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1 Inledande kapitel 

1.1 Problempresentation 

Sociala medier är idag ett populärt och vedertaget sätt att kommunicera och upprätthålla sociala 

kontakter. Enligt rapporten ”Svenskarna och internet 2015” besöker ca 70 % av svenska 

befolkningen kontinuerligt på daglig basis Facebook för att underhålla sina sociala nätverk. 

Facebook är också enligt samma rapport, det mest använda sociala mediet, speciellt bland 

medelålders och äldre där det är det helt dominerande.1 

 

Att dela med oss av vår vardag genom statusuppdateringar kan dock ge konsekvenser för den 

enskilde arbetstagaren. Speciellt kan det leda till konsekvenser om statusuppdateringarna 

innehåller klagomål om arbetsgivaren, om själva arbetsuppgifterna, arbetskamraterna eller 

kanske till och med om de personer som är i behov av alternativt nyttjar de tjänster som 

förväntas tillhandahållas i verksamheten. 

 

De arbetsrättsliga förutsättningarna för arbetsgivare att hantera och bemöta yttrande om 

arbetsrelaterade frågor av anställda i sociala medier, skiljer sig mellan privat och offentlig 

arbetsgivare. I och med att utvecklingen av sociala medier och användandet av desamma 

dessutom utvecklats snabbare än den svenska lagstiftningen, krymper handlingsutrymmet 

ytterligare för arbetsgivare att hantera de problem som kan uppstå. 

 

I Sverige är varje svensk medborgare genom lagstiftning, gentemot det allmänna tillförsäkrade: 

 Tryck och yttrandefrihet, det vill säga rätten att uttrycka sig, förmedla bilder och budskap 

med mera. 

 Meddelarskydd vilket bland annat innebär att det råder efterforskningsförbud samt 

repressalieförbud, främst för arbetsgivare inom offentlig verksamhet.2 

 

Efterforskningsförbudet medför att en offentlig arbetsgivare inte får efterforska om en 

arbetstagare har läckt information via media. Repressalieförbudet gör att en arbetstagare som 

använt sig av sin lagstadgade meddelarfrihet inte får utsättas för negativa konsekvenser.3 

Exempel på negativa konsekvenser kan vara bestraffningar eller reprimander i form av att 

arbetstagaren blir fråntagen arbetsuppgifter alternativt löneavdrag. 

 

De nämnda grundlagsskyddade rättigheterna gäller således främst offentliganställdas 

yttrandefrihet och skyddande av denna arbetsgrupp gentemot arbetsgivarens rätt att ingripa mot 

densamma. Yttrandefriheten gäller även för privatanställda men inom privat sektor ska 

rättigheten att fritt yttra sig även ställas mot arbetstagarens lojalitetsplikt mot arbetsgivare. 

1.2 Problemformulering/syfte/frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att utreda vilka arbetsrättsliga möjligheter det finns för arbetsgivare i 

offentlig kontra privat verksamhet, att hantera de problem som kan uppstå när anställda 

publicerar inlägg i sociala medier som är till nackdel för arbetsgivaren. 

 

Uppsatsen ämnar även redogöra för skillnader mellan anställdas kritikrätt i sociala medier när 

det gäller offentlig och privat verksamhet.  

                                                        
1
 Internetstiftelsen, Svenskar och Internet 2015, http://www.internetstatistik.se/rapporter/sociala-medier-2015/ 

2 Regeringsformen (1974:152), 2 kap, 1 § 
3 Tryckfrihetsförordning (1949:105), 3 kap. 4 §, Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469) 2 kap. 4 § 
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Den centrala frågeställningen är: 

Vad är skillnaderna mellan de rättsliga regleringarna för användandet av sociala medier när det gäller 

offentligt anställda och privat anställda arbetstagare? 

1.3 Beskrivning av avgränsningar 

I uppsatsen kommer endast skillnader mellan privat och offentlig verksamhet att jämföras när 

det gäller arbetstagarens rätt att nyttja kritikrätten. Vi kommer vidare att undersöka vilken 

påverkan som lojalitetsplikt och yttrandefrihet har beroende på om det rör sig om en offentlig 

kontra en privat anställd. Uppsatsen kommer därför när det gäller själva kritikrätten att ha en 

arbetstagarinriktning, då arbetsgivarens rätt att kritisera arbetstagaren inte kommer att 

inkluderas.  

 

Det huvudsakliga syftet är att utreda de arbetsrättsliga ramarna som arbetsgivaren har att 

förhålla sig till när det gäller kritikrätten för redan anställd personal. Diskussionen kommer 

därför inte omfatta arbetssökanden. Avgränsningen är således att uppsatsen ska ha ett 

arbetsrättsligt perspektiv, men diskussionen kan i vissa delar komma att tangera den svenska 

straffrätten. Vid de tillfällen detta kan tänkas uppstå kommer dock diskussionen inte att 

fördjupas straffrättsligt, utan avgränsningen är att fokusera på det arbetsrättsliga perspektivet. 

 

Med sociala medier avses i första hand enligt Nationalencyklopedin: ”samlingsnamn på 

kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis 

text, bild eller ljud.”.4 Exempel på kommunikationskanaler är: Facebook, Twitter, Instagram, 

snapchat, personliga bloggar med mera. 

 

Uppsatsen kommer att utreda om kritikrätten via sociala medier kan anses som saklig grund för 

uppsägning eller avsked av anställd. Här kommer uppsatsen att ha sin grund i arbetstagarens 

kritikrätt, lojalitetsplikten och yttrandefrihet samt påverkan av desamma. Uppsatsen kommer 

enbart att fokusera på om saklig grund föreligger och kommer inte att behandla själva 

förfarandet vid en eventuell uppsägning/avsked. 

1.4 Metodbeskrivning 

Vi använder oss av en deskriptiv metod i kombination med rättsfallsanalyser då vi studerar 

rätten att som anställd slå larm (det vill säga påkalla uppmärksamhet offentligt) vid 

oegentligheter hos arbetsgivaren.5 Vi kommer även att jämföra likheter och skillnader mellan 

privata och offentliga arbetsgivare, det vill säga har personalen samma möjligheter/rättigheter 

oavsett vem de är anställda oss eller finns det skillnader.  

Utifrån vår övergripande frågeställning samt de delfrågeställningar som uppstått under arbetets 

gång har vi valt relevanta stödmetoder för att kunna fånga och besvara vår forskningsfråga och 

den komplexitet som finns i denna.  

1.5 Källkritik och svagheter 

Ämnesområdet är ganska nytt i Sverige och det finns därför en begränsning avseende litteratur, 

forskningsrapporter och avhandlingar vilket är en svaghet. Utgångspunkten i det material som 

finns har oftast sin grund i rättsfall från AD, dessa rättsfall väger dock in andra faktorer vilket 

kan vara avgörande för domstolsutslaget. Det blir därför en uppgift att försöka avgränsa och 

                                                        
4
 Nationalencyklopedins definition, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sociala-medier 

5
 Holme, Solvang (1991), Forskningsmedtod, Studentlitteratur, s 60 
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analysera domarna utifrån vår frågeställning. I och med att det är ett begränsat antal rättsfall 

inom ett område som snabbt utvecklas tekniskt med ständigt nya tillkommande medier så kan 

rättspraxis komma att förändras. Den äldsta domen är från år 2007 och teknikmässigt har det 

hänt mycket på denna tid vad det gäller digitala medier. Den svenska yttrandefriheten och 

meddelarfriheten bygger på en lagstiftning som har sin utgångspunkt från 1970-talet, och även 

om det skett revideringar och översyn av lagstiftningen fram till dagsdato, så upplevs inte 

lagstiftningen som helt anpassad utifrån de nya medierna.  

 

Utifrån lagstiftningen och förarbeten har vi fått uppfattningen att praxis bygger på ett ”gammalt” 

sätt kommunicera, då möjligheten att sprida information var betydligt mer begränsad när 

lagstiftningen huvudsakligen utformades, i jämförelse med idag.  

 

Vi har analyserat en del material från andra länder som behandlar frågeställningen, dock så är 

det svårt att dra några direkta paralleller till det svenska systemet i och med att den svenska 

arbetsrätten skiljer avsevärt åt. Detta då svenska arbetsmarknadsparter i högre utsträckning 

använder sig av regleringar genom kollektivavtal.  

1.6 Disposition 

Kapitel 1 redovisas arbetets problempresentation och en kort beskrivning av grunden för arbetet. 

I kapitlet redovisas även problemformulering, syfte och frågeställning. Vidare redovisas arbetets 

avgränsning samt vilken metod som är valet för att kunna besvara forskningsfrågan och nå 

uppsatsens syfte. Vi har även redogjort för den källkritik och de svagheter som vi ser i det 

material som utgjort grunden för arbetet. 

 

I kapitel 2 redovisas den gällande rätten inom det aktuella området samt vilka andra 

förekommande regleringar som kan finnas. Vi redovisar vad yttrandefrihetsbegreppet innebär 

för personer med offentliga anställningar samt för de som är anställd inom den privata sektorn. I 

kapitel 2 redovisar vi även de tre rättsfall i koncentrat som vi har använt som grund i vår studie.  

 

I kapitel 3 analyserar vi vårt underlag utifrån yttrandefrihetsbegreppet samt knyter an vår studie 

till vår forskningsfråga. Vi analyserar AD:s domar utifrån ett anställningsförhållande utifrån 

både ett privat och ett offentligt perspektiv avseende yttrande- och meddelarfriheten.  

 

I kapitel 4 redovisas våra slutsatser. I slutsatsen har vi även väckt en ny forskningsfråga att gå 

vidare med.  
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2 Regelbakgrund/beskrivning av gällande rätt 

2.1 Yttrandefrihet  

Medborgarnas grundläggande rättigheter anges i Regeringsformen, Yttrandefrihetsgrundlagen 

samt Tryckfrihetsförordningen.  

2.1.1 Regeringsformen 

Enligt regeringsformens andra kapitel, 1 §, p1 är varje svensk medborgare gentemot det allmänna 

tillförsäkrade yttrandefrihet, dvs. rätt att uttrycka sig, förmedla bilder och budskap med mera. 

Det är även enligt p2, fritt att inhämta och ta emot upplysningar samt i övrigt ta del av andras 

yttrande.6 

2.1.2 Yttrandefrihetsgrundlagen samt tryckfrihetsförordningen 

När det gäller yttrandefrihet i form av att fritt uttrycka sig i tryckt skrift regleras detta via 

Tryckfrihetsförordningen och när det gäller yttrandefrihet via andra medier, även 

Yttrandefrihetsförordningen. Grunden är att arbetstagare, som vilken annan medborgare som 

helst, har rätt att meddela sig fritt. Dock gäller denna rätt enligt Regeringsformen, 

Yttrandefrihetsgrundlagen och Tryckfrihetsförordningen enbart gentemot det allmänna, och 

därför inte förhållandet mellan till exempel en privatanställd arbetstagare och dennes 

arbetsgivare.7 

2.1.3 Europeisk lagstiftning 

Enligt artikel 10, Europakonventionen har var och en rätt till yttrandefrihet. Rätten omfattar rätt 

till åsikter samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar. Detta utan att någon 

myndighet har rätt att blanda sig i eller sätta territoriella gränser.8 Europakonventionen är 

således i första hand inriktad på det allmännas förhållande till den enskilde och kan därmed 

anses vara tillämpningsbar på offentliga arbetsgivares relation till anställda.  

2.2 Yttrandefrihet offentlig sektor 

2.2.1 Meddelarfrihet  

Offentlighetsprincipen medför en meddelarfrihet. Meddelarfriheten är grundlagsskyddad enligt 

Tryckfrihetsförordningen och innebär rätt att fritt lämna uppgifter och underrättelser för 

offentligt tryck, till exempel via tidning eller annan massmedia.9 Meddelarfriheten är även 

skyddad via Yttrandefrihetslagen.10  

Meddelarfriheten innebär därmed möjlighet för en offentliganställd att anonymt och under 

sekretess att lämna uppgifter om den egna verksamheten till massmedia. Det är enbart tillåtet i få 

och väldigt specifika situationer att begränsa offentliganställdas yttrandefrihet. För att detta ska 

kunna ske krävs stöd av lag vilket anges i Regeringsformen.  Det kan då till exempel röra sig om 

situationer som rör rikets säkerhet och beivrande av brott.11 

                                                        
6 Regeringsformen (1974:152), 2 kap, 1 §, p1-2 
7 Källström K, Malmberg J. Anställningsförhållandet. Iustus Förlag 2009, 2 uppl, s 251 
8 Europakonventionen, art 10, p1. 
9 Tryckfrihetsförordning (1949:105), 1 kap, 1 §. 
10 Yttrandefrihetslagen (1991:1469), 1 kap, 1 §. 
11 Regeringsformen (1974:152), 2 kapitlet, 23 §. 
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2.2.2 Efterforskning- samt repressalieförbud 

Som en del av meddelarfriheten finns det ett efterforskningsförbud. Efterforskningsförbudet 

innebär att en offentlig arbetsgivare inte får efterforska om en arbetstagare läckt viss känslig 

information till TV, radio etc.12 

 

Det finns även inom meddelarfriheten ett repressalieförbud som ska skydda arbetstagare från att 

bli utsatt för negativa konsekvenser i form av bestraffning eller reprimand om arbetstagaren 

meddelat uppgifter offentligt. Exempel på repressalier kan vara att lönen fryses, att arbetstagaren 

blir fråntagen arbetsuppgifter, disciplinpåföljder, uppsägning eller kanske till och med avsked.13  

2.2.3 Sekretess 

Allmänna avtal om sekretess eller dokument med sekretessförbindelser förekommer även inom 

offentlig sektor. Dessa påverkar dock inte tystnadspliktens omfattning för offentliganställda men 

kan vara av vikt när det gäller att avgöra om överträdelser från tystnadsplikt skett avsiktligt eller 

av oaktsamhet.14 

Alla som arbetar inom socialtjänst samt hälso-och sjukvård har tystnadsplikt. Tystnadsplikt, eller 

sekretess som det kallas, innebär att uppgifter kring enskilda personers förhållanden inte får 

lämnas till andra. Det innebär: 

• Att anställda inte får diskutera delar av sitt arbete med familj eller vänner (varken 

muntligt, skriftligt eller på annat sätt) 

• Inte svara på frågor från allmänhet, journalister eller andra förvaltningar om enskilda 

personliga förhållanden 

• Inte lämna ut handlingar eller annan skriftlig information om enskild person 

• Inte lämna ut fotografier av någon enskild person 

• Inte diskutera patienter med andra arbetskamrater som inte vårdar personen i fråga 

 

Sekretessen gäller alla som företräder en myndighet och omfattar all personal (dvs. även 

praktikanter, vikarier och elever) samt förtroendevalda som kommer i kontakt med enskilda 

brukare och patienter eller uppgifter om dessa som är bundna av sekretess. Sekretessen gäller 

oavsett om du arbetar eller är ledig, slutat arbeta eller bytt arbetsplats. Om en person röjer 

uppgifter som omfattas av sekretesskydd gör personen sig skyldig till dels en kränkning av den 

enskilde, dels ett brott mot lagen. Straffet kan bli böter eller fängelse. Vid misstanke om brott mot 

lagen ska det anmälas till polis och/eller socialstyrelse.15 

2.3 Yttrandefrihet privat sektor 

2.3.1 Avtalsfrihet 

När det gäller privat sektor har arbetsgivaren rätt till insyn i verksamheten vilket gör det möjligt 

att via kollektivavtal eller personliga avtal, till exempel anställningsavtalet, reglera den anställdes 

tystnadsplikt gentemot arbetsgivaren. Det är inte ovanligt inom vissa konkurrensutsatta 

branscher med så kallade sekretessklausuler där arbetstagaren är bunden av vissa villkor.  Det 

kan till exempel gälla rätt att ta med sig kunskap om kunder vid till exempel ett avslut av 

                                                        
12 Tryckfrihetsförordning (1949:105), 3 kap. 4 §, Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469) 2 kap. 4 § 
13 Prop. 2009/10:81, s. 39 
14 Källström K, Malmberg J. Anställningsförhållandet. Iustus Förlag 2009, 2 uppl., s 252 
15 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400), 25 kap, 1-8 §§ 
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anställning. Avtalsfriheten regleras av de bestämmelser som anges av Avtalslagens 3:e kapitel 

och de generella rättsprinciper som gäller inom arbetsrätten.16 

2.3.2 Lojalitetsplikt 

Utöver arbetstagarens huvudsakliga skyldighet att utföra arbete finns även ett antal 

biförpliktelser enligt anställningsavtalet. En av dessa biförpliktelser är att arbetstagaren har en 

allmän lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren.  I Arbetsdomstolens dom 1994 nr 74 formulerar 

Arbetsdomstolen lojalitetsplikten för en arbetstagare enligt följande:  

”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 pliktkollison.”17 

2.3.3 Tystnadsplikt och kritikrätt 

En privatanställd arbetstagare har därmed en särskild lojalitetsplikt mot sin arbetsgivare. Det 

innebär bland annat en tystnadsplikt som begränsar arbetstagarens rätt att yttra kritik mot 

arbetsgivaren. Tystnadsplikten omfattar såväl privat tid utanför arbetet som arbetad tid och 

innebär att arbetstagaren inte på något sätt får agera så att det kan skada arbetsgivaren.  

 

Privatanställda kan även omfattas av tystnadsplikt som är lagfäst. Detta gäller främst anställda 

inom hälso- och sjukvården, vilken är en verksamhet som omfattas av ett stort antal 

lagbestämmelser och som medför tystnadsplikt för den anställde.  I detta fall är det främst Lag 

(1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område som anger kravet på 

tystnadsplikt.18 

 

Dock finns det även visst skydd för privatanställda arbetstagare. Enligt Europakonventionen har 

”envar rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att mottaga och sprida 

uppgifter och tankar utan inbladning av offentlig myndighet…”.19 

 

Ett begrepp som blivit aktuellt de sista åren är Whistleblowing, vilket är en synonym för personer 

som påkallar, till exempel via massmedia, uppmärksamhet kring oegentligheter i den egna 

verksamheten. Idag finns det ingen lagstiftning kring just fenomenet Whistleblowing, men 

förslag på lagstiftning finns. Tanken var att detta skulle trätt i kraft redan i juli i år (2015). Syftet 

med en sådan lagstiftning är att stärka skyddet för anställda som använder sig av rätten att 

berätta om fel i den egna verksamheten. För privat sektor skulle en lagstiftning av denna karaktär 

öka skyddet för anställda och i större utsträckning likna det skydd som redan finns för offentligt 

anställda enligt grundlag.20 

 

                                                        
16 Källström K, Malmberg J. Anställningsförhållandet. Iustus Förlag 2009, 2 uppl., s 253 
17 AD 1994:74 sid 35 
18 Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (1998:531), 2 kapitlet. 8-10§§ 
19 Europakonventionen, artikel 10, p1 
20 SOU 2014:31 
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2.4 Arbetsrättsliga konsekvenser 

Enligt LAS (Lagen om anställningsskydd) kan misskötsel leda till uppsägning av personliga skäl. 

Detta förutsätter att personen i fråga har upplysts om misskötsel via tillrättavisande samtal 

och/eller varning. Fortsätter misskötseln kan inte arbetsgivaren säga upp personen utan att först 

utreda om omplacering kan ske internt i verksamheten. Arbetsgivaren får inte heller åberopa 

händelser som skett tidigare än de senaste två månaderna som skäl för uppsägningen.21  

Om arbetstagaren grovt åsidosätter sina åtaganden mot arbetsgivare kan arbetstagaren bli 

avskedad utan uppsägningstid. Avsked får dock endast användas i uppenbara fall där 

arbetstagarens förfarande inte är accepterat i någon form av rättsförhållande.22 

Gäller det brott mot sekretesslagen, där en person röjer uppgifter som omfattas av sekretesskydd, 

gör personen sig skyldig till dels en kränkning av den enskilde, dels ett brott mot lagen. Straffet 

kan bli böter eller fängelse. Vid misstanke om brott mot lagen ska det anmälas till polis och/eller 

socialstyrelse.23 

2.5 Aktuella AD-domar (rådande rättsrum) 

2.5.1 Offentlig verksamhet 

Skyddet när det gäller yttrandefriheten är starkt för offentligt anställda vilket påvisas i två av 

Arbetsdomstolens (i fortsättningen benämnd AD) domar, AD 2011:74 samt AD 2007:20. I AD 

2011:74 berör fallet en polis som avskedats efter att han i sin blogg, under det fiktiva namnet 

”Farbror Blå”, ingående beskrivit sin vardag som polis. Arbetsgivaren fann dock att många av 

historierna och inläggen innehöll inslag som ansågs både grova och sexistiska. Arbetsgivaren 

grundade sitt avsked på att inläggen och deras innehåll lett till samarbetssvårigheter.24 I AD 

2007:20 handlar fallet även här om en polis som avskedats efter att bland annat ha skickat 

främlingsfientliga mail till företrädare för Malmö stad av typen – ”Dra in ditt gigantiska understöd 

till alla jävla blattar i Malmö…..”.25 Det sista fallet kan anses som prejudicerande även om e-post 

normalt inte omfattas av termen ”sociala medier”. Dock registreras e-post i diarier inom 

statlig/kommunal myndighet vilket medför att de blir offentlig handling och därmed kan anses 

ha samma spridningsfaktor som inlägg i sociala medier (författarnas kommentar). Generellt kan 

sägas att i fallen inom den offentliga verksamheten har domstolen tagit ställning till om det rör 

sig om en arbetstagare i utpräglad förtroendeställning med direkt ansvar för beslut eller i andra 

ytterlighetsituationer. De har även tagit hänsyn till möjligheten att vidta åtgärder gällande 

allvarliga samarbetssvårigheter, även om dessa ytterst i viss mån kan ha sin grund i att en 

arbetstagare utnyttjat sina grundlagsfästa fri- och rättigheter.  

 

I AD-domen som går under namnet ”Farbror Blå” (AD 2011:74) anser inte AD att det finns några 

allvarliga samarbetssvårigheter och att personen i fråga inte kan anses ha någon utpräglad 

förtroendeställning inom polisen – det finns således ingen ytterlighetsituation. Enligt AD finns 

det därför inget som stärker avskedandet utan det ogiltigförklaras. AD har i sitt resonemang 

prövat om det finns saklig grund för att avsluta anställningen med utgångspunkt från personens 

bloggande och beskrivning av brottsliga förfaranden samt vissa tjänsteförseelser utförda av 

poliser. Vad AD konstaterar är att det inte finns några tidigare synpunkter på polismannens 

tjänsteutövande eller de värderingar som han har gett uttryck för i sitt arbete. AD bedömer 

                                                        
21 Lagen om anställningsskydd (1982:80) 7 § 
22 Källström K, Malmberg J. Anställningsförhållandet. Iustus Förlag 2009, 2 uppl., s 156 
23 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400), 14 kap, 1-2 §§ 
24 AD 2011:74 
25 AD 2007:20, sid 2. 
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vidare att det klart framgår att inte inläggen är skrivna under arbetstid eller att polismannen 

försöker hävda detta. Polismyndigheten har i sitt yttrande till AD yrkat på att den anställdes 

agerande strider mot att person som är anställd inom polismyndighet har skyldighet att beakta 

allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och objektivitet.26 Enligt AD så är det oklart vad 

polismyndigheten i sitt yrkande menar med detta. Av förordningen framgår det att det är vad en 

anställd gör i sin profession som skall bedömas och det finns inget som tyder på att polismannen 

har misskött sitt yrkesutövande. Polismyndigheten hävdar dock att det är själva bloggandet som 

utgör tillräcklig grund för avslutande av anställningen. Enligt myndigheten så utgör bloggandet i 

sig och innehållet på bloggen tillräcklig grund för att avsluta anställningen, och att det har skadat 

förtroendet för polisen. Innehållet har även medfört att chefer och medarbetare har känt sig 

kränkta vilket lett till förlorat förtroende för polismannen. Förtroendekrisen har inneburit att det 

finns samarbetsproblem vilket arbetsgivare uppger som en grund för avslut av anställningen.  

 

Den fackliga parten har framhållit i AD att polismannens agerande är förenligt med 

grundlagsskyddad yttrandefrihet, det vill säga att alla mot det allmänna tillförsäkras 

yttrandefrihet, att fritt i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar eller 

uttrycka tankar, åsikter och känslor.27 Polismyndigheten är av den uppfattning att enligt 

polisförordningen ska framförda yttranden på fritiden, som är förtroendeskadliga för 

arbetsgivaren, anses som brott mot lojalitetsplikten. AD har i domen 2003:51 bedömt att 

arbetsgivaren kan ingripa mot en anställd om denne har allvarliga samarbetssvårigheter även om 

dessa grundar sig i att personen bara utnyttjat sin grundlagsfästa fria yttranderätt.28  

 

I den andra domen (2007:20) menar AD att skickade e-postmeddelanden inte kan anses innehålla 

direkta eller förtäckta hot mot person. Trots att personen i sina meddelanden hänvisat till sin 

polisiära ställning anser dock AD att e-postmeddelanden saknar samband med mannens 

polisarbete, de har dessutom skickats utanför arbetstid och inte i anställningen. Även om 

beteendet kan anses olämpligt och att det inte är svårt att förstå att brist på förtroende uppstått 

för den anställde, anser dock AD att avskedet är ogiltigt. AD anser att, även om formuleringar 

inte varit lämpliga, har den anställde endast utnyttjat sin yttrandefrihet. Agerandet har inte 

utgjort brottslig gärning, det har heller inte haft direkt samband med anställningen. 

Arbetsgivaren har inte kunnat påvisa samarbetsproblem (kan inte bedömas som 

ytterlighetssituation) och detta tillsammans ligger till grund för ADs ogiltigförklarande. 

2.5.2 Privat verksamhet 

Vi har även i vår studie använt oss av ett rättsfall från den privata sektorn avseende hanteringen 

av sociala medier. Domen (AD 2012:25) behandlar en rektor/lärare som avskedats efter att 

rektorn/läraren vid flera tillfällen publicerat bilder med sexuellt innehåll på sin privata 

Facebooksida. Tvisten består i huvudsak av frågeställningen om det har förelegat sakliggrund för 

uppsägning utifrån dennes agerande på sociala medier eller inte. Förutom agerandet på den egna 

Facebooksidan så har rektorn även medverkat på en elevblogg i klädd en t-shirt med text om 

bland annat analsex, deltagit i grupper på sociala medier som har haft ett huvudsakligt fokus på 

sex samt haft kontakter med elever via Facebook. Rektorn avskedades med hänvisning till sin 

ställning som rektor och att hans agerande på sociala medier anses ha skadat skolans anseende. 

Skolan har som part yrkat på att rektorns beteende skadat skolan och bolaget samt att agerandet 

står i strid med hans anställning som rektor och lärare. Några av de rättsliga utgångspunkterna 

som skolan/bolaget har utgått ifrån är lojalitetskravet som är en del av anställningsavtalet. 

                                                        
26 Polisförordningen, 1998:1558  
27 Regeringsformen (2011:109), 2 kap, 1 §, p1 
28 AD 2003:51, s 15 
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Grunden är att arbetstagaren inte får ha ett sådant beteende som skadar arbetsgivaren eller 

dennes verksamhet. Innebörden av lojalitetskravet är enligt AD-domen otydlig, det vill säga 

kravet på lojalitet kan variera beroende på ”förhållandet inom branschen, aktuella verksamhetens 

beskaffenhet, arbetsuppgifternas art, arbetstagarens ställning i företaget och om arbetstagaren på något sätt 

äventyrat arbetsgivarens kundrelationer”.29 Det går inte enligt AD att enkelt beskriva vad 

lojalitetsplikten innebär men som utgångspunkt så lyfts det i domen fram att ”arbetstagaren är 

skyldig att sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget samt att undvika lägen där han eller hon kan 

komma i pliktkollision”.30  

 

Av domen framgår det även att AD fört ett resonemang kring om en högre tjänsteställning ska 

innebära högre krav när det gäller lojalitetsplikten. AD har tidigare uttalat att arbetsgivaren ska 

kunna ställa höga krav på den som är chef över andra, då denne ska utgöra ett bra föredöme för 

andra. Oavsett ställning i företaget så gäller den allmänna lojalitetsplikten i anställningen, oavsett 

om företaget har högre etiska krav på chefer än på övriga anställda. Då det inte finns någon 

koppling mellan arbetstagarens agerande på fritiden och den anställning som arbetstagaren har, 

så är personen fri i sitt agerande och i sin livsföring. Gränsdragningen är dock något diffus 

utifrån lojalitetsplikten avseende professionen och agerandet på fritiden. Det är inte uteslutet 

enligt AD att förpliktelser och skyldigheter som finns kopplat till anställningen även kan få en 

påverkan på agerandet på fritiden.  

 

I sin prövning så tar AD upp hur rättsläget ska tolkas avseende situationer och rättigheter som 

kan utövas av den enskilde och som skyddas genom lagstiftning. Exempel på sådana handlingar 

kan vara att uttrycka sina åsikter, tankar och känslor offentligt. Andra exempel kan vara att utöva 

förenings- eller religionsfrihet eller deltagande i allmänna val. Avslutandet av anställningen ska i 

dessa fall provas enligt AD. Det ska då göras en avvägning mellan arbetsgivarens intressen och 

skäl för att avsluta anställningen mot arbetstagarens intresse för att behålla anställningen 

samtidigt som arbetstagarens rättigheter ska beaktas. Vissa av dessa rättigheter är starkare än 

andra, vad det gäller yttrandefrihet så är Sverige skyldig enligt Europakonventionen att skydda 

denna rättighet för medborgarna. Denna grundläggande rättighet ska enligt konventionen även 

respekteras i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. AD tar i referatsdelen upp att det 

finns tillfällen då det kan finnas saklig grund för uppsägning för händelser som inträffat vid 

sidan av anställningen, och som inte har direkt koppling till anställningen eller arbetsgivarens 

verksamhet. Huruvida en sådan åtgärd är godtagbar ska bedömas efter noggrann 

intresseavvägning i det enskilda fallet.  

 

AD bedömer inte att den aktuelle personens agerande i detta fall ska tillmätas någon betydelse 

när det gäller bedömning av om det har funnits saklig grund för uppsägning. Vad det gäller 

publiceringen av bilder på Facebook samt medlemskapet på de sidor som företaget anser ha 

sexuellt innehåll, så bedömer AD att trots att rektorn har en särskild förtroendeställning är detta 

en rättighet för den enskilde som faller inom ramen för yttrandefriheten. AD anser även att det 

finns kopplingar från den privata Facebooksidan till företaget, men att det inte finns något som 

tyder på att det haft negativa/förtroendeskadliga konsekvenser för företaget. AD anser inte heller 

att publicering av bilder på den egna Facebooksidan utgör saklig grund för uppsägning. AD 

bedömer inte heller att rektorn har brutit mot några meddelade förhållningsorder från skolan, 

men att skolan har rätt att kräva att rektorn tar bort kontaktuppgifterna till skolan som han 

uppgivit på Facebooksidan. AD finner inte att det i på någon punkt finns skäl och grund för en 

saklig uppsägning på grund av personliga skäl.  

                                                        
29 AD 2012:25, s 2 
30 AD 2012:25, s 2 
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3 Analys 
En viktig princip att ta hänsyn till vid alla anställningar är lojalitetsplikten, dvs. arbetstagarens 

skyldighet att sätta arbetsgivarens intresse framför sina egna. Vikten av lojalitetsplikten kan dock 

variera beroende på vilken uppsägningsgrund som är aktuell. Gäller det grov misskötsel saknar 

oftast lojalitetsplikten relevans. Likaså spelar det roll om det är en anställning inom privat eller 

offentlig verksamhet. Brott mot lojalitetsprincipen (dvs. vilket i en del fall är att jämställa med 

brott mot anställningsavtalet beroende på avtalets utformning) är i mycket större utsträckning 

saklig grund för uppsägning inom privat verksamhet, medan den i offentlig verksamhet är 

nästintill att betrakta som ogiltig. Detta grundar sig i att rätten att fritt yttra sig kritiskt om 

arbetsgivaren är starkt skyddad via grundlagsstiftningen för offentligt anställda, medan 

kritikrätten och tystnadsplikten går att begränsa via avtal och sekretessklausuler i privat 

verksamhet. 

 

En privatanställd arbetstagare har således en särskild lojalitetsplikt mot sin arbetsgivare. Det 

innebär bland annat en tystnadsplikt som begränsar arbetstagarens rätt att yttra kritik mot 

arbetsgivaren. Detta omfattar privatanställda såväl privat som i arbete och innebär att 

arbetstagaren inte på något sätt får agera så att det kan skada arbetsgivaren. Är yttrandet att 

betrakta som illojalt mot arbetsgivaren, så spelar det ingen roll om yttrandet skett under eller 

efter arbetstid. I det fall vi valt att studera AD 2012:25, menar dock Arbetsdomstolen att det är 

svårt att koppla de inlägg som skett till arbetet och arbetsplatsen. Då de bilder som publicerats 

inte heller ansågs vara arbetsrelaterade bedömer Arbetsdomstolen att det inte tyder på att det 

haft negativ eller skadlig konsekvens för företaget. Uppsägningen ansågs därför inte giltig, då 

skada för företaget inte anses uppkommit och den publicering som skett av den anställde var att 

betrakta som godtagbar inom ramen för yttrandefrihet. 

Vår åsikt är dock, baserat på flera års egen yrkeserfarenhet, att fallet med ”Facebookrektorn” (AD 

2012:25) inte är helt signifikant för privat sektor. Vår bedömning är att hade fallet rört en 

arbetstagare inom privat sektor av annan karaktär, till exempel ett producerande företag på 

privata marknaden, hade troligen utfallet blivit ett annat. Vår uppfattning är att brott mot 

lojalitetsplikten i större utsträckning normalt sett är saklig grund för uppsägning inom privat 

verksamhet där skada av arbetsgivaren bedöms som en viktig faktor. Det är möjligt att då fallet 

rör skolverksamhet, som enligt tidigare historik varit helt statligt alt. kommunalt reglerad till stor 

del, eventuellt påverkats av att yttrandefrihet är tillåten inom statlig/kommunal verksamhet. 

 

I den offentliga sektorn tas det tydligare hänsyn till om arbetstagaren yttrar sig under eller efter 

arbetstid. I fallet med ”Farbror Blå” AD-dom 2011:74, bygger domstolens beslut på att 

bloggandet skedde på polismannens fritid och att det skedde i enlighet med den 

grundlagsskyddade yttrandefriheten. Samma slutsats kommer domstolen fram till i AD-dom 

2007:20, där domstolen fastställer att e-postmeddelanden inte skickats i tjänsten, och att polisen 

enbart använt sin grundlagsskyddade yttrandefrihet. I båda fallen ansåg även domstolen att även 

om det fanns skäl att anse att skada i förtroendet för Polismyndigheten kan ha uppstått, kan inte 

en myndighet ingripa mot en anställd som utnyttjar sin yttrandefrihet. 

 

Kritikrätten befinner sig i gränslandet mellan yttrandefriheten och lojalitetsplikten. Rent konkret 

innebär kritikätten att arbetstagaren har rätt att framföra kritik kring missförhållanden på 

arbetsplatsen, rätt att tala om när arbetsgivaren bryter mot gängse lagar och regler samt kritisera 

det sätt arbetet utförs på.  
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När det gäller kritikrätten är den starkt begränsad för privatanställda då lojalitetsplikten oftast är 

överordnad kritikrätten. För offentligt anställda däremot kan kritikrätten till och med vara en 

skyldighet, till exempel som Socialstyrelsens anmälningsskyldighet gällande händelser som kan 

vara till skada för vårdtagare inom sjukvården (så kallad Lex Maria anmälan).31 Generellt för 

både privat och offentligt anställd är dock att arbetstagaren i första hand bör vända sig internt 

inom den egna organisationen med kritiken innan rätten att kritisera offentligt används.  

 

I domslut från Arbetsdomstolen har diskussion förekommit om det är befogat att ställa högre 

krav på lojalitetsplikten om det rör sig om högre tjänstebefattningar. I de aktuella fall som rör 

offentlig verksamhet i vår studie, har inte domstolen ansett att arbetstagaren varit i en utpräglad 

förtroendeställning. Domstolen har därför inte ansett att det funnits skäl för någon 

ytterlighetssituation och domstolen har därmed inte ansett att det funnit saklig grund utifrån det 

perspektivet till avsked. I det fall som hämtats från privat sektor har Arbetsdomstolen fört en 

diskussion kring att en högre tjänstetillställning kanske bör innebära ett högre krav på lojalitet. I 

tidigare domar har Arbetsdomstolen tryckt på att det är möjligt att ställa högre krav på personer i 

arbetsledande position då de ska anses agera som föredömen. Dock har domstolen i detta fall 

gjort bedömningen att gränsdragningen är diffus när det gäller lojalitetsplikten avseende 

yrkesprofessionen och agerande på fritiden. Domstolen har därför ansett att agerandet på fritiden 

inte kunnat kopplas till yrkesrollen och därmed inte utgör saklig grund för avsked.  

 

När det gäller den rådande praxis som finns idag när det gäller yttrandefrihet och tryckfrihet är 

den inriktad på massmedia i form av tv, tidningar och radio. Det innebär att praxis i första hand 

är inriktad på en form av massmedia där möjligheten att kommunicera mellan 

informationslämnaren och mottagaren är relativt begränsad. Möjligheten i dessa medier är starkt 

begränsad för mottagaren när det gäller att kommentera den information som ges, till skillnad 

mot sociala medier där möjligheten att direkt ge en motkommentar är stor. Det gör att 

möjligheten till att skada arbetsgivaren ökar, en kommentar som från början kan anses oskyldig 

kan i en offentlig diskussion utvecklas och i slutändan komma i konflikt med lojalitetsplikten.  

 

Sammanfattas de olika begränsningarna mellan privat och offentlig sektor blir skillnaderna 

följande: 

 

Meddelarfrihet: Offentligt anställda har rätt att lämna ut uppgifter så länge de inte faller inom 

ramen för sekretesslagen till massmedia. Rätten är grundlagsskyddad. Privat anställda har inte 

den friheten utan utlämnande av information kan anses som illojalitet och leda till uppsägning 

och/alternativt avsked.  

 

Efterforskningsskydd: Arbetsgivare inom offentlig verksamhet får inte efterforska vem som har 

lämnat ut information. Arbetsgivare inom privat verksamhet äger helt rätten att eftersöka 

uppgiftslämnare. 

 

Tystnadsplikt: Följer offentlighets- och sekretesslagen. Kan för offentligt anställda utgöra grund 

för arbetsrättsliga åtgärder om det inte anses falla inom ramen för yttrande- eller tryckfrihet samt 

om utlämnande av information kan anses som sekretessbrott. För privatanställda gäller lika vid 

anställning inom sjuk- och hälsovård. I övrigt är tystnadsplikten oftast avtalsreglerad (via 

anställningsavtalet och sekretessklausuler) alternativt anses vara en del av lojalitetsplikten. All 

information som kan anses vara skadlig för arbetsgivaren kan leda till arbetsrättsliga följder. 

                                                        
31 Socialstyrelsen, Lex Maria anmälan, http://www.socialstyrelsen.se/lexmaria 
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Repressalieförbud: Offentligt anställda är enligt lag försäkrade om att arbetsgivare inte får 

använda sig av påföljder som straff för att en anställd använt sig av sin yttrandefrihet. För 

privatanställda finns ingen sådan försäkran. 

 

Offentligt anställda har således i mycket större grad möjlighet, att utan risk för repressalier eller 

arbetsrättsliga följder, använda sociala medier som ett verktyg för sin yttrandefrihet.  
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4 Slutsatser 
Syftet med uppsatsen var att söka svar på frågeställningen: 

Vad är skillnaderna mellan de rättsliga regleringarna för användandet av sociala medier när det gäller 

offentligt anställda och privat anställda arbetstagare? 

 

Utifrån vår analys är det tydligt att det arbetsrättsliga läget skiljer sig åt när det gäller rätten att 

fritt yttra sig som anställd, beroende på om arbetsgivaren är offentlig eller privat. Offentligt 

anställda har en starkt grundlagsskyddad rätt till yttrande- och tryckfrihet, en rätt som kommer 

stärkas ytterligare om lagförslaget om skydd för anställda som slår larm om allvarliga 

missförhållanden kommer till stånd. 

 

Användandet av sociala medier är ett fenomen som har ökat, och som med stor sannolikhet 

kommer att öka, och där gränserna mellan vad som kan klassas som arbetsliv och privatliv 

kommer att bli allt otydligare. Lojalitetsplikten kommer troligen därmed att bli allt mer aktuell 

som bedömningsgrund när handlar om till exempel intressekonflikter mellan arbetstagare och 

arbetsgivare. Som läget är idag är dock genomslagskraften olika om bedömningen sker utifrån 

lojalitetsplikten. Privatanställda saknar den lagstadgade yttrandefriheten gentemot 

arbetsgivaren, och kritikrätten är starkt begränsad då lojalitetsplikten oftast är överordnad 

kritikrätten. Offentliganställda däremot har en skyddad yttrandefrihet, och även om avtalad 

tystnadsplikt förekommer även inom offentlig verksamhet, är liknande avtal som går emot 

grundlagen i verkligheten verkningslösa. Då sociala medier är ett område som snabbt utvecklats 

har inte praxis och lagstiftning till dags dato fullt anpassats efter rådande omständigheter. Det 

troliga är att praxis, framför allt när det gäller privatanställda, kommer att förändras i takt med 

att fler fall bedöms av Arbetsdomstolen. Till exempel så kom under arbetet med 

sammanställningen av denna uppsats ett nytt domslut (AD 2015:61, domutslag meddelat av AD 

2015-10-21) som rör rätten till yttrandefrihet via Facebook kontra lojalitetsplikt för anställd.  

 

Vad kan man som arbetsgivare då göra för att förhindra att missbruk av kritikrätten och 

yttrandefrihet sker via sociala medier? Oavsett om det är en offentlig eller en privat arbetsgivare 

är vikten av fastställda, tydliga ramar kring vad som är ok eller inte en bra början. Har den 

anställde överhuvudtaget rätt att använda arbetsgivarens dator för privata åtaganden som till 

exempel Facebook? Om inte arbetsgivaren tydligt från början klargjort vad som gäller när det 

gäller användandet av sociala medier på arbetstid är det nog sannolikt att ett visst privat bruk är 

av hävd accepterat. Men om det finns riktlinjer som tydligt anger vad som inte är accepterat eller 

vad som är tillåtet, kan det ses som arbetsvägran att använda arbetsgivarens dator för att surfa 

privat. I det fallet skulle det ges en möjlighet att öppna upp även för offentlig verksamhet att 

vidta arbetsrättsliga åtgärder – inte mot själva rätten att yttra sig, men mot själva 

tillvägagångssättet hur arbetstagaren använt sig av yttranderätten.  

 

Förslag till vidare forskning inom området är en arbetsrättslig studie kring det lagförslag som 

diskuteras utifrån regeringens SOU 2104:13 (Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om 

allvarliga missförhållanden). Studien skulle i så fall kunna inriktas på hur en eventuell ny 

lagstiftning kring förstärkt meddelarfrihet (s.k. Whistleblowing) påverkar de arbetsrättsliga 

regleringarna för såväl privat som offentlig verksamhet. Enligt lagförslaget kommer även en 

eventuell ny lag att ändra reglerna i arbetsmiljölagen där krav kommer införas på rutiner för att 

hantera larm. Studien kan därmed även omfatta vilka konsekvenser ett sådant krav får för 

verksamheter i fråga om hantering av sekretess med mera.  
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