetstagare vanligtvis ges tillträde till 
arbetsgivares lokaler och ofta disponerar över såväl arbetsgivares materiella 
som immateriella egendom. Det är också vanligt förekommande att 
arbetstagaren, beroende på sin befattning, har att representera arbetsgivaren 
i förhållande till tredje man.26 De till lojalitetsplikten hörande förpliktelserna 
gäller inte bara i förhållande till arbetsgivaren direkt, utan även indirekt 
genom arbetstagares görande och låtande mot kunder och arbetskamrater 
etc.27

 
  

Kent Källström beskriver anställningen som ett socialt fenomen, en 
samarbetsform som grundar sig i människans benägenhet att som social 
varelse delvis uppge sin frihet och självbestämmanderätt för att underkasta 
sig ett gemensamt mål. Källström menar att utvecklingen under de senaste 
årtiondena kommit att präglas av motkrafter mot denna traditionella 
samverkansform där företagen på grund av ökade lönekostnader och sociala 
kostnader kommit att försöka undgå bördan av ett helt och odelat 
arbetsgivaransvar. Detta har skett genom fragmentisering, och 
externalisering av kostnader och risker genom att företaget exempelvis 
istället hyr in arbetskraft. Därigenom har arbetsplatsen kommit att i allt 
större utsträckning befolkas av personer som varken har en anställning hos, 
eller står under direkt kontroll av den som driver den egentliga 
verksamheten.28

 
 

I en inledande kommentar till en rapportsamling om arbetstagares 
lojalitetsplikt i tio olika länder, däribland Sverige, pekar Benjamin Aaron på 
att konceptet lojalitet långsamt kommit att förändras med bakgrund av 
ekonomiska och sociala förändringar. Aaron skriver bl.a. att: 
 

”Global competition and a rapidly changing technology have 
combined to create a climate of widespread employment 

                                                
24 Munukka, 2007, s. 210.  
25 Ibid. 
26 Holm, 2004, s. 137. 
27 Ds 2002:56, s 303. 
28 Källström, i Källström och Malmberg, 2009, s. 19 f. 
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insecurity, in which employers all over the world have 
demonstrated not only a willingness, but an eagerness to rid 
themselves of employees in the pursuit of profit. In these 
circumstances, it is not surprising that employees no longer 
accept that loyalty to and unwavering support of the 
employer’s interest is always a reasonably or justly implied 
condition of employment.”29

 
 

Aaron anser det, som det får förstås, föga förvånande att anställda numera 
inte alltid accepterar arbetsgivarens krav på lojalitet och idén om att 
arbetsgivarens intressen gäller i första hand. Enligt Aaron utgör frågan om 
hur arbetsgivares och arbetstagares intressen ska balanseras en stor 
utmaning i vår tid.30

  
 

I Ds 2002:56 anför utredarna att arbetstagares lojalitet och lojalitetspliktens 
betydelse har kommit att ställas på sin spets till följd av att arbetstagare i allt 
högre grad kommit att utföra sina arbeten självständigt. Genom egen och 
direkt kontakt med kunder och andra utomstående har det blivit än mer 
viktigt att arbetstagare agerar lojalt och tillvaratar arbetsgivarens intressen.31

2.2 Den allmänna lojalitetsplikten 
 

Mycket förenklat består anställningsförhållandet i en förpliktelse för 
arbetstagare att utföra arbete och en förpliktelse för arbetsgivaren att 
utbetala lön.32 Därutöver har arbetstagaren även att, för att inte bryta mot sitt 
anställningsavtal, iaktta en rad så kallade biförpliktelser. Dessa förpliktelser 
kan ses som ett utflöde av en allmän lojalitetsplikt och kan vara uttryckligen 
reglerade i lag, t.ex. 7 § i lagen om offentlig anställning (LOA) som gäller 
offentligt anställdas bisysslor, eller följa av reglering i avtal.33

 
 

Det är vanligt att tjänstemannaavtalen innehåller allmänt hållna regler om 
lojalitet i anställningsförhållandet, se t.ex. 3 § 1 momentet i 
tjänstemannaavtalet34

 
 under rubriken allmänna förhållningsregler: 

”Förhållandet mellan arbetsgivare och tjänstemän grundar sig 
på ömsesidig lojalitet och ömsesidigt förtroende. 
Tjänstemannen skall vara diskret när det gäller arbetsgivarens 
angelägenheter som prissättningar, datasystem, 

                                                
29 Aaron, 1998-1999, s. 153. 
30 Aaron, 1998-1999, s. 153. 
31 Ds 2002:56, s. 19. 
32 Källström och Malmberg, 2009, s. 243. 
33 Ds 2002:56, s. 302. 
34 Här avses Tjänstemannaavtalet mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund, 
Bussarbetsgivarna, Flygarbetsgivarna, Sjöfartens Arbetsgivareförbund, Sveriges Hamnar, 
Tjänstemannaförbundet HTF och Sveriges Ingenjörer (för avtalsperioden 1 juli 2007 – 30 
april 2010). Motsvarande lydelse återfinns i 4 § mom 1 i Teknikavtalet mellan 
SIF/CF/Ledarna (för avtalsperioden 1 april 2007-31 mars 2010).   
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undersökningar, driftsförhållanden, affärsangelägenheter och 
dylikt.” 

 
Ofta följer biförpliktelserna av utfyllande regler utvecklade i 
domstolspraxis.35 En gemensam synpunkt för arbetstagarens biförpliktelser 
är att arbetstagaren är skyldig att sätta arbetsgivarens intresse framför sitt 
eget och undvika lägen där han eller hon kan komma i pliktkollision med 
arbetsgivaren.36

 

 I AD 1993 nr 18 uttalar Arbetsdomstolen att kravet på 
arbetstagarens lojalitet innebär att arbetstagaren inte får vidta åtgärder som 
är ägnade att skada eller på annat sätt försvåra arbetsgivarens verksamhet. I 
det uppmärksammade och principiellt viktiga målet AD 1994 nr 79 
förtydligar Arbetsdomstolen lojalitetskravet på följande sätt: 

”Den grundläggande synpunkten är att arbetstagaren inte får 
skada arbetsgivaren. Gemensamt för de skilda aspekterna på 
kravet på lojalitet är tanken att anställningsavtalet inte enbart 
består i ett utbyte av vanliga förmögenhetsrättsliga 
prestationer, utan skapar ett personligt förhållande mellan 
parterna. Anställningen grundar förpliktelser som går längre än 
vad som gäller i kontraktsförhållanden i allmänhet; de ligger 
vid sidan av själva arbetsprestationen och skulle därför kunna 
karakteriseras som biförpliktelser. Skall man söka ange en 
gemensam synpunkt är det att arbetstagaren är skyldig att sätta 
arbetsgivarens intresse framför sitt eget samt att undvika 
lägen, där han kan komma i pliktkollision (Se AD 1993 nr 
18).”37

 
 

Lojalitetsplikten kan användas som en samlingsbeteckning för en mängd 
olika mer eller mindre klart utmejslade förhållningsregler med likartade 
ändamålsöverväganden.38 Några av dessa är arbetstagarens plikt att inte 
begå brott som drabbar arbetet, arbetsgivaren eller arbetskamraterna, 
arbetstagarens skyldighet att iaktta sin upplysningsplikt, förbud att under 
anställningen bedriva med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet, samt 
förbud att överskrida sin kritikrätt och skyldigheten att iaktta tystnadsplikt 
m.fl.39 De två sistnämnda förhållningsreglerna är centrala i denna uppsats. 
Enligt Lennart Svensäter är de under lojalitetsplikten samlade 
förpliktelserna några av de mest svårfångade reglerna inom arbetsrätten. 
Även om lojalitetspliktens förpliktelser ofta delas upp i en samling avskilda 
förpliktelser är de många gånger sammanflätade både med varandra och 
med regler utanför området för den egentliga lojalitetsplikten.40

 
 

                                                
35 Ds 2002:56, s. 302. 
36 Schmidt, 1994, s. 257 f. 
37 AD 1994 nr 79. Domstolen har hämtat stycket från Schmidt m.fl., Löntagarrätt, rev. uppl. 
1994, s. 257 ff. 
38 Ds 2002:56, s. 292. 
39 Ds 2002:56, s. 302 ff. 
40 Svensäter, 1991, s. 114.  
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Lojalitetsplikten är i princip densamma oavsett om det gäller offentlig eller 
privat verksamhet.41 Det genomslag som lojalitetsplikten får skiljer sig dock 
åt, vilket bl.a. beror på att den grundlagsfästa yttrandefriheten för offentligt 
anställda42 ges företrädare framför lojalitetsplikten.43 Detta framgår bl.a. av 
AD 2007 nr 20. I målet hade en polisman blivit avskedad sedan han i e-
postmeddelande till två företrädare för Malmö Stad, en 
planeringssekreterare för vård och omsorg och ett kommunalråd, uttryckt 
missaktning för personer med annan etnisk bakgrund och på ett kränkande 
och hotfullt sätt angripit företrädarna för Malmö Stad. I egenskap av 
arbetsgivare anförde staten att polismannen allvarligt skadat förtroendet för 
honom som polis och allmänhetens förtroende för Polismyndigheten. 
Arbetsdomstolen ansåg dock att polismannen begagnat sig av sin 
grundlagsskyddade yttrandefrihet. Inte ens saklig grund för uppsägning 
ansågs föreligga.44

 
  

De krav som är rimliga att ställa på arbetstagarens lojalitet varierar beroende 
på bl.a. förhållandena inom arbetsgivarens bransch, den aktuella 
verksamhetens beskaffenhet, arbetsuppgifternas art, arbetstagarens ställning 
i företaget och om arbetstagaren på något sätt genom sitt agerande äventyrat 
arbetsgivarens kundrelationer. Det går inte att med en enkel formel beskriva 
vad som i normalfallet åvilar arbetstagaren. Arbetstagaren får dock inte bete 
sig på sådant sätt att han eller hon skadar arbetsgivaren.45 Reinhold 
Fahlbeck ger som exempel härpå en arbetstagare som under arbetstid säger 
åt en kund att en av företagets produkter är av dålig kvalitet eller att 
produkten kan köpas billigare någon annanstans. Genom detta agerande har 
arbetstagaren inte satt arbetsgivarens intresse först. Att informationen är 
sann spelar ingen roll. Enligt Fahlbeck blir bedömningen i stort sett 
densamma även för det fall arbetstagaren lämnar informationen utanför 
arbetstid.46 Utgångspunkten är visserligen att lojalitetsplikten enbart består i 
normer för hur arbetstagaren ska bete sig under arbetstid och inte på 
fritiden.47 Det gäller emellertid inte undantagslöst.48

 

 Det som arbetstagaren 
företar efter arbetstid kan inverka på hans eller hennes förhållande till 
arbetsgivaren och leda till att lojalitetsplikten åsidosätts. I AD 1982 nr 29, 
som gällde en omplacering av en kriminalvårdare till följd av att hon levde 
med en villkorligt frigiven intagen, gjorde domstolen bl.a. följande 
uttalanden: 

”Det kan ligga nära till hands att uppfatta förbundets 
inställning i det nu ifrågavarande hänseendet på det sättet att 
det skulle vara möjligt att dra en gräns mellan arbete och fritid 

                                                
41 Viklund, 2010, s. 642. 
42 Med offentligt anställda avses anställda i stat, kommun eller landstingskommun, se 1-2 
§§ LOA. 
43 Viklund, 2010, s. 642. 
44 Källström och Malmberg, 2009, s. 251. 
45 AD 1993 nr 18. 
46 Fahlbeck, Reinhold, 1998-1999, s. 316.  
47 Ds 2002:56, s. 303. 
48 Lag och bestämmelser i kollektivavtal kan t.ex. reglera hur en arbetstagare får eller inte 
får utöva viss bisyssla.  
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som innebär att arbetstagaren fritt förfogar över sin fritid. 
Uppenbarligen förhåller det sig inte på det sättet. De 
skyldigheter som följer med anställningen är ej sällan sådana 
att de i större eller mindre utsträckning inverkar på 
arbetstagarens 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. Frågan kan exempelvis gälla, 
om brottsligt eller eljest klandervärt uppträdande på fritiden 
kan utgöra saklig grund för uppsägning eller motivera 
disciplinär åtgärd.” 

 
Enligt Arbetsdomstolen kan man alltså inte dra en skarp gräns mellan arbete 
och fritid. De skyldigheter som anställningen för med sig är inte sällan 
sådana att arbetstagaren kan drabbas av arbetsrättsliga sanktioner även för 
vad han eller hon gör på sin fritid.49

 
 

Som huvudregel har inte lojalitetsplikten någon efterverkan, dvs. när 
anställningen upphör, upphör också arbetstagarens lojalitetsplikt. 
Exempelvis står det alltså arbetstagaren fritt att efter avslutad anställning 
öppet kritisera sin f.d. arbetsgivare. Genom avtal, t.ex. sekretessavtal, kan 
man dock förlänga lojalitetsplikten till att gälla även efter anställningens 
upphörande.50 I 7 § 2 st. lagen om företagshemligheter (FHL) finns ett 
undantag från huvudregeln att lojalitetsplikten saknar efterverkan. Där 
stadgas att om en f.d. anställd med uppsåt eller av oaktsamhet utnyttjar eller 
röjer information som utgör företagshemligheter51

 

 som denne fått ta del av i 
sin anställning, kan arbetstagaren bli skadeståndsskyldig även efter 
anställningen upphört om synnerliga skäl finns. Det förutsätter att 
arbetstagaren insåg eller borde ha insett att han inte fick avslöja 
företagshemligheten. 

Som tidigare nämnts finns det inte någon lagstadgad allmän lojalitetsplikt. 
Utredningen i Ds 2002:56 föreslog att en generell och ömsesidig 
lojalitetsplikt skulle kodifieras i lagen om anställningsskydd (LAS) i form 
av en allmän målsättningsparagraf. Utredningen betonade att lojaliteten är 
en allmän standard i arbetslivet, en slags uppförandekod, som blir allt 
viktigare och som det därför finns skäl att synliggöra genom en 
kodifikation.52

 
 Förslagen resulterade dock inte i någon lagstiftning. 

Lojalitetsplikten kan skrivas in som en lönesättningsfaktor i det skriftliga 
anställningsavtalet. En sådan föreskriven lojalitetsplikt kan även utgöra 
grund för arbetsgivaren att utdela formella varningar och informell kritik 

                                                
49 Svensäter, 1991, s. 114. 
50 Fahlbeck, 2004, s 121 f. och Ds 2002:56 s. 303. 
51 För definition av företagshemligheter se 1 § FHL och Prop. 1987/88:155, s. 34. 
52 Ds 2002:56, s. 17 ff. 
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eller att förändra arbetstagarens arbetsuppgifter.53 Den offentliga sektorn är 
emellertid känsligare för denna typ av regleringar. Skulle en offentlig 
arbetsgivare använda sig av ett sådant förfarande, genom att t.ex. använda 
lojalitet som en lönesättningsfaktor, kan det ses som ett försök att bakvägen 
komma åt de anställdas tillåtna men obekväma uttalanden och därigenom 
leda till kritik från JO.54

2.3 Brott mot lojalitetsplikten samt 
påföljder och sanktioner 

 

Ett brott mot lojalitetsplikten utgör ett avtalsbrott och kan aktualisera 
arbetsrättsliga påföljder.55 I den övervägande delen av Arbetsdomstolens 
praxis där arbetstagares lojalitetsplikt adresserats har rättsfrågan varit 
huruvida ett visst agerande från arbetstagarens sida utgjort saklig grund för 
uppsägning på grund av personliga skäl enligt 7 § eller avskedande enligt 18 
§ LAS.56 Det har då främst rört sig om yrkanden om utdömande av en 
sanktion där brott mot lojalitetsplikten åberopats som grund, och alltså inte 
blott en fastställelseyrkan av huruvida ett agerande utgjort brott mot 
lojalitetsplikten i sig. Således kan en överträdelse av lojalitetsplikten ha 
skett även om domstolen inte ansett att förutsättningarna för den yrkade 
sanktionen förelegat i övrigt.57

 

 Såväl privat anställda som offentligt 
anställda omfattas av 7 och 18 §§ LAS. Låt vara att det för vissa offentligt 
anställda även finns särskilda bestämmelser om uppsägning och 
avskedande, t.ex. arbetstagare inom t.ex. polisen, 31 § LOA. 

Ett brott mot lojalitetsplikten tillhör kategorin misskötsamhetsfallen. Här rör 
det sig om fall där arbetstagaren, medvetet eller genom slarv, åsidosatt sina 
skyldigheter enligt gällande anställningsavtal.58 Vid bedömningen av om 
saklig grund för uppsägning föreligger bör en uppsägning inte kunna ske 
enbart på grund av några enstaka fall av misskötsamhet eller olämpligt 
uppträdande förutsatt att förseelsen inte anses så allvarlig att arbetsgivaren 
därigenom anses ha visat sig klart olämplig för sitt arbete.59

                                                
53 Munukka, 2007, s. 227. 

 Enligt 
förarbetena bör man ta hänsyn till sådana omständigheter som att 
arbetstagaren varit anställd under lång tid, inte tidigare misskött sig eller att 
det inträffade framstår som en tillfällig ogenomtänkt handling från 
arbetstagarens sida. Vidare bör bedömningen inte inriktas så mycket på vad 
som har förekommit i det enskilda fallet, utan i stället på de slutsatser för 

54 Munukka, 2007, s. 227. JO, även att förstå som Riksdagens 
ombudsmän/Justitieombudsmännen, har till sin uppgift att kontrollera att bl.a. myndigheter 
och tjänstemän vid myndighet inom den statliga eller kommunala sektorn i sin verksamhet 
följer gällande lagar och författningar. Se lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens 
ombudsmän. 
55 Ds 2002:56, s. 302 f. 
56 Glavå, 2011, s. 594. 
57 Svensäter, 1991, s. 119 och Ds 2002:56, s. 317. 
58 Andersson, 2004, s. 333 ff. 
59 Prop. 1973:129 s. 124. 
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framtiden om arbetstagarens lämplighet som man kan dra av det inträffade. 
Kravet på saklig grund anses uppfyllt först vid klart dokumenterad 
olämplighet.60 Enligt förarbetena är det vidare många gånger naturligt att en 
arbetsgivare innan en uppsägning aktualiseras reagerar genom att för 
arbetstagaren påtala försummelsen och kanske även varnar denne för att 
ytterligare sådana förseelser kan resultera i en uppsägning. Denna typ av 
tillsägelser ska skiljas från en varning av typen disciplinpåföljd enligt 62 § 
lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) som uppställer helt andra 
krav.61

 
 

Kravet på saklig grund för uppsägning preciseras med en regel i 7 § 2 st 
LAS om arbetsgivarens omplaceringsskyldighet. Saklig grund för 
uppsägning anses inte föreligga om det är skäligt att arbetsgivaren bereder 
den anställde annat arbete hos sig.62 En uppsägning ska endast komma 
ifråga när ingen annan lösning finns att tillgå. Omplaceringsskyldigheten 
förutsätter att det finns omplaceringsmöjligheter. Skyldigheten gäller inte 
bara då arbetsgivaren överväger att säga upp arbetstagaren på grund av 
arbetsbrist, utan också vid uppsägning på grund av personliga skäl.63 I 
förarbetena ges som exempel en arbetstagare som inte klarar av sina 
arbetsuppgifter men som kanske kan sköta mindre krävande arbete inom 
företaget.64 Det går inte att ur förarbetena utläsa att misskötsamhet i form av 
illojalitet på något sätt skulle vara allmänt undantagen arbetsgivarens 
omplaceringsskyldighet. Omplaceringsskyldigheten föreligger endast när 
det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete 
hos sig. Skyldigheten är alltså inte absolut. Det finns omständigheter som 
gör att arbetsgivarens omplaceringsskyldighet, och kravet på att 
arbetsgivaren företar en omplaceringsutredning, bortfaller.65 För det fall 
arbetstagaren gjort sig skyldig till ett sådant brott mot anställningsavtalet att 
förtroendet för arbetstagaren är förbrukat kan det skäligen inte föreligga 
någon omplaceringsskyldighet. Grov misskötsamhet i allmänhet torde inte 
heller aktualisera någon omplaceringsskyldighet.66 Det finns dock fall från 
rättspraxis där arbetstagaren gjort sig skyldig till allvarlig misskötsamhet 
men där Arbetsdomstolen ändå tagit upp och diskuterat 
omplaceringsfrågan.67

                                                
60 Prop. 1973:129, s. 124. 

 Som exempel kan tas AD 1982 nr 110 som också 
diskuteras längre fram. I målet ansåg Arbetsdomstolen att saklig grund för 
uppsägning förelåg avseende en arbetstagare som till företrädare för 
arbetsgivaren framfört allvarliga hot samt till säljare inom bolaget gjort 
negativa uttalanden om arbetsgivaren. Arbetsdomstolen tog, den allvarliga 
misskötsamheten till trots, ändå upp och diskuterade omplaceringsfrågan. 
Domstolen konstaterade att det inte skäligen kunde krävas att företaget 

61 Lunning och Toijer, 2010, s. 358 f. 
62 Prop. 1973:129 s. 122. 
63 Lunning och Toijer, 2010, s. 497. 
64 Prop. 1973:129, s. 121. 
65 Lunning och Toijer, 2010, s. 497 ff. med hänvisning till AD 2005 nr 85. 
66 Prop. 1973:129, s. 242 f. 
67 AD 1982 nr 110. 
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behöll arbetstagaren i den befattningen som han hade haft. Det 
konstaterades att det inte funnits några möjligheter för företaget att 
omplacera arbetstagaren till en annan befattning. Detta konstaterande får 
anses innebära att en omplacering tydligen borde ha skett, arbetstagarens 
illojalitet till trots, för det fall det på företaget funnits 
omplaceringsmöjligheter. 
 
Arbetsgivaren kan inte ta för lätt på sin omplaceringsskyldighet ens när 
arbetsgivaren för egen del menar att någon sådan skyldighet rimligen inte 
kan anses föreligga. Det är arbetsgivaren som bär risken vid en 
felbedömning.68 Enligt Fahlbeck kan regelverket som följer vid en 
uppsägningssituation utgöra en motvikt till arbetstagares vidsträckta 
lojalitetsplikt.69

 
 

En arbetstagare som bryter mot sin lojalitetsplikt riskerar att bli avskedad 
enligt 18 § LAS för det fall överträdelsen är att betrakta som ett grovt 
åsidosättande av hans eller hennes åligganden. Ett avskedande får endast ske 
i flagranta fall. Det ska röra sig om ett sådant avsiktligt eller grovt vårdslöst 
förfarande som inte rimligen ska behövas tålas av arbetsgivaren.70 Det finns 
även andra tänkbara påföljder av lojalitetsbrott, t.ex. att arbetstagaren blir 
omplacerad eller ifråntagen sin återanställningsrätt i 25 § LAS. Att 
återanställningsrätten kan falla bort grundar sig i att arbetstagaren även efter 
anställningens upphörande anses ha en skyldighet att visa arbetsgivaren ett 
visst mått av lojalitet. Arbetstagares lojalitet får också betydelse inom ramen 
för kravet på ”tillräckliga kvalifikationer” för återanställning. Rör det sig om 
ett uppenbart illojalt beteende som skulle anses utgöra saklig grund för 
uppsägning bör detta kunna medföra att återanställningsrätten förfaller.71

                                                
68 Lunning och Toijer, 2010, s. 499. 

 I 
AD 2006 nr 8 hade en f.d. visstidsanställd efter anställningens upphörande 
vistats i arbetsgivarens lokaler tillsammans med en utomstående och använt 
arbetsgivarens utrustning för privat bruk. Tvistefrågan var huruvida den f.d. 
anställdes agerande varit så allvarligt att det kunde anses utgöra grund för 
arbetsgivaren att frånta honom hans återanställningsrätt. Domstolen 
beaktade att mannen hade en relativt lång sammanlagd anställningstid, att 
han i praktiken behandlades som en tillsvidareanställd och att det inte 
funnits några andra anmärkningar mot hans arbetsinsats eller hans sätt att i 
övrigt följa reglerna på arbetsplatsen. Enligt domstolen framstod det 
inträffade som en enstaka och tillfällig förlöpning från den f.d. anställdes 
sida. Det ansågs inte finnas anledning att anta att han skulle ha upprepat 
agerandet om arbetsgivaren klargjort för honom att det var otillåtet. 
Sammanfattningsvis ansågs det som låg den f.d. anställde till last inte vara 
av sådan allvarlig art att han därigenom visat sig klart olämplig för fortsatt 
arbete hos arbetsgivaren. Det hade alltså inte funnits grund för att frånta 
honom hans företrädesrätt till återanställning. 

69 Fahlbeck, 1998-1999, s. 318. 
70 Prop. 1973:129, s. 149 f. 
71 Prop. 1973:129. s. 166. 
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I korthet kan tilläggas att en arbetstagare också kan drabbas av straffrättsliga 
sanktioner, t.ex. vid brott mot lagstadgad tystnadsplikt enligt 20 kap. 3 § 
brottsbalken (BrB), samt bli skadeståndsskyldig enligt t.ex. 7 § FHL. 
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3 Yttrandefriheten 

3.1 FN-förklaringen och ILO-konventionen 
nr 158 

Av artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter (FN-
förklaringen) följer att var och en har rätt till åsiktsfrihet och 
yttrandefrihet.72 Denna rätt innefattar frihet att utan ingripanden hysa åsikter 
samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla 
uttrycksmedel och oberoende av gränser. Inskränkningar kräver enligt 
artikel 29 i FN-förklaringen stöd i lag. Inskränkningar får uteslutande ske 
för att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andra fri- och rättigheter 
samt för att tillgodose det demokratiska samhällets berättigade krav på 
moral, allmän ordning och allmän välfärd.73

 
 

I början av 1980-talet ratificerade Sverige ILO-konventionen nr 158 om 
uppsägning av anställningsavtal på arbetsgivarens initiativ. Konventionen 
skyddar arbetstagares yttrandefrihet genom artikel 4, som uppställer krav på 
saklig grund för uppsägning från arbetsgivarens sida, och artikel 5, som 
innehåller förbud för arbetsgivare att säga upp arbetstagare på grund av den 
omständigheten att arbetstagaren gett in klagomål eller deltagit i ett rättsligt 
förfarande mot arbetsgivaren, vilket innehåller påstående om överträdelse av 
lag eller annan författning, eller att arbetstagaren vänt sig till behörig 
myndighet. Konventionen anses ge uttryck för en allmän internationell 
standard på området.74

 
 

Både FN-förklaringen och ILO-konventionen har en allmän giltighet. Till 
skillnad ifrån Europakonventionen och svenska RF, innehåller FN-
förklaringen och ILO-konventionen inte några begränsningar i att endast 
tillgodose arbetstagares yttrandefrihet i förhållande till det allmänna.75

3.2 Europakonventionen 
 

Till skillnad från FN-förklaringen utgör den europeiska konventionen 
angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna 
(Europakonventionen) direkt gällande rätt i Sverige.76

                                                
72 FN-förklaringen bygger på en icke-bindande FN-resolution. 

 Enligt 2 kap. 19 § RF 
får inte lag eller annan föreskrift meddelas i strid med Sveriges åtaganden på 
grund av konventionen. För det fall en medlemsstat bryter mot en artikel i 
konventionen kan Europadomstolen utdöma skadestånd. Dock saknar 

73 Även 1966 års Internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter 
innehåller skydd för yttrandefriheten. Konventionens antagande har inte föranlett någon 
inhemsk åtgärd, Ds 2001:9, s. 32. 
74 Källström och Malmberg, 2009, s. 129. 
75 Viklund, 2010, s. 646. 
76 SFS 1994:1219. 
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domstolen befogenhet att beordra en medlemsstat att ändra i lagstiftningen 
etc.77

 
     

Med bakgrund av att Europakonventionens artiklar är allmänt hållna finns 
utrymme för olika tolkningar. Konventionen får sitt mer konkreta innehåll 
genom Europadomstolens avgöranden.78 Domstolen beaktar den 
samhälleliga utvecklingen och gör en dynamisk tolkning av konventionens 
innehåll varigenom konventionen blir föremål för en ständig utveckling.79 
Därför kan en konventionsstat ha svårigheter med att i förväg avgöra 
huruvida konventionens alla krav är uppfyllda i det nationella 
rättssystemet.80 Som exempel kan tas det faktum att det såväl i 
Europakonventionen som i RF stadgas att skyddet gäller gentemot det 
offentliga. I Europakonventionen används begreppet ”offentlig myndighet”, 
medan RF begagnar sig av ”det allmänna”. Dessa begrepp korresponderar 
inte nödvändigtvis till fullo avseende innehåll. Den svenska staten gör t.ex. 
en tolkning där statligt ägda bolag faller utanför tillämpningsområdet. Något 
som inte nödvändigtvis överensstämmer med Europadomstolens tolkning.81

 
 

Det råder inga tvivel om att Europakonventionen som i första hand tar sikte 
på relationen mellan det allmänna och enskilda, är tillämplig i relationen 
mellan offentliga arbetsgivare och deras anställda.82

 
 

I Europakonventionens artikel 10 framgår att var och en tillerkänns en rätt 
till yttrandefrihet. Yttrandefriheten innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta 
emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning 
och oberoende av territoriella gränser. Enligt Europadomstolens praxis 
omfattar yttrandefriheten inte bara mottagande och spridande av information 
och idéer, utan också åsikter och yttranden som sårar, chockar och oroar.83 
Dessa kan vidare ha ett skiftande innehåll, t.ex. omfattas även yttranden i 
form av alster av konstnärligt skapande och kommersiell reklam. Såväl 
muntliga som skriftliga yttranden skyddas. Skyddet gäller oavsett om 
yttrandet företas i en mer förtrolig form och inom en begränsad krets, som 
då det ges stor spridning genom t.ex. Internet. För att konventionen ska gälla 
spelar det alltså ingen roll vilket innehåll yttrandet har, hur stor spridning 
yttrandet får och vilket medium som används.84

 

 Med bakgrund av detta 
borde även yttranden som företas genom användning av sociala medier rent 
allmänt omfattas av Europakonventionens skydd. 

Yttrandefriheten anses vara av grundläggande betydelse i ett demokratiskt 
samhälle. Med bakgrund av detta tillåts inskränkningar endast i den mån de 
är nödvändiga och proportionerliga.85

                                                
77 SOU 2008:43, s. 49 f. 

 I artikel 10.2 stadgas i vilken mån det 

78 van Dijk och van Hoof m.fl., 2006, s. 46. 
79 SOU 1993:40, s. 27. 
80 Danelius, 2007, s. 47.  
81 Danelius, 2007, s. 47 och Ds 2001:9 s. 22 f. 
82 Ds 2002:56, s. 308. 
83 van Dijk och van Hoof m.fl., 2006, s. 744. 
84 Danelius, 2007, s. 366. 
85 van Dijk och van Hoof m.fl., 2006, s. 744. 
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får göras inskränkningar i yttrandefriheten.  Där framgår att då utövandet av 
de i artikel 10 angivna friheterna också medför ansvar och skyldigheter 
dessa friheter endast får underkastas sådana formföreskrifter, villkor, 
inskränkningar eller straffpåföljder som föreskrivs i lag och som är 
nödvändiga i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till statens säkerhet, till 
den territoriella integriteten eller den allmänna säkerheten, till förebyggande 
av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller för annans goda 
namn och rykte eller rättigheter, för att förhindra att förtroliga underrättelser 
sprids eller för att upprätthålla domstolars auktoritet och opartiskhet. 
 
Även om den svenska lojalitetsplikten inte är lagfäst anses den som en 
legitim inskränkning av yttrandefriheten. Uttrycket lag omfattar inte bara lag 
i bokstavlig mening, utan även rättsordningen i stort. I den svenska 
rättsordningen är avtalsfriheten på arbetsmarknaden betydande och ska 
uppfattas som en del av gällande rätt. Även inskränkningar av 
tystnadsplikten som följer av avtal anses alltså i vissa fall gå före rättigheter 
enligt konventionen, förutsatt att de är proportionerliga. Ändamålet bakom 
den avtalade inskränkningen och rättsreglerna sätter dock gränser för vad 
man kan avtala om.86

 
 

I målet Fuentes Bobo mot Spanien87 hade Bernardo Fuentes Bobo (FB), en 
anställd vid den spanska televisionen TVE, bl.a. i en tidningsartikel och i ett 
radioprogram gjort kränkande uttalanden om ledande personer på 
televisionen. Bl.a. anklagade han ledningen för att ha förvandlat 
arbetsplatsen till ett koncentrationsläger. Med anledning av kritiken vidtog 
arbetsgivaren disciplinära åtgärder och avskedade slutligen FB. Enligt 
Europadomstolen hade det varit försvarligt av arbetsgivaren att reagera mot 
FB:s uttalanden. Det ansågs dock vara av vikt att hans uttalanden gjorts med 
anledning av en konflikt inom televisionen och som svar på direkta frågor 
ställda av en journalist. Av Europadomstolens praxis följer att en 
konventionsstat, och statens myndigheter, tillerkänns en ”margin of 
appreciation”, dvs. ett utrymme för dessa att göra egna 
proportionalitetsbedömningar mellan det legitima syftet och de vidtagna 
åtgärderna.88

 

 I målet ansåg domstolen dock att rimlig proportionalitet 
saknats. Även om intrånget i FB:s rättigheter stod i överensstämmelse med 
inhemsk lag och hade ett legitimt syfte att skydda andras rättigheter kunde 
inte arbetsgivarens åtgärder anses ha tillgodosett ett tillräckligt angeläget 
behov med hänsyn till vad som inträffat. En kränkning av FB:s rättigheter 
enligt artikel 10 ansågs därmed ha skett. På motsvarande sätt måste alltså en 
svensk arbetsgivares åtgärder, som består i intrång i arbetstagarens 
yttrandefrihet, utöver att stå i överensstämmelse med svensk arbetsrätt, även 
tillgodose ett enligt Europadomstolens mening tillräckligt angeläget behov. 

Enligt Viklund visar domen Fuentes Bobo mot Spanien att yttrandefriheten 
utgör en övergripande norm som principiellt tar över lojalitetsplikten. I en 

                                                
86 Viklund, 2010. s. 647. 
87 Europadomstolens dom den 29 februari 2000, Bobo mot Spanien. 
88 Viklund, 2010, s, 648 och van Dijk och van Hoof m.fl., 2006, s. 744. 
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annan dom, De Diego Nafría mot Spanien89, ansågs ett avskedande av en 
arbetstagare som framfört obestyrkta anklagelser mot arbetsgivarens ledning 
inte som oproportionerlig. Enligt Viklund visar dessa två domslut på att det 
görs skillnad mellan omdömen och åsikter som inte kan verifieras å ena 
sidan (Fuentes Bobo mot Spanien), och obestyrkta sakuppgifter å andra 
sidan (De Diego Nafría mot Spanien) där de förstnämnda uppgifterna har ett 
starkare skydd än de andra.90

 
 

Artikel 10 medför en negativ förpliktelse för konventionsstaten, vilken har 
att avhålla sig från att hindra eller bestraffa de som utnyttjar sin 
yttrandefrihet. Ett exempel på åtgärd som utgör ingrepp i yttrandefriheten är 
en anställd som på grund av sitt yttrande skiljs från sin anställning eller 
drabbas av disciplinära åtgärder.91

 
 

Utöver de negativa förpliktelserna står det klart att vissa bestämmelser i 
Europakonventionen även medför positiva skyldigheter, innebärande att 
konventionsstaterna har att aktivt skydda enskildas utövande av 
konventionens rättigheter och friheter från angrepp även från andra 
enskilda.92 Det uppställs krav på att konventionsstaterna vidtar positiva 
åtgärder, t.ex. genom lagstiftning och andra åtgärder.93

 

 Att en sådan positiv 
skyldighet i vissa fall kan följa av artikel 10 slog Europadomstolen fast i det 
tidigare nämnda fallet Fuentes Bobo mot Spanien. Dessförinnan hade frågan 
varit föremål för Arbetsdomstolens bedömning i AD 1997 nr 57. Där ansåg 
Arbetsdomstolen att artikel 10 i Europakonventionen inte skulle tillmätas 
någon betydelse i det förevarande fallet eftersom det gällde ett förhållande 
mellan tre privat anställda och deras arbetsgivare, ett skattefinansierat privat 
bolag som bedrev ambulansverksamheten på entreprenad. Arbetsdomstolen 
ansåg inte att artikel 10 här medförde en positiv skyldighet för den svenska 
staten. Att verksamheten var skattefinansierad ansågs inte förändra 
bedömningen, även om denna omständighet enligt Arbetsdomstolen kunde 
få viss betydelse i fråga om huruvida kritikrätten överskridits i det enskilda 
fallet. 

I Fuentes Bobo mot Spanien diskuterades huruvida den spanska staten 
kunde hållas ansvarig för ett brott mot artikel 10 som var hänförligt till en 
relation mellan två enskilda parter. När målet avhandlades inför 
Europadomstolen anförde den spanska staten att den inte kunde hållas 
ansvarig för avskedandet med bakgrund av att bolaget TVE handlat enligt 
privaträttsliga regler. Europadomstolen anförde emellertid att artikel 10 är 
tillämplig på alla förhållanden mellan arbetsgivare och arbetstagare, även de 
som regleras av privaträttsliga regler. Arbetstagaren FB ansågs ha rätt till 
yttrandefrihet gentemot sin arbetsgivare även om arbetsgivaren formellt sett 
var ett privat rättssubjekt. Europadomstolen slog därmed fast att Spanien 
hade positiva skyldigheter att skydda FB:s yttrandefrihet. Således gjorde 

                                                
89 Europadomstolens dom den 14 mars 2002, De Diego Nafría mot Spanien. 
90 Viklund, 2010, s. 648. 
91 Danelius, 2007, s. 368. 
92 van Dijk och van Hoof m.fl., 2006, s. 784 ff. 
93 Danelius, 2007, s. 367. 
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Europadomstolen en annan bedömning än den Arbetsdomstolen gjort i AD 
1997 nr 57. I AD 1998 nr 17 konstaterade Arbetsdomstolen att artiklar i 
konventionen som kan vara av betydelse i förhållande mellan enskilda också 
kan åberopas av enskilda i en tvist mellan enskilda. Det behöver alltså inte 
röra sig om en tvist i förhållande till staten. 

3.3 EU-stadgan 

Genom antagandet av Lissabonfördraget har EU:s stadga om de 
grundläggande fri- och rättigheterna (EU-stadgan) genom artikel 6.1 
Unionsfördraget blivit rättsligt bindande för unionens medlemsländer.94 Av 
artikeln framgår att stadgan har samma rättsliga status som fördragen. 
Genom EU-stadgan har ytterligare en rättighetsreglering införts i svensk 
rätt. Skillnaden mellan EU-stadgan och Europakonventionen är att stadgan 
endast gäller inom EU-rättens område. EU-stadgan är alltså tillämplig på 
EU:s institutioner, organ och byråer samt medlemsstaterna när dessa 
tillämpar unionsrätten, artikel 51.95 EU-stadgan är tillämplig på 
medlemsstaternas myndigheter, regionala och lokala instanser och offentliga 
organ.96

 
  

EU-stadgan syftar till att i ett samlat dokument återspegla det 
rättighetsskydd som sedan lång tid tillbaka kommit att växa fram inom EU-
rätten med ledning av medlemsstaternas egna konstitutioner och 
Europakonventionen.97

 

 Av artikel 52.3 följer att rättigheter i EU-stadgan 
som har en motsvarighet i Europakonventionen ska ha samma innebörd och 
räckvidd som de i konventionen. Av artikel 51.2 framgår dock att EU-
stadgan inte avser att utvidga unionens befogenheter eller uppgifter.  

För denna uppsats är stadgans artikel 11.1 om yttrandefrihet av störst 
betydelse. Av denna följer en med Europakonventionens likalydande 
reglering: ”Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar 
åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan 
offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser.” 
Att yttrandefriheten kan begränsas under vissa omständigheter framgår av 
artikel 52.1. Att EU-stadgan kommit att ges rättsligt bindande status medför 
att den ges samma rättsverkan som övrig unionsrätt med allt vad det innebär 
t.ex. avseende principen om direkt effekt och inhämtande av 
förhandsavgörande från EU-domstolen.98

 
 

Direkt effekt innebär att vissa EU-rättsliga regler kan åberopas direkt av 
enskilda.99

                                                
94 Rättighetsstadgan antogs politiskt redan i Nice december 2000 men blev inte rättsligt 
förbindande förrän 1 december 2009. 

 Förhandsavgörande innebär bl.a. att Arbetsdomstolen, i 

95 SOU 2010:68, s. 100. 
96 SOU 2008:43, s. 33. 
97 SOU 2008:43, s. 13 f. 
98 SOU 2008:43, s. 39 f. och 43. 
99 Doktrinen om direkt effekt innebär att EU-rättsliga regler som har en viss grad av klarhet 
eller precision, och som ställer ovillkorliga krav på medlemsstaterna, och som lämpar sig 
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egenskap av domstol som dömer i sista instans är skyldig att, i den mån det 
krävs för att kunna avgöra en sak och det inte är självklart hur EU-rätten ska 
tolkas, inhämta förhandsavgörande av EU-domstolen. Det kan tyckas vara 
mera sällan som det är självklart hur EU-rätten skall förstås, varigenom 
denna skyldighet kan bli relativt omfattande.100

3.4 Regeringsformen 
 

Att yttrandefriheten utgör en grundläggande fri- och rättighet följer inte bara 
av FN-förklaringen, Europakonventionen och EU-stadgan, utan också av 
våra svenska grundlagar. Enligt 2 kap. 1 § p. 1 RF är var och en gentemot 
det allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet, dvs. ”frihet att i tal, skrift eller bild 
eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och 
känslor”.101 Denna bestämmelse innebär ett allmänt skydd som gäller 
oavsett vilken form och innehåll ett yttrande har. RF skyddar dock inte allt 
innehåll i en kommunikation, vilket framgår av förarbetena.102 Det finns 
åtskilliga straffstadganden där yttranden i tal eller skrift ingår som led i en 
straffbelagd gärning utan att straffstadgandet är att anse som en begränsning 
av yttrandefriheten. Som exempel kan nämnas brott där vilseledande eller 
hot utgör en av brottsförutsättningarna, t.ex. olaga hot i 4 kap. 5 § BrB.103

 
 

Regleringen i RF innebär en skyldighet för den svenska staten att avhålla sig 
från att lägga sig i eller annars hindra det fria meningsutbytet. RF:s 
rättighetsskydd gäller gentemot ”det allmänna”. Här avses det allmännas 
verkställande organ, dvs. domstolar och andra myndigheter såsom t.ex. 
Polismyndigheten, men även privaträttsliga subjekt som med stöd av lag 
sysslar med myndighetsutövning enligt 12 kap. 4 § 2 st. RF. De 
normgivande organen, t.ex. riksdagen, omfattas när dessa beslutar för 
enskilda betungande, offentligrättsliga föreskrifter.104 Även andra 
offentligrättsliga subjekt än staten, såsom kommun och landsting 
omfattas.105 För de fall stat eller kommun organiserar verksamhet i 
privaträttslig form, t.ex. bolag, faller denna som regel utanför grundlagens 
reglering även om bolaget ägs av staten eller kommunen.106

 
 

Yttrandefriheten är inte absolut utan kan inskränkas. Regler som begränsar 
yttrandefriheten är emellertid ytterst känsliga i ett demokratiskt samhälle. 
Därför krävs det enligt 2 kap. 20 § RF att inskränkningarna har stöd i lag 
samt att inskränkningarna är motiverade av något av de i 2 kap. 23 § RF 
                                                                                                                        
för genomdrivande av enskilda skall behandlas på samma sätt som nationella regler. Detta 
innebär således att även dualistiska stater direkt, utan att invänta en transformerande åtgärd 
av lagstiftaren eller motsvarande organ, måste tillämpa regler som kan anses ha en sådan 
direkt effekt.  
100 SOU 2008:43, s. 40.  
101 Yttrandefriheten har ett nära förhållande med informationsfriheten i 2 kap. 1 § p. 2 RF, 
dvs. friheten att inhämta och ta emot upplysningar samt i övrigt ta del av andras yttranden. 
102 Prop. 1975/76:209, s. 141 f. 
103 Bull och Sterzel, 2010, s. 65. 
104 Prop. 1975/76:209, s. 86. 
105 Bull och Sterzel, 2010, s. 62 och Söderlöf m.fl., 2010, s. 11. 
106 Bull och Sterzel, 2010, s. 62. 
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särskilt angivna intressena; rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän 
ordning och säkerhet, enskilds anseende, privatlivets helgd eller 
förebyggandet och beivrandet av brott. Av 2 kap. 21 § RF framgår 
ytterligare förutsättningar för att inskränkningar ska kunna vidtas, nämligen 
att proportionalitet iakttas. Inskränkningar får nämligen endast ske för att 
tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Av 
paragrafen framgår att en begränsning aldrig får gå utöver vad som kan 
anses nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den. 
Inskränkningen får heller inte sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot 
den fria åsiktsbildningen, eller göras enbart på grund av politisk, religiös, 
kulturell eller annan sådan åskådning. 
 
RF:s regler om yttrandefrihet samspelar med Europakonventionens artiklar 
på så sätt att medborgarna genom inkorporeringen av konventionen kommit 
att tillerkännas ett kumulativt skydd, där den regel som i varje situation 
erbjuder bäst skydd kan åberopas av den enskilde. Av förarbetena går vidare 
att utläsa att det vid tidpunkten för konventionens införlivande konstaterades 
att det inte kunde uteslutas att en kumulativ effekt kunde komma att uppstå i 
framtiden. Detta mot bakgrund av att rättsutvecklingen kan leda till att en 
rättighet i konventionen preciseras på ett sätt som medför att skyddet går 
längre än motsvarande regel i grundlagen.107

 
 

Av 2 kap. 1 § 2 st. RF framgår att RF:s allmänna skydd för yttrandefriheten 
preciseras närmre i tryckfrihetsförordningen (TF) och 
yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Ett huvudsyfte med TF och YGL är att 
säkerställa friheten att yttra sig i massmedier som ett medel för den fria 
åsiktsbildningen. Till skillnad ifrån skyddet i RF, är TF och YGL 
konstruerade på så sätt att de än så länge i huvudsak skyddar yttranden som 
sker med visst syfte, t.ex. upplysning, debatt och liknande, som görs 
offentligt och görs genom visst medium.108 TF reglerar yttrandefriheten i 
tryckta skrifter såsom t.ex. tidningar och böcker, medan yttrandefriheten i 
andra medier såsom t.ex. radio och tv regleras i YGL.109

3.5 Yttrandefriheten och tystnadsplikten 
för offentligt anställda 

 

3.5.1 Yttrandefriheten 
Skyddet i RF som tillkommer var och en, gäller även för offentligt anställda 
i egenskap av arbetstagare. Offentligt anställda har således rätt att offentligt 
diskutera och kritisera förhållandena på sina arbetsplatser i betydande 
omfattning.110

                                                
107 Prop. 1993/94:117, s. 39. 

 De kan även omfattas av TF och YGL:s mer långtgående 

108 Hur man i lagstiftningen ska kunna frångå den nuvarande ordningen, där en i detalj 
beskriven teknikanvändning avgränsar tillämpningsområdet, är föremål för utredning, se 
t.ex. SOU 2010:68, s. 21 f. 
109  1 kap. 1 § YGL och 1 kap. 1 § TF.  
110 Fahlbeck, 2004, s. 112. 
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skydd, vilket bl.a. innefattar ett meddelarskydd. Meddelarskyddet består av 
komponenterna meddelarfrihet, anskaffarfrihet, anonymitetsskydd, 
efterforskningsförbud och repressalieförbud.111

 
 

Meddelarfriheten, 1 kap. 1 § 3 st. TF och 1 kap. 2 § 1 men YGL, innebär för 
offentligt anställda en rätt att straffritt meddela uppgifter och underrättelser i 
vilket ämne som helst för offentliggörande i ett medium som omfattas av TF 
och YGL. Straffriheten följer av den s.k. exklusivitetsregeln vilken återfinns 
i 1:3 TF respektive 1:4 YGL. Där framgår att ingen får åtalas eller dömas till 
ansvar, åläggas skadeståndsskyldighet respektive bli föremål för ingrepp för 
missbruk av tryck eller yttrandefriheten eller medverkan till det, i annan 
ordning än grundlagarna medger detta. Meddelarfriheten gäller dock inte 
helt undantagslöst. I 7 kap. 3 § TF och 5 kap. 3 § YGL räknas upp tre 
situationer där den som lämnat ett meddelande för offentliggörande ändå 
kan drabbas av straffrättsligt ansvar. Nämligen när den anställde gör sig 
skyldig till allvarlig brottslighet såsom t.ex. högförräderi och spioneri, när 
den anställde med uppsåt oriktigt lämnar ut en allmän handling, dvs. själva 
handlingen och inte bara uppgifter om den, eller tillhandahåller en sådan 
handling i strid med en myndighets förbehåll vid dess utlämnande. 
Straffrättsligt ansvar kan också aktualiseras i de fall meddelaren åsidosätter 
en i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) särskilt angiven kvalificerad 
tystnadsplikt, t.ex. 25 kap. 18 § OSL. 
 
Anskaffarfriheten i 1 kap. 1 § 4 st. TF och 1 kap. 2 § 2 men YGL innebär att 
meddelaren också har rätt att straffritt anskaffa uppgifter avsedda för 
offentliggörande i ett medium som omfattas av YGL respektive TF. 
Anonymitetsskyddet medför att den som lämnar meddelande har rätt att vara 
anonym. Den som tagit befattning med uppgiften för offentliggörandet får 
inte röja meddelarens identitet, 3 kap. 3 § TF och 2 kap. 3 § YGL. Denna 
del av anonymitetsskyddet kan skydda den som lämnar ett meddelande från 
att utsättas för andra obehag än ingripanden från myndigheter, t.ex. 
missnöjesyttringar från arbetskollegor. Anonymitetsskyddet bistår även med 
ett efterforskningsförbud, vilket förbjuder myndigheter och andra allmänna 
organ från att efterforska vem som har lämnat ett meddelande, 3 kap. 4 § TF 
och 2 kap. 4 § YGL, i annat fall än då det krävs för att väcka åtal i enlighet 
med TF eller YGL.112

 

 Överträdelse av efterforskningsförbudet är 
straffsanktionerat och kan, om uppsåtligt, leda till böter eller fängelse i upp 
till ett år, 3 kap. 5 § TF, och 2 kap. 5 § 2 st. YGL. 

Som tidigare nämnts gäller rättighetsskyddet i RF, YGL och TF endast 
gentemot det allmänna. Detta innebär att offentlig anställda erhåller skydd 
medan så inte är fallet för privat anställda. Av 13 kap. 2 § och 2 kap. 3 § 
OSL följer emellertid att de som är anställda av kommunala och 
landstingsägda bolag, stiftelser och ekonomiska föreningar omfattas av 
regleringen i TF och YGL avseende t.ex. meddelarfrihet och 
repressalieförbud. Enligt 2 kap. 4 § OSL gäller detta även för anställda i 
vissa organ, i särskilt angiven utsträckning, vilka uppräknas i bilagan till 
                                                
111 SOU 2010:68, s. 45. 
112 Prop. 2005/2006:162, s. 6. 



 29 

lagen, t.ex. Radiotjänst i Kiruna AB vid ärenden om radio- och TV-avgifter. 
Att anställda i dessa verksamheter skyddas från arbetsrättsliga ingripanden 
följer av 2006 års förtydligande i lagen. Bakgrunden är att det enligt 
lagstiftaren bör råda insyn i verksamhet med stark anknytning till det 
allmänna.113

 
 

Som tidigare nämnts medför exklusivitetsregeln att en meddelare inte kan 
drabbas av ett straffrättsligt ansvar för att denne begagnar sig av sin 
yttrandefrihet. I rättspraxis har detta repressalieförbud utvidgats till att inte 
bara avse ett skydd mot straffrättsligt ansvar, utan också ett skydd mot andra 
påföljder med negativa konsekvenser såsom t.ex. uppsägning, avskedande, 
omplacering, disciplinpåföljd, fråntagande av arbetsuppgifter och utebliven 
löneförhöjning. Förbudet omfattar även sådana åtgärder som har mindre 
påtagliga konsekvenser, t.ex. tillrättavisande utskällningar och utfrysning på 
arbetsplatsen.114 Sedan årsskiftet har de anställda ett starkare skydd mot 
repressalier genom att repressalieförbudet blivit kriminaliserat i 3 kap. 5 § 3 
st TF och 2 kap. 5 § 3 st YGL. Arbetsgivare som t.ex. genom uppsägning 
straffar sina anställda på grund av de lämnat uppgifter enligt 1 kap. 1 § 3 st 
TF respektive 1 kap. 2 § YGL, riskerar nu böter och fängelse i upp till ett 
år.115

 
 

För att meddelarskyddet ska kunna aktualiseras överhuvudtaget måste 
yttrandet falla in under TF respektive YGL:s tillämpningsområde. Som 
tidigare nämnts är TF och YGL mediebundna vilket innebär att yttrandena 
måste göras genom viss kommunikationsteknik, t.ex. skrift framställd i 
tryckpress. Dessutom måste yttrandet göras, eller meddelandet lämnas, i 
publiceringssyfte. Att meddelandet lämnats i syfte att bli offentliggjort kan 
vara svårt att bevisa. Det torde emellertid räcka att meddelaren påstår att han 
eller hon haft ett sådant syfte och att ett sådant påstående inte framstår som 
osannolikt.116 Meddelandet måste lämnas till en bestämd mottagare, t.ex. till 
en journalist, nyhetsbyrå eller en redaktion som sedan blir författare till den 
offentliggjorda skriften. Om meddelaren samtidigt sprider uppgifter till en 
annan personkrets än den ovan nämnda, t.ex. vänner, omfattas detta 
agerande inte av meddelarfriheten.117

 
 

YGL gäller inte för alla former av yttranden, en felbedömning som annars 
lätt låter sig göras på grund av grundlagens beteckning, utan endast för de 
medier som särskilt anges i lagtexten. Det rör sig i huvudsak om tre 
huvudtyper av massmedial kommunikation, nämligen: överföringar såsom 
radio och TV, 1 kap. 6 § YGL; tekniska upptagningar såsom film, video och 
liknande, 1 kap. 10 § YGL; och databaser, dvs. samling av information 
lagrad för automatiserad behandling som överförs med hjälp av 
elektromagnetiska vågor, 1 kap. 1 § 5 st och 1 kap. 9 § YGL. Databasregeln 

                                                
113 Prop. 2005/06:162, s. 8. 
114 Prop. 2009/10:81, s. 40 samt Ds 2001:9, s. 19. Särskilda lojalitetskriterier för 
lönesättning kan också utgöra en repressalieåtgärd, JO:s beslut 2004-03-24, dnr 1639-2002. 
115 SFS 2010:1349. 
116 Fahlbeck, 2004, s. 37. 
117  Se 1 kap. 1 § 3 st. TF och 1 kap. 2 § YGL, Ds 2001:9, s. 21 och Olsson, 2009, s. 41. 
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i 1 kap. 9 § YGL återspeglar det faktum att mottagaren inte längre är någon 
passiv konsument utan har möjlighet att efter egna önskemål och behov 
skräddarsy innehållet i den information som tas emot från 
massmedieföretagens databaser. Genom en utvidgning av databasregeln kan 
regeln nu även omfatta andra subjekt än massmediaföretag, t.ex. 
organisationer, företag och enskilda personer förutsatt att det för 
databasverksamheten finns ett utgivningsbevis.118 Detta medför att 
exempelvis en blogg kan omfattas av reglerna i YGL för det fall 
innehavaren har ett utgivningsbevis. För ett sådant förutsätts den ansvarige 
kontrollera det som publiceras på hans eller hennes blogg.119

 
 

Diskussionsforum där användare kan göra inlägg som blir direkt tillgängliga 
för andra användare får anses utgöra en egen databas som faller utanför 
grundlagsskyddet.120 Utanför skyddet faller även en vanlig blogg.121

 
 

För det fall ett yttrande faller utanför YGL:s och TF:s tillämpningsområde 
kan RF:s generella bestämmelser aktualiseras istället. RF innehåller dock 
inga motsvarande regler t.ex. vad gäller meddelarfrihet. Detta hade kunnat 
medföra att skyddet för en offentligt anställd varierar beroende på hur 
offentliggörandet görs. Praxis från JO antyder emellertid att skillnaden 
mellan dessa regelsystem inte blir så dramatisk eftersom JO i RF tycks tolka 
in moment från TF och YGL.122

 
  

Det är enligt Arbetsdomstolen av största vikt att eventuella missförhållanden 
på en arbetsplats kommer fram och att arbetstagare upplever att de kan 
använda sig av sina grundlagsskyddade fri- och rättigheter utan rädsla för 
repressalier. Därför är det enligt Arbetsdomstolen allvarligt om en 
arbetstagare som utnyttjar sin yttrande- och meddelarfrihet drabbas av vad 
arbetstagaren upplever som negativa följdverkningar. Med utgångspunkt i 
detta uttalade Arbetsdomstolen i AD 2011 nr 15, som gällde en förflyttning 
av en arbetstagare, att det finns anledning att ställa särskilt höga krav på de 
skäl som kan läggas till grund för arbetsgivarens åtgärder. Att arbetstagaren 
genom att utnyttja sin yttrandefrihet förorsakar störningar i arbetsgivarens 
verksamhet eller skadar myndighetens anseende och allmänhetens 
förtroende för myndigheten är av underordnad betydelse och förändrar i 
regel inte denna bedömning.123 Arbetsgivaren bör dock kunna vidta åtgärder 
i de fall det föreligger allvarliga samarbetssvårigheter eller det rör sig om 
andra ytterlighetssituationer. Detta även om samarbetssvårigheterna kan ha 
sin grund i att en arbetstagare utnyttjat sina grundlagsfästa fri- och 
rättigheter.124

 
  

                                                
118 SOU 2010:68, s. 67. 
119 Warnling-Nerep och Bernitz, 2009, s. 123. 
120 Prop. 2001/02:74 s. 98, Warnling-Nerep och Bernitz, 2009, s. 121 ff. 
121 Warnling-Nerep och Bernitz, 2009, s. 123. 
122 Bull och Sterzel, 2010, s. 66, med hänv. till bl.a. JO 2009/2010 s. 456 och JO:s beslut 
2009-09-25. 
123 AD 2003 nr 51. 
124 AD 2011 nr 15. 
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Arbetsdomstolen har i ett antal avgöranden berört frågor om 
gränsdragningen mellan en arbetstagares rätt att begagna sig av sin yttrande- 
och meddelarfrihet och en arbetsgivares möjligheter att vidta åtgärder mot 
arbetstagaren, t.ex. på grund av samarbetssvårigheter, utan att åtgärderna är 
att se som repressalier. I AD 1991 nr 106 behandlades frågan om 
rättsenligheten av en omplacering av en vårdare vid ett häkte som 
genomfördes efter att vårdaren i tidningsintervjuer förklarat sig dela vissa 
åsikter med en rasistisk och invandrarfientlig organisation. 
Kriminalvårdsstyrelsen anförde, i egenskap av arbetsgivare, att häktet är 
beroende av allmänhetens och andra myndigheters förtroende för att 
verksamheten bedrivs på ett riktigt sätt. Enligt Kriminalvårdsstyrelsen var 
omplaceringen en befogad åtgärd för att bevara detta förtroende. Vidare 
anfördes att arbetstagarens uttalanden i pressen kommit att leda till att det på 
arbetsplatsen uppstått motsättningar och samarbetsproblem kring vårdarens 
person. Arbetsdomstolen ansåg dock inte att utredningen i målet gav stöd 
för dessa påståenden. Tvärtom ansåg domstolen att omplaceringen var ett 
ingripande mot vårdaren på grund av att han utnyttjat sin 
grundlagsskyddade yttrande- och föreningsfrihet. 

3.5.2 Tystnadsplikten 
Av den allmänna lojalitetsplikten följer även en skyldighet för arbetstagaren 
att iaktta viss tystnadsplikt. Tystnadsplikt utgör en inskränkning i 
yttrandefriheten. Som tidigare nämnts är regler som begränsar 
yttrandefriheten ytterst känsliga i ett demokratiskt samhälle. Det medför att 
det för offentligt anställda inte är tillåtet att i avtal föreskriva om 
tystnadsplikt, utan en sådan reglering måste följa av lag. Tystnadsplikt i det 
allmännas verksamhet regleras i OSL. Tystnadsplikten innebär ett förbud att 
röja uppgift, vare sig det sker muntligen eller genom utlämnande av allmän 
handling eller på något annat sätt. Av 2 kap. 1 § OSL följer att lagen i första 
hand gäller för myndigheter. Vid tillämpning av lagen jämställs dock även 
riksdagen och beslutande kommunala församlingar med myndigheter, vilket 
följer av 2 kap. 2 § OSL. Detsamma gäller för aktiebolag, handelsbolag, 
ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner eller landsting utövar 
ett rättsligt bestämmande inflytande, 2 kap. 4 § OSL. 
 
Även om tystnadsplikt råder bryter arbetstagares meddelarfrihet i enlighet 
med 1 kap. 1 § 3 st TF eller 1 kap. 2 § YGL igenom tystnadsplikten. Den 
offentligt anställde kan inte straffas för sitt meddelande annat än i de fall 7 
kap. 3 § TF eller 5 kap. 3 § YGL är tillämpliga. Anställningsförhållandet 
mellan det allmänna och dess anställda genomsyras av en stark offentlighet 
där lojalitetsperspektivet ger vika för offentlighet och transparens.125 Även 
om det ibland händer att offentligt anställda får underteckna 
sekretessförbindelser påverkar dessa i realiteten inte tystnadsplikten.126

                                                
125 Viklund, 2010, s. 642. 

 

126 Dessa kan vara av betydelse vid bedömningen av om huruvida det subjektiva rekvisitet i 
exempelvis 20:3 BrB är uppfyllt. 
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3.6 Yttrandefriheten och tystnadsplikten 
för privat anställda 

3.6.1 Yttrandefriheten 
Som tidigare nämnts omfattas offentligt anställda av en grundlagsstadgad 
yttrandefrihet som kan inskränkas endast under vissa speciella 
förutsättningar. Utgångspunkten blir annorlunda vad gäller yttrandefriheten 
enskilda emellan, såsom mellan en privat anställd och dennes arbetsgivare. 
Som huvudregel omfattas privat anställda varken av RF, YGL eller TF. Det 
finns dock undantag. Av 13 kap. 2 § och 2 kap. 4 § OSL följer att även vissa 
privat anställda och uppdragstagare i aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska 
föreningar och stiftelser, där kommuner och landsting utövar ett rättsligt 
bestämmande inflytande samt vissa andra organ som vid tillämpning av 
OSL jämställs med myndighet, omfattas av YGL och TF:s skydd. 
 
Det skydd som TF och YGL föreskriver, t.ex. om meddelarfrihet och 
efterforskningsförbud, utgör inte hinder för enskilda parter att avtala om 
inskränkningar i yttrandefriheten.127 Det står den privata arbetsgivaren fritt 
att, utan risk för sanktioner, efterforska vem som lämnat uppgifter till 
pressen förutsatt att det står i överensstämmelse med god sed på 
arbetsmarknaden.128 Det finns här inga hinder mot att arbetsgivaren vidtar 
åtgärder, såsom uppsägning eller omplacering, mot en anställd som i strid 
med den avtalsbaserade tystnadsplikten meddelat uppgifter.129

 

 Även om 
meddelarfrihet saknas tillerkänns privat anställda, som lämnar meddelande, 
ett visst skydd genom medieanställdas skyldighet att inte avslöja en 
uppgiftslämnare, 3 kap. 4 § TF och 2 kap. 4 § YGL. 

Frågan om en förstärkt meddelarfrihet även för privat anställda har varit 
föremål för utredning flera gånger utan att frågan egentligen fått någon 
lösning. 130 En bidragande orsak till detta tycks vara den konflikt som 
uppstår när man försöker överföra offentligrättslig reglering om offentlighet 
och sekretess till det privaträttsliga området, och dess regelverk om 
lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren.131

 
 

Arbetsdomstolen anförde i domarna AD 1982 nr 31 och AD 1982 nr 33, om 
otillåtna stridsåtgärder respektive föreningsrättskränkningar, att RF:s 
bestämmelser visserligen inte är tillämpliga mellan enskilda men att 
bestämmelserna ändå är så centrala att de får betydelse vid tolkning av avtal 
och civilrättslig lagstiftning: 
 

”Yttrandefriheten […] ges grundlagsskydd genom 
bestämmelser i 2 kap. regeringsformen. Dessa bestämmelser 

                                                
127 Lagrådets betänkande 1988/89:LU 30, s. 75 ff. 
128 Fahlbeck, 2004, s. 43. 
129 Ds 2001:9, s. 26. 
130 Se t.ex. SOU 1990:12 och Ds 2001:9. 
131 Prop. 2005/06:162, s.7 f.  
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avser emellertid endast förhållandet mellan enskilda och det 
allmänna, inte förhållandet enskilda emellan. De 
grundlagsfästa opinionsfriheternas centrala plats i vår 
samhällsordning gör det emellertid naturligt att de får 
betydelse också vid tolkningen av avtal och av civilrättslig 
lagstiftning. Utgångspunkten bör vara att ett avtal eller en 
civilrättslig lag skall anses innefatta en begränsning av de 
grundläggande opinionsfriheterna bara när det tydligt framgår 
att en sådan begränsning är åsyftad eller ingår som ett naturligt 
led i regelsystemet.”132

 
 

Arbetsdomstolen gick på samma linje i AD 1982 nr 110 där den uttalade att 
arbetstagaren, som var en privat anställd, ansågs ha en vidsträckt rätt att 
kritisera och ifrågasätta arbetsgivarens handlande, vilket är något som enligt 
domstolen följer redan av den ”medborgerliga yttrandefriheten” och som 
utgör en av grundprinciperna för vårt samhällssystem. I AD 1994 nr 79 och 
AD 1997 nr 57, vilka båda gäller kritikrätten för privat anställda, hänvisas 
till den ”allmänna yttrandefriheten”. I AD 1997 nr 57 uttalade 
Arbetsdomstolen att arbetstagarna i målet inte kunde tillerkännas 
yttrandefrihet med stöd av Europakonventionen och RF eftersom 
förhållandet avsåg enskilda rättssubjekt, men att domstolen ändå räknar med 
en grundläggande rätt till yttrandefrihet även mellan enskilda. Vad denna 
frihet de facto består i tar Arbetsdomstolen inte ställning till. Det står 
emellertid klart att privat anställdas yttrandefrihet kan inskränkas genom 
den icke lagfästa lojalitetsplikten.133

 
 

I AD 1997 nr 57 anförde arbetstagarsidan att meddelarskyddet även bör 
omfatta privat verksamheten som är skattefinansierad. Med hänvisning till 
Arbetsdomstolens bedömning i AD 1994 nr 79 och 
meddelarskyddskommitténs förslag i SOU 1990:12 om en sådan reglering, 
som dock inte lett till lagstiftning, konstaterade Arbetsdomstolen att det inte 
framstod som en uppgift för domstolen att införa en sådan meddelarrätt. 

3.6.2 Tystnadsplikten 
För privat anställda ges lojalitetsplikten företräde framför yttrandefriheten. 
Här förutsätts inte tystnadsplikten följa av lag, utan även tystnadsplikt i 
avtal gäller. Utgångspunkten är att det står arbetsgivaren fritt att bestämma 
över insynen på arbetsplatsen.134 Någon generell lagfäst arbetsrättslig 
reglering av frågor om arbetstagares tystnadsplikt finns inte.135

 

 
Författningsreglerad tystnadsplikt finns endast för vissa, t.ex. för anställda 
hos privaträttsliga organ som har allmänna handlingar hos sig enligt 2 kap. 3 
§ och 2 kap. 4 § OSL, och i vissa fall för journalister 3 kap. 3 § TF 
respektive 2 kap. 3 § YGL, advokater 8 kap. 4 § rättegångsbalken (RB) m.fl. 

                                                
132 AD 1982 nr 31. 
133 Viklund, 2010, s. 647. 
134 Fahlbeck, 2004, s. 113. 
135 Fahlbeck, 2004, s. 67 ff. 
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Tystnadsplikten kan även komma till uttryck i kollektivavtal och t.ex. 
föreskriva att arbetstagaren skall: ”vara diskret när det gäller 
arbetsgivarens angelägenheter som prissättningar, datasystem, 
undersökningar, driftsförhållanden, affärsangelägenheter och dylikt.” 136

 
  

Tystnadsplikten kan även regleras i enskilda avtal genom s.k. 
sekretessklausuler, även om det är tämligen ovanligt. Vanligare är att 
tystnadsplikt följer av arbetsgivarens ensidiga utfärdade ordningsregler och 
dylikt. Ofta är dessa emellertid ytterst allmänt formulerade.137 I den mån ett 
avtalsvillkor är oskäligt kan det jämkas eller lämnas utan avseende med stöd 
av 36 § avtalslagen (AvtL).138 Det är enligt Arbetsdomstolen inte 
nödvändigt med en uttrycklig reglering av tystnadsplikten. Oavsett om det i 
avtal finns en uttrycklig reglering om tystnadsplikt eller inte, anser nämligen 
Arbetsdomstolen att en tämligen vidsträckt tystnadsplikt följer redan 
underförstått av anställningsavtalet. Detta utgör en grundsats i ett 
kontraktsförhållande. 139

 
 

I AD 1994 nr 79 hade Arbetsdomstolen att ta ställning till omfattningen av 
denna underförstådda tystnadsplikt. Domstolen inledde med att konstatera 
att den tidigare hade blivit föga belyst i litteratur och rättspraxis. Domstolen 
konstaterade att det för brott mot tystnadsplikten torde krävas att de 
uppgifter som yppas är sådana som det ligger i arbetsgivarens intresse inte 
ges spridning, s.k. företagsinterna uppgifter, att yppandet sker på ett sätt 
som innebär en uppenbar risk för att andra än de anställda ska kunna ta del 
av uppgifterna och att uppgifterna är av sådant slag att det kan vara till 
skada för arbetsgivaren om konkurrerande företag får del av dem. Ett 
yppande av uppgifter som inte är ägnat att skada arbetsgivaren torde omvänt 
inte kunna utgöra ett brott mot tystnadsplikten. Det ska göras en nyanserad 
bedömning där samtliga omständigheter beaktas.140

                                                
136 Se t.ex. 3 § 1 mom i Tjänstemannaavtalet mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund, 
Bussarbetsgivarna, Flygarbetsgivarna, Sjöfartens Arbetsgivareförbund, Sveriges Hamnar, 
Tjänstemannaförbundet HTF och Sveriges Ingenjörer (för avtalsperioden 1 juli 2007 – 30 
april 2010). Motsvarande lydelse återfinns i 4 § mom 1 i Teknikavtalet mellan 
SIF/CF/Ledarna (för avtalsperioden 1 april 2007-31 mars 2010).   

 I målet hade en 
arbetstagare i en arbetsplatstidning publicerat detaljerade uppgifter om den i 
arbetsgivarens budget beräknade förbrukningen av kemikalier. Ingen av 
parterna ansåg uppgifterna vara företagshemligheter, dock var det enligt 
arbetsgivarens mening uppgifter som man inte önskat ge spridning åt. 
Utredningen i målet gav inte några säkra slutsatser om i vilken mån 
arbetsplatstidningen hade spridits, men konstaterade att arbetstagaren sedan 
han väl delat ut tidningen, inte haft någon kontroll över den eventuella 
vidarespridningen. Det ansågs finnas en uppenbar risk för att även andra än 
de anställda skulle ta del av uppgifterna. Mot bakgrund av detta 
konstaterade domstolen att publiceringen med fog kunde betecknas som ett 
brott mot tystnadsplikten. Dock ansågs inte publiceringen ha haft som syfte 

137 Fahlbeck, 2004, s. 109. 
138 Fahlbeck, 2004, s. 65 ff. Observera att avtal som hindrar avslöjanden av uppgifter om 
brott och allvarliga missförhållanden inte är gällande.  
139 AD 1994 nr 79 med hänvisning till lagrådets betänkande 1988/89:LU30. 
140 Ds 2002:56, s. 314. 
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att skada bolaget. Av särskilt intresse var att arbetstagaren sedan bolaget 
påtalat det olämpliga i hans agerande, tagit detta till sig och inte publicerat 
eller annars yppat uppgifter av det slaget. En upprepning av ett sådant 
agerande finns det annars allmänt sett anledning att se allvarligt på. Oavsett 
om tystnadsplikten är uttryckligen reglerad i t.ex. anställningsavtalet eller 
följer underförstått av det, hindrar inte reglerna i TF och YGL att en 
arbetstagare som bryter mot tystnadsplikten sägs upp eller avskedas. 
 
Arbetsdomstolen tar i sin bedömning, av huruvida ett brott mot 
tystnadsplikten utgör grund för en uppsägning eller ett avskedande, i 
allmänhet hänsyn till arbetstagarens ställning och uppdrag, om 
arbetstagarens handlande är försvarligt, om den skada som drabbat 
arbetsgivaren kan läggas arbetstagaren till last, samt om arbetstagaren är 
mottaglig för arbetsgivarens kritik och beredd att rätta sig efter 
arbetsgivarens önskemål.141 Om det inte är fråga om en uppgift vars röjande 
är ägnat att skada arbetsgivarens verksamhet, utan om ett ”rent” omdöme 
anför Svensäter att det kan tyckas att yttrandefrihetsaspekten ges särskild 
betydelse.142 Svensäter anför vidare att det bör stå var och en fritt att ha och 
offentligt framföra personliga uppfattningar i olika frågor. Enligt honom 
reduceras detta dock från en absolut princip till en utgångspunkt där frågan 
huruvida omdömet är ägnat att skada arbetsgivarens verksamhet kan 
förväntas bli avgörande även vad gäller nedsättande omdömen.143

 
 

Av 2 § FHL följer att en arbetstagare inte är bunden av tystnadsplikt om 
arbetsgivarens brottsliga verksamhet eller om allvarliga missförhållanden i 
dennes rörelse. Annorlunda förhåller det sig om det rör uppgifter som är att 
anse som företagshemligheter, vilka arbetsgivaren håller hemliga och vars 
röjande är ägnat att medföra skada för denne i konkurrenshänseende. Sådana 
hemligheter har arbetstagaren en skyldighet att inte avslöja.144 Av 7 § FHL 
följer nämligen att en arbetstagare som med uppsåt eller av oaktsamhet 
utnyttjar eller röjer en företagshemlighet hos arbetsgivaren som han eller 
hon fått del av i sin anställning, under sådana förhållanden att han eller hon 
insåg eller borde ha insett att han eller hon inte fick avslöja 
företagshemligheten, blir skadeståndsskyldig för uppkommen skada. FHL är 
tillämplig på såväl offentligt som privat anställda.145

                                                
141 Ds 2002:56, s. 315. 

 

142 Svensäter, 1991, s. 172 med hänvisning till AD 1982 nr 110. 
143 Svensäter, 1991, s. 172. 
144 För en definition av begreppet se Prop. 1987/88:155 s. 34 f. och AD 2000 nr 3. 
145 Fahlbeck, 2004, s. 27.  
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4 Kritikrätten 

4.1 Inledning 

Kritikrätten innebär att de anställda har rätt att offentligt framföra kritik mot 
arbetsgivaren, företrädare för arbetsgivaren eller mot förhållandena på 
arbetsplatsen.146 Kritiken kan framföras till personer inom arbetsgivarens 
verksamhet eller till personer utanför.147 Det finns inte några lagar eller 
avtalsbestämmelser som generellt reglerar utrymmet för en arbetstagare att 
kritisera sin arbetsgivare.148

 
  

Enligt svensk rättspraxis är utgångspunkten att arbetstagaren och den 
fackliga organisationen har en vidsträckt rätt att kritisera och ifrågasätta 
arbetsgivarens handlande utan att det anses utgöra ett illojalt agerande.149

Som tidigare diskuterats är enligt Arbetsdomstolen en i princip långtgående 
kritikrätt i linje med ”den allmänna yttrandefriheten” och ”den 
medborgerliga yttrandefriheten”.

  

150 Kritikrätten anses vara en viktig 
förutsättning för goda arbetsförhållanden och ett gott arbetsresultat på 
arbetsplatsen.151

 
 

Domar som rör kritikrätten och där arbetstagarsidan förlorat är få till antalet. 
Som exempel kan nämnas AD 1982 nr 110 och AD 1987 nr 27. Båda fallen 
kommer att diskuteras mer ingående längre fram. Kort kan sägas att det 
avgörande i dessa två mål var lojalitetsplikten i förening med att 
arbetstagaren hade en hög ställning hos arbetsgivaren. I två andra mål, där 
arbetstagarsidan förlorade, AD 1986 nr 95 och AD 1988 nr 67, ansåg 
Arbetsdomstolen att den framförda kritiken bestått i obestyrkta och 
kränkande uppgifter.152

 
 

Kritik kan framföras och komma till uttryck på olika sätt. Ett sätt att 
framföra kritik är att arbetstagaren vänder sig till behörig myndighet och gör 
en anmälan eller annars påtalar missförhållanden eller eventuell brottslig 
verksamhet.153 Anställningsavtalet innebär inte något avgörande hinder för 
ett sådant förfarande. Enligt Arbetsdomstolen bör i princip heller inte ett 
anställningsavtal utgöra hinder för arbetstagare att delta i debatter rörande 
frågor av allmänt intresse.154

                                                
146 SOU 2008:63, s. 83, Lunning och Toijer, 2010, s. 399. 

 I de fall en arbetstagare uttrycker en åsikt som 
avviker från arbetsgivarens bör arbetsgivaren, utan att vidta någon sanktion 
mot arbetstagaren, själv gå in i debatten och redovisa sin syn på saken. På så 

147 AD 1982 nr 110. 
148 Ds 2002:56, s. 316. 
149 Se t.ex. AD 1982 nr 110. 
150 Se AD 1994 nr 79 respektive AD 1982 nr 110 . 
151 AD 1982 nr 110. 
152 Viklund, 2010, s. 649. 
153 Källström och Malmberg, 2009, s. 257. 
154 AD 1994 nr 79. 
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sätt ges arbetsgivaren möjlighet att tillrättalägga arbetstagarens uppgifter 
och förhindra eller reparera eventuella skadliga verkningar av 
debattinlägget.155

 
 

Givetvis finns det gränser för vad arbetsgivaren är skyldig att tåla och där 
arbetstagarens agerande övergår till att anses illojalt.156 Exempel härpå kan 
vara en arbetstagare som gör ett debattinlägg i syfte att skada eller skapa 
svårigheter för arbetsgivaren eller annars utsätter denne för allvarliga, 
osanna beskyllningar, djupt kränkande tillmälen eller ger kritik som övergår 
i att arbetstagaren framför hot om åtgärder som är till skada för 
arbetsgivaren.157

 
 

Viklund anser att, som det får förstås, yttranden om påstådda oegentligheter 
i arbetsgivarens verksamhet måste skiljas från yttranden som utgör 
värdeomdömen. Avseende det sistnämnda skulle enligt Viklund t.ex. en 
arbetstagare som på Facebook kallar sin arbetsplats för ett dårhus 
förmodligen inte kunna sägas upp. Detta är en uppfattning som även delas 
av andra.158

 
 

Även om lojalitetsplikten gäller lika för alla, dvs. såväl privat som offentligt 
anställda, medför den grundlagsstadgade yttrandefriheten ett utökat 
utrymme för offentligt anställda att rikta kritik.159 Offentligt anställda kan 
ofta åberopa yttrandefriheten gentemot det allmänna när de kritiserar 
arbetsgivaren och den offentliga arbetsgivaren anses få tåla mer kritik.160

4.2 Kritikrätten – Arbetsdomstolens 
bedömningsgrunder 

 
Som exempel kan nämnas att Arbetsdomstolen i domarna AD 1991 nr 106 
och AD 2003 nr 51 ansåg att staten inte kunde göra ingripanden mot de 
anställda även om dessa genom sina ageranden orsakar störningar i den 
statliga verksamheten eller annars skadat myndighetens anseende. 

När Arbetsdomstolen prövar frågan om huruvida arbetstagaren överskridit 
sin kritikrätt gör domstolen en helhetsbedömning där vissa omständigheter 
är av särskild betydelse. 

4.2.1 Arbetstagarens ställning och uppdrag  
Domstolen tar bl.a. hänsyn till vilken ställning arbetstagaren har hos 
arbetsgivaren. Ju högre befattning, desto större krav kan ställas på lojalitet, 
varigenom arbetstagare på högre befattningar får anses underkastade vissa 

                                                
155 Ds 2002:56, s. 316. 
156 Källström och Malmberg, 2009, s. 256 f. 
157 AD 1982 nr 110, Källström och Malmberg, 2009, s. 256. 
158 http://di.se/Templates/Public/Pages/ArticlePrint.aspx?pl=223858__ArticlePageProvider 
och http://www.svd.se/naringsliv/skriv-inget-du-inte-skulle-saga_5844179.svd. 
159 Lunning och Toijer, 2010, s. 383.  
160 Söderlöf m.fl., 2010, s. 20. 

http://di.se/Templates/Public/Pages/ArticlePrint.aspx?pl=223858__ArticlePageProvider�
http://www.svd.se/naringsliv/skriv-inget-du-inte-skulle-saga_5844179.svd�
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begränsningar vad gäller rätten att kritisera åtgärder och beslut fattade av 
företagsledningen. Dessa begränsningar i kritikrätten är tillämpliga såväl när 
kritiken riktas internt, t.ex. till lägre befattningshavare, som externt, till 
kunder, vänner m.fl.161

 
 

I AD 1982 nr 110 ansåg Arbetsdomstolen att saklig grund för uppsägning 
förelåg för en arbetstagare som vid ett flertal tillfällen gjort negativa 
uttalanden om och framfört allvarliga anklagelser mot bolagets ledning. 
Arbetstagaren hade även uppmanat säljare vid bolaget att lämna det under 
förevändning att bolaget inte hade för avsikt att fortsätta verksamheten på 
den svenska marknaden, att bolagsledningen var inkompetent och att 
bolaget saknade framtid. Arbetstagaren hade också skickat brev, 
innehållande hot om polisanmälan på grund av ärekränkning för det fall han 
blev avskedad, till VD:n för koncernens svetsdivision. Arbetstagaren påstod 
att vissa för bolaget mycket graverande uppgifter skulle komma att 
offentliggöras genom anmälan. Vid tidpunkten för sitt agerande hade 
arbetstagaren, som chef för en av bolagets två produktgrupper, en relativt 
hög befattning inom företaget. Med bakgrund av detta ansåg 
Arbetsdomstolen att bolaget haft rätt att ställa höga krav på arbetstagarens 
lojalitet. 
 
Varken grund för avskedande eller ens saklig grund för uppsägning ansågs 
föreligga i AD 1982 nr 9 där en av företagets försäljare vid två 
anställningsintervjuer, inför personer som övervägde att ta anställning i 
företaget, uttalat sig negativt om företaget. Till en arbetssökande uppgav 
försäljaren att, utan fog för sitt påstående, det rådde oordning i företaget och 
att det fanns problem med utbetalning av lön. Enligt Arbetsdomstolens 
bedömning medverkade försäljarens uttalanden till att den ene av de båda 
som erbjöds anställning i företaget, tackade nej till jobberbjudandet. 
Domstolen ansåg det vara klart att försäljaren genom sina uttalanden förfarit 
på så sätt att han inte tillvaratagit bolagets intressen. Han kunde därför 
klandras för sitt sätt att sköta kontakterna med de arbetssökande. Försäljaren 
ansågs dock inte ha intagit en sådan särskild förtroendeställning inom 
bolaget att det som lades honom till last i denna del kunde utgöra saklig 
grund för uppsägning. 
 
I AD 1987 nr 22 ansågs det inte acceptabelt att en person i chefsställning, 
utsatte företagsledningen för en sådan öppen kritik som där var fallet. Han 
hade bl.a. vid upprepade tillfällen öppet inför andra anställda starkt kritiserat 
bolagets VD och övriga områdeschefer, samt gjort uttalanden att han själv 
var lämpligare att leda företaget. 
 
Av AD 2006 nr 103 framgår att det inte nödvändigtvis krävs att 
arbetstagaren intar en chefsställning. Detta då det vid bedömningen inte är 
ställningen i sig utan förtroendet som är avgörande.162

                                                
161 AD 1982 nr 110. 

 I målet ansågs en 
idrottsförening ha laga grund för avskedandet av en konsult, anställd vid 
föreningens kansli, som till ett stort antal mottagare skickat två 

162 Munukka, 2007, s. 228 f. 
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e-postmeddelanden där han på ett aggressivt, kränkande och osaklig sätt 
kritiserat ledamöter i föreningens styrelse. Konsulten hade ett visst eget 
ansvar och fungerade som föreningens ansikte utåt inom sitt område. Med 
bakgrund av detta och att han var direkt underställd föreningens styrelse, 
ansågs konsulten inta en förtroendeställning. 
 
Arbetstagares kritikrätt i förhållande till en offentlig arbetsgivare har bl.a. 
blivit belyst i AD 2003 nr 51. I målet hade en hälsovårdsinspektör som 
arbetade med tillsynsärenden anmält arbetsgivaren till åklagarmyndigheten 
på grund av misstanke om brott i tjänsten. Hälsovårdsinspektören hade även 
lämnat en anmälan till arbetsmiljöinspektionen om missförhållanden i sin 
egen arbetsmiljö. Hälsovårdsinspektören blev sedermera avskedad. 
Arbetsdomstolen konstaterade att inspektören begagnat sig av sin 
yttrandefrihet och att en myndighet i regel är förhindrad att ingripa mot en 
anställd vid en myndighet för att denna, genom att använda sig av sina 
grundlagsfästa fri- och rättigheter, orsakar störningar i verksamheten eller 
skadar myndighetens anseende och allmänhetens förtroende för 
myndigheten. Arbetsdomstolen avslutade med att konstatera att rättsläget 
kan vara annorlunda för det fall det är fråga om en arbetstagare med direkt 
ansvar för myndighetens beslut. 
 
Arbetstagare med särskilda uppdrag att företräda andra arbetstagare, t.ex. en 
facklig förtroendeman eller ett skyddsombud, har större frihet att kritisera 
och anmäla arbetsgivaren.163

 

 I AD 1987 nr 65 behandlades riktigheten av en 
uppsägning av en facklig förtroendeman som påstods vid upprepade 
tillfällen ha uttalat sig nedsättande om bolagets ledning och 
arbetskamraterna. I samband härmed uttalade Arbetsdomstolen att 
utgångspunkten vid en rättslig bedömning av uttalanden av det aktuella 
slaget är att parterna på arbetsmarknaden har en vidsträckt yttrandefrihet och 
att en facklig företrädare har rätt att ge uttryck också för frän kritik mot 
arbetsgivaren och dennes företrädare. 

Några särskilda regler till skydd mot uppsägning eller avskedande av 
fackliga förtroendemän, utöver det allmänna skydd som MBL och LAS 
tillhandahåller, finns inte.164 I förarbetena till lagen om facklig 
förtroendemans ställning på arbetsplatsen, framhålls dock att det ligger i 
sakens natur att stränga krav bör ställas på den bevisning som åberopas av 
arbetsgivaren för uppsägning av en facklig förtroendeman.165 Samtidigt 
finns det situationer där det kan anses befogat att anlägga ett strängare 
synsätt när förseelsen begås av en förtroendeman, t.ex. när förseelsen också 
innefattar ett missbruk av det fackliga uppdraget.166

                                                
163 Källström och Malmberg, 2009, s. 257. 

 Enligt Arbetsdomstolen 
i AD 2007 nr 53 torde det utöver kraven på en förtroendeman att fullgöra 
sitt uppdrag inom de gränser som följer av lag och avtal, i viss mån kunna 

164 Att fackliga förtroendemän och skyddsombud inte med anledning av sitt uppdrag får ges 
försämrade arbetsförhållanden eller anställningsvillkor följer av lagen (1974:358) om 
facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen, resp. Arbetsmiljölagen (1977:1160).  
165 Prop. 1974:88, s. 159.  
166 AD 2007 nr 53, med hänvisning till AD 1978 nr 92. 



 40 

ställas högre krav på hans eller hennes ansvarsmedvetenhet och 
uppträdande. I målet hade en tunnelbaneförare, och tillika facklig 
förtroendeman, blivit avskedad på grund av sitt obehärskade språkbruk och 
alltför fräna kritik i ett antal situationer. Arbetsdomstolens slutsats var att 
förtroendemannen uppträtt på ett klart olämpligt sätt som inte rimligen ska 
behöva tålas i något rättsförhållande. Frågan om huruvida förtroendemannen 
överskridit sin kritikrätt prövades inte av domstolen. 

4.2.2 Bakgrunden till kritiken 
Under följande rubrik kan en rad olika omständigheter av vikt insorteras, 
såsom t.ex. missförhållandenas art och allvar. Ju allvarliga missförhållanden 
det rör sig om desto större frihet måste arbetstagaren anses ha att agera 
obunden av hänsynen till arbetsgivaren. Samma gäller ju större betydelse ett 
missförhållande har för arbetstagaren eller sådant som mer allmänt rör 
arbetstagarnas intressen, t.ex. arbetsmiljöfrågor.167

 
 

Att en arbetstagare vänder sig till massmedia för att avslöja 
missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet eller vänder sig till en 
myndighet med begäran om ingripanden av olika slag brukar benämnas 
whistleblowing. Ett sådant förfarande kan sägas innefatta såväl en 
framträdande yttrandefrihetsaspekt som en lojalitetsaspekt.168

Till skillnad ifrån länder som t.ex. USA, finns det i Sverige inga lagregler 
som särskilt skyddar de arbetstagare som väljer att anmäla misstankar om 
missförhållanden.

 

169 I vilken mån en anmälare skyddas beror på vad som 
annars gäller, t.ex. avseende arbetstagarens yttrandefrihet.170 Som tidigare 
anförts finns det rent principiellt inget avgörande hinder för en arbetstagare 
att hos behörig myndighet påtala missförhållanden som råder i 
arbetsgivarens verksamhet.171

 
 

En omständighet som Arbetsdomstolen tar hänsyn till i sin bedömning är 
huruvida kritiken är välgrundad. Välgrundad kritik talar för att agerandet 
inte är illojalt, medan kritik utan grund talar för att agerandet är illojalt.172 
Något absolut krav på att arbetstagares kritik i efterhand är att bedöma som 
riktig eller välgrundad uppställs dock inte.173 En betydande marginal ges åt 
arbetstagaren. Av större vikt än om kritiken är att anse som rättsligt hållbar 
är huruvida arbetstagarens påståenden lämnats utan godtagbar faktisk grund 
och på ett sätt som får anses vittna om bristande hänsyn och lojalitet mot 
arbetsgivaren.174

                                                
167 AD 1997 nr 57. 

 Så ansåg Arbetsdomstolen vara fallet i AD 1986 nr 95 där 
domstolen bl.a. beaktade att de två arbetstagarna som blivit uppsagda, en 
nattportier och en receptionist, inte hade haft skälig grund eller godtagbara 

168 Viklund, 2010, s. 643. 
169 Datainspektionen, ”Vägledning för bolag. Ansvaret för personuppgifter som hanteras i 
system för whistleblowing”, s. 4 ff. 
170 Se 3.4. 
171 AD 1988 nr 67 och AD 1986 nr 95. 
172 Källström och Malmberg, 2009, s. 257. 
173 Ds 2002:56, s. 319. 
174 AD 1994 nr 79. 
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skäl för sina allvarliga anmärkningar om att arbetsgivaren efter stängning 
bedrev otillåten spritservering och fifflade med bokföringen. 
En annan viktig omständighet är syftet med kritiken. I AD 1986 nr 95 ansåg 
domstolen att det huvudsakliga syftet med arbetstagarnas anmälan hade 
varit att skapa svårigheter för arbetsgivaren. Inte heller i AD 1988 nr 67 
ansågs arbetstagaren, en hovmästare vid en hotellrestaurang, ha agerat i 
syfte att komma tillrätta med missförhållanden på arbetsplatsen. Han hade 
bland arbetskamraterna på arbetsplatsen gett spridning åt en artikel i vilken 
det påstods bedrivas omfattande prostitution vid hotellet och där personer i 
bolagsledningen pekades ut som delaktiga. Genom sitt agerande visade 
arbetstagaren, enligt domstolens bedömning, att han ställde sig bakom 
uppgifterna i artikeln, vilka utan tvekan var ägnade att skada bolaget och 
dess ledning. Arbetstagaren hade också lämnat över ett brev till bolagets 
personalchef vilket utgjorde ett, i aggressiv och hotfull ton, allvarligt 
angrepp på bolagets personalpolitik. Därutöver hade arbetstagaren gjort en 
anmälan till länsstyrelsen om olovlig spritutskänkning. Arbetstagaren 
anförde i Arbetsdomstolen att arbetsförhållandena för honom och hans 
kollegor varit så dåliga att han närmast sett det som sin skyldighet att 
reagera mot missförhållandena. Enligt arbetstagaren hade tidigare 
hänvändelser till bolagsledningen varit verkningslösa. Domstolen ansåg 
emellertid att arbetstagaren inte visat något egentligt stöd för sina 
påståenden. Han hade inte heller på ett allvarligt menat sätt försökt komma 
till rätta med de påstådda missförhållandena. Tvärtom bestod hans uppgifter 
till övervägande del i urskillningslösa anklagelser vilka gav intryck av att 
vara direkt åsyftade angrepp på bolagets ledning. Arbetstagarens åtgärder 
ansågs inte utgöra enbart ett utslag av besvikelse eller tillfälliga felsteg. 
Någon godtagbar ursäkt för arbetstagarens handlande fanns inte. 
 
I AD 1994 nr 79 hade en processoperatör vid ett industriföretag blivit 
uppsagd under förevändning att han överskridit sin kritikrätt och brutit mot 
tystnadsplikten. Processoperatören hade bl.a., i ett brev till länsstyrelsen och 
i en artikel i en arbetsplatstidning, riktat kritik mot bolagets bristande 
beredskapsplanering inför en eventuell kärnkraftsolycka. Även om det inte 
fanns anledning för kritiken konstaterade Arbetsdomstolen att 
processoperatören dessförinnan vid ett flertal tillfällen, under flera års tid, 
tagit upp frågan internt utan att få svar. Han hade även i en debatt i 
kommunfullmäktige kritiserat bolagets planer att lägga ner sin egen 
räddningsstyrka och istället hyra in kommunens räddningstjänst. 
Arbetsdomstolen ansåg att processoperatörens inlägg i debatten inte haft till 
syfte att skada bolaget utan endast att verka för att kommunens 
räddningstjänst skulle tillföras mer medel. Vidare hade processoperatören 
gjort en insändare i en dagstidning där han kritiserade kommunens 
övertagande av räddningstjänsten vid bruket. Arbetsdomstolen anförde att 
artikeln helt klart framstod som ett inlägg i en debatt angående en fråga av 
allmänt intresse. Enligt Arbetsdomstolen tydde ingenting på att 
processoperatören haft till syfte att skada bolaget. 
 
I AD 1982 nr 159 ogiltigförklarade Arbetsdomstolen avskedandet av en 
lärare som tagit initiativ till en skrivelse där hon tillsammans med andra 
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lärare uppmanade skolans styrelse att avgå. Kopior på skrivelsen hade även, 
sedan läraren blivit varslad om avsked, skickats till elevernas föräldrar för 
kännedom. Även om domstolen inte ansåg att skrivelsen till styrelsen var 
motiverad kunde enligt domstolen inte lärarens förfarande anses illojalt med 
bakgrund av de motsättningar som tidigare funnits. Läraren kunde heller 
inte klandras för de kopior hon skickat till föräldrarna då motivet bakom 
varit att söka stöd för att få behålla sin tjänst, vilket enligt Arbetsdomstolen 
inte var att anse som särskilt klandervärt. 

4.2.3 Grad av publicitet 
En annan faktor av betydelse är vilken grad av publicitet som arbetstagaren 
ger sin kritik. Kritik som framförs internt är mindre känslig än kritik som 
framförs till personer utanför företaget. Särskilt känsligt är det om kritiken 
framförs i massmedia. Utrymmet för riktad kritik är större i de fall 
arbetstagaren vänder sig till en relevant myndighet.175

4.2.4 Skada 

 I det tidigare 
diskuterade målet AD 1997 nr 57 behandlade Arbetsdomstolen i korthet 
spridningen och utformningen av arbetstagarnas kritik. Efter att en av 
ambulanssjukvårdarna lämnat dagboksanteckningar, innehållande de 
anställdas kritik, till fackförbundets tidning Kommunalarbetaren, följde en 
stor massmedial bevakning av arbetsgivarbolaget. Arbetsdomstolen 
konstaterade i målet att ambulanssjukvårdaren som lämnat uppgifterna 
svårligen hade kunnat förutse vilken uppmärksamhet som skulle följa av 
den ursprungliga publiceringen i fackförbundets tidning. Hon hade inte 
initierat kontakten med övrig massmedia. Kritiken i de efterföljande 
tidningsartiklarna och TV-inslagen var överdriven och felaktig. Enligt 
domstolen kunde dock inte ambulanssjukvårdaren läggas till last för den 
bild av bolaget som media presenterat. 

Av betydelse är också om arbetsgivaren drabbats eller riskerat att drabbas av 
någon skada.176 Som för lojalitetspliktens övriga förpliktelser är, för 
kritikrättens del, ledstjärnan att arbetstagaren inte får vidta åtgärder som är 
ägnade att skada eller på annat sätt försvåra arbetsgivarens verksamhet.177 
Arbetstagaren är skyldig att sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget 
och har att undvika lägen där han eller hon kan komma i pliktkollision med 
arbetsgivarens intressen.178 Av rättspraxis framgår att offentliga arbetsgivare 
anses få tåla mer kritik. Detta gäller även för det fall arbetstagarens 
agerande orsakar störningar i den statliga verksamheten eller annars skadar 
myndighetens anseende.179

 
 

 

                                                
175 Fahlbeck, 1998-1999, s. 302 ff. 
176 Se t.ex. AD 2006 nr 103. 
177 Se 2.2. 
178 AD 1994 nr 79 
179 Se t.ex. AD 1991 nr 106 och AD 2003 nr 51.  
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4.2.5 Samverkan mellan arbetstagare och 
arbetsgivare 

Av Arbetsdomstolens rättspraxis framgår det tydligt att domstolen 
förutsätter att parterna samråder med varandra för att lösa eventuella 
problem innan andra åtgärder vidtas.180 Av stor vikt är i vilken mån 
arbetstagaren innan han eller hon använder sig av sin kritikrätt sökt 
åstadkomma förbättring av missförhållandena genom direkta kontakter med 
arbetsgivaren.181

 
 

Av Arbetsdomstolens praxis följer att det inte finns något avgörande hinder 
för arbetstagare att hos behörig myndighet påtala missförhållanden som 
råder i arbetsgivarens verksamhet.182 För det fall det inte rör sig om mycket 
allvarliga regelöverträdelser eller missförhållanden i övrigt, måste 
arbetsgivaren normalt sett som huvudregel anses ha ett befogat anspråk på 
att arbetstagaren vänder sig till arbetsgivaren eller företrädare för denne och 
på ett seriöst sätt söker påtala de missförhållanden som arbetstagaren anses 
måste avhjälpas, innan han eller hon går vidare och tar kontakt med 
myndigheten.183 Detta gäller inte minst i de fall arbetsgivarens verksamhet 
är beroende av tillstånd från myndighet. Detta då redan en anmälan, oavsett 
om den därefter leder till allvarligare åtgärd mot arbetsgivaren eller inte, kan 
medföra skada och olägenhet för hela arbetsgivarens verksamhet och de 
anställda i denna.184

 

 Det konstaterade Arbetsdomstolen i det ovan 
diskuterade fallet AD 1986 nr 95 där arbetstagarna vänt sig direkt till 
länsstyrelsens utskänkningsenhet för att påtala brister utan att dessförinnan 
tagit kontakt med arbetsgivarens företagsledning för att söka åstadkomma 
förbättring på de påstådda problemen. Några godtagbara skäl för 
arbetstagarnas anmälan ansågs heller inte finnas. Inte heller hovmästaren i 
AD 1988 nr 67 ansågs ha visat att han på ett allvarligt menat sätt försökt 
komma till rätta med de påstådda missförhållandena. 

I AD 1986 nr 95 belystes också den av Sverige ratificerade ILO-
konventionen nr 158. I konventionen föreskrivs att en arbetstagare inte får 
sägas upp i annat fall än då det finns ett giltigt skäl för uppsägningen, 
hänförligt till antingen arbetstagarens duglighet eller uppförande, eller har 
sin grund i hänsynen till verksamhetens behöriga gång i företaget eller 
förvaltningen. Av konventionens artikel 5 följer att den omständigheten att 
en arbetstagare gett in klagomål eller deltagit i ett rättsligt förfarande mot en 
arbetsgivare, vilket innebär påstående om överträdelse av lag eller annan 
författning eller vänt sig till behörig myndighet, inte utgör ett giltigt skäl för 
arbetstagaren att sägas upp. 
 
                                                
180 Ds 2002:56, s. 320. 
181 AD 1994 nr 79. 
182 AD 1988 nr 67 och AD 1986 nr 95. 
183 Svensäter, 1991, s. 139. Jfr dock med AD 1988 nr 162, om skyddsombuds vidsträckta 
frihet att, i frågor om anställdas arbetsmiljö och säkerhet, ta kontakt med myndigheter och 
motsvarande utan att dessförinnan diskutera frågorna med arbetsgivaren. 
184 AD 1994 nr 79. 
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Enligt Arbetsdomstolens mening kan dock en anmälan ske under sådana 
förhållanden eller på ett sådant sätt att arbetstagarens handlande måste anses 
innebära att denne åsidosätter den lojalitet som han eller hon är skyldig att 
visa arbetsgivaren.185

 

 I den ovan diskuterade domen AD 1986 nr 95 godtog 
Arbetsdomstolen en uppsägning av två arbetstagare som gjort en anmälan 
till myndighet. Domstolen anförde att godtagbara skäl för anmälan saknats 
och att arbetstagarnas huvudsakliga syfte med anmälan varit att skapa 
svårigheter för arbetsgivaren.  

Enligt Utredningen i SOU 1993:32 torde Arbetsdomstolens resonemang 
överensstämma med ILO-konventionen även om konventionen här fått en 
kategorisk utformning. Enligt Utredningen kan konventionen inte rimligen 
tolkas på så sätt att arbetstagaren skulle kunna undgå arbetsrättsliga följder 
vid t.ex. medvetet oriktiga beskyllningar riktade mot arbetsgivaren, bara av 
den anledningen att beskyllningarna framförs i en anmälan. Utredningen 
anför vidare att syftet med bestämmelsen får antas vara att arbetstagare inte 
ska vara tvungna att hålla tyst om missförhållanden som de med fog kan 
kritisera och där det mest korrekta och kanske mest effektiva sättet att 
åstadkomma en ändring är att arbetstagaren vänder sig till myndighet.186

 
  

I AD 1982 nr 110 hade arbetsgivaren, med anledning av den uppkomna 
situationen, sökt få till stånd diskussioner med arbetstagaren vilket han 
avvisat. Arbetsdomstolen anförde att det därför inte kunde läggas 
arbetsgivaren till last att denne inte sökt utröna bakgrunden till tvisten för att 
på så sätt söka nå en annan lösning. 
 
Arbetsdomstolen tar också hänsyn till, för de fall arbetstagaren dessförinnan 
sökt samråda med arbetsgivaren, hur arbetsgivaren förhållit sig till den av 
arbetstagaren framlagda kritiken.187

4.2.6 Godtagbara ursäkter 

 I AD 1997 nr 57 hade de tre 
ambulanssjukvårdarna bjudit in företrädare för arbetsgivaren till ett möte för 
att försöka få rättelse till stånd. Arbetsgivarrepresentanterna hade dock 
uteblivit. De hade heller inte gjort något för att söka förbättra förhållandena 
till de anställda även om missnöjet på arbetsplatsen måste ha varit känt. 

Arbetsdomstolen beaktar också i viss mån huruvida det finns 
omständigheter som kan ursäkta arbetstagarens agerande. I AD 1987 nr 65 
ansågs ett uttalande om att ledningen var ”åt helvete”, ursäktligt mot 
bakgrund av att uttalandena fällts i hastigt mod.188

                                                
185 AD 1986 nr 95. 

 

186 SOU 1993:32, s. 385 f. 
187 Ds 2002:56, s. 320 och AD 1997 nr 57. 
188 Ds 2002:56, s. 319 f. 
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5 Analys 
Sociala medier medför ökade möjligheter för individer att publicera och 
sprida privat information. Genom sociala medier riskerar gränserna mellan 
privatliv och arbete att suddas ut. Användningen av sociala medier kan leda 
till att nya intressekonflikter uppstår, t.ex. inom ramen för förhållandet 
mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Detta kan kräva eftertänksamhet 
från såväl arbetsgivares som arbetstagares sida avseende frågor om t.ex. hur 
arbetstagare får använda sociala medier på arbetstid, samt vilka krav som 
kan ställas på arbetstagares lojalitet vad gäller begagnandet av sociala 
medier på fritiden. Även om användningen av sociala medier är en ny 
företeelse gäller lojalitetsplikten som en allmän rättsgrundsats sedan lång tid 
tillbaka. 

5.1 Lojalitetspliktens gränser 

Lojalitetsplikten är grundläggande i varje anställningsförhållande och följer 
underförstått av själva anställningsavtalet. Lojalitetsplikten kräver alltså inte 
att parterna ingår ett särskilt avtal. Med bakgrund av att lojalitetspliktens 
omfattning framför allt kommit att preciseras i rättspraxis, saknar sannolikt 
många arbetstagare kunskaper i vad han eller hon de facto har att rätta sig 
efter. Även om det föreslagits att lojalitetsplikten, mot bakgrund av dess allt 
mer betydelsefulla roll som uppförandekod, ska synliggöras genom 
kodifiering i LAS, har så ännu inte skett. Fortfarande saknas således en 
allmän lagreglering från vilken ledning om lojalitetspliktens gränser kan 
hämtas. 
 
Lojalitetsplikten innebär att arbetstagare inte får skada arbetsgivaren. 
Arbetstagaren har att sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget och 
undvika lägen där han eller hon kan komma i pliktkollision med 
arbetsgivarens intressen. Bakom den vidsträckta lojalitetsplikten finns en 
tanke om att arbetsgivaren har rätt att, i utbyte mot att arbetstagaren ges en 
tryggad inkomst, kräva att arbetstagaren visar förtroende och lojalitet. 
Lojalitetsplikten innebär en intresseavvägning mellan arbetsgivarens 
intresse att driva en framgångsrik verksamhet och arbetstagarens intresse av 
att inte få sin integritet och handlingsförmåga kränkt respektive inskränkt. 
Lojalitetsplikten innefattar bl.a. en begränsning i arbetstagarens rätt att rikta 
kritik mot arbetsgivaren. Plikten att vara lojal gäller inte bara under arbetstid 
utan kan även avse arbetstagarens fritid, t.ex. när arbetstagaren delar med 
sig av sina åsikter om sitt arbete, arbetsgivare eller arbetsplats, genom en 
kommentar i en blogg eller en statusuppdatering på Facebook. 
 
Även om lojalitetsplikten i princip är densamma för offentligt och privat 
anställda, kan det i praktiken bli stora skillnader i det genomslag 
lojalitetsplikten får. Detta beror på att lojalitetsplikten inte verkar i ett 
vakuum. För kritikrättens del sätts denna i relation till yttrandefriheten och 
utrymmet att föreskriva om tystnadsplikt. Avseende privat anställda finns 
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det ingen lagstadgad rätt till yttrandefrihet i förhållande till arbetsgivaren. 
Dessutom omfattas privat anställda av en vidsträckt tystnadsplikt som följer 
underförstått av anställningsavtalet. För offentligt anställda däremot är 
yttrandefriheten skyddad i grundlag och en avtalsreglerad tystnadsplikt är 
utan verkan. 

5.2 Yttrandefriheten och sociala medier 

Det konstateras ofta att yttrandefriheten utgör en grundbult i vårt 
demokratiska styrelseskick. Ofta preciseras inte yttrandefriheten närmre än 
så. Yttrandefriheten innebär inte, åtminstone inte så som den kommer till 
uttryck i våra grundlagar, en allmän rättighet för var och en att säga vad man 
vill, om vem man vill, när och hur man vill. Avseende arbetstagare är det 
endast de som är offentligt anställda som uttryckligen skyddas av 
regleringen i RF, YGL och TF. Detta innebär dock inte att vilket yttrande 
som helst per automatik faller inom lagarnas skyddsområde. Det är viktigt 
att göra en åtskillnad mellan kritik som offentliggörs genom t.ex. ett 
radioprogram å ena sidan och kritik som framförs i ett yttrande på Facebook 
eller i en blogg å andra sidan. Av förarbetena följer att diskussionsforum där 
användare kan göra inlägg som blir direkt tillgängliga för andra användare, 
såsom det får förstås t.ex. Facebook, faller utanför YGL:s grundlagsskydd. 
Skyddet förutsätter att yttrandet görs i visst medium och lämnas i 
publiceringssyfte, dvs. lämnas till en särskilt utvald krets mottagare såsom 
en journalist i syfte att uppgifterna ska offentliggöras. Med bakgrund av att 
ett yttrande som görs på Facebook eller i en blogg i regel inte lämnas till en 
sådan mottagare, eller i sådant syfte, torde dessa yttranden falla utanför 
YGL:s tillämpningsområde. Uppgifterna sprids ju här till en annan 
personkrets än den ovan nämnda, nämligen i första hand till ens vänner och 
bekanta. De typfall som redogjordes för i inledningen (1.4), där en 
arbetstagare i sin blogg eller på Facebook kritiserar arbetsgivaren, torde 
alltså falla utanför skyddsområdet. Att denna typ av yttranden faller utanför 
skyddet i YGL är lättare att förstå om man betänker syftet med grundlagen, 
nämligen att underlätta massmediernas granskning av den offentliga 
maktutövningen. 
 
Även om YGL inte är tillämplig har offentligt anställda ett skydd för 
yttrandefriheten enligt det allmänna skyddet i RF. Detta skydd gäller oavsett 
form och innehåll och medför en rätt för offentligt anställda att diskutera 
och kritisera förhållandena på sina arbetsplatser i betydande omfattning. Att 
arbetstagaren härigenom förorsakar störningar i arbetsgivarens verksamhet 
eller skadar myndighetens anseende och allmänhetens förtroende för 
myndigheten är av underordnad betydelse.  Med bakgrund av hur skyddet i 
RF är utformat torde även yttranden gjorda i sociala medier omfattas av RF. 
Det är viktigt att komma ihåg att RF dock inte innehåller ett med YGL 
motsvarande skydd, t.ex. avseende förbud mot efterforskning. Detta hade 
kunnat få konsekvensen att den offentliga arbetsgivaren, då YGL inte är 
tillämplig, hade kunnat efterforska vem som yttrat sig om vad på Facebook. 
Med ett sådant resonemang hade skyddet för en offentligt anställd alltså 
kunnat variera beroende på hur offentliggörandet av yttrandet gjorts. Praxis 
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från JO antyder dock att skillnaden mellan dessa regelsystem inte blir så 
dramatisk i praktiken eftersom JO i RF tycks tolka in moment från TF och 
YGL. Det är dock viktigt att komma ihåg att uttalanden från JO inte utgör 
en rättskälla i svensk rätt. 
 
Liksom RF innehåller Europakonventionen ett allmänt skydd för 
yttrandefriheten, vilket medför rättigheter som enskilda kan stödja sig på 
och åberopa gentemot staten. Det finns inget som talar för att yttranden som 
görs i sociala medier inte skulle omfattas av konventionen. Till skillnad 
ifrån RF:s skydd, som gäller gentemot det allmänna, gäller konventionens 
skydd uttryckligen gentemot offentliga myndigheter. Hur väl dessa två 
begrepp korresponderar med varandra är inte fastslaget en gång för alla. Hur 
skulle Europadomstolen t.ex. ha sett på den skattefinansierade 
ambulansverksamheten i AD 1997 nr 57? Oavsett vilket begrepp som kan 
anses mest långtgående följer det av regeln om det kumulativa skyddet att 
det mer långtgående skyddet gäller. Detta innebär alltså att det för det fall 
Europakonventionens begrepp offentlig myndighet inrymmer, eller i 
framtiden anses inrymma, mer än RF:s begrepp, detta begrepp gäller 
framför RF:s. 
 
Även privat anställda omfattas givetvis av RF:s skydd gentemot det 
allmänna. För anställningsrelationen blir däremot svaret annorlunda. 
Avseende privat anställda ges lojalitetsplikten företräde framför 
yttrandefriheten och det kan stå den privata arbetsgivaren fritt att vidta 
repressalieåtgärder förutsatt att de inte står i strid med god sed på 
arbetsmarknaden. Europadomstolen har i sin praxis anfört att artikel 10 i 
vissa fall kan medföra positiva skyldigheter för en medlemsstat även vad 
gäller förhållandet mellan två privata rättssubjekt. Den svenska staten hade 
således kunnat anses ha en skyldighet att t.ex. införa lagstiftning där privat 
anställda tillerkänns viss yttrandefrihet gentemot arbetsgivaren. Detta 
synsätt blir särskilt intressant med bakgrund av att privat anställda 
uppenbarligen inte omfattas av det skydd som kommer till uttryck i RF. Det 
ska dock poängteras att Arbetsdomstolen kommit att utveckla en rättspraxis 
där domstolen i de enskilda anställningsavtalen inom den privata sektorn 
tolkat in garantier som hämtats från de grundläggande fri- och rättigheterna i 
2 kap. RF. Domstolen tillerkänner alltså privata arbetstagare ett 
allmänt/medborgerligt skydd för yttrandefriheten. Hur långtgående detta 
medborgerliga skydd anses vara framgår dock inte. Det är heller inte helt 
klart hur det medborgerliga skyddet för yttrandefriheten samspelar med den 
tystnadsplikt som följer underförstått av anställningsavtalet. 

5.3 Kritikrättens gränser och sociala 
medier 

Utgångspunkten är att arbetstagare har en vidsträckt rätt att kritisera och 
ifrågasätta arbetsgivarens handlande utan att det anses utgöra ett illojalt 
agerande. Det finns inte någon generell lag- eller avtalsreglering som 
klargör gränsen för kritiska yttranden som arbetsgivaren anses få tåla å ena 
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sidan och yttranden som går så långt att de utgör ett brott mot 
lojalitetsplikten och riskerar att leda till uppsägning å andra sidan. Det finns 
heller inte någon rättspraxis som särskilt behandlar överträdelser av 
kritikrätten vid användning av sociala medier. Såtillvida är rättsläget här 
oklart. Att göra en hållbar och tillförlitlig prediktion av kritikrättens gränser 
i förhållande till användning av de sociala medierna Facebook och bloggar 
låter sig därmed svårligen göras. Det kan dock konstateras att en 
vattendelare för utrymmet att rikta kritik är huruvida arbetstagaren är 
offentligt eller privat anställd. Detta mot bakgrund av att den långtgående 
grundlagsstadgade yttrandefrihet som tillkommer offentligt anställda också 
medför ett större utrymme att rikta kritik. Medan privat anställda har att 
sätta arbetsgivaren i första rum och en skyldighet att avhålla sig från 
handlingar som är ägnade att skada arbetsgivaren eller skapa svårigheter för 
denne, spelar det för offentligt anställda ingen roll om syftet med kritiken 
endast är att skada arbetsgivarens anseende. Inte heller att yttrandena leder 
till störningar i den offentliga arbetsgivarens verksamhet. Kritikrätten gäller 
ändå.  
 
Arbetsdomstolen har som tidigare nämnts aldrig haft att särskilt bedöma 
yttrandefriheten och kritikrättens gränser vid användning av sociala medier. 
Därmed har Arbetsdomstolen heller aldrig haft att särskilt ta ställning till 
hur det faktum att kritiken sker i sociala medier eventuellt påverkar 
bedömningen av arbetstagarens agerande, i förhållande till de 
bedömningsgrunder som Arbetsdomstolen annars tidigare använt sig av i 
kritikfallen. Ur rättspraxis går att utläsa att Arbetsdomstolen gör en 
helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet där vissa 
bedömningsgrunder är av särskilt intresse. Enligt mitt förmenande torde 
vissa av Arbetsdomstolens bedömningsgrunder, såsom den anställdes 
befattning inom arbetsgivarens verksamhet, inte påverkas av att yttrandet 
sker i sociala medier. Denna bedömningsgrund är av särskilt stor vikt. 
Kanske kan man rent av säga att arbetstagarens position hos arbetsgivaren 
återspeglar kärnan i den underförstådda lojalitetsplikten, nämligen 
förväntningar på förtroende. Arbetsgivaren släpper in arbetstagare i sin 
verksamhet, vilket resulterar i att arbetstagaren också får insyn i företaget 
och tillgång till resurser som han eller hon annars inte skulle ha haft. 
Därigenom får arbetstagaren också stora möjligheter att orsaka 
arbetsgivaren skada. Genom anställningen anses det mellan parterna uppstå 
ett personligt förhållande och ju högre befattning, desto större krav på visat 
förtroende kan allmänt anses följa. På motsvarande sätt visar praxis prov på 
att arbetstagare som inte haft en förtroendeställning har kunnat åsidosätta 
arbetsgivarens intressen och göra negativa uttalanden om arbetsgivaren till 
utomstående, utan att agerandet ansetts utgöra saklig grund för uppsägning. 
I AD 1982 nr 9 medverkade arbetstagarens negativa uttalanden om 
arbetsgivarbolaget till att en arbetssökande valde att inte ta anställning i 
bolaget. Även om Arbetsdomstolen ansåg att arbetstagaren härigenom inte 
tillvaratagit bolagets intressen ansågs saklig grund för uppsägning inte 
föreligga eftersom arbetstagaren i egenskap av säljare inte intog en 
tillräckligt hög position inom företaget. 
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Utöver denna bedömningsgrund tar Arbetsdomstolen hänsyn till en rad 
andra omständigheter såsom bakgrunden till kritiken, graden av publicitet 
av kritiken, skadan av den framförda kritiken, samverkan mellan 
arbetstagare och arbetsgivare och huruvida arbetstagaren haft godtagbara 
ursäkter för sitt agerande. Vissa av dessa bedömningsgrunder kan tänkas 
påverkas mer av att kritiken framförs i sociala medier, t.ex. kan det 
diskuteras huruvida en statusuppdatering på Facebook verkligen kan anses 
ha till syfte att komma tillrätta med missförhållanden på arbetsplatsen. I den 
mån kritiska yttranden sker i sociala medier har arbetsgivaren ofta inte 
möjligheter att ta del av, bemöta och tillrättalägga uppgifterna. Även här har 
arbetstagaren att vända sig till arbetsgivaren för att söka komma tillrätta 
med problemen först. Arbetstagarens yttranden torde annars riskera att ses 
som anklagelser åsyftade att utgöra angrepp på arbetsgivarens verksamhet. 
Mot bakgrund av att arbetstagarens kritikrätt är långtgående har 
arbetstagaren rent allmänt rätt att göra inlägg i en debatt av en fråga av 
allmänt intresse. Att göra en uppdatering på Facebook torde inte anses 
utgöra ett inlägg i en offentlig debatt med tanke på att personkretsen som 
har direkt tillgång till uppdateringen är mycket snäv. 
 
Å andra sidan kan man argumentera för att yttranden på Facebook 
åtminstone inte initialt ges samma spridning som de allmänt sett hade fått 
om de istället kommit till uttryck i ett radioprogram eller i en artikel. 
Yttrandena riskerar inte heller att få de för verksamheten negativa 
verkningarna som kan följa redan av en anmälan till myndighet, särskilt då 
verksamheten är beroende av myndighetens tillstånd. Avseende frågan om 
spridning kan situationen där en arbetstagare begagnar sig av sociala medier 
för utövandet av sin kritikrätt anses inta en särställning på så sätt att kritiken 
inte är avsedd att ges någon större spridning. I viss mån kan arbetstagaren i 
egenskap av användare själv justera kretsen av läsare genom olika 
inställningar på sin Facebook-sida. Men redan när en arbetstagare 
smutskastar sin arbetsgivare på en privat middag med ett slutet sällskap går 
arbetstagaren egentligen utöver vad som i allmänhet anses tillåtet. Med 
samma resonemang spelar det alltså ingen roll att det som sägs på ens 
Facebook-sida eller i ens blogg bara kan läsas av vännerna. Agerandet kan 
ändå anses otillåtet. Skillnaden här torde vara att sådant som sägs under en 
privat middag i praktiken inte får några konsekvenser förutsatt att det inte 
sprids vidare. Sådant som sker på Internet intar en särställning eftersom det 
rent allmänt finns större möjligheter för andra att ta del av ens yttranden, 
samt större möjligheter för yttrandena att sparas och spridas av andra 
användare. Genom Facebook, bloggar och liknande sociala medier kan ett 
yttrande snabbt få en enorm spridning som ligger utanför upphovsmannens 
kontroll. Det är svårt att bedöma vilken spridning ett visst yttrande faktiskt 
fått. Att ta fasta på vilken skada, om någon, som åsamkats arbetsgivaren och 
dennes verksamhet låter sig också svårligen göras. Enligt rättspraxis räcker 
det dock att kritiken är ägnad att skada arbetsgivaren. 
 
Hur Arbetsdomstolen bedömer ett yttrande kan även bero på vilken typ av 
uppgifter det rör sig om. Om det inte är fråga om en uppgift vars röjande är 
ägnat att skada arbetsgivarens verksamhet, utan det mer rör sig om 
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arbetstagarens personliga omdöme, kan yttrandefrihetsaspekten ges större 
betydelse. Som Svensäter anför bör utgångspunkten vara att det står var och 
en fritt att ha och offentligt framföra personliga uppfattningar i olika frågor. 
Enligt Viklund torde ett yttrande som endast utgör ett värdeomdöme, t.ex. 
ett yttrande där en arbetstagare kallar sin arbetsplats för ett dårhus (jfr 1.6.2) 
förmodligen inte vara tillräckligt för en uppsägning. Enligt Viklund visar 
dessutom Europadomstolens praxis på att omdömen och åsikter som inte 
kan verifieras ges ett starkare skydd än obestyrkta sakuppgifter. 
 
För det fall kritiken görs på Facebook är mottagarna, i förhållande till 
arbetsgivaren, generellt sett utomstående personer. Kritik som framförs till 
personer utanför arbetsgivarens verksamhet är som huvudregel att anse som 
mer känslig än kritik som framförs internt. När ett yttrande görs på 
Facebook kan spridningsfrågan bli särskilt intressant. I AD 1997 nr 57 ansåg 
Arbetsdomstolen att arbetstagaren inte kunde ha förutsett vilken spridning 
publiceringen av en artikel i en facktidning skulle få och därför kunde inte 
spridningen läggas henne till last. Enligt domstolen kunde hon inte heller 
lastas för den överdrivna och felaktiga kritiken i efterföljande 
tidningsartiklar och TV-inslag. Med ett liknande resonemang kanske en 
arbetstagare i viss mån kan undgå ansvar för en eventuell vidarespridning av 
ett yttrande som han eller hon gjort på Facebook. Kanske skulle 
arbetstagaren heller inte lastas för det fall arbetstagarens kritik tillspetsas i 
senare led, t.ex. i en efterföljande artikel. Till skillnad från den arbetstagare 
som författar en artikel om missförhållanden hos arbetsgivaren finns det, 
genom den förenklade kommunikationen som sociala medier tillhandahåller, 
större utrymme för arbetstagare att i sociala medier handla i affekt och göra 
ogenomtänkta yttranden. Arbetsdomstolen kan dock ta hänsyn till sådana 
omständigheter som att det inträffade framstår som en tillfällig, 
ogenomtänkt handling från arbetstagarens sida. Det kan således tänkas att 
Arbetsdomstolen, för det fall det rör sig om ett enstaka opassande yttrande 
på Facebook eller i en blogg, inte anser yttrandet i sig rättfärdiga en 
uppsägning. Givetvis beror det också på övriga omständigheter. 
 
Det är viktigt att komma ihåg att arbetsgivaren vid en uppsägningssituation, 
hänförlig till en påstådd överträdelse av kritikrätten, fortfarande har att följa 
vad som vanligtvis gäller vid uppsägningar från arbetsgivarens sida. 
Gränserna för arbetstagares kritikrätt påverkas ju också indirekt av detta. 
Enligt Viklund och Fahlbeck kan detta regelverk utgöra en motvikt till 
arbetstagares vidsträckta lojalitetsplikt. För en arbetstagare som överträder 
sin kritikrätt torde det inte räcka med några enstaka fall av misskötsamhet 
eller olämpligt uppträdande. Detta visar också AD 1994 nr 79. Där tog 
Arbetsdomstolen fasta på att det endast rörde sig om enstaka fall där 
arbetstagaren efter att han uppmärksammats på sitt beteende inte upprepat 
det. Många gånger är det naturligt att en arbetsgivare, innan en uppsägning 
aktualiseras, reagerar genom att påtala försummelsen och kanske även 
varnar arbetstagaren för att ytterligare sådana förseelser kan resultera i en 
uppsägning. Vid Arbetsdomstolens bedömning inriktas inte så mycket på 
vad som har förekommit i det enskilda fallet, utan i stället på de slutsatser 
för framtiden om arbetstagarens lämplighet som man kan dra av det 
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inträffade. Kravet på saklig grund anses uppfyllt först vid klart 
dokumenterad olämplighet. 
 
Den utbredda användningen av sociala medier är något nytt. Det finns dock 
inget som talar för att arbetsrätten egentligen skulle ha förändrats. Utifrån 
det som framförts häri sluter jag mig till att arbetstagares lojalitetsplikt och 
kritikrätt vid användning av sociala medier inte för med sig något 
principiellt nytt även om själva begagnandet av sociala medier är en ny 
företeelse. Facebook, bloggar och dylika sociala medier medför att 
användarna ges möjlighet att själva generera och publicera information, 
vilken efter att den publicerats kan få en snabb spridning utanför 
användarens kontroll. Som tidigare nämns skiljer sig detta från den 
situationen där kritikrätten utövas muntligen t.ex. under en 
middagsbjudning. Detta även om det som sägs under en middagsbjudning 
dock kan, om man drar det till sin spets, innebära brott mot lojalitetsplikten. 

5.4 Lojalitetsplikten idag 

Såväl Källström som Aaron pekar på de förändringar anställningen har 
undergått under de senaste årtiondena där den traditionella samverksformen 
fått ge vika för arbetsgivarens försök att undgå bördan av ett helt och odelat 
arbetsgivaransvar. I inledningen (1.6.2) redogörs för hur en uthyrd 
arbetstagare fick lämna företaget han var uthyrd till efter att han påståtts ha 
agerat illojalt. Detta fall kan illustrera hur en arbetsgivare indirekt kan 
påverka en arbetstagares yttrandefrihet och kritikrätt. En arbetstagare som 
endast är uthyrd har ingen rättslig relation till det företag han eller hon är 
uthyrd till. Därför omfattas den uthyrda arbetstagaren inte av LAS skydd 
mot uppsägningar utan saklig grund. Om ett företag som hyr in personal inte 
längre vill ha en viss arbetstagare inhyrd hos sig ligger det nära till hands att 
utgå från att bemanningsföretagen, som självklart är måna om att vårda sina 
avtalsrelationer med kunderna, byter ut arbetstagaren. Som 
bemanningsanställd intar man en mer utsatt position eftersom man många 
gånger är utbytbar. Mot bakgrund av detta kan man ifrågasätta hur rimligt 
det är med en lika långtgående lojalitetsplikt idag. Som Aaron påpekar kan 
arbetstagare ha fog för att ifrågasätta hur väl avvägd lojalitetsplikten är 
nuförtiden. Detta med hänsyn till att lokalitetspliktens grundtank, bestående 
i arbetsgivarens krav på förtroende i utbyte mot arbetstagarens ekonomiska 
trygghet, inte korresponderar med de verkliga förhållandena och parternas 
inbördes relation idag. Särskilt med tanke på att atypiska anställningar, 
såsom olika typer av tidsbegränsade anställningar, inte längre alltid tycks 
särskilt atypiska. Mot bakgrund av detta anser jag att Arbetsdomstolen i sin 
helhetsbedömning bör lägga ännu större vikt vid det ”personliga 
förhållandet” och undersöka de krav på lojalitet som är rimliga att ställa med 
bakgrund av hur den inbördes relationen mellan parterna faktiskt ser ut. 
Detta i syfte att göra lojalitetsplikten mer välbalanserad. 
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Prop. 2005/06:162 Förstärkt meddelarskydd för anställda i 

kommunala företag m.m. 
 
Prop. 2009/10: 81 Grundlagsskydd för digital bio och andra 

yttrandefrihetsrättsliga frågor. 
 
SOU 1990:12 Meddelarrätt – Meddelarfrihet i företag och 

föreningar m.m. 
 
SOU 1993:32 Ny anställningsskyddslag. 
 
SOU 1993:40 Fri- och rättighetsfrågor. Del B. 
 
SOU 2006:96 Ett nytt grundlagsskydd för TF och YGL. 
 
SOU 2008:43 Tre rapporter till Grundlagsutredningen. 
 
SOU 2008:63 Förstärkt skydd för företagshemligheter. 
 
SOU 2010:62 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. 

Under konstruktion - framtidens e - förvaltning. 
 
SOU 2010:68 Ny yttrandefrihetsgrundlag? 

Yttrandefrihetskommittén presenterar tre 
modeller. 

 
Ds 2001:9 Yttrandefrihet för privatanställda. 
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Ds 2002:56 Hållfast arbetsrätt – för ett föränderligt arbetsliv. 
 
Bet. 1988/89:LU30 Skydd för företagshemligheter. 
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