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1.Inledning 

Majoriteten av alla svenskar är ute på Internet varje dag för att besöka bloggar och olika sociala 

medier. I genomsnitt ägnar vi tre timmar varje dag på Internet och ca 70 % av Sveriges befolkning 

använder Facebook och hälften av dessa använder Facebook varje dag. 1 Det är lätt och smidigt att 

skriva sina åsikter eller tankar på sociala medier och på bloggar och informationen sprids till många 

fort. Användare av sociala medier och bloggar skriver ofta ut namn och 

yrke/arbetsplats/sysselsättning så att många kan ta del av informationen. Internet och sociala 

medier och bloggar har förändrat vårt sätt att uttrycka oss och på sättet information sprids2. Skriver 

någon om sin familj, sitt jobb eller något om sina arbetskollegor kan inlägget stor spridning och 

kan läsas av många.  

I en artikel från Svenska dagbladet3 om hur tio stora företag i Sverige hanterar Facebook och privat 

surfing svarar fem att de inte har någon spärr mot Facebook och fem svarar att de har det. Några 

saker som företagaren uttryckte kring Facebook var att medarbetare använde Facebook till att 

utföra privata ärenden och att det inte var tillåtet. Andra uttryckte att de har en restriktion mot 

sociala medier men att det skrämde bort yngre medarbetare. Andra sa att speciellt Facebook var ett 

nytt sätt att kommunicera och att det kan vara ett bra verktyg i arbetet. Vissa av företagen sa även 

att de har riktlinjer och regler om vad som gäller om hur länge det är tillåtet att använda sociala 

medier per dag.  

Tidningen Publikt4 gjorde 2015 en undersökning där de frågade 28 myndigheter om de hade någon 

policy för sociala medier. 17 av de tillfrågade myndigheterna svarade ”Ja” och fem svarade att de 

höll på att ta fram en policy. Policyreglerna handlade om hur sociala medier bör användas i arbetet 

men nio av de tillfrågade myndigheterna hade även riktlinjer kring hur sociala medier borde 

användas på fritiden. Generellt framhöll artikeln att riktlinjer och policy för sociala medier var bra 

då de tydliggjorde vad som gällde. Samtidigt kan en policy uppfattas som en inskränkning i vad 

som fick skrivas och kan alltså tolkas som ett sätt att begränsa yttrandefriheten. Några exempel 

som artikeln tar upp är Trafikverket som skriver i sin policy att anställda omfattas av 

                                                           
1 Sveriges radio [http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=6301020] 2017-04-16. 
2 Statens medieråd https://statensmedierad.se/larommedier/medierdaochnu/socialamediersuppkomstochroll.379.html 

2017-05-09. 
3 Svenska dagbladet [https://www.svd.se/delade-meningar-om-facebook-pa-jobbet] 2017-04-16. 
4 Publikt http://www.publikt.se/artikel/policy-sociala-medier-kan-begransa-yttrandefriheten-18291 2017-04-23. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=6301020
https://statensmedierad.se/larommedier/medierdaochnu/socialamediersuppkomstochroll.379.html
http://www.publikt.se/artikel/policy-sociala-medier-kan-begransa-yttrandefriheten-18291
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lojalitetsplikten på samma sätt som privatanställda och att anställda ska ”främja Trafikverkets 

intressen samt iaktta diskretion såväl inåt som utåt”.5 Trafikverket försvarade det med att de syftar 

till att anställda inte ska använda arbetets e-post eller till att skriva saker på sociala medier som kan 

uppfattas som att det är Trafikverkets åsikter. Karolinska institutet och Transportstyrelsen har i sin 

policy att det ska framgå att man skriver i egenskap av privatperson. Kronofogden har skrivit att 

den anställde är ”ambassadör” för Kronofogden även på sin fritid.6 

Med den stora användningen av Internet kan individer sprida information snabbt och enkelt. 

Informationen kan vara och bli direkt felaktig, snedvinklad eller vara misskrediterande mot 

arbetsgivaren. Det går även för en arbetsgivare att ta reda på information om en anställd väldigt 

fort och det går fort för allmänheten att få tag på information om en person och vad en person 

skrivit på Internet. Detta kan användas både positivt och negativt, positivt då det enkelt går att få 

en dialog och sprida information som allmänheten finner nyttig men det kan även spridas 

information som kan skada personens arbetsgivare. Genom att använda sociala medier och Internet 

privat både under arbetstid och på fritiden suddas gränsen ut mellan när arbetstid och fritid börjar 

och slutar. 

Yttrandefriheten i regeringsformen (1974:152) säger att alla svenska medborgare fritt får uttrycka 

sin åsikt, tanke, känsla om det allmänna så som myndigheter, offentlig sektor och så vidare. utan 

att utsättas för repressalier. Lojalitetsplikten är en princip som finns i alla anställningsavtal som en 

dold klausul och förenklat säger att arbetstagaren inte ska skada arbetsgivaren.7  Denna princip 

gäller även delvis utanför arbetstid och gäller på Internet och sociala medier.  

Men hur fungerar yttrandefriheten och lojalitetsplikten på sociala medier och Internet? Självklart 

ser lagen likadan ut och samma regler gäller som tidigare men hur vi ser på Internet idag har 

förändrat hur vi använder det och vilka spelregler som gäller.  

 

 

                                                           
5 Publikt http://www.publikt.se/artikel/policy-sociala-medier-kan-begransa-yttrandefriheten-18291 2017-04-23. 
6Publikt  http://www.publikt.se/artikel/policy-sociala-medier-kan-begransa-yttrandefriheten-18291 2017-04-23. 
7 Källström och Malmberg, 2016, s. 245. 

http://www.publikt.se/artikel/policy-sociala-medier-kan-begransa-yttrandefriheten-18291
http://www.publikt.se/artikel/policy-sociala-medier-kan-begransa-yttrandefriheten-18291
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1.1 Syfte  

Syftet är att undersöka hur lojalitetsplikten i offentliga anställningar begränsas av yttrandefriheten. 

För att besvara mitt syfte har jag tre frågeställningar. 

 

Frågeställningarna är:  

1. Hur regleras yttrandefriheten och lojalitetsplikten i svensk rätt? 

2. Hur har relationen mellan yttrandefrihet och lojalitetsplikt bedömts av AD, och hur har JO i sin 

granskning av myndigheter uttalat sig om förhållandet mellan yttrandefrihet och lojalitetsplikt i 

anställningen? 

3. Vad går det att dra för slutsatser för gränsdragningen mellan yttrandefrihet och lojalitetsplikt? 

 

1.2 Avgränsningar 

Yttrandefriheten är bred och omfattar många typer av yttranden och beskrivs på många olika sätt 

både i svensk lagstiftning och i utländska konventioner exempelvis Europakonventionen. Lika så 

är lojalitetsplikten något som växt fram genom arbetsdomstolens (AD) praxis och står inte i någon 

lagtext. Denna uppsats begränsas till yttrandefrihet och lojalitetsplikt för anställda i offentlig sektor.  

Detta innefattar anställningar i stat, kommun och landsting. Orsaken till att endast offentlig sektor 

tas upp är att anställningar i offentlig sektor omfattas av ett utökat skydd av yttrandefriheten i 

regeringsformen.  

Uppsatsen tar endast upp yttrandefriheten som en begränsning av lojalitetsplikten. Det finns en hel 

del andra lagar och bestämmelser som begränsar yttrandefriheten, ett exempel är tystnadsplikten i 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Dessa lagar kommer inte tas upp men bra att nämna 

att de finns.   

Den tredje avgränsningen är avgränsningen till sociala medier. Yttrandefriheten och 

lojalitetsplikten krockar även i andra sammanhang än på sociala medier men orsaken till att jag valt 

att fokusera på sociala medier är för att det är ett relativt nytt område som inte är lika utforskat och 

det finns inte lika mycket praxis som andra kanaler så som till exempel media. Skolverket har på 

sin hemsida en utförlig och pedagogisk förklaring till vad sociala medier är och jag har valt att 
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använda skolverkets förklaring eftersom den används i undervisning i skolor och är en bra och 

tydlig beskrivning. Här definieras sociala medier som en mötesplats på Internet där människor 

bygger nätverk och skapar kontakt med andra. Det går ut på att människor delar med sig av åsikter, 

kommunicerar och för dialoger. Det delas även bilder och information om både privatliv och 

yrkesliv. Sociala medier bygger på medlemskap och inloggning och gengäld ger medlemmen ut 

sina uppgifter vilket sker genom utläggandet av information som delas till en tredje part.8  Det finns 

många olika typer av sociala medier och det kommer ständigt nya. Jag har valt att använda ordet 

forum genomgående i texten för att definierar olika ställen arbetstagare yttrar sig. Med ett forum 

menar jag tidning, blogg, e-post, sociala medier och så vidare. 

En annan avgränsning är att jag har haft ett arbetstagarperspektiv när jag letat information och 

skrivit uppsatsen. Avgränsningen är att uppsatsen är vinklad utifrån en arbetstagare och vad det 

finns för för-och nackdelar med det jag skriver sett från en arbetstagare.   

 

1.3. Metod och material 

I uppsatsen används två metoder, en juridisk metod mer specifikt en rättdogmatiskmetod för att 

fastställa gällande rätt och den andra metoden är en empirisk undersökning av beslut från JO. Detta 

för att undersöka vad som gäller angående yttrandefriheten för offentliganställda och vad 

lojalitetsplikten innebär i anställningsförhållandet. Jag kommer först beskriva den rättsdogmatiska 

metoden för att där efter att beskriva den empiriska undersökningen av JO-beslut. 

Den rättsdogmatiska metoden har genomförts genom att information har hämtats från rättskällorna 

(lag, förarbeten, praxis och doktrin) enligt rättshierarkin. Den rättsdogmatiska metoden är att 

genom ovan nämnda källor systematisera dessa så att det går att fastställa gällande rätt och svara 

på uppsatsens syfte och frågeställningar.9 Yttrandefrihet regleras i regeringsformen medan 

lojalitetsplikten är en princip som fastställts genom praxis från AD. Detta betyder att 

lojalitetsplikten inte regleras i lag utan jag har därför fått använda mig av praxis från AD för att 

fast ställa gällanderätt. För att undersöka hur yttrandefriheten och lojalitetsplikten har bedömts av 

AD har jag genomfört en undersökning av ett antal AD-domar mellan 2000 till 2016. För att få 

                                                           
8 Skolverket [https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/kallkritik/sociala-

medier/fakta] 2017-05-17. 
9 Sandgren, 2015, s.43–45. 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/kallkritik/sociala-medier/fakta
https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/kallkritik/sociala-medier/fakta
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fram domarna som använts har jag sökt AD:s hemsida. Kriterierna som använts för att söka och 

selektera är: offentlig sektor, att det handlar om ett yttrande på Internet, att det rör ett 

anställningsförhållande, att personen som yttrat sig blivit straffad på något sätt av sin arbetsgivare 

och att handlingen hänt mellan år 2000 och idag. Jag har valt att inte ta med domar som är tidigare 

än från år 2000. Detta på grund av att jag behövt begränsa antalet domar till ett antal som var 

möjligt att analysera inom det begränsade tidsspannet. Eftersom jag velat undersöka sociala medier 

och Internet valde jag att undersöka från år 2000 fram till idag då Internet och sociala medier vuxit 

mycket under denna period.  

Jag har valt ut AD praxis utifrån vad som stämt överens med min sökning och detta betyder att jag 

även valt bort material som inte passade in så som praxis som inte rör yttrandefrihet men 

lojalitetsplikt samt när en dom rör yttrandefrihet men inte lojalitetsplikt. Förutom att jag valt domar 

som passar in i vad jag sökt har jag även fått fram passande domar genom referenser i böcker och 

referenser i andra domar.  

 

Den empiriska undersökningen av beslut från JO har gjort för att besvara den andra delen av min 

andra frågeställning. Detta har jag gjort genom att jag har valt ut beslut från JO baserat på att de 

rört yttrandefrihet och lojalitetsplikt. Detta har jag gjort för att undersöka hur JO tar beslut i ärenden 

gällande lojalitetsplikten och yttrandefriheten. Jag har valt ut beslut från JO mellan 2000 till 2016.  

Sökordet som användes på JO.se var ”Yttrandefrihet” och kriterierna för besluten att de innehåller: 

offentlig sektor, att det handlar om ett yttrande på Internet, att det rör ett anställningsförhållande, 

att personen som yttrat sig blivit straffad på något sätt av sin arbetsgivare och att handlingen hänt 

mellan år 2000 och idag. De beslut som rört lojalitetsplikt eller yttrandefrihet men som inte rört 

mina andra kriterier har jag valt att inte ta med dem i denna studie. 

Beslut från JO är inte praxis utan endast kritik från JO till en myndighet. Viktigt att tillägga är att 

JO endast tar upp fall som inte går att överklaga till AD då JO har i uppgift att granska myndigheter. 

Detta betyder att när en offentlig arbetsgivare utsätter en arbetstagare för en repressalie eller annan 

tillsägelse för något som yttrandefriheten omfattar kan arbetstagaren göra en anmälan till JO. JO 

har till uppgift att granska att myndigheter följer lag och behandlar medborgare enligt lag och att 

myndigheter inte gör intrång i människors fri-och rättigheter till exempel yttrandefrihet. JO:s 
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uttalanden ska vara vägledande och JO har rätt att uttala sig om en åtgärd genom ett beslut10. Detta 

betyder att beslut från JO inte är rättskällor och är inte en del av rättskällorna. Viktigt att poängtera 

är att JO inte är en instans som hanterar arbetsrättsliga ärenden och JO att är inte en domstol.  

  

 

1.4 Disposition 

Dispositionen i uppsatsen följer uppsatsens tre frågeställningar. Första frågeställning ett besvaras 

av kapitel 2 och 3, andra frågeställning del 1 besvaras i kapitel 4 och del två besvaras i kapitel 5. 

Tredje frågeställning besvaras i kapitel 6. I kapitel 2 och 3 beskrivs vilka lagar och principer som 

används och detta göras för att få en bättre förståelse för vad som diskuteras i kapitel 4, 5 och 6. I 

kapitel 4 presenteras praxis och i kapitel 5 presenteras beslut som är mitt material och som ska 

hjälpa mig besvara mitt syfte. Sammanlagt redovisas nio fall varav tre av dessa är AD praxis och 

sex av de nio är beslut från JO. Gemensamt för de fall som redovisas är att arbetstagare anmält sin 

arbetsgivare för att ha kränkt deras yttrandefrihet och vi vissa fall har den anställde utsatts för 

repressalier. Alla fall som tas upp i kapitel 4 och 5 är från 2000-talet till idag. I kapitel 6, 

diskussionen, diskuteras de olika fallen från kapitel 4 och 5 för att besvara syftet. Diskussionen 

redovisas så att det börjar från ett smalt perspektiv och går sedan ut till ett bredare perspektiv. Det 

smalare perspektivet är att besvara mitt syfte och mina frågeställningar och till slutet diskuteras 

varför detta är viktigt ur ett bredare samhällsperspektiv och vad jag tror kommer att vara 

svårigheterna i framtiden. 

 

2. Lojalitetsplikten 
 

Lojalitetsplikten skildrades för första gången år 1959 av Folke Schmidt som då skrev den första 

formuleringen av lojalitetsplikten.11 Lojalitetsplikten har sedan dess utvecklats genom AD:s praxis 

och är idag en del av anställningsavtalet genom det personliga förhållande mellan arbetsgivaren 

och arbetstagaren. Grunden i lojalitetsplikten är att arbetstagaren inte ska skada arbetsgivaren. 

                                                           
10Justitieombudsmannen [http://www.jo.se/sv/Om-JO/Riksdagens-myndighet/], 2017-05-20. 
11 Selberg och Sjödin,2012, s.854. 
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Arbetstagaren är skyldig att sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget.12  Lojalitetsplikten säger 

även att ömsesidig lojalitet och ömsesidig skyldighet gäller mellan parterna i anställningsavtalet. 

Lojalitetspliktens omfattning varierar beroende på arbetstagarens arbetsuppgifter och position i 

organisationen. Tjänstemän i högra positioner har en större lojalitetsplikt än andra arbetstagare.13  

Arbetstagaren får inte heller på sin fritid uppföra sig illa mot arbetsgivaren eller mot sina 

arbetskamrater så att arbetsförhållandena skadas.14  Lojalitetsplikten kan ses som en av 

förpliktelserna i anställningsförhållandet och som finns i alla anställningsavtal både i privata och 

offentliga anställningsavtal.15 Lojalitetsplikten kan anses har tre olika funktioner: Den första är att 

den fungerar som ett samlingsbegrepp för arbetstagarens skyldighet att ta till vara på arbetsgivarens 

intressen. Lojalitet är ett vitt begrepp som innefattar alla skyldigheter en arbetstagare har i sin tjänst 

genom att respektera anställningsförhållandet och se arbetsgivarens intressen. 

För det andra kan lojalitetsplikten ses som en utfyllnadsregel till befintliga lagar där det saknas 

regleringar. Det vill säga att lojalitetsplikten kommer in som en norm för att fylla ut lagar som 

reglerar anställningsförhållandet.  

Den tredje funktionen är att den fungera som en riktlinje för att tolka lagar och regler det vill säga, 

ger vägledning för hur lagar och regler som är generellt formerade kan tolkas i ljuset av denna 

princip.16 

 

Det finns ingen lag i Sverige som beskriver hur ett anställningsavtal ska se ut utan det råder 

avtalsfrihet. Ett anställningsavtal har två parter, arbetstagaren och arbetsgivaren, och grunden för 

det avtalet är förtroende och tillit mellan dem.17 Lojalitetsplikten kan ses som en norm som fyller 

ut bristen av att det inte i lag framgår hur parterna ska förhålls sig mellan varandra.18 

Lojalitetsplikten är därför en plikt som säger att parterna ska göra vissa saker och hur de ska agera 

i olika situationer. Det är inte så vanligt att arbetsgivarens lojalitetsplikt gentemot den anställde tas 

upp i praxis. För privatanställda följer en tystnadsplikt av lojalitetsplikten och av offentligt 

                                                           
12 Källström och Malmberg,2016, s. 245–246. 
13 Prop. 2015/16:128, s. 31. 
14 Källström och Malmberg,2016, s. 245–246. 
15 Selberg och Sjödin, 2012, s.854. 
16 Selberg och Sjödin, 2012, s.859. 
17 Fransson, 2013, s. 38. 
18 Fransson, 2013, s. 37. 
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anställda följer en upplysningsplikt i lojalitetsplikten. Detta kan ses som ett uttryck av aktiv lojalitet 

i privat-kontra offentliga anställningsförhållanden.19  

Lojalitetsplikten avgränsas till anställningsavtalet och arbetstagaren är inte längre bunden av 

lojalitetsplikten om anställningen avslutas och till att anställningsavtalet inte gäller längre. Genom 

avtal kan lojalitetsplikten förlängas till att gälla en tid efter att anställningen avslutas. 

Lojalitetsplikten gäller hela tiden anställningsavtalet gäller vilket även innefattar när arbetstagaren 

inte är på arbetsplatsen. Detta gör att en anställd i väldigt allvarliga fall kan sägas upp eller avskedas 

för saker arbetstagaren uttryckt eller gjort utanför arbetstid.20 Enligt praxis från AD hade en 

arbetsgivare saklig grund för uppsägning då en arbetstagare bröt mot lojalitetsplikten på fritiden.21 

 

 

Konsekvensen av att vara illojal mot arbetsgivaren kan leda till uppsägning på grund av personliga 

skäl eller avsked.22 Förutom att en arbetstagare riskerar sin anställning kan en arbetstagare i 

allvarliga fall dömas till skadestånd för att ha brutit mot lojalitetsplikten i anställningsavtalet.23  

Av förarbetena till lagen om anställningsskydd (LAS) framgår att rätten till återanställning enligt 

25 § LAS ska anses förverkade om arbetstagaren blivit uppsagd på grund av illojalitet.24 

 

I lojalitetsplikten finns en skyldighet för arbetstagare att till arbetsgivaren påpeka allvarliga fel eller 

missförhållanden som kan leda till skada.25 Att arbetstagare framför kritik eller synpunkter kan ses 

som en del av arbetstagarens arbetsuppgifter för att det kan leda till förbättringar eller förändringar 

i arbetet.26  

 

3. Yttrandefrihet  
Yttrandefriheten är i svensk rätt reglerad i tre grundlagar, regeringsformen, 

tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Alla medborgare i Sverige har 

                                                           
19 Fransson, 2013, s. 38. 
20 Larsson, 2015, s. 180–181. 
21 AD 1993 nr 18. 
22 Viklund, 2015, s.97.  
23 AD 2003 nr 84. 
24 prop. 1973:129 s. 166 
25 Prop. 2015/16:128, s. 38,47. 
26 Larsson, 2015, s. 194. 
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yttrandefrihet gentemot det allmänna. Det betyder att alla medborgare är tillförsäkrade frihet i att i 

tal, skrift, bild eller på annat sätt yttra sig. Alla medborgare har även rätt att uttrycka tankar, åsikter 

och känslor 2 kap. 1§ 1st. RF. Det betyder att alla medborgare har rätt att yttra sig i medier som 

angives i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) (1991:1469). Dessa är radio, tv, filmer, videogram, 

ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar och rör offentligt uttryckta tankar, känslor och 

åsikter inom i princip vilket ämne som helst. Tekniska upptagningar avser texter, bilder, 

ljudupptagningar som kan läsas, avlyssnas eller som endast kan uppfattas med teknik.27 

Yttrandefriheten i böcker, tidningar och tidskrifter regleras i tryckfrihetsförordningen och radio, tv 

och webbsidor regleras i yttrandefrihetsgrundlagen.28 Yttrandefrihet är en förutsättning för en 

fungerande demokrati och möjliggör för medborgare att göra medvetna val.29 Möjligheten att 

uttrycka sina åsikter och tankar kräver att vi har kunskapen och tekniken. Denna teknik har under 

de senaste decennierna och åren utvecklats snabbt och gjort det lättare för medborgare att utnyttja 

sin yttrandefrihet både i och utanför arbetslivet.30 

Upphovsmannen till en teknisk upptagning kan vara anonym och behöver inte lämna ut sin 

identitet.31 Ingen myndighet eller något allmänt organ får efterforska vem som är upphovsmannen 

eller vem som lämnat ut uppgiften.32  

 Yttrandefrihet i arbetslivet utgår från grundlagarna men vart gränserna går är något som 

domstolarna fått tolka.33 Enligt praxis från AD kan en enskild offentliganställd använda sig av sin 

grundlagsskyddade yttrandefrihet för att yttra något om sin arbetsgivare. Yttrandefriheten är 

starkare för en anställd inom det offentliga än privatanställd då grundlagen skyddar den enskilda 

mot repressalier från staten även då myndigheten eller det offentligt organ är den enskildes 

arbetsgivare.34  

Yttrandefriheten är inte heltäckande utan det finns begränsningar. Vilka dessa begränsningar är 

framgår i 2 kap 20 § 1 st. RF och det står att även i denna paragraf att yttrandefriheten får begränsas 

                                                           
27 1 kap. 1§ YGL. 
28 Strömberg och Lundell, 2013, s.11.  
29 Larsson, 2015, s. 33. 
30 Larsson, 2015, s. 36. 
31 2 kap. 1§ YGL. 
32 2 kap. 4§ YGL. 
33 Fransson, 2013, s. 22. 
34 AD 2003 nr 511. 
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genom lag. Det får dock endast göras för vad som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle, 2 kap. 

21§ RF. Yttrandefriheten får också begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, allmän ordning, för 

enskildas anseende.  

Yttrandefriheten för offentliganställda är starkare samtidigt som lojalitetsplikten gäller i och med 

anställningsavtalet. I dessa fall är det effekterna av yttrandena som ligger till grund för vilken 

arbetsrättslig åtgärd som blir aktuell. Effekterna i dessa fall är stora samarbetssvårigheter och 

förtroendeskador.35 Skulle arbetsgivaren hävda att yttrandena haft dessa effekter är det upp till 

arbetsgivaren att bevisa detta, det vill säga att arbetsgivaren har bevisbördan.36 

 

Förutom att AD har även JO gjort uttalanden angående offentliganställdas lojalitetsplikt och 

yttrandefrihet. JO har uttryckt att arbetstagaren har rätt att uttrycka sina åsikter även om dessa inte 

överensstämmer med arbetsgivarens.  En offentliganställds åsikter är, även om de uttrycks 

offentligt, en privatsak. Arbetstagaren ska i sin lojalitet alltid följa arbetsgivarens beslut och 

direktiv37. JO har inte i sina uttalandet gjort någon skillnad på om det är intern eller extern kritik 

eller om det är åsikter som den offentliganställde har uttryckt. Grundlagen skyddar här med även 

intern kritik som framförs av en arbetstagare i offentligverksamhet. Det har inte heller någon 

betydelse om arbetstagaren framför skriftlig kritik även om den skulle bli diarieförd som offentlig 

handling.38 

Enligt Fransson39 är skillnaden mellan offentliganställda och privatanställda att offentliganställdas 

yttrandefrihet beskrivs i grundlagen medan privatanställdas yttrandefrihet bygger på praxis från 

AD. En av AD:s fastslagna principer är att kritikrätt är en grundpelare i ett demokratiskt arbetsliv. 

Därför är kritikrätten vidsträckt för både offentliganställda och privatanställda.  Privatanställda 

omfattas också av yttrandefriheten men den begränsas av lojalitetsplikten och tystnadsplikten som 

följer av anställningsavtalet. Kritikrätten förklaras mer utförligt i kapitel 4. 

 

                                                           
35 Fransson, 2013, s. 74–75. 
36 Ibid, s. 75. 
37 Fransson, 2013, s. 75.  
38 Ibid, 2013, s. 79.  
39 Ibid, 2013, s. 152. 
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Enligt Larsson40 finns det tre kategorier för intresset för yttrandefrihet i arbetslivet. Det första är 

att enskilda vill uttrycka tankar, åsikter och känslor och ha friheten att göra det. För det andra ligger 

det i allmänhetens intresse av att yttrandefriheten finns. Exempelvis att ha vetskapen om 

missförhållanden i någon produktion som kan vara skadligt för konsumenter. För det tredje vill 

arbetsgivaren ha yttrandefrihet att arbetstagaren yttrar sig om missförhållandet i produktion eller 

arbetsmiljö.41  

 

3.1 Kritikrätt och meddelarskydd  
Det finns två begrepp som är viktiga att nämna när man diskuterar yttrandefrihet och 

lojalitetsplikten. Dessa är kritikrätten och meddelarskyddet. Orsaken till att dessa tas upp är att 

kritikrätten och meddelarskyddet är en del i yttrandefriheten och dessa används ofta i samma 

sammanhang. Kritikrätten kommer av praxis från AD och säger att anställda har rätt att kritisera 

sin arbetsgivare i viss utsträckning.42 Kritikrätten är en del av yttrandefriheten och en förutsättning 

för goda arbetsförhållanden att arbetstagare kan kritisera och argumentera mot arbetsgivarens 

beslut. Det går inte att hindra en anställd från att kritisera arbetsgivarens verksamhet så länge det 

inte rör sig om osanning som kan skada arbetsgivaren.43 Kritikrätten är långtgående och en 

arbetstagare kan delta i debatter som rör arbetsgivaren om det rör allmänhetens intressen.44 Det ska 

noteras att detta inte infattar information som går under tystnadsplikten eller sekretess.  

Meddelarskyddet består av tre delar, meddelarfrihet, anskaffningsfrihet (1 kap. 1 § fjärde stycket 

Tryckfrihetsförordningen (TF) (1949:105) och anonymitetsskydd. Meddelarfriheten står i 1 kap. 1 

§ TF och är en grundlagsstadgad rättighet som kortfattat går ut på att alla medborgare kan lämna 

information till media för publicering. Myndigheter eller andra offentliga organ får inte efterforska 

vem som lämnat uppgiften till media. Alla anställda i offentlig sektor har rätt att skaffa en uppgift 

och lämna information till media. Är arbetsgivaren en myndighet eller annat offentligt organ gäller 

efterforskningsskyddet även anställda i den verksamheten. Alla medier som omfattas av yttrande-

och tryckfriheten omfattas av meddelarfriheten. Den som lämnar uppgiften har rätt att vara anonym 

och journalister får inte lämna ut vem som lämnat uppgiften (3 kap. 1 och 3 §§ TF). Det offentliga 

                                                           
40 Larsson, 2015, s. 40–41.  
41 Ibid, 2015, s.40–41. 
42 AD 1994 nr 79. 
43AD 1994 nr 79. 
44 Lawline [http://lawline.se/answers/9711] 2017-04-24. 

http://lawline.se/answers/9711
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i rollen som organ eller arbetsgivare har aldrig rätt att fråga vem som lämnade uppgiften (3 kap. 4 

§ första stycket TF). I meddelarfriheten finns undantag och dessa regleras i offentlighet- och 

sekretesslagen och gäller exempelvis personuppgifter till patienter. Meddelarfriheten fyller en 

mycket viktig funktion i vår demokrati, då den gör det möjligt för medborgare i Sverige och 

anställda i offentlig sektor att påtala felaktigheter, vilket gör det möjligt för media att granska det 

allmänna.45  

På grund av privatiseringen av många offentliga organ till exempel att skolor och statligt ägda 

bolag, har dessa gått från att ha drivits i offentligregi till att bli privata. Genom privatiseringen 

tappade anställda sin meddelarfrihet och sitt efterforskningsskydd gentemot sina arbetsgivare.46 

Detta har uppmärksammats och har lett till införandet av en ny lag, Lag (2016:749) om särskilt 

skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, dessa kallas 

även visselblåsare. De som omfattas av den nya lagen är de som arbetar i verksamheter som 

finansieras av offentliga medel men drivs i privat regi. Dessa är exempelvis verksamheter inom 

skolor, vård och omsorg.47  Orsaken till att riksdagen drivit igenom denna lag är för det ligger i 

allmänhetens intresse att få insyn och vetskap om hur skattemedel används.48 Denna lag gör att fler 

arbetstagare omfattas av meddelarskyddet. 

 

Kritikrätten, meddelarskyddet och det utökade meddelarskyddet för privata bolag kan sägas vara 

delar eller spektra av yttrandefriheten på olika sätt. Kritikrätten ger arbetstagare rätt att ge 

synpunkter och kritisera sin arbetsgivare i viss mån utan att utsättas för repressalier. Den 

kompletterar yttrandefriheten genom att ge arbetstagare rätt att ge kritik inom organisationen för 

att påtala något för arbetsgivaren. Meddelarskyddet är en del av grundlagen och hittas i både 

tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Meddelarfriheten vänder sig till alla 

medborgare i Sverige men är precis som yttrandefriheten ett extra skyddad för offentliganställda. 

Dessa kan kort förklaras ge anställda rätt att på olika sätt kritisera och ge ut information om sin 

arbetsgivare men också ge ut information till allmänheten. Det finns begränsningar vad som kan 

lämnas ut, kritikrätten, meddelarskyddet och den nya visselblåsarlagen ger anställda och 

                                                           
45 SOU 2000:1, s.78. 
46 SOU 2017:41, s. 23. 
47 SOU 2017:41, s. 32. 
48 SOU 2017:41, s.33.  
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allmänheten ett ökat skydd mot missförhållanden och en ökad öppenhet av vad arbetsgivare gör 

och vad skattemedel används till.  

 

3.2 LOA, LAS och RF 

Det finns tre lagar som i sammanhanget behöver nämnas. Dessa är lagen om anställningsskydd 

(LAS) och lagen om offentlig anställning (LOA). Även en paragraf från regeringsformen kommer 

att nämnas för att komplettera det som framkommer i LOA. Dessa tre kommer kortfattat att 

beskrivas och är viktiga för förståelsen av vad som framkommer i kapitel 5.  

I 7§ LAS står att uppsägning från arbetsgivarens ska vara sakligt grundad dvs att det ska bero på 

något som rör arbetstagaren personligen. I 9§ LAS framgår att arbetsgivaren ska motivera orsaken 

till uppsägningen om arbetstagaren begär det. 18§ LAS reglerar avsked och för att en arbetstagare 

ska bli avskedad krävs att arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden gentemot arbetsgivaren.  

Arbetsgivaren ska motivera orsaken till avskedet om arbetstagaren begär det. En del av 

repressalierna som nämns i kapitel 5 är uppsägning eller avsked och det är viktigt att känna till vad 

som står i LAS för att få en förståelse för graden av repressalien.  

LOA är en speciallagstiftning och gör avviker från LAS. LOA omfattar framförallt anställningar i 

statlig sektor men stora delar av lagen gäller även för anställda inom kommun och landsting. 

Gemensamt för stat, kommun och landsting gäller bland annat 7-7d §§ LOA om bisysslor. En 

anställd får inte har bisysslor som skadar förtroendet för myndigheten eller som skulle kunna 

påverka den anställdes opartiskhet. En arbetstagare får inte agera så att allmänhetens förtroende för 

myndigheten eller den offentliga verksamheten skadas eller rubbas, 7§ LOA. Det som utmärker 

statlig sektor är att anställningar ska tillsättas med förtjänst och skicklighet, det vill säga att den 

som är bäst lämpade ska få anställningen.  

Tidigare i kapitlet har nämnts olika lagar i regeringsformen. Det finns fler lagar som är bra att 

känna till för att få en ökad förståelse för vad som finns reglerat för offentligt anställda. 1 kap. 2 § 

4 st. RF står att det allmänna, det vill säga anställda som utför arbete i offentlig sektor, ska iaktta 

saklighet och opartiskhet. De ska motverka diskriminering och verka för att sträva mot jämlikhet 

och delaktighet i samhället. 
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4.  Domar från arbetsdomstolen 

 

I alla anställningsavtal finns lojalitetsplikten, den skrivs inte ut i anställningsavtalet men finns tyst 

som en klausul. I regeringsformen står att alla gentemot det allmänna har yttrandefrihet och detta 

gäller även då det allmänna är arbetstagarens arbetsgivare. Detta gör att yttrandefriheten många 

gånger går före lojalitetsplikten i anställningsavtalet för offentliganställda. I denna del presenteras 

domar från AD. Domarna presenteras med äldst dom först I slutet av varje fall har jag skrivit en 

sammanfattning av vad som är det viktigaste från fallet. Detta gör jag för att få en överblick av vad 

som sagts i domen för att enkelt jämföra fallen i diskussionen.  

 

4.1 AD 2007 nr 20 

Domen gäller en polis som blev avskedad på grund av att han skrev två olämpliga e-

postmeddelanden. En polis skickade två e-postmeddelandena från sin privata e-postadress utanför 

arbetstid. Ett av e-postmeddelandena skickade han till Malmö stad och den andra till en person i 

kommunalrådet i Malmö. De båda e-postmeddelandena diariefördes som allmän handling och blev 

uppmärksammade i media. I e-postmeddelandet till personen i kommunalrådet uppgav han att han 

var polisinspektör i Malmö och var chef för många poliser. E-postmeddelandena innehöll uttalande 

om missaktning och förakt mot personer med annan etnisk bakgrund. De var även kränkande, 

nedlåtande, olämpliga samt hotfulla. AD gjorde bedömningen att trots att e-postmeddelandena var 

hotfulla och olämpliga har han uttryckt sin åsikt kring hur åldringsvården skötes och hur 

skattemedlen användes och e-postmeddelandena ska därför anses som att han använde sin 

yttrandefrihet. AD konstaterade att händelsen skett utanför arbetstid och att han inte visat några av 

dessa åsikter under arbetstid och det har inte framkommit att hans åsikter påverkat hur han utfört 

sina arbetsuppgifter. AD kom därför fram till att det inte fanns grund för avsked och inte heller 

grund för uppsägning. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det AD kom fram till och som är speciellt intressant i denna dom 

är att man bedömde att polisen utnyttjade sin yttrandefrihet för att uttrycka sina åsikter och kritik 

mot hur skattemedel användes trotts att e-postmeddelandena var hotfulla, kränkande, nedlåtande, 

olämpliga och diariefördes. Att polisen använde sig av sin yttrandefrihet och att han dessutom 
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skickade e-postmeddelandena utanför arbetstid och inte visat åsikterna på arbetstid gör att han inte 

kunde sägas upp. Enligt denna dom finns tre saker som påvisar när yttrandefrihet går före, när det 

hänt på fritiden, att åsikterna inte påverkat arbetet och att det handlar om åsikter och kritik mot en 

politiskt styrd verksamhet. Att han uttryckligen skrivit att han är polis och att e-postmeddelandena 

är hotfulla är inte i detta fall grund för att det inte ska räknas som yttrandefrihet.  

 

4.2 AD 2011 nr 74 

En polis tjänstgjorde i Sudan på ett FN-uppdrag.  På sin fritid i Sudan skrev han bloggen 

”Radiobilspolisen Farbror blå”. Där skrev han påhittade historier om polisen Farbror blå, utan 

anknytning till verkligheten. Bloggen uppmärksammades av media vilket fick arbetsgivaren att 

agera. Han blev hemskickad, omplacerad och sedan avskedad av personalansvarsnämnden.  

Staten, här arbetsgivaren, hävdade att bloggen visade på total respektlöshet mot arbetsgivaren, då 

det framgick att författaren var en polis och att det kunde tolkas som att han struntade i order. 

Polisen visade på en dålig människosyn, en oacceptabel syn på kvinnor och kvinnliga poliser. 

Bloggen är enligt staten skriver på ett trovärdigt sätt och har enligt dem allvarligt skadat 

polismyndigheten. Polisen blev avskedad då han enligt staten brutit mot anställningsavtalet och 

lojalitetsplikten.  

Enligt AD finns det beskrivningar av brottsliga händelser samt beskrivningar av tjänstefel i 

bloggen. AD:s mening är att inläggen på bloggen och bloggen i sig måste tolkas som fiktiv och att 

det inte rör verkliga händelser. Staten påstår att han brutit mot flera lagar och förordningar 

angående offentlig förvaltning och bestämmelser som säger att poliser ska agera 

förtroendeingivande. Enligt AD finns inget stöd för att han bröt mot dessa då han var i tjänst. Staten 

hävdar att han genom sina blogginlägg brutit mot dessa och AD menar att han använt sig av sin 

yttrandefrihet. AD förtydligar i sin dom att yttrandefriheten kan inskränkas genom lag där det går 

att avsluta anställningen om yttrandena leder till brott mot anställningsavtalet och lojalitetsplikten. 

Lojalitetsplikten är mer omfattande om den anställde har en hög position med beslutsfattande 

ställning eller att yttrandet lett till allvarliga samarbetssvårigheter. Polisen i detta fall har ingen hög 

position och det finns inget som tyder på att yttrandena lett till allvarliga samarbetssvårigheter. 

Enligt AD är inte bloggen eller innehållet grund för avsked och det är inte heller saklig grund för 

uppsägning utan staten har kränkt polisens yttrandefrihet. Avskedet ogiltigförklarades.  
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Sammanfattningsvis är argumenten liknande som i AD 2007 nr 20, den anställde bloggade på sin 

fritid, det har inte handlat om verkliga händelser och att han endast använt sig av sin yttrandefrihet. 

I detta fall blev polisen avskedad av personalansvarsnämnden.  

 

4.3 AD 2012 nr 25 

En rektor vid en privat gymnasieskola i Luleå blev uppsagd efter att innehållet på hans privata 

Facebook-sida blev uppmärksammad i media. Facebook-sida anspelade i flera fall på sex genom 

bland annat bilder och deltagande i olika Facebookgrupper. Han hade använt Facebook på arbetstid 

och haft kontakt med elever genom Facebook samt angett att han var rektor på skolan samt la ut 

kontaktuppgifterna till skolan. 

AD:s bedömning är att en arbetstagare ska vara lojal och inte skada sin arbetsgivare. 

Lojalitetsplikten varierar mellan olika tjänster, branscher, arbetstagarens ställning i företaget, olika 

arbetsuppgifter och så vidare. Chefer och rektorer har mer omfattande lojalitetsplikt då ansvaret är 

större och de ska föregå med gottexempel. På sin fritid är arbetstagaren fri att leva och agera nästa 

hur hen vill men gränsen mellan vart lojalitetsprincipen slutar och börjar på arbetstagarens fritid 

varierar likaså. Ett undantag är om arbetstagaren använder någon av sina grundläggande rättigheter 

exempelvis yttrandefrihet som lagstadgads i RF och i Europakonventionen. Skulle en arbetstagare 

yttra något som går under yttrandefriheten och som står i konflikt med lojalitetsplikten måste 

arbetsgivaren väga dess mot varandra.49  

AD gör bedömningen att rektorns kontakt med elever på sin privata Facebook, användandet av 

Facebook på arbetstid och en av bilderna av honom inte är saklig grund för uppsägning. Vid 

bedömningen om rektorns medverkande i olika grupper med sexuellt innehåll gör AD 

bedömningen att fastän han har en förtroendeställning som rektor och är med i ledningsgruppen 

har han lagstadgad yttrandefrihet. Det finns inget som visar på att rektorns privata Facebook skulle 

skadat elever, kollegor eller bolaget innan det uppmärksammades i media. Rektorn har inte 

medvetet skadat bolaget, inte haft det som intention, han har använt Facebook-sidan privat, bilderna 

är på honom i privata sammanhang och han har varit med i grupperna som privatperson. Detta är 

inte saklig grund för uppsägning. Bolaget har inte ställt några krav eller haft några förhållningssätt 

                                                           
49 Jämför Lojalitetsplikten i kapitel 2. 
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kring hur anställda presenterar sig på sociala medier. AD gör bedömningen att skolan inte haft 

saklig grund för att säga upp honom.  

Det som är speciellt viktigt från denna dom är att trotts att han var inne på sin privata Facebook på 

arbetstid går yttrandefriheten före lojalitetsplikten. På hans Facebook stod det att han var rektor på 

skolan men annars var innehållet från privata sammanhang. Denna dom från AD har fått stor 

uppmärksamhet eftersom han är rektor på en privatskola, dock skulle samma princip gälla på en 

kommunal gymnasieskola. Här är AD:s största argument att fastän han är rektor och sitter i 

ledningen har han yttrandefrihet på sin fritid  

 

5. Beslut från Justitieombudsmannen  
 

I detta kapitel redovisas de beslut från JO som jag valt ut utifrån mina kriterier. Besluten presenteras 

med äldst beslut först och i slutet av varje fall har jag skrivit en sammanfattning av vad som är det 

viktigaste från fallet. 

 

5.1 JO 3599–2002 

En polis i Stockholms stad skickade in en anmälan till JO angående att han i samband med att han 

skrivit debattartiklar och deltagit i konferenser fått sin yttrandefrihet kränkt av polismyndigheten. 

Polisen blev stoppad att föreläsa i sin tjänst på en konferens i Oslo och Köpenhamn och fick istället 

ta ledigt för att delta som privatperson på konferenserna. På en konferens i Stockholm försökte 

polismyndighetens jurister stoppa hans deltagande genom att kontakta arrangören. Efter detta blev 

han inkallad till två möten med länskriminalenschef där han vid andra mötet skulle skriva på ett 

avtal angående sina arbetsuppgifter. Han informerades också om att det kunde bli repressalier om 

han inte slutade vara frispråkig.  

Polismyndighetens argument är att polisen är anställd att hålla föredrag och föreläsningar samt 

delta i konferenser för att bygga nätverk. Det har framkommit missnöjen kring hur han hanterat sitt 

arbete. Polismyndigheten ville inte att han skulle representera myndigheten på konferenserna i Oslo 

och Köpenhamn men att han fick delta som privatperson på sin fritid. Vid tidpunkten för 

konferensen i Stockholm var polisen sjukskriven. Han stod ändå som deltagare, skulle hålla ett 
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framträdande och det gick att tolka hans deltagande som att han var representant från 

polismyndigheten. Myndighetens jurister tog då kontakt med arrangören och frågade om polisen 

skulle representera myndigheten eller om han var där som privatperson och i samband med detta 

erbjöd de en annan representant från myndigheten som deltagare på konferensen att hålla föredrag. 

Efter händelserna ville polisens chef att de skulle upprätta ett avtal där polisens arbetsuppgifter 

framgick. Detta för att han tagit sig friheter som inte var del av hans tjänst och från tidigare 

tillsägelser inte ändrat hans beteende.  

JO skriver i sin utredning att alla avtal som kan tolkas som en inskränkning av yttrandefriheten bör 

hanteras försiktigt då det lätt kan tolkas fel. De skriver vidare att det är tillåtet för offentliga 

arbetsgivare att bestämma vad som ska vara myndighetens ståndpunkt och att utse en person som 

får säga det.  

JO:s bedömning är att yttrandefriheten inte gör det möjlighet för en anställd att på arbetstid i tjänst 

hålla föreläsningar där han framför sina privata åsikter. För att det vara möjlighet måste 

arbetstagaren ha arbetsgivarens tillåtelse då det är en del i arbetsgivarens rätt att leda och fördela 

arbetet. Det avtal som polismyndigheten ville att polisen skulle skriva under konstaterar JO inte är 

en kränkning av yttrandefriheten men det är en arbetsrättslig fråga och ska inte hanteras av JO. Att 

personen inte fick föreläsa på konferenserna i Oslo och Köpenhamn är inte en kränkning av hans 

yttrandefrihet. Arbetsgivaren ville inte att han skulle representera myndigheten utan att han fick 

åka på sin fritid som privatperson om han ville delta. Vid konferensen i Stockholm var hanteringen 

av fallet klumpigt från myndighetens sida och gick att uppfatta som att myndigheten ville begränsa 

hans yttrandefrihet. Sammanfattningsvis konstaterar JO att myndigheten inte haft för avsikt att 

kränka hans yttrandefrihet men att myndigheten ingav den bilden. JO tillägger att det är viktigt att 

myndigheter är försiktiga om hur de uttrycker sig så att det inte kan tolkas som en inskränkning av 

en anställds yttrandefriheten.  

Det som är speciellt viktigt i detta beslut är att JO säger att det är tillåtet att utse någon som framför 

myndighetens åsikter och det strider inte mot yttrandefriheten att säga nej till en arbetstagare som 

på arbetstid vill delta i en konferens. Myndigheter måste dock vara försiktiga hur de uttrycker sig 

så att det inte går att tolka som att arbetsgivaren vill begränsa anställdas yttrandefrihet.  
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5.2 JO 3929–2002 

En brandman i Sundsvall skrev insändare med politiskt innehåll angående räddningstjänsten. Han 

uttryckte kritiska åsikter om hur brandkåren var organiserad i Sundsvall och Timrå. En av 

insändarna fick starka reaktioner från kollegorna, vilket fick räddningschefen att reagera. Chefen 

uppmuntrade brandmannen att inte använda räddningstjänsteförbundet eller sin tjänstetitel i 

artiklarna. Han sa även till brandmannen att det inte var lämpligt att kritisera brandkåren på det sätt 

han gjorde då han var fackligt aktiv och det vore lämpligast om han var neutral. Även en annan 

chef inom brandkåren kontaktade brandmannen vid ett flertal tillfällen för att förklara att 

brandmannens insändare väckte konflikter och bidrog till negativ stämning. Direktionens 

ordförande, vice ordförande och räddningschefen skickade tillsammans ut en skrivelse till 

personalen där de uppmuntrades att tala med varandra istället för media. Efter händelserna har 

brandmannen, cheferna, ordförande och vice ordförande gått ut och bett om ursäkt för vad de skrivit 

i medier och till personalen.  

JO gör bedömningen att skrivelsen till personalen står i strid med vad som står i grundlagen om 

yttrandefrihet. Chefernas samtal för att hindra brandmannen att sluta skriva insändare är JO väldigt 

kritiska till då det kränker flera grundlagsfästa rättigheter. JO skriver att det aldrig kan godtas att 

en myndighet mer eller mindre förbjuder anställda att yttra sig i media om sin arbetsgivare.  

Det som är viktigt i detta beslut är att JO är mycket kritisk till att arbetsgivare skickade ut brev till 

personalen som kan tolkas som att arbetsgivaren begränsar arbetstagares yttrandefrihet. En 

arbetsgivare får absolut inte hindra en arbetstagare från att skriva insändare, även om arbetsgivaren 

uppfattar dessa som skadliga för verksamheten. Det är aldrig tillåtet att förbjuda anställda att yttra 

sig i media.  

 

5.3 JO 2584–2005 

En ekonomichef på en kommun var kritisk till uppdraget att minska kostnaderna och omorganisera 

enheten. Han var väldigt kritisk och uttryckte detta ofta. Han var även kritisk till hur 

neddragningarna skulle göras. Han skickade ut ett e-postmeddelande till gruppen som hade i 

uppgift att utföra utredningen och till ledningsgruppen med hans åsikter och kritik om 

organiseringen och de uppdrag han fått. Detta ledde till att arbetet stannade av i flera dagar. Enligt 
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arbetsgivaren har enhetschefen uttryckt sig som företrädare för kommunen och som anställd 

ekonomichef i e-posten. Yttrandefrihet och RF hindrar inte en arbetsgivare från att agera om en 

anställd inte sköter sina arbetsuppgifter och det gäller även då en anställd yttrar något. Några av de 

anställda som fick e-postmeddelandet uppfattade det som en order eftersom det kom från honom. 

Ekonomichefen har inte skött sina arbetsuppgifter och inte heller följt order från sin arbetsgivare. 

Han har även försökt få andra anställda att inte utföra arbetsuppgifterna. Ekonomichefen fick efter 

detta en erinran från sin arbetsgivare. 

JO säger i sin bedömning att en anställd har gentemot sin offentliga arbetsgivare rätt att uttrycka 

sin åsikt i enlighet med RF. En arbetstagare har däremot inte rätt att inte utföra en order även om 

arbetstagare inte håller med om beslutet. En offentlig arbetsgivare kan inte använda lojalitet som 

ett argument om en arbetstagare använder sin yttrandefrihet. Det som står i erinran härrör sig till e-

posten som ekonomichefen skrev och som räknas som ett yttrande av hans personliga åsikter och 

kritik. JO bedömde att arbetsgivaren kränkt ekonomichefens yttrandefrihet. 

Det som är speciellt viktigt i detta beslut är att en ekonomichef får uttrycka sina åsikter och sin 

kritik till arbetsgivaren trots att han sitter i ledningsgruppen och har en hög chefsposition. 

Ekonomichefen skickade ut e-postmeddelandet med kritik under arbetstid och från sin arbetsplats 

e-postadress. Däremot kan inte arbetstagaren vägra utför arbetsuppgifter för att dessa strider mot 

dennes åsikter. Detta går emot arbetsledningsrätten.  

 

5.4 JO 1144–2008 

En bibliotekarie skrev en insändare som svar på en debattartikel bibliotekariechefen skrivit. I 

debattartikeln hade bibliotekariechefen skrivit att utlåningen ökat och bibliotekariens insändare 

handlade om att utlåningen minskat de senaste åren. Insändaren var undertecknad med 

bibliotekariens namn, tjänstetitel och arbetsplats. Bibliotekarien blev kallad till ett möte med 

förvaltningschefen där han anklagades för att vara illojal. Förvaltningschefen sa på mötet att 

arbetstagare ska vara lojala mot sina arbetsgivare och att bibliotekarien borde talat med sin chef 

innan han skrev insändaren och att detta skadat verksamheten.  

JO:s bedömning är att förvaltningschefen kränkt bibliotekariens yttrande-och meddelarfrihet. Det 

som framkommit är allvarligt och utbildningsinsatser bör vidtas.  
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Sammanfattningsvis är det viktiga i detta beslut att JO säger att det aldrig är tillåtet för en 

arbetsgivare att säga till en anställd att inte skriva insändare eller på annat sätt uttrycka sig i media.   

 

5.5 JO 149–2009 

En enhetschef på Migrationsverket bloggade om konflikten mellan Israel och Palestina och blev 

omplacerad när bloggen uppmärksammades av Migrationsverket. Enhetschefen ansåg att 

omplaceringen var så pass allvarligt att han tog det till tingsrätten. Tingsrätten ansåg att det var en 

så pass omfattande omplacering att det räknades som en uppsägning samtidigt som tingsrätten 

ansåg att det inte fanns saklig grund för uppsägning.  

Skälen som angavs till omplaceringen var att enhetschefen på sin blogg gav Israel sitt stöd i 

konflikten. Då många från den palestinska sidan söker asyl i Sverige går det inte att ha en 

enhetschef på asylmottagningsenheten som tar ställning i frågan offentligt på sin blogg. 

Enhetschefen har inte heller tagit bort eller ändrat sina inlägg efter påpekande från hans chef. Han 

har också skrivit andra inlägg på bloggen kring andra kontroversiella ämnen. Andra skäl till att 

enhetschefen omplacerades var att han ansågs opassande som chef. Enligt hans chef ska hans 

ledarskap orsakat en negativ utveckling på arbetsplatsen. I yttrandet till JO har Migrationsverket 

sagt att omplaceringen berott på hans bristande ledarskapsegenskaper.  

JO gör bedömningen att saken handlar om en anställds rätt att uttrycka sin politiska åsikt mot 

Migrationsverkets vilja att den anställde ska vara försiktig i sina yttranden.  Grunden i 

yttrandefriheten och åsiktsfriheten är att det allmänna som arbetsgivare inte får lägga sig i vad en 

anställd har för åsikter eller tankar samt att den anställde inte får utsättas för repressalier. Det gäller 

även om arbetsgivaren och arbetstagaren står långt ifrån varandra. I RF står att myndigheter ska 

vara opartiska och att alla svenska medborgare har yttrandefrihet gentemot det allmänna. Det blir 

här en krock vilket bör lösas genom dialog snarare än konflikt. Det finns inga argument som stödjer 

Migrationsverkets argument att enhetschefen skulle ha dålig ledarskapsförmåga eller ha varit 

orsaken till den negativa utvecklingen på enheten. JO konstaterar att Migrationsverket brutit mot 

yttrandefriheten och åsiktsfriheten, repressalieförbudet och i samband med omplaceringen brutit 

mot förtjänst och skicklighets principen.  
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Det som är speciellt viktigt i detta beslut är att JO säger att det är tillåtet att blogga och där uttrycka 

åsikter som inte delas av arbetsgivaren och att detta inte får leda till några repressalier.  Bloggen 

skrevs på den anställdes fritid och det gör att JO konstaterar att det handlar om arbetstagarens 

yttrandefrihet och att arbetsgivaren brutit mot yttrandefriheten och repressalieförbudet.  

 

5.6 JO 4420–2013 

En professor vid Lunds universitet skrev ett inlägg på Twitter där han uttryckte elaka saker om en 

namngiven kollega. Det ledde till en diskussion i tidningen Sydsvenskan. I en artikel uttryckte 

dekanen vid fakulteten att twittrandet inte var enligt universitetets värdegrund och att det kunde 

skada universitetet och att professorn skulle bli inkallad på möte. Enligt professorn skedde 

twittrandet utanför arbetstid och från hans privata mobiltelefon. Han säger även att det inte står på 

Twitter var han jobbar eller vad han arbetar med.  

Mötet med dekanen var mycket mer omfattande än vad han hade förväntat sig. Både professorn 

och hans fackliga ombud ansåg att detta inte var något som universitetet skulle lägga sig i då det 

var ett gräl på fritiden.  

JO:s bedömning är att utifrån den artikel som skrevs i Sydsvenskan går artikeln att tolka som att 

universitetet vill begränsa anställdas yttrandefrihet. Inlägget på Twitter var inte kritik mot 

universitetet utan mot en kollega och det är däremot inte något som universitetet har att göra med. 

Däremot kan artikeln som dekanen skrev mycket väl tolkas som att universitetet vill begränsa hur 

anställda yttrar sig och hur de använder sin yttrandefrihet. JO understryker att det är ytterst 

olämpligt att universitetet uttryckte sig på detta sätt.  

I detta beslut är det speciellt viktigt att JO konstaterade att twittrandet inte hade med universitetet 

att göra och att det inte var tillåtet för universitetet som arbetsgivare att skriva något som kunde 

tolkas som en inskränkning av anställdas yttrandefrihet.  

 

6. Diskussion 

I kapitel 4 och 5 tas exempel upp på när arbetstagare fått en repressalie av sin arbetsgivare för att 

har uttryckt en åsikt eller uttryckt något som arbetsgivaren uppfattat som olämpligt. Dessa domar 
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och beslut är utgångspunkten i diskussionen för att besvara mitt syfte att undersöka hur 

lojalitetsplikten i offentliga anställningar begränsas av yttrandefriheten. 

 

6.1 Olika faktorer som har betydelse för lojalitetsplikten och yttrandefriheten 

 

6.1.1 Har arbetstagarens ställning någon påverkan? 

Frågan är huruvida arbetstagarens ställning i organisationen spelar in när det avgörs om 

lojalitetsplikten väger tyngre än yttrandefriheten. Avvägningen är den grundlagsskyddade 

rättigheten att framföra sina åsikter och tankar mot arbetsgivarens intresse att inte skada 

arbetsplatsen och ge den dåligt rykte och riskera att tappa allmänhetens förtroende. 

 I AD 2007 nr 20 där en polis skickade två e-postmeddelanden som uppfattades som hotfulla anser 

jag är ett tydligt exempel på att arbetstagarens yttrandefrihet väger tyngre än lojalitetsplikt. Poliser 

ska i sin dagliga verksamhet skydda allmänheten och att en polis skickar hotfulla och direkt 

olämpliga e-postmeddelande till en politiker kan självklart komma att påverka förtroendet för 

poliser och polismyndigheten. I detta fall fick AD göra en avvägning huruvida det faktum att 

polisen uttryckte sig hotfullt skulle vägas mindre än det faktum att polisen uttryckte en åsikt som 

inryms i yttrandefriheten. I detta fall vägde polisens yttrandefrihet tyngre än lojalitetsplikten.  

I AD 2012 nr 25 om rektorn som hade sexuellt innehåll på sin Facebook-sida är en väsentlig del i 

fallet att han var rektor. Fallet hade inte blivit så uppmärksammat som det blev om han inte vore 

rektor och han hade möjligen inte sagts upp om han inte varit rektor. Hans yrke och ställning är i 

detta fall väldigt viktigt och AD fick gör en avvägning huruvida dessa inlägg på sociala medier 

skulle bedömas ligga inom yttrandefriheten eller om han brutit mot lojalitetsplikten i sitt 

anställningsavtal. Visserligen skriver AD att lojalitetsplikten är bredare för rektorer och chefer men 

AD kommer i detta fall fram till att yttrandefriheten vägde tyngre än lojalitetsplikten.  

I JO:s beslut 2584–2005 skickade ekonomichefen i ledningsgruppen ut ett e-postmeddelande där 

han uttryckte sig kritisk till omorganiseringen. I detta fall hade ekonomichefen en hög position och 

det påverkade hur arbetsgivaren agerade. Lika så i detta fall fick JO ställa arbetstagarens 

lojalitetsplikt mot hans yttrandefrihet. Även i detta fall vägde yttrandefriheten tyngre än 

lojalitetsplikten.  



27 
 

I dessa fall väger AD och JO in hur arbetstagarens ställning påverkade lojalitetsplikt gentemot 

dennes yttrandefrihet. Vad arbetstagaren har för ställning och vilka arbetsuppgifter personen har 

påverkar bedömningen och det får i varje enskilt fall ställas mot vad de yttrat och om det ryms 

inom yttrandefriheten.  

 

6.1.2 Har det någon påverkan om yttrandet görs på arbetstid eller på fritid? 

I AD 2011 nr 74 om den bloggande polisen Farbror blå gör AD bedömningen att arbetstagaren 

bara använt sig av sin yttrandefrihet då han skrev bloggen på sin fritid. Det som AD trycker på 

mest i detta fall är att polisen skrev bloggen på sin fritid, att han inte uttryckte åsikterna på arbetstid 

och att det inte påverkade hur han utförde sitt arbete. I detta fall är det en stor del av domen baserad 

på att arbetstagaren yttrade sig på sin fritid och att det inte går att koppla ihop hans yttrande med 

hur han arbetar eller hur han yttrar sig under arbetstid.  

I JO:s beslut 149–2009 bloggade enhetschefen på Migrationsverket på sin fritid. JO konstaterade 

att det inte påverkade hur han skötte sitt arbete och att han inte yttrade vad han skrev på bloggen 

under arbetstid. Lika så i JO:s beslut 4420–2013, twittrade professorn på fritiden och det var inte 

kritik mot arbetsgivaren utan en konflikt med en kollega. Som jag ser det kunde inte professorns 

uttalande påverka hans arbete eftersom det inte var något som rörde arbetet eller Universitetet. Om 

något hade det kunnat bli en arbetsmiljöfråga då det handlade om en konflikt mellan två anställda.  

Som jag uppfattar det spelar det en stor roll huruvida arbetstagaren gör yttrandena på sin fritid eller 

på arbetstid. Även om yttrandena är så pass kritiska att arbetsgivaren anser att det skadar 

organisationen gör AD och JO bedömningen att yttrandena faller inom yttrandefriheten. Ett viktigt 

påpekande från både AD och JO är att arbetstagaren inte yttrat åsikterna under arbetet och deras 

åsikter eller yttranden inte har påverkat hur dem skött sina arbetsuppgifter eller påverkat arbetet på 

något annat sätt. 

Utifrån dessa fall drar jag slutsatsen att yttranden som görs av arbetstagare på fritiden och inte 

påverkar hur arbetstagaren utför sina arbetsuppgifter kan ryms inom yttrandefriheten. Här ställs 

yttrandet mot lojalitetsplikten och enligt mig finns det ett mönster av att om yttrandet skett utanför 

arbetstid väger yttrandefriheten tyngre än lojalitetsplikten. Vad jag har uppmärksammat är att detta 

en av de saker JO och AD tittat på mest i bedömningen om det rör sig om yttrandefrihet eller om 
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arbetstagaren brutit mot lojalitetsplikten. I dessa ovannämnda fall har inte yttrandena varit saklig 

grund för uppsägning, det vill säga att arbetstagaren inte brutit mot sitt anställningsavtal och därav 

inte brutit mot lojalitetsplikten. Det betyder inte att uttalandena var olämpliga men det är inget som 

arbetsgivaren kan ge arbetstagaren en repressalie för.  

 

6.1.3 Har det någon påverkan om yttrandena handlat om kritik eller åsikter? 

De olika fallen som beskrivs i kapitel 5 handlar alla om olika typer av uttalanden och yttranden 

från arbetstagare. I JO 3929–2002 skrev brandmannen en insändare till en tidning med kritik och 

politiskt innehåll om sin arbetsgivare. JO konstaterade att arbetstagaren använt sig av sin 

yttrandefrihet. Även för mig är det självklart att en arbetstagare använt sig av sin yttrandefrihet när 

han skrev en insändare i lokaltidningen. Det som däremot inte är lika självklart är JO 2584–2005 

om ekonomichefen som skickade ett e-postmeddelande från sin arbetsplats e-post med kritik mot 

omorganisationen och neddragningarna. JO konstaterar att det var okej eftersom han använde sin 

yttrandefrihet. Båda dessa beslut har gemensamt att arbetstagaren kritiserat arbetsgivaren på olika 

sätt men det som skiljer sig är typen av kritik. Det framgår inte vad som står i e-postmeddelandet 

eller insändaren men utifrån vad AD skriver i domen handlar det om kritik mot något på 

arbetsplatsen. Kritiken handlar oftast om att man vill att något görs annorlunda eller att något ska 

förbättras. Det handlar om kritikrätt, rätten att informera allmänhet och arbetsgivaren att något kan 

göras annorlunda eller att man anser att något inte fungerar alternativt hur något kan göras på ett 

bättre sätt. 

I AD 2012 nr 25 hade inte rektorn skrivit något om sin arbetsgivare och han har inte heller yttrat 

något mot skolan eller mot sina kollegor. Det han gjorde var att han har skrev om sina åsikter och 

tankar på sin fritid och ibland arbetstid om (lagligt) sex vilket enligt mig borde ses som en 

fritidssysselsättning. Enligt mig finns det en stor och viktig skillnad mellan dess fall. I fallen om 

brandmannen och ekonomichefen handlar det om kritik mot arbetsgivaren vilket faller inom 

kritikrätten medan det i fallet om rektorn handlar om intressen i privata sammanhang. Kritiken som 

brandmannen och ekonomichefen skrev var riktade åt arbetsgivaren för att få till en förändring 

medan rektorn inte uttryckte något mot skolan eller mot sin arbetsgivare överhuvudtaget. Jag tycker 

att det är viktigt att arbetstagare vågar kritisera och kommendera hur sin arbetsgivare hanterar saker 

för att skapa debatt och för att få till en förändring. Utan deras kritik får inte allmänheten lika enkel 
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insyn i hur offentliga verksamheter fungerar och deras kritik skapar debatt och förhoppningsvis en 

dialog och förändring. I fallet med rektorn förstår jag att vissa tycker att hans fritidsintressen inte 

var lämpliga och att det var dumt av honom att skriva det på Facebook. Men en arbetsgivare kan 

inte ha åsikter om vilka fritidsintressen en arbetstagare ska har så länge det inte är en bisyssla eller 

är olagligt. En arbetstagarens fritid styr arbetstagaren själv över och det kan enligt mig inte vara 

upp till arbetsgivaren att bestämma vad som är passande att göra och inte. Det är viktigt att 

arbetstagares fritid och hobbys får vara privata och att arbetsgivaren inte kan säga upp eller avskeda 

någon på grund av detta. Vad jag kan se är detta en av det saker som väger tyngst i AD och JO 

bedömningar.  

 

6.1.4 Har typen av forum roll? 

I AD 2007 nr 20, om polisen som skickade hotfulla e-postmeddelanden och i JO 2584–2005, om 

ekonomichefen som skickade ut ett kritiskt e-postmeddelande är forumet e-postmeddelande. I AD 

2012 nr 25, om rektorn som skrev på Facebook, och JO 4420–2013, där en professors twittrade är 

forumet sociala medier. I AD 2011 nr 74, om den bloggande polisen Farbror blå, och i JO 149–

2009 om den bloggande chefen på Migrationsverket är forumet bloggar. I JO 3599–2002, om 

polisen som ville delta på konferenser är forumet konferens och föreläsare. I JO 3929–2002, om 

brandmannen som skrev en insändare, och JO 1144–2008, om bibliotekarien som skrev en 

insändare är forumet tidningar. I alla fall utom i JO 3599–2002, om polisen som ville delta på 

konferenser, fick arbetstagaren rätt att det använt sig av sin yttrandefrihet. Orsaken till att 

arbetstagaren i JO 3599–2002 inte fick rätt var att han ville yttra sig på arbetstid i tjänst vilket han 

inte fick. Han fick dock uttrycka sig som privatperson utanför arbetstid. Vilket forum arbetstagaren 

väljer att yttra sig i kan jag inte se spela någon roll och vad jag kan se fungerar lagen på samma 

sätt oberoende på var någon yttrar sig. Detta kan ses som en självklarhet men jag anser att det är 

viktigt att förtydliga och uppmärksamma att det inte finns någon skillnad mellan om en arbetstagare 

uttrycker sig i en insändare, skriver en uppdatering på Facebook eller skriver en blogg. 
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6.2 Hur lojalitetsplikten i offentliga anställningar begränsas av 

yttrandefriheten. 

 

6.2.1 Det spelar ingen roll om det är åsikter eller kritik 

Gemensamt för alla dessa domar och beslut är att de alla utom i ett fall faller till fördel för 

arbetstagaren på grund av yttrandefriheten. I alla ovan nämnda fall handlar yttrandena om allt ifrån 

att en anställd uttalat sig kritisk till arbetsgivaren, skrivit något hotfullt till en politiker, bloggat om 

något som arbetsgivaren uppfattat som olämpligt eller deltagit i olika Facebook-grupper. I de flesta 

fall har AD eller JO gjort avvägningen att yttrandefriheten vägt tyngre än lojalitetsplikten. 

Undantaget är beslutet från JO 3599–2002 om polisen som ville delta på olika konferenser under 

arbetstid, enligt JO bröt arbetsgivaren inte mot yttrandefriheten i detta fall. I flera av fallen som 

nämns ovan har arbetsgivaren skickat ut brev till arbetstagarna för att be dem att inte gå ut i media. 

I de fall arbetsgivarna har gjort de har AD och JO tolkat det som en inskränkning av 

yttrandefriheten. Det ska tilläggas att detta rör offentliga arbetsgivare och inte privata arbetsgivare.  

I 2 kap. 1 § 1 st. RF står att varje medborgare har rätt att gentemot det allmänna rätt att använda 

sin yttrandefrihet och genom praxis har detta även fått innebörden att det även gäller arbetstagare 

mot sin allmänna arbetsgivare. Yttrandefriheten har vi för att säkerställa demokratin, för att få insyn 

i offentlig verksamhet och hur den skötts. En enskild arbetstagare kan mot sin offentliga 

arbetsgivare öppet kritisera eller ge ut information. Det är enligt mig en säkerhet att myndigheter, 

landsting och kommuner följer lagar men också att anställda kan reagera och våga yttra 

felaktigheter och missförhållanden. Yttrandefrihet är en grundlagsskyddad rättighet och det är en 

grundbult i alla demokratiska samhällen. Om arbetsgivare skulle få rätten att få säga upp eller 

utsätta anställda för repressalier för något de sagt eller gjort på fritiden så kan detta leda till att 

arbetstagare inte vågar yttra sig och säga sin mening, varken på fritiden eller på arbetstid med risk 

för repressalier. För självfallet ska inte en arbetstagare skada sin arbetsgivare genom att säga saker 

som inte stämmer eller som är sekretessbelagda. En arbetstagare ska kunna ha (lagliga) 

fritidsintressen och uttrycka sig politiskt på sin fritid och det ska inte vara saklig grund för 

uppsägning. 

 I fallen ovan väger AD och JO in i sina beslut vad arbetstagaren sagt kontra lojalitetsplikten. Kan 

det arbetstagaren skrivit falla under kritikrätten eller yttrandefriheten ska det vägas mot 
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lojalitetsplikten. När dessa vägs mot varandra måste även offentliganställdas rätt att yttra sig mot 

sin offentligs arbetsgivare vägas in i beslutet. Offentliga anställda har ett utökat skydd och som jag 

kan ser det är det en inskränkning av lojalitetsplikten för anställda i offentlig verksamhet.   

 

6.2.2 Vad gäller då på sociala medier för offentliganställda? 

I fallen ovan från AD och JO kan jag dra några generella slutsatser om vad som gäller för offentligt 

anställda. AD praxis är en avvägning mellan lojalitetsplikten som en allmän rättsprincip och som 

finns i alla anställningsavtal. Den principen ställs mot kritikrätten och yttrandefriheten när det 

handlar om att en anställd har yttrat sig om något. I anställningsavtalet står även vad arbetstagaren 

gör och om vilken typ av ställning arbetstagaren har. Har arbetstagaren en hög position i 

organisationen har hen även utökad lojalitetsplikt. Allt detta måste sedan vägas mot vad 

arbetstagaren har sagt och gjort. Har arbetstagaren kritiserat eller sagt något som skadat 

arbetsgivaren får det olika konsekvenser. Varje enskilt fall måste bedömas var för sig för att 

lojalitetsplikten ska vägas mot kritikrätten, meddelarskyddet eller yttrandefriheten.  

I fallen som nämns i kapitel 5 kan man lätt få uppfattningen att arbetstagaren kan säga vad som 

helst på sociala medier och att lojalitetsplikten inte har någon betydelse. Detta stämmer inte men 

jag anser att det går att säga att anställda i offentlig sektor har ett utökat skydd av yttrandefriheten. 

Lojalitetsplikten vägs mot detta utökade skydd och begränsas då i hur långt lojalitetsplikten kan 

dras.  

Vad går då att dra för slutsatser för vad som gäller på sociala medier? Jo, yttrandefriheten är 

långtgående och begränsas i vissa fall lojalitetsplikten. Yttrandefriheten och kritikrätten finns för 

alla i offentlig verksamhet och samspelar med lojalitetsplikten. Gränsen för vad en anställd får 

skriva och inte skriva är i vissa fall en gråzon.  

Sammantaget kan sägas att anställda i offentlig sektor har en långtgående yttrandefrihet och detta 

gäller även högtuppsatta anställda med mycket ansvar. Detta gäller speciellt på arbetstagarens 

fritid. Lojalitetsplikten sträcker sig inte lika långt inom offentlig anställning som inom privat 

anställning och orsaken till det är skrivelsen i regeringsformen kap. 2 1§ 1 st. säger att alla 

medborgare är mot det allmänna försäkrade yttrandefrihet 
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Varför sociala medier är intressant är för att de är just sociala, vi delar vad vi gör, hur vi mår, vad 

vi äter, vad barnen gör och så vidare. Vi delar det med kollegor, mostrar och bekanta samtidigt som 

vi skrivit ut vilken stat vi bor i, vad vi arbetar med och vad vi arbetar för. Gränsen mellan arbetstid 

och fritid suddas ut på Internet och jag tro att detta bara kommer att bli en allt större del av våra 

liv. Vi tycker saker och vi uttrycker saker och det är något som blir enklare att göra och enklare att 

dela med varande på sociala medier.  Selberg och Sjödin skriver att det återstår att se om bloggande 

kan ses som en bisyssla i enlighet LOA och de även anser att en blogg kan vara en bisyssla i vissa 

fall.50 Enligt 7 § LOA får inte en arbetstagare har en bisyssla som kan rubba förtroendet för i 

arbetstagarens opartiskhet. Här får bloggen ställas mot lojalitetsplikten, 7§ LOA och 

yttrandefriheten för att avgöra om bloggen kan räknas som bisyssla eller om det faller under 

yttrandefriheten. I vissa fall kan jag hålla med om att det skulle kunna räknas som en bisyssla att 

vid sidan av sitt arbete driva en blogg med det är enligt min mening redan prövat i JO 149–2009 

och AD 2011 nr 74 att en blogg omfattas av yttrandefriheten. Även AD 2012 nr 25 om rektorn som 

publicerade saker på Facebook kan i viss mån liknas vid en blogg och även här kom AD fram till 

att det var yttrandefrihet.  

 

7. Slutsatser  

Min uppgift med mitt examensarbete var att fastställa gällande rätt för lojalitetsplikten och 

yttrandefriheten för offentliga anställda. Det jag kommit fram till är att det är svårt att avgöra när 

gränsen går för när det handlar om yttrandefrihet eller när det handlar om lojalitetsplikt. Mycket 

beror på vad en anställd har yttrat, om det hänt på arbetstid eller på fritiden och vad en anställd 

arbetar med. Men yttrandet måste vägas mellan lojalitetsplikten i anställningsavtalet och mot 

yttrandefriheten i regeringsformen. Det jag kan konstatera är att yttrandefriheten är långtgående för 

anställda i offentlig sektor och lojalitetsplikten begränsas av den. Kritikrätten, yttrandefriheten och 

meddelarskyddet är för anställda i offentlig sektor ett stort skydd gentemot repressalier från 

arbetsgivaren. Jag kan också konstatera att det inte är enkelt att veta vad det är som gäller och det 

gör det svårt för både arbetsgivare och arbetstagare. JO-beslut och AD-praxis talar för att 

arbetstagaren kan framföra kritik mot arbetsgivaren både på arbetstid och på fritiden. En 

arbetstagare måste känna sig säker på vad den kan yttra och att det inte får konsekvenser i form av 

                                                           
50 Selberg och Sjödin,2012, s. 873. 
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repressalier. En arbetsgivare i offentlig sektor måste också enkelt kunna veta när en anställd bryter 

mot lojalitetsplikten och vad som går att göra åt det. Samtidigt måste detta vägas mot att 

allmänheten vill ha insyn i hur verksamheter bedrivs och hur allmänna medel används. Detta är 

enligt mig grunden till att arbetstagare i offentlig sektor har en utökad yttrandefrihet. Att undersöka 

hur lojalitetsplikten begränsas av yttrandefriheten är enligt mig viktigt. Det är viktigt ur ett 

arbetstagarperspektiv i form av att anställda ska kunna våga yttra dessa utan att få en repressalie. 

Även ur ett större samhällsperspektiv vill vi i en demokrati få insyn i våra gemensamt finansierade 

verksamheter och att offentlig sektor sköt på ett bra sätt. Det är bra att anställda är kritiska och 

vågar skriva insändare och inlägg för att belysa åsikter och tankar som sin arbetsgivare för att få 

arbetsplatsen bättre. Det finns enligt mig en kunskapslucka som behöver fyllas för att tydliggöra 

för alla parter vad det är som gäller.  

 

8. Framtida forskning 

Det finns inte så många fall från AD som rör sociala medier vilket gör att det inte finns mycket 

vägledning för vad som gäller. Enligt Selberg och Sjödin51 kan bloggande utgöra en bisyssla enligt 

LOA och det vore intressant vad AD skulle uttala sig kring det. Vad skulle det i sådant fall få för 

konsekvenser och var dras gränsen för vad som är en blogg och när den utgör en bisyssla? 

Lojalitetsplikten grundades år 1959 och är en gammal princip som, om jag får säga det själv, inte 

följt med i utvecklingen av lagstiftningen då den till exempel är äldre än LAS. Det vore intressant 

att studera om tolkningen av lojalitetsplikten förändrats genom AD:s praxis. Media utvecklas idag 

i snabb takt och dagens utveckling med sociala medier gör att även språket och sättet vi 

kommunicerar utvecklas och förändras.52 Det vore intressant att forska på hur detta påverkar 

arbetslivet och yttrandefriheteten och lojalitetsplikten. Det hade även varit intressant att i framtiden 

forska hur yttrandefriheten och lojalitetsplikten ser ut inom EU-rätten och hur svensk rätt förhåller 

sig till den. Även hur yttrandefriheten och lojalitetsplikten ser ut inom privat sektor och det vore 

intressant att jämföra skillnaderna. 

 

                                                           
51 Selberg och Sjödin,2012, s. 873. 
52 Statens medieråd [https://statensmedierad.se/larommedier/medierdaochnu/sautvecklasspraket.392.html], 
2017-05-28. 
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