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Sammanfattning  
Sociala medier har fått en allt större betydelse i samhället och växer snabbt. Problem uppstår 

vid yttranden i vilka arbetstagaren uttrycker sig negativt om sin arbetsgivare eller arbetsplats, 

eftersom lojalitetsplikt råder i ett anställningsförhållande. Privatanställda har en lojalitetsplikt 

mot sin arbetsgivare och har inte den grundlagsskyddade yttrandefriheten. Den 

grundlagsskyddade yttrandefriheten gäller gentemot det allmänna, vilket betyder att offentligt 

anställda har yttrandefrihet gentemot sin arbetsgivare till skillnad från privatanställda. Inom 

privata anställningar är lojalitetsplikten långtgående och uppstår när ett anställningsavtal 

ingås. Lojalitetsplikten i anställningsförhållanden är inte lagstadgad utan följer av allmänna 

arbetsrättsliga principer och är inom den privata sektorn skyddad av rättspraxis. Den innebär 

främst att arbetstagaren ska beakta arbetsgivarens intresse så att det inte kränks eller skadas.  

Trots den nationella begränsningen gällande privatanställdas yttrandefrihet har 

Europadomstolen i målet Fuentes Bobo mot Spanien fastslagit att ”i vissa fall” erhålls en 

yttrandefrihet och skydd från att arbetsgivaren vidtar åtgärder. Rättspraxis från 

Arbetsdomstolen gällande gränsdragningen mellan yttrandefrihet och lojalitetsplikt på sociala 

medier är inte omfattande, vilket innebär att Europadomstolens ”i vissa fall” inte har 

definierats för fall gällande sociala medier.  

Idag är det inte många företag som reglerar användandet av sociala medier för arbetstagare. 

Det har medfört att missförstånd och osäkerhet råder hos arbetstagare angående vad som får 

yttras på sociala medier gällande arbetsplatsen. Ett hjälpmedel för företag att undvika 

missförstånd och problem är att skapa en policy gällande arbetstagarens användande av 

sociala medier. Den ska verka som ett ramverk för hur en arbetstagare ska agera och ger 

vägledning i användandet av sociala medier på och utanför arbetsplatsen.   
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1 Inledande kapitel  

1.1 Problembakgrund 

Inlägg på sociala medier, bloggar och uppladdning av bilder på internet kan ge konsekvenser 

för den enskilde i anställningen. Det blir allt vanligare att personer blir uppsagda eller 

avskedade på grund av ofördelaktiga yttranden gällande arbetsrelaterade frågor på sociala 

medier som exempelvis Facebook och bloggar.
1
   

Facebook är idag ett av världens största sociala medier och det är mer regel än undantag att ha 

ett Facebookkonto. Idag är 4 571 180 personer av Sveriges befolkning medlemmar på 

Facebook, vilket är över 50% av landets befolkning.
2
 Utifrån egna erfarenheter har vi 

uppmärksammat att många personer uppdaterar statusar, laddar upp bilder spontant och inte 

reflekterar över vad det kan medföra för konsekvenser. Gårdagens skvaller, inom den närmsta 

kretsen, har till viss del ersatts av dagens uppdateringar på sociala medier ute i det offentliga. 

Konsekvensen med en publik profil på Facebook och inlägg på bloggar är att dessa kan visas 

vid exempelvis googlesökningar och är därigenom lättillgängliga för allmänheten, inräknat 

arbetsgivaren. Tidigare löpte det mindre risk för att skvallret skulle nå fram till arbetsgivaren, 

eftersom risken var liten att någon har spelat in vad som sagts. Problemet är att internet och 

sociala medier har haft en snabbare utveckling än lagstiftningen, vilket medför luckor och 

outredda problem. 

Yttrandefriheten är en grundlagsstadgad rättighet, vilken vi finner i 2:1 Kungörelse 

(1974:152) om beslutande av ny regeringsform (RF) och tillförsäkrar individen yttrandefrihet 

gentemot det allmänna. Utifrån lagtextens formulering har inte privatanställda samma skydd 

som offentligt anställda. Rättigheten måste inom arbetsrätten vägas mot arbetstagarens 

lojalitetsplikt. 

1.2 Problemformulering 

 Var går gränsen mellan en privat arbetstagares yttrandefrihet och dennes lojalitetsplikt 

gentemot arbetsgivaren vid användandet av sociala medier?  

 

  

                                                           
1
 AD 2012 nr 25 

2  http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/sweden Hämtad: 2012-02-24 kl 17:36 

http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/sweden
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1.3 Syfte 
Studien syftar till att utreda och belysa hur sociala medier påverkar arbetsrätten under 

anställning. Det råder en gränsdragningsproblematik mellan arbetstagarens lojalitetsplikt och 

grundlagsskyddade yttrandefrihet. Problematiken uppkommer i inlägg på sociala medier, 

vilka har ökat betydligt under de senaste åren. Det är därför viktigt att få fram en enhetlig 

lösning för alla parter som underlättar för såväl arbetsgivare som arbetstagare. Vi kommer i 

vår framställning att koncentrera oss på den privata sektorn och slutligen presentera ett förslag 

på en policy som vi anser är användbar i praktiken. Endast 7% av företagen har en policy över 

vad de anställda får göra under sin arbetstid på sociala medier.
3
 Vi anser att en policy är bättre 

än att förbjuda användningen av sociala medier, eftersom ett förbud enligt vår mening leder 

till negativ påverkan på företaget. En policy syftar till att skapa ett ramverk för hur den 

anställde ska agera och är inte uttömmande utan kan med sociala mediers utveckling 

förändras. Uppsatsens målgrupp är chefer och anställda inom privata sektorn med 

grundläggande juridiska kunskaper. 

1.4 Metod 
Vårt tillvägagångssätt kommer att präglas av en rättsdogmatisk tolkning, eftersom vi tolkar 

och systematiserar gällande rätt utifrån rättskällor.
4
 Vid tolkningen kommer vi att utgå från 

lagstiftning, förarbeten, praxis, doktrin och vetenskapliga artiklar. Praxis på området av 

privatanställdas yttranden i sociala medier är inte omfattande. Vi kommer därför dra slutsatser 

från liknande rättsfall som berör lojalitetsplikten och yttrandefriheten. Analysen och slutsatsen 

kommer att ha ett de lega ferenda perspektiv och vi kommer att använda oss av en telelogisk 

tolkning. Dessutom kommer vi lägga stor vikt i hur personer i Sverige upplever problemet 

idag utifrån tidningsartiklar och olika juridiska skrifter på området. Det är viktigt att få insyn i 

hur Sveriges rättsväsende ser på problemet och hur de anser att problemet skulle kunna lösas, 

eftersom vår ambition är att den slutgiltiga policyn ska fungera i realiteten.  

1.5 Avgränsningar 

Vi kommer inte belysa sociala mediers påverkan före eller efter anställningsförhållandet och 

enbart tillämpa arbetsrätten inom Sverige. Fokuseringen kommer att ligga på den privata 

sektorn, men i vissa fall kommer vi även att belysa den offentliga sektorn för att kunna dra 

generella slutsatser. Främst kommer vi att belysa Facebook och bloggar, eftersom de är 

vanliga och därmed intressanta att analysera.  

                                                           
3
 http://www.manpower.se/mpnet3/Content.asp?NodeID=56269&ref=SWEDEN_NORDIC Hämtad: 2012-04-24 

kl 09:08 
4
 Peczenik A, Juridikens teori och metod, Nordstedts Juridik 1995 uppl 1.1, s 42  

http://www.manpower.se/mpnet3/Content.asp?NodeID=56269&ref=SWEDEN_NORDIC
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2 Yttrandefrihet 

2.1 Allmänt om yttrandefriheten 
De grundläggande rättsliga föreskrifterna finns i grundlagarna, vilka är regeringsformen, 

tryckfrihetsförordningen, successionsordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.
5
 Grundlagarna 

har den högsta hierarkiska rättsliga ställningen gentemot övriga rättskällor exempelvis 

författningar. De är grundnormer för landets övriga författningar och reglerar de områden som 

är av särskild vikt för samhällsskicket. 

2.1.1 Regeringsformen 

I kapitel två regeringsformen stadgas Sveriges grundläggande fri och rättigheter. Av 2:1 p 1 

RF framgår det att yttrandefriheten är en av de rättigheter som var och en är tillförsäkrad 

gentemot de allmänna. Det innebär att yttrandefriheten inte är tillämplig mellan arbetstagare 

och arbetsgivare inom den privata sektorn.
6
 Begränsning av yttrandefriheten kan enligt 2:20 

RF endast ske genom lag. Yttrandefriheten skyddas även av en särskild grundlag, 

Yttrandefrihetsgrundlag (1991:400) (YGL), vilken reglerar specifika möjligheter att yttra sig i 

samhällets medier som inte omfattas av Tryckfrihetsförordning (1949:105) (TF). Ändamålet 

är att förbättra skyddet för yttrandefriheten och det fria informationsflödet, på grund av att 

massmedierna i dagens samhälle ständigt utvecklas.
7 

2.1.2 Yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen 

Bestämmelserna i YGL och TF tillämpas gentemot det allmänna och ger inte samma skydd 

för en privatanställd som för en offentligt anställd gentemot sin arbetsgivare. 

Efterforskningsförbudet förekommer inte inom den privata sektorn och arbetsgivaren får 

därför efterforska vilken anställd som yttrat sig eller lämnat upplysningar till media. 

Grundlagarna begränsar inte arbetsgivare att avtala om tystnadsplikt eller att vid brott mot 

anställningsavtalet vidta arbetsrättsliga åtgärder.
8 

2.1.3 Europakonventionen  

Yttrandefriheten är en viktig rättighet för många länder och stadgas i Europakonventionen art 

10.
9
 Den är sedan år 1995 lag i Sverige och har samma rättsliga karaktär som övriga lagar.

10
 

                                                           
5
 1:3 RF 

6
 Ds 2001:9 s 22 

7
 Wennberg B et Al. Yttrandefrihetsgrundlagen, Nordstedts Juridik 2003, uppl 3, s 13f 

8
 Ds 2001:9 s 22f 

9
 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna   
10

 Europakonventionen 
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Arbetsdomstolen har i ett mål från år 1997 konstaterat att det i art 10 står ”gentemot det 

allmänna”, vilket medför att det inte har någon betydelse mellan enskilda. Arbetstagare och 

arbetsgivare inom den privata sektorn omfattas inte av lagen.
11

 I målet Fuentes Bobo mot 

Spanien kritiserade Europadomstolen att privatanställda inte erhöll yttrandefrihet och fastslog 

att det förekommer en positiv skyldighet att skydda rätten till yttrandefrihet mot angrepp från 

privata rättssubjekt.
12

 

Yttrandefriheten är en av de mänskliga rättigheterna i Europakonventionen. Den anger olika 

skäl som medför att yttrandefriheten kan begränsas, exempel är vid hänsynstagande till den 

nationella säkerheten, skydd för hälsa och moral och förebyggande av oordning. Det varierar 

mellan Europas länder vilka begränsningar som anses nödvändiga och har därför olika 

yttrandefrihetsbegränsningar. I Sverige är ett av skälen lojalitetsplikten, vilket är 

arbetstagarens skyldighet att vara lojal mot sin arbetsgivare och följer av anställningsavtalet.
13

 

2.2 Yttrandefrihet i offentlig sektor 

I RF stadgas att yttrandefriheten och dess fri- och rättigheter gäller ”gentemot det 

allmänna”
14

. Till det allmänna innefattas riksdagen, regeringen och myndigheter och det 

medför att enbart offentligt anställda kan åberopa rättigheten gentemot sin arbetsgivare.
15

 En 

offentligt anställd kan uttrycka missnöje i sociala medier, utan att riskera ingrepp från 

arbetsgivaren, gällande den egna verksamheten.
16

 

Reprissalieförbudet och meddelarfriheten är för offentligt anställda två grundlagsskyddade 

friheter. Friheterna ger anställda rätten att yttra sig till myndigheter om det inte inskränks av 

lagstadgad eller avtalad tystnadsplikt. Myndigheterna får inte vidta åtgärder som medför att 

arbetstagaren avstår från sin rätt att använda sina rättigheter.
17

 Det är viktigt att friheterna inte 

blir inskränkta eller att arbetstagaren uppfattar att arbetsgivaren vill inskränka dem.
18 

2.2.1 Meddelarfrihet 

Meddelarfriheten återfinns i 1:1 TF och 1:2 YGL. Friheten möjliggör för offentligt anställda 

att lämna information utan konsekvenser, berörande arbetet, för offentliggörande i skrift och 

                                                           
11

 AD 1997 nr 57 
12

 Mål nr 39293/98 Fuentes Bobo mot Spanien 
13

 7§ LAS se avsnitt 3 för att läsa om lojalitetsplikten  
14

 2:1 p 1 RF 
15

 SOU 1975:75 s 185 
16

 Nilsson Ö et Al., Högt I tak- om man ligger ner, Modin Tryck AB 1999, s31  
17

 JO:s ämbetsberättelse 2009.12.18 diarienummer 6769-2008 
18

 JO:s ämbetsberättelse 2009.05.27 diarienummer 1144-2008 
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de medier som omfattas av YGL och informera massmedierepresentanter. Vid arbetstagarens 

utnyttjande av meddelarfriheten är det olagligt för det allmänna att påföra negativa 

konsekvenser.
19

 Konsekvenser är bland annat avskedande, disciplinpåföljder, uppsägning eller 

mindre ingripande åtgärder exempelvis tillsägelser. Myndighetens beslut att omplacera en 

arbetstagare, på grund av användning av den grundlagsskyddade yttrandefriheten och 

meddelarfriheten, har Arbetsdomstolen fastslagit strida mot lagar och goda seder.
20

 Friheterna 

har inskränkningar enligt TF och YGL, vilket medför att arbetstagaren inte kan yttra sig om 

vad som helst.   

2.2.2 Efterforsknings- och repressalieförbud 

Efterforskningsförbudet finns stadgat i 2:4 YGL och 3:4 TF, vilken betyder att ett allmänt 

organ eller en myndighet inte får efterforska vem som har utnyttjat sin meddelarfrihet och 

lämnat information för publicering. Det är inte accepterat att exempelvis kommunala nämnder 

ger arbetstagare i uppdrag att utifrån uppgifter som publicerats i media efterforska 

författaren.
21

 

Arbetstagare inom den offentliga sektorn ska kunna använda sig av den grundlagsskyddade 

meddelarfriheten utan risk för repressalier. Repressalieförbudet innebär att offentligt anställda 

som lämnat ett meddelande för publicering inte får drabbas av negativa påföljder från det 

allmänna. Förbudet har vunnit acceptans genom rättspraxis.
22

  

2.2.3 Rättsfallen Farbror blå och Södertälje sjukhus 

Två uppmärksammade rättsfall gällande yttrandefrihet och anställda inom den offentliga 

sektorn är AD 2011 nr 15 och AD 2011 nr 74. Fallen har uppmärksammats i media och visar 

hur långtgående den lagstadgade yttrandefriheten är. AD 2011 nr 74 var det första rättsfallet 

gällande sociala medier och analogier har därmed hämtats från liknande rättsfall innehållande 

yttrandefrihet.  

AD 2011 nr 15 ”Södertälje sjukhus” handlar om en undersköterska som varit anställd vid 

Södertälje sjukhus på intensivvårdsavdelningen. Hon hade vid ett tillfälle yttrat sig i media, 

TV-programmet Debatt, gällande den främlingsfientliga kulturen på sjukhuset. Knäckfrågan i 

fallet var om det på dessa grunder gick att omplacera undersköterskan till en annan avdelning, 

                                                           
19

 Ds 2001:9 s 115, SOU 1990:12 s 63  
20

 AD 1991 nr 106 
21

 JO:s ämbetsberättelse 1994/95 s 543 
22

 Söderlöf G et Al., Yttrandefrihet och lojalitet vad gäller för anställda hos kommuner, landsting och regioner? 

SKL Kommentus AB 2010, s 13 f 
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eftersom det ansågs ha medfört samarbetssvårigheter. I målet fann Arbetsdomstolen att 

sjukhuset hade vägande skäl för att förflytta undersköterskan till en annan avdelning, på grund 

av att en förflyttning fick ske enligt kollektivavtalet om det förelåg vägande skäl. 

Arbetsdomstolen har i tidigare fall ansett att samarbetssvårigheter är vägande skäl för en 

förflyttning. I målet hade undersköterskan använt sig av den grundlagsskyddade 

yttrandefriheten och det medförde att särskilt höga krav för omplacering krävdes. Hon 

arbetade på intensivvårdsavdelningen, vilket är en miljö med höga risker och kräver ett 

förtroende mellan arbetstagarna. Domstolen ansåg att vägande skäl för omplacering förelåg, 

eftersom lojalitetsplikten stärks vid riskfyllda arbeten.  

AD 2011 nr 74 ”Farbror Blå” handlar om en polisinspektör som på sin fritid haft en allmänt 

tillgänglig blogg, ”Farbror Blå”, i vilken han skrivit olämpliga saker om poliser och deras 

arbete. Ett utdrag ur hans blogg var följande:  

”Vi ollade handtagen i dörrarna, fönsterhissknapparna, växelspaken, ratten samt stereo- och 

polisradioknapparna. Och luren som man pratar i till ledningscentralen. Helt nerollad 

polisbil. Omoget? Sexistiskt? Ja för fan.”
23

 

En del av inläggen på bloggen utgjorde tjänsteförseelser och beskrivelser om brottsliga 

förfaranden. Efter att Kvällspressen uppmärksammat bloggen valde polisen att ta bort den 

men blev ändå avskedad från sitt arbete efter någon månad. Arbetsdomstolen ansåg att 

bloggen inte utgjorde saklig grund för avskedande, eftersom polisen inte brutit mot sitt 

anställningsavtal och använt sin grundlagsskyddade yttrandefrihet utanför tjänsten.  

2.3 Yttrandefrihet i den privata sektorn 

Yttrandefriheten gäller enligt målet Fuentes Bobo mot Spanien mellan arbetstagare och 

arbetsgivare inom den privata sektorn. Arbetsdomstolen har fastslagit yttrandefriheten men att 

den är inte lika omfattande som för offentligt anställda.
24

 Det är viktigt att en privatanställd 

inte förlitar sig på den grundlagstadgade yttrandefriheten utan istället utnyttjar sin kritikrätt, 

vilken härstammar från yttrandefriheten.
25

  

I målet Fuentes Bobo mot Spanien har Europadomstolen fastslagit att det förekommer en 

positiv skyldighet att skydda rätten till yttrandefrihet mot angrepp från privat rättssubjekt. 

Domstolen fastställde ett grundläggande skydd för yttrandefrihet mellan privata aktörer men 
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inskränker inte arbetstagarens lojalitetsplikt. Med hänsyn till målet Fuentes Bobo mot Spanien 

har regeringen skrivit en Ds, ”Yttrandefrihet för privatanställda”.
26

 Medlemsstaterna inom 

EU har ”i vissa fall” en skyldighet att skydda arbetstagare och dess yttrandefrihet gentemot 

privaträttsliga subjekt. Europadomstolens avsikt med ”i vissa fall” går inte att tolka utifrån 

domskälen, utan en avvägning mellan yttrandefrihet, lojalitetsplikt och kriterier som anses 

viktiga i en anställning får ske från fall till fall.
27

  

Inom den privata sektorn råder avtalsfrihet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Den 

grundlagsstadgade yttrandefriheten är en grundläggande princip, men eftersom avtalsfrihet 

råder väger den tyngre än yttrandefriheten. Det medför att anställda inte kan åberopa 

yttrandefriheten i lika stor utsträckning som offentligt anställda utan har en långtgående 

lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare.
28

 Om inte tystnadsplikt följer av lag kan den utifrån 

avtalsfriheten stadgas i kollektivavtal eller personliga avtal.
29

 Exempel på anställda som 

omfattas av den lagstadgade tystnadsplikten är privatanställd hälso- och sjukvårdspersonal.
30

 

Yttrandefrihet på arbetsplatsen tillkommer när arbetstagaren och arbetsgivaren ingått ett 

anställningsavtal. Begränsningar i en persons yttrandefrihet förekommer inte när en person 

ansöker om arbete på ett företag. Efter att ha ingått avtal måste arbetstagaren visa aktsamhet 

med att uttrycka sig negativt offentligt om sin arbetsgivare och inte ge ut uppgifter om 

företaget till utomstående. I den privata sektorn har den enskilda arbetsgivaren en i princip 

obegränsad rätt att bestämma om sin verksamhet och vad arbetstagare får föra vidare till 

utomstående.
31

 Arbetstagaren har rätt att vända sig till media och vara anonym men till 

skillnad från den offentliga sektorn har arbetsgivaren inget efterforskningsförbud. 

2.3.1 Avtalsfrihet  

Utifrån avtalsfriheten har arbetsgivaren och arbetstagaren i den privata sektorn rätt att fritt 

utforma anställningsavtal. Klausuler i anställningsavtal som innehåller bestämmelser om 

sekretess och tystnadsplikt är vanliga för att begränsa och inskränka yttrandefriheten. 

Arbetsgivaren kan inte skriva vilka klausuler han önskar, utan det kan alltid ske en prövning 

av avtal och avtalsvillkor enligt 36§ Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område (AvtL). I Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter 
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 Ds 2001:9 s 25 
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 Ds 2001:9 s 25 
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 AD 1997 nr 57 
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 Ds 2002:56 s 313 
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13 (45) 
 

(FHL) råder inte avtalsfrihet i de fall avtalet hindrar avslöjanden av uppgifter om brott och 

allvarliga missförhållanden, eftersom det ingår i arbetstagarens kritikrätt.
32

 Avtalsklausuler 

gällande tystnadsplikt är vanliga både i kollektivavtal och personliga avtal. 
33 

2.4 Yttrandefrihet i sociala medier 

I avsnitt 4.2 definieras sociala medier. Sociala medier tillgängliga via internet är bland annat 

Facebook och bloggar.
34

 Massmedieföretagen publicerar idag aktivt material på de sociala 

medierna och har grundlagsskydd. Utgivningsbevis kan sökas av de som inte är 

massmedieföretag, vilket är ett krav för att få utge en tidskrift och medför ett frivilligt skydd 

enligt YGL.
35

 Kriterier som ska vara uppfyllda för att erhålla ett utgivningsbevis, är att 

databasen hålls skild från omodererade forum.
36

 Databasregeln är grundlagsstadgad och finns 

i 1:9 YGL, vilken ger stöd för yttranden gjorda på internet.
37

 Regeln har begränsningen att 

den kräver att endast internetanvändaren som äger webbplatsen kan ändra dess innehåll. 

Många sociala medier är omodererade forum och det medför att dessa faller utanför 

databasregeln, eftersom förutsättningen är att användarna av de sociala medierna inte ska 

kunna ändra innehållet på webbplatsen exempelvis Facebook.
38

 Yttranden i sociala medier är 

ofta till en stor krets så att de kan anses som massmedier och omfattas av grundlagstadgad 

yttrandefrihet. På grund av att många sociala medier inte kan tillämpa den nuvarande 

databasregeln pågår en utredning om ändring av lagstiftningen, vilket skulle medföra ett 

jämnstark skydd för yttrandefriheten oberoende var yttrandet skett.  
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3 Lojalitetsplikten 

3.1 Den allmänna lojalitetspliktens framväxt 

Lojalitetsplikten härstammar från den romerska rätten och har utvecklats ur den allmänna 

avtalsrätten. Den blev lagstadgad genom sjölagarna på 1800-talet och kommissionslagarna på 

1910-talet. Lojalitetsplikten i kommissionslagarna är idag jämförbar med en arbetstagares 

lojalitetsplikt.
39

 Vid avtalsslut råder det avtalsfrihet, vilket innebär att varje individ har rätt att 

avtala med vem som helst. När ett avtal har slutits medför det avtalsbundenhet och därmed 

uppkommer en ömsesidig lojalitetsplikt mellan parterna.
40

 

3.2 Lojalitetsplikten i anställningsförhållande  

Det råder en allmän lojalitetsplikt i anställningsförhållanden.
41

 Den icke lagstadgade 

lojalitetsplikten följer främst av allmänna arbetsrättsliga principer.
42

 Den är nämnd i flertalet 

tjänstemannaavtal, kollektivavtal och uppstår genom att ett anställningsavtal ingås.
43

 

Allteftersom arbetslivet utvecklats och gått från hierarkiska till mer platta organisationer har 

kraven ändrats på flexibiliteten i anställningsavtalen.
44

  

Lojalitetsplikten har karaktären av en biförpliktelse till arbetsprestationen.
45

 Grundläggande 

för lojalitetsplikten är att den ska skapa hänsyn och förtroende, vilket innebär att varje part 

måste beakta motpartens intresse.
46

 Arbetsdomstolen använder lojalitetsplikten för att fylla ut 

luckor mellan olika normer eller för tolkning av redan etablerade regler, exempelvis om saklig 

grund för uppsägning föreligger.
47

 Lojalitetsplikten är inte enbart en biförpliktelse utan även 

en accessorisk handlingsnorm, vilken beskriver hur arbetsgivaren och arbetstagaren ska bete 

sig gentemot varandra i en viss situation.
48

  

Ett anställningsavtal är ett ömsesidigt förpliktande, vilket innebär att den anställde ska utföra 

arbete och arbetsgivaren ska motprestera bland annat genom löneutbetalning.
49

 Prestationerna 

regleras i det enskilda anställningsavtalet. Anställningsförhållandet innebär, förutom att ett 
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utbyte av prestationer sker, att ett personligt förhållande skapas.
50

 Graden av personligt 

förhållande i anställningen beror på vilken ställning som arbetstagaren har i sin tjänst.  

3.2.1 Arbetstagarens fritid 

Lojalitetsplikten medför att anställningen blir av en personlig karaktär och gäller även mellan 

arbetstagaren och arbetsgivaren på fritiden.
51

 Utgångspunkten är att arbetstagaren har rätt att 

fritt disponera sin fritid,
52

 vilket inte får ske så att arbetstagaren åsidosätter sina huvudsakliga 

arbetsuppgifter. Svårigheterna uppstår när det inte går att dra en skarp gräns mellan 

arbetstagarens fritid och arbete. Enligt AD 1982 nr 29 kan arbetstagarens fritidssysselsättning 

i vissa fall leda till arbetsrättsliga sanktioner. Handlingar som en arbetstagare utför på sin 

fritid går ofta under benämningen vandel, vilket är ett samlingsnamn för alla biförpliktelser 

som en arbetstagare har att iaktta i ett anställningsförhållande.
53

 

I AD 2012 nr 25 ”Facebookrektorn” har prövning skett om saklig grund förelåg för 

uppsägning av en rektor vid en privat gymnasieskola. Rektorn hade på sin fritid förekommit i 

sexuella sammanhang på Facebook där det framgick att han arbetade som rektor på 

gymnasiet. Han hade laddat upp bilder och var medlem i grupper av sexuell karaktär. 

Grunden för uppsägningen från skolans sida var att rektorn skadat arbetsgivarens och skolans 

rykte. Arbetsdomstolen ogiltigförklarade uppsägningen med hänvisning till att bilderna och 

gruppmedlemskapen utgjort en liten del av materialet på rektorns Facebooksida. Det var 

oklart om bilderna och grupperna hade sådan sexuell karaktär som arbetsgivaren hävdade. 

Rektorn befann sig i en hög förtroendeställning, vilket medförde att gränsen för saklig grund 

för uppsägning tunnades ut. Arbetsdomstolen ansåg att det måste beaktas att en person i 

förtroendeställning har yttrandefrihet. Rektorn hade inte brutit mot några av sina 

arbetsuppgifter. Agerandet på Facebook var inte arbetsrelaterat och det visades inte att skolan 

erhöll skada på grund av händelsen före uppsägningen och det kom ut i massmedia.  

Ett fall uppmärksammat i media från 2011 handlade om en inhyrd arbetstagare på Volvo som 

skrev på Facebook ”en dag kvar av veckan på detta dårhus”
54

. Påföljden blev att 
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bemanningsföretaget ändrade slutdatum för den anställdes visstidsanställning, vilket påvisar 

hur svagt det rättsliga skyddet är för en anställd inom den privata sektorn.
55

  

3.2.2 Lojalitetsplikt i den privata och offentliga sektorn 

I den privata sektorn kan lojalitetsplikten ses som en censur eller tystnadsplikt given av 

arbetsgivaren, men avslutas i samband med att anställningen upphör om inte ett sekretessavtal 

är slutet.
56

 Arbetsdomstolen stiftade i sin rättspraxis på 1930-talet principen om att 

arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet, vilket innebär att arbetsgivaren har rätt att 

sätta upp ordningsregler för arbetsplatsen. Lojalitetsplikten medför att arbetstagaren måste 

följa de regler som arbetsgivaren sätter upp.
57

 Arbetsgivaren är enligt 6a§ Lag (1982:80) om 

anställningsskydd (LAS) skyldig att upplysa arbetstagaren om de regler som är tillämpliga i 

anställningsavtalet och anställningsförhållandet.  

Inom den offentliga sektorn måste lojalitetsplikten beaktas i skenet av den grundlagsskyddade 

yttrandefriheten. Arbetstagarens ställning på arbetsplatsen får allt större betydelse, eftersom 

det rör sig om myndighetsutövning.
58

 Domare och polis måste ha ett ”allmänt förtroende och 

allmän aktning”
59

, vilket innebär att de skall vara redbara och laglydiga.
60

  

3.3 Bedömning av lojalitet i anställningsförhållandet 

”Utmärkande för ett anställningsförhållande anses vara bl.a. att arbetstagaren skall vara 

lojal mot arbetsgivaren. Med detta avses att arbetstagaren inte får vidta åtgärder som är 

ägnade att skada eller på annat sätt försvåra arbetsgivarens verksamhet (se bla AD 1989 nr 

90). Vilka krav som är rimliga att ställa måste av naturliga skäl variera beroende bl.a. på 

förhållandena inom branschen, den aktuella verksamhetens beskaffenhet, arbetsuppgifternas 

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

arbetsgivarens kundrelationer.”
61

 

Vid bedömningen om en arbetstagare har frångått sin lojalitetsplikt och förfarit illojal mot sin 

arbetsgivare beaktas bland annat arbetstagarens ställning och tjänstens beskaffenhet. Det har 

berörts många gånger av Arbetsdomstolen, vilken ansett att lojaliteten mot arbetsgivaren ökar 
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med befattning och ansvar.
62

 Det är arbetsuppgifterna som avgör vilken ställning en 

arbetstagare innehar och inte dess titel.
63

 En annan faktor som påverkar vilken grad av lojalitet 

en anställd måste visa arbetsgivaren är storleken på företaget, i ett mindre företag ökar kraven 

på lojalitet.
64

 Vidare har även anställningstidens längd, den anställdes ålder och erfarenhet 

betydelse för lojalitetsplikten. En arbetstagare som arbetat länge på arbetsplatsen och skött 

arbetet prickfritt under hela anställningstiden har ett högre skyddsvärde, vilket innebär att det 

föreligger högre krav för saklig grund vid uppsägning.
65

 Slutligen beaktas om arbetstagaren 

har äventyrat arbetsgivarens kundrelationer genom sitt handlande.
66

 Begreppet lojalitetsplikt 

är därmed tämligen brett och det är svårt att säga vad som gäller i ”normalfallet”. 

3.4 Lojalitetspliktens krav 
Illojalt beteende och lojalitetsplikt mot en arbetsgivare kan indelas i mindre beståndsdelar.

67
 

Grundläggande för det illojala beteendet är främst att arbetsgivaren och arbetstagarens 

intresse hamnar i konflikt med varandra. Det framgår av ett antal rättsfall att det är viktigt för 

arbetstagaren ”att sätta arbetsgivarens intressen framför sitt eget samt att undvika lägen där 

han kan komma i pliktkollision”
68

.
69

 Arbetstagaren ska göra en intresseavvägning mellan sina 

och arbetsgivarens intressen, anledningen till att arbetstagaren ska sätta arbetsgivarens 

intresse främst är att en arbetsgivare inte kan kontrollera vad arbetstagaren gör under 

arbetstid.
70

 

3.4.1 Arbetstagaren ska prestera en fullständig arbetsinsats 

Ett av lojalitetskraven är att arbetstagaren ska prestera en fullständig arbetsinsats, vilket 

innebär att personen ska utföra arbetet på ett sådant sätt att arbetskapacitet utnyttjas.
71

 

Arbetstagaren representerar sin arbetsgivare och dess kunskap, eftersom arbetsgivaren själv 

inte alltid deltar i arbetet.
72

 En arbetstagare är skyldig att utföra det arbete som arbetsgivaren 
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kräver.
73

 Arbetsuppgifterna ska ha ett samband med arbetsgivarens verksamhet och finnas 

inom de allmänna yrkeskvalifikationerna.  

3.4.2 Tystnadsplikt74 

I en anställning erhåller arbetstagarna information om förhållanden som är direkt hänförliga 

till anställningen i form av företagsinformation. Den information som ges till alla anställda 

anses vara offentlig, däremot om endast vissa anställda erhåller informationen kan den 

omfattas av sekretess. Arbetstagaren ska behandla uppgifter som kan skada arbetsgivaren med 

försiktighet.
75

 Beaktansvärt är meddelarfriheten som tillförsäkras offentligt anställda enligt 

grundlagarna. Men även offentligt anställda kan omfattas av sekretess, exempelvis läkare 

genom Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL). Dels regleras sekretess ofta i avtal 

men den är även lagstadgad för exempelvis advokater enligt 8:4 Rättegångsbalk (1942:740) 

(RB) och för journalister enligt 3:3 TF. 

Lagstadgad tystnadsplikt medför att en privatanställd har samma skyldigheter som offentligt 

anställda och kan därmed ådra sig straffansvar vid brott mot tystnadsplikten.
76

 Brott mot den 

lagstadgade tystnadsplikten bestraffas enligt 20:3 Brottsbalk (1962:700) (BrB). 

Privatanställdas tystnadsplikt omfattas inte av lagar utan regleras av anställningsavtalet och 

kan vara uttalad eller underförstådd.
77

 Arbetsdomstolen har i sin praxis klarlagt att det inte har 

någon betydelse för den privatanställdes meddelarskydd hur tystnadsplikten tagit form, 

meddelarskyddet ger vika oavsett formen på tystnadsplikten.
78

 Arbetsdomstolen bedömer 

graden av brott mot tystnadsplikten med hänsyn till den anställdes ställning och uppdrag, om 

handlandet kan anses försvarbart och om arbetstagaren kan lastas för den skada som 

arbetsgivaren erhållit.  

Idag finns bland annat tystnadsplikten reglerad i FHL, vilken för offentligt anställda ska 

tolkas tillsammans med OSL. En företagshemlighet är något som rör företag och som 

arbetsgivaren vill hemlighålla för offentliggörande, eftersom ett avslöjande kan medföra 

skada i konkurrenshänseende.
79

 Den avgörande faktorn för om det är en företagshemlighet är 

om den enbart får finnas i företaget för dess anställda för att de ska kunna fullgöra sitt 
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arbete.
80

 Därmed är det oväsentligt hur många personer som känner till företagshemligheten. 

Vad som avses med en företagshemlighet i privata anställningar bestäms av arbetsgivaren.
81

  

3.4.3 Konkurrensförbud  

Av lojalitetsplikten följer att en arbetstagare inte, under sin anställning, ska konkurrera med 

arbetsgivaren. Konkurrensförbud kan förstärkas i konkurrensavtal och kan genom avtalet även 

omfatta tiden efter anställningen.
82

 Offentligt anställda får inte ha bisysslor som kan rubba 

deras förtroende eller opartiskhet i arbetet.
83

 För en privatanställd spelar konkurrensförbudet 

in även om det inte är lagstadgat. Konkurrensen kan innebära allt ifrån att hjälpa en 

konkurrent, att bedriva en bisyssla eller att ha en hobby som inkräktar på arbetet.
84

 

Konkurrensförbudet gäller i princip för alla arbetstagare.
85

 Det avgörande är vilken ställning 

arbetstagaren har i företaget eller om ett starkt knutet personligt förhållande till arbetsgivaren 

föreligger, såsom en förtroendeställning.
86

 En arbetstagare med högre befattning och ställning 

i företaget har möjlighet att använda anställningen för sina egna intressen och befinner sig 

därför i en större riskzon. En specialist har en mer långtgående lojalitetsplikt, eftersom 

särskilda uppgifter har anförtrotts arbetstagaren och har betydelse för arbetsgivaren.  

Rekvisiten som bedöms vid konkurrerande verksamhet är om det tillfogat arbetsgivaren skada 

och om det är ett illojalt förfarande.
87

 Skadan bedöms utifrån arbetsgivarens faktiska 

förhållande och inte utifrån beloppet, vilket exempelvis ger ett större skydd för en mindre 

arbetsgivare.
88

 Skaderekvisitet är inte heller beroende av att det har skett en skada utan det är 

tillräckligt att risk föreligger för att en skada ska uppkomma. En konkurrerande verksamhet 

som inte har startat utan enbart befinner sig i planeringsstadiet kan därför anses vara illojalt.
89

 

I AD 1975 nr 67 visas vad som är illojalt förfarande. Målet handlar om en försäljningschef 

som hade försökt att inleda samarbete med en av arbetsgivarens leverantörer och en större 

kund. Arbetstagaren hävdade att det enbart var ”fyllesnack” medan arbetsgivaren ansåg att det 
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förelåg tillräckliga skäl för att avskeda arbetstagaren. Både Tingsrätten och Arbetsdomstolen 

gick på arbetsgivarens linje och ansåg därmed att avskedandet var sakligt grundat. Grunden är 

att antydningar till konkurrerande verksamhet kan anses illojalt om det sker upprepade gånger 

och till samma krets. 

3.4.4 Upplysningsplikt  

Arbetstagaren har en långtgående upplysningsplikt mot arbetsgivaren. Den ska omfattas av 

omsorg och aktsamhet, exempelvis att upplysa om faror på arbetsplatsen. Lagregler saknas 

och rättspraxis på området är inte omfattande.
90

 Huvudregeln är att arbetstagaren ska påtala 

eventuella missförhållanden till arbetsgivaren, vilka har direkt koppling till arbetet och 

arbetsplatsen för att arbetsgivaren ska kunna rätta till det.
91

 Om missförhållandet är allvarligt 

kan det medföra behörighet för arbetstagaren att göra en anmälan till en myndighet före 

påtalandet om missförhållandet för arbetsgivaren. Upplysningsplikten omfattar 

redogörelseplikt, underrättelseplikt och frågeplikt för arbetstagaren gentemot arbetsgivaren.   

Upplysningsplikten innebär också att arbetstagaren är skyldig att avslöja brott. Ansvaret att 

avslöja brott är mer långtgående än den allmänna straffrättsliga regeln i 23:6 BrB. Det innebär 

att en arbetstagare ska upplysa sin arbetsgivare om någon annan anställd begår brott på 

arbetsplatsen eller under andra liknande förhållanden.
92

 Det är inte säkert att endast 

omständigheten att inte avslöja brott är grund för uppsägning. I AD 1981 nr 144 underlät en 

arbetstagare att rapportera att en annan anställd stal. Domstolen uttalade att endast 

underlåtenheten att inte rapportera ensamt kunde utgöra saklig grund för uppsägning.  

Upplysningsplikten gentemot arbetsgivaren verkar olika beroende på vilken befattning en 

arbetstagare har.
93

 En arbetstagare med högre tjänst har en långtgående upplysningsplikt 

jämfört med en arbetstagare som utför en mindre kvalificerad tjänst.
94

 Ett skyddsombud kan 

oavsett dess befattning och tjänst verka inom vidare ramar vad gäller upplysningsplikten. 

Skyddsombudet ska på arbetsplatsen se till att arbetsmiljön efterföljs och att arbetet sker på ett 

säkert sätt. Det medför att om ett skyddsombud påtalar fel har det inte ett direkt samband med 

missförhållande i arbetsgivarens verksamhet och kan därför vända sig direkt till berörd 

myndighet för att få till en rättelse.
95

 Enligt 3:4 Arbetsmiljölag (1977:1160) (AML) är 
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arbetstagaren skyldig att följa de föreskrifter och ordningsregler som arbetsgivaren sätter upp 

och om det föreligger omedelbar eller allvarlig fara för liv eller hälsa ska arbetsgivaren eller 

skyddsombudet kontaktas.  

3.5 Kritikrätt 
Två begrepp som ofta sammanväxlas är yttrandefrihet och kritikrätt. En offentligt anställd 

besitter de lagstadgade rättigheterna om meddelarfrihet och efterforskningsförbud, medan den 

privatanställda omfattas av kritikrätten. I en anställning inom den offentliga sektorn ingår 

kritikrätten medan den i en privat anställning är en tyst överenskommelse mellan 

arbetsgivaren och arbetstagaren.
96

 Det är viktigt att särskilja kritikrätten från avslöjandet av 

företagshemligheter.
97

 

Kritikrätten innebär att den privata arbetstagaren har rätt att gentemot sin arbetsgivare 

framföra kritik om hur arbetet genomförs, arbetsförhållanden på arbetsplatsen och kritisera 

om det förekommer att arbetsgivaren bryter mot lagar eller god sed.
98

 Det föreligger inte 

några konkreta avtals- eller lagbestämmelser som reglerar frågan hur och i vilken mån en 

arbetstagare har rätt att kritisera sin arbetsgivare.
99

 

Inom den offentliga sektorn är kritikrätten starkare för arbetstagaren enligt 

offentlighetsprincipen. De som är anställda inom den offentliga sektorn ska utifrån 

legalitetsprincipen endast rätta sig efter regler med direkt stöd i lagen, undantag för OSL. 

Lojalitetsprincipen blir inte utifrån legalitetsprincipen lika långtgående för offentligt 

anställda.
100

  

Kritikrätten har en del begränsningar som ska beaktas innan yttrande sker genom media till 

offentligheten. Arbetstagaren måste åtminstone vara i god tro gällande sitt yttrande när den 

kontaktar arbetsgivaren och ge denne tid att genomföra förändringar.
101

 En arbetstagare har 

rätt att framföra kritik mot sin arbetsgivare om syftet med kritiken är att skapa förbättringar på 

arbetsplatsen. Om syftet eller utfallet blir att arbetsgivaren skadas, i stället för att 

förutsättningarna på arbetsplatsen förbättras, kan det utgöra saklig grund för uppsägning.
102
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Ett rättsfall som berör kritikrätten är AD 1982 nr 110 som beskriver vilken påverkan den 

anställdes befattningsgrad har på kritikrätten. En arbetstagare med högre befattningsgrad har 

en mer långtgående lojalitetsplikt och det medför att rätten att kritisera minskar. Domstolen 

fastställde att det finns begränsningar i arbetstagarens rätt att kritisera sin arbetsgivare och 

medför att arbetsgivaren har saklig grund för uppsägning. Rättsfallet visade att den anställdes 

befattningsgrad var en begränsning, eftersom den anställde hade en hög position i företaget 

samt hade framfört kraftig kritik vid ett flertal gånger mot företagsledningen, uppmanat andra 

anställda inom företaget att byta arbete och hotat företagsledningen.  

Utifrån Arbetsdomstolens praxis på området föreligger det en del begränsningar som måste 

beaktas före användandet av kritikrätten.
103

 Kritiken mot arbetsgivaren måste vara befogad
104

, 

den ska riktas med tillräcklig hänsyn och lojalitet mot arbetsgivaren, inte medföra skada eller 

olägenhet för arbetsgivaren
105

, omfattas av publiceringen av kritiken i media
106

 samt kritikens 

omfattning och graden av missförhållanden som arbetstagaren anklagar arbetsgivaren för.
107 

3.6 Bristande lojalitetsplikt 

3.6.1 Lagreglering gällande bristande lojalitetsplikt  

LAS tillkom för att frånta arbetsgivaren dess fria uppsägningsrätt av arbetstagaren. Före 

lagens tillkomst behövde inte arbetsgivaren grunda uppsägningen utan kunde ”fritt antaga och 

avskeda”
108

 arbetstagare, utifrån dess äganderätt till företaget. Det fanns vissa undantag som 

var till skydd för arbetstagaren. Huvudprincipen för lagen är att arbetstagaren ska erhålla ett 

rättsligt skydd för sin anställning, vilket bland annat innebär att anställningen endast får 

upphöra på saklig grund.
109

 Utgångspunkten är att anställningen är en tillsvidareanställning 

och det är endast dessa arbetstagare som erhåller fullt skydd enligt LAS.
110

 Många 

förändringar och omarbetningar har skett av LAS, varav den största skedde 1982 när den 

ersatte 1974 års LAS.  
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3.6.2 Uppsägning eller avskedande på grund av illojalt beteende 

Lojalitetsplikten ställs på sin spets vid bland annat fall om uppsägning eller avskedande på 

grund av personliga förhållanden, vilka regleras i 7§ och 18§ LAS. Vid uppsägning på grund 

av personliga förhållanden sker en intresseavvägning mellan arbetsgivarens och 

arbetstagarens intresse, i vilken den anställde betraktas som den svagare parten.
111

 

Uppsägning enligt 7§ LAS är ett meddelande om att anställningsavtalet ska upphöra. Ett 

avskedande medför att arbetsgivaren meddelar arbetstagaren att anställningsavtalet ska 

upphöra med omedelbar verkan på grund av grova kontraktsbrott från arbetstagarens sida.
112

  

I vissa fall föreligger saklig grund även om arbetsgivaren har försökt att omplacera 

arbetstagaren. Omplaceringsskyldighet föreligger om arbetstagaren har tillräckliga 

kvalifikationer för den nya tjänsten men arbetsgivaren är inte skyldig att inrätta nya 

befattningar.
113

 Arbetsgivaren får inte ha känt till förhållandena i mer än två månader för att 

lägga omständigheterna till grund för uppsägning enl 7§ st 3 LAS. Paragrafen har till syfte att 

stärka arbetstagarens rättsliga ställning i allmänhet och det ska inte ske godtyckliga 

uppsägningar. Stadgandet att uppsägning av personliga skäl inte får vidtas utan grund har 

länge funnits i ILO:s rekommendation nr 119, anställningsskyddskonventionen nr 158 samt 

ILO:s rekommendation nr 116. Om arbetstagaren bryter mot eller inte uppfyller 

avtalsförpliktelserna kan det vara saklig grund för uppsägning. Brott eller misskötsamhet 

utanför arbetet kan vara saklig grund för uppsägning om exempelvis arbetsgivarens förtroende 

för arbetstagaren har skadats.
114

  

3.6.3 Exempel på rättsfall som berört lojalitetsplikten  

I AD 1982 nr 159 hade en kvinnlig arbetstagare blivit avskedad från en privatskola. 

Arbetsgivaren hävdade att hon förfarit illojalt, eftersom hon hade författat en skrivelse till 

styrelsen i vilken hon krävde ledningens avgång. Hon sände även en kopia av skrivelsen till 

samtliga föräldrar. Bakgrunden till hennes agerande var dåligt samarbete mellan henne och 

ledningen och hon hade inte erhållit något gehör från dem genom påpekandet. 

Arbetsdomstolen ogillade avskedandet men ansåg att hennes handlande var olämpligt.  

I AD 1997 nr 57 hade en ambulansverksamhet lagts ut i privat regi. År 1995 blev tre 

ambulanssjukvårdare uppsagda efter att ha kritiserat arbetsgivaren för påstådda brister i 
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massmedia och gjort en anmälan till en tillsynsmyndighet. Arbetsdomstolen nämnde i 

domskälen att sanningshalten i yttrandet är avgörande och fann att det förelåg saklig grund för 

uppsägning.  

I AD 2006 nr 103 hade en konsult i en idrottsförening skickat två e-postmeddelanden med 

kritik till personer i föreningens styrelse. Det var dock fler än dessa personer som erhöll e-

postmeddelandena och totalt var det ett par tusen som fick tillgång till dessa. Därefter 

avskedades konsulten. Arbetsdomstolen ansåg att avskedandet var sakligt grundat, eftersom e-

postmeddelandena var ägnade att skada föreningens anseende. De hade mer en karaktär av 

personangrepp än saklig kritik.  
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4 Internet 

4.1 Internetanvändande bland privatpersoner 

Under 2011 hade 93% av personer mellan 16-74 år tillgång till internet i hemmet. 

Användningsfrekvensen är hög och flertalet personer använder internet minst en gång i 

veckan. Det finns vissa skillnader mellan kön, ålder och utbildning i nyttjandet av internet. 

Personer i åldern 65-74 år är de som använder internet minst och är den grupp som flest 

personer inte har tillgång till internet. 16-25 åringar använder internet mest och de vanligaste 

platserna som de besöker är sociala nätverkssajter exempelvis Facebook. Åldersgruppen 26-

74 år använder mest internetbanken, nyhetssajter och sajter för informationssökning om varor 

och tjänster men deltar även på sociala nätverkssajter. Utvecklingen och tekniken har gått 

framåt och av det som framkommit av SCB:s undersökning är att internetanvändandet har 

ökat och att användandet av sociala medier är omfattande.
115

   

4.2 Sociala medier  
Sociala medier är kommunikationskanaler där användare kan kommunicera med varandra 

direkt genom text och bild.
116

 Sociala medier är ett omodererat forum, eftersom varje person 

som är medlem på sidan kan gå in och kommentera och lägga ut bilder till material som redan 

finns på sidan utan att någon förhandsgranskning sker.
117

 Sociala medier är oftast en 

webbtjänst, vilket innebär att ett företag äger de servrar som lagrar och tillhandahåller 

informationen.
118

 Exempel på sociala medier är Facebook och bloggar.  

4.2.1 Facebook 

Facebook har sedan starten 2004 vuxit till ett av världens tio största internetforum och utgörs 

till största delen av profiler som användaren har skapat och dessa knyts till olika nätverk 

beroende på hur användaren nyttjar sin profil.
119

 Facebooks affärsidé citeras; “Facebook's 

mission is to give people the power to share and make the world more open and 

connected”
120

. 
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4.2.2 Bloggar 

De allra första bloggarna startades under mitten av 1990-talet. Bloggen är en form av dagbok 

och består av dagliga uppdateringar i form av personliga händelser men även hänvisningar 

och diskussioner av världsliga händelser.
121

 Bloggarna upprättas via särskilda webbtjänster.
122

  

4.3 Sociala medier jämfört med övriga medier 
Idag har människor tillgång till ett flertal massmedier, bland annat tidningar, radio, tv och 

liknande. Tv och radio är envägskommunikationer, eftersom en sändare skickar information 

till flera mottagare men svar kan inte mottas genom samma sändare. I sociala medier 

kommuniceras information ut till mottagaren som kan svara genom samma kanal.
123

 Flera 

länders lagar kan bli tillämpliga när kommunikation sker över landsgränser. Det har därför 

krävts en harmonisering av lagarna för att de ska överensstämma.
124

 Likadant kan det vara vid 

en tv-sändning som har sitt ursprung från ett annat land än Sverige.  

4.3.1 Sekretessinställningar 

På sociala medier kan användaren begränsa allmänhetens insyn genom olika typer av 

sekretessinställningar. Facebook har skapat en sekretesspolicy som ger användaren möjlighet 

att ha en öppen profil eller en sekretessinställd profil. I Facebooks sekretesspolicy 

framkommer hur användaren kan begränsa allmänhetens insyn och vad de olika 

inställningarna ger för konsekvenser.
125

 På bloggar har användaren möjlighet att 

lösenordsskydda sin blogg, vilket innebär att endast de som har tillgång till lösenordet har 

möjlighet att läsa innehållet på bloggen.
126

 

4.4 Forskning om sociala mediers påverkan på individen och företaget  
Forskning inom de sociala medierna har under de senaste åren ökat, eftersom fler intresserar 

sig idag för vilken påverkan sociala medier har på individer. Det finns många undersökningar 

om personer deltagande på sociala medier men det saknas forskning om vilken påverkan 

medierna har på individer, företag och organisationer. Forskningens största problem är att de 

sociala medierna utvecklas fortare än att forskningen hinner bli klar. Forskningsavhandlingar 

tar tid att skriva och kan medföra att de dåvarande sociala medierna har blivit omoderna.
 127
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Forskningen har kommit fram till att sociala medier är beroendeframkallande och kan ge 

upphov till sömnproblem och stress.
128

 Problem uppstår främst när personer loggar in på 

sociala medier dagligen och skapar en stress hos individer som ständigt vill vara uppdaterade. 

Däremot om sociala medier används rätt kan det hjälpa företag att marknadsföra sig och att 

stärka kommunikationen med sina medarbetare.
129

 För individen är sociala medier ett sätt att 

marknadsföra sig, vilket medför en fara att personen lägger ut saker som den tror kommer att 

”gillas” av andra men i själva verket skadar individen som lagt ut det.
 130

  

4.5 Sociala medier omfattas inte av yttrandefrihetsgrundlagen eller 

tryckfrihetsförordningen 
Det saknas regelverk och praxis för; ”inlägg som svenska journalister som gör i sin yrkesroll 

på privata konton i sociala medier, ska kunna prövas”
131

. Pressombudsmannen Ola 

Sigvardsson anser att det som de skriver på sociala medier ska falla under utgivaransvaret. 

Enligt dagens regelverk och databasregeln så omfattas inte journalisters och övriga individers 

yttranden på sociala medier.
132

 Orsaken till det är att huvudregeln inte medför ett automatiskt 

grundlagsskydd för webbplatser. Databasregeln stadgar att för att en webbplats ska få skydd 

enligt YGL ska; ”en databas, vars innehåll kan ändras endast av den som driver 

verksamheten”
133

. Högsta förvaltningsdomstolen har fastslagit att begreppet ”redaktion” har 

innebörden att det; ”avses de personer som har hand om ordnandet och utgivningen av en 

tryckt, periodisk skrift”
134

 och att det i YGL fastslås att databasen måste ske; ”som ett led i att 

förmedla nyheter eller att skapa opinion”
135

. Den enskilda redaktionsmedlemmen utgör inte 

ensam redaktion och medför att sociala medier såsom Facebook och bloggar inte omfattas av 

databasregeln på grund av att syftet med den är att; ”medier som kan användas för 

informationsförmedling i former som gör det möjligt för en ensam utgivare att råda över 

innehållet på ett sätt som är likvärdigt med vad som gäller tryckta skrifter”
136

. 
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5 Analys 

5.1 Inledning  
Europadomstolen har i målet Fuentes Bobo mot Spanien fastslagit att det förekommer en 

positiv skyldighet att skydda rätten till yttrandefrihet mot angrepp från privata rättssubjekt. 

Domskälen anger inte att lojalitetsplikten inskränks, utan de fastställer ett grundläggande 

skydd för yttrandefrihet mellan privata aktörer. Lojalitetsplikten är långtgående men kan inte 

begränsa den anställdes yttrandefrihet. Europadomstolen har fastslagit att en privatanställd ”i 

vissa fall” ska ha en möjlighet att yttra sig utan att riskera åtgärder från arbetsgivarens sida. ”I 

vissa fall” är inte definierat i målet, utan det är upp till de nationella domstolarna att tolka 

domskälen. Vår analys kommer fortsättningsvis grundas på vår tolkning angående domskälen. 

Den ska utmynna i vad vi anser är gränsen mellan yttrandefrihet och lojalitetsplikt på sociala 

medier för en privatanställd. Gränsdragningen mellan yttrandefriheten och lojalitetsplikten 

blir bedömd utifrån olika kriterier som är viktiga i en anställning. Vi kommer i vår analys gå 

igenom de kriterier som enligt vår åsikt är av störst vikt vid bedömningen av domskälens syfte 

och gränsdragningen mellan yttrandefrihet och lojalitetsplikt. Kriterierna härstammar till stor 

del från Arbetsdomstolens praxis på området, vilka har haft betydelse vid bedömning av 

gränsdragningsproblematiken. Idag är det en viktig samhällsfråga om en anställd har rätt att 

använda sociala medier under arbetstid. Många arbetsgivare blockerar sådan användningen.  

4.2 Arbetsrelaterade yttranden  
I den offentliga sektorn är det skillnad om arbetstagaren yttrar sig under eller utanför sin 

arbetstid. Polismannen i målet AD 2011 nr 74 ”Farbror Blå” hade på sin fritid yttrat sig på sin 

personliga blogg, vilken var tillgänglig för allmänheten. Arbetsdomstolens domslut bygger på 

att bloggen var skriven på polismannens fritid och är i enlighet med den grundlagsskyddade 

yttrandefriheten. Till skillnad från offentligt anställda så verkar lojalitetsplikten även på den 

privatanställdes fritid, vilket innebär att det inte utgör någon skillnad om yttrandet sker under 

eller utanför arbetstid. Om yttrandet anses illojalt och skadar arbetsgivaren är vi av den 

åsikten att utfallet blir detsamma oberoende när och hur yttrandet sker. Lojalitetsplikten har 

anknytning till den privata anställningen genom att den påverkar den anställde och dess 

yttrande oavsett när yttrandet sker. Det är inte tidpunkten för yttrandet som är avgörande utan 

det specifika yttrandet vid bedömning om grund för uppsägning eller avskedande föreligger. 

Målet AD 2012 nr 25 ”Facebookrektorn” kommer enligt vår åsikt att ge vägledning i framtida 

domskäl, eftersom det var det första målet gällande yttranden i sociala medier inom den 

privata sektorn. Rektorn hade på sin fritid stora yttrandemöjligheter, vilket domstolen troligen 
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beaktade genom Europadomstolens domskäl i Fuentes Bobo mot Spanien utifrån den öppna 

definitionen gällande ”i vissa fall”. Vi intar den ståndpunkten att utfallet i målet hade blivit 

detsamma oavsett när inläggen hade publicerats, eftersom knäckfrågan i målet var om 

inläggen var kopplade till arbetsplatsen eller inte. Domstolen ansåg att yttrandena inte var 

arbetsrelaterade och att rektorns syfte inte var till för att skada arbetsgivaren. Utifrån 

domskälen drar vi slutsatsen att om arbetsgivaren hade kunnat påvisat skada och inte enbart 

påtalat att företaget erhållit skadat rykte så hade utfallet av målet blivit ett annat.  

Ett exempel som belyser problematiken om yttrandet är arbetsrelaterat är följande; Lasse som 

jobbar på X-företaget har skapat en blogg med inriktning på homosexualitet. På bloggen har 

han länkat till webbsidor som riktas till homosexuella singlar samt lagt ut utmanande bilder 

på sig själv och andra. 

Utifrån Arbetsdomstolens resonemang i målet ”Facebookrektorn” är det svårt att koppla 

blogginläggen till arbetsplatsen och arbetet. Skillnaden med ”Facebookrektorn” och exemplet 

är att rektorn arbetar med barn och kunde utifrån de sexuella bilderna skulle kunna anses vara 

en pedofil. Lasses homosexualitet är inte arbetsrelaterat, utan det är de utmanade bilderna som 

kan vara till grund för uppsägning. I ”Facebookrektorn” kom domstolen fram till att bilderna 

inte ansågs vara arbetsrelaterade. Vid avgörande om bilder ska ses som arbetsrelaterade eller 

inte anser vi att det ska finns vissa kriterier till arbetstagarens nackdel som alltid ska vara 

uppfyllda för att det ska anses illojalt. När en arbetstagare publicerar sexuella bilder på sociala 

medier tagna på arbetsplatsen, har vi den uppfattningen att dessa alltid ska anses vara 

arbetsrelaterade. Publikation av bilderna i miljön medför att bilderna enkelt kan förknippas 

med företaget och medföra skada för företag och dess rykte. Sexuella bilder som är tagna på 

den anställdes fritid men har företagets kännetecken såsom arbetskläder, har vi den åsikten att 

de också är arbetsrelaterade under samma förutsättningar som när bilderna var tagna på 

arbetsplatsen. En koppling mellan de sexuella bilderna och arbetsplatsen kan göras när dessa 

har en sammanlänkande faktor. Vi anser att Facebookrektorns bilder hade kunnat vara 

arbetsrelaterade om dessa hade varit kopplade till barn eller skolmiljö. Den sammanlänkande 

faktorn skulle vara att rektorn arbetade med barn men samtidigt hade en sexuell läggning mot 

barn, vilket kunde koppla bilderna till arbetet och därmed vara grund för uppsägning.   

5.3 Arbetstagarens ställning  
Ett kriterium som ska beaktas vid gränsdragningsproblematiken mellan yttrandefrihet och 

lojalitetsplikt är arbetstagarens ställning på arbetsplatsen och inom företaget. Ställningen ska 
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bestämmas utifrån arbetsuppgifterna och inte arbetstagarens titel. Arbetsdomstolen tog upp 

kriteriet i domskälen i ”Facebokrektorn” men diskuterade eller utvecklade inte kriteriet, 

eftersom att uppsägningsgrund redan hade fallit på grund av att bilderna inte var 

arbetsrelaterade. En arbetstagare med högre ställning inom ett företag erhåller mer 

information och har mer beslutandemakt och har därmed en långtgående lojalitetsplikt 

gentemot arbetsgivaren. En VD erhåller utifrån anställningen viktiga uppgifter och ska vara 

företagets ansikte utåt. Utifrån uppgifterna har arbetsgivaren ett större förtroende för den 

anställde, vilket medför att lojalitetsplikten stärks. Som vi ser det skulle domstolen lagt större 

vikt vid rektorns höga ställning. Men kriteriet hade varit mer väsentligt om rektorn hade 

arbetat på en låg- och mellanstadieskola, eftersom det enligt vår uppfattning så har yngre 

elever vid låg- och mellanstadieskolor mer kontakt med rektorn än vid en gymnasieskola. 

Skillnad hade varit om en arbetstagare med lägre ställning som inte förknippas med företaget 

på samma sätt hade varit illojal. Som exempel har vi ”Ullareds-Morgan”, vilken började som 

lagerarbetare och i och med medverkan i TV-programmet Ullared höjdes hans ställning i 

företaget. Han är numera förknippad med varuhuset Gekås i Ullared och har en mer 

långtgående lojalitetsplikt. 

5.4 Samarbetssvårigheter  
I målet AD 2011 nr 15 ”Södertälje sjukhus” hade en offentligt anställd undersköterska deltagit 

i tv-programmet Debatt angående att det förelåg främlingsfientlig kultur på sjukhuset. 

Arbetsgivaren ville efter hennes yttrande omplacera henne, vilket domstolen godtog på grund 

av att yttrandet i tv-programmet medförde samarbetssvårigheter. Arbetsdomstolen ansåg att 

hennes arbete på intensivvårdsavdelningen var riskfyllt och medförde ett samarbetskrav som 

ansågs väga tyngre än hennes låga förtroendeställning.  

När en anställds arbete är i en riskfylld miljö, exempelvis olika avdelningar på sjukhus, 

brandmän och inom byggnadsbranschen, fastställs en omplaceringsmöjlighet om 

samarbetssvårigheter föreligger. Vi är av den uppfattningen att i liknande situationer, där 

arbetsuppgifterna är beroende av att den anställde kan samarbeta med sina kollegor, kan 

utgöra grund för uppsägning och avsked. I målet ”Södertälje sjukhus” hade undersköterskan 

gjort ett generellt uttalande för sjukhuset som inte utsatte någon specifik person av hennes 

kollegor. Om hennes uttalande hade varit kopplat till en specifik person har vi den åsikten att 

det varit så pass grovt att uppsägning eller avskedande kunnat genomföras. På grund av att 

målet handlade om en offentligt anställd, vilken har grundlagsskyddad yttrandefrihet, är 

kraven för uppsägning eller avsked mer långtgående än för en privatanställd vars 
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lojalitetsplikt anses vara omfattande. Om undersköterskan hade varit privatanställd anser vi att 

arbetsgivaren hade kunnat gå ett steg längre än omplaceringen. Hon hade kunnat bli uppsagd 

eller avskedad beroende på yttrandets karaktär och hur mycket det ansågs ha skadat 

arbetsgivaren på grund av illojalt förfarande. I AD 1997 nr 57 hade tre privatanställda 

ambulansförare yttrat sig i massmedia samt gjort anmälningar till berörd myndighet med 

påstådda brister på arbetsplatsen. Domstolen ansåg att det avgörande var vilken sanningshalt 

som förelåg i yttrandet. Om påståendena inte hade någon sanningshalt och därmed var utan 

saklig grund förelåg risk för uppsägning eller avskedande, eftersom påståendet utan grund kan 

skada arbetsgivarens rykte.  

5.5 Arbetstagarens kritikrätt  
I AD 1982 nr 110 fastställde Arbetsdomstolen att den anställdes befattningsgrad påverkar 

kritikrätten. Lojalitetsplikten ökar med arbetstagarens befattning och medför att rätten att 

kritisera arbetsgivaren minskar. I domskälen anges att om en anställd har en hög position i 

företaget kan det vara en begränsning av kritikrätten. 

AD 1982 nr 110 och AD 1997 nr 57 fastslogs före Europadomstolens mål Fuentes Bobo mot 

Spanien, vilket kan komma att påverka framtida utfall av liknande mål. Vi anser att vid 

tillämpning av Europadomstolens ”i vissa fall” ska den rådande kritikrätten stärkas genom att 

förtydliga och förstärka den privatanställdes rätt att kritisera arbetsgivaren. Vi är av den 

åsikten att målet inte skulle påverkat utfallet i AD 1997 nr 57, eftersom det 

uppsägningsgrundade skaderekvisitet var starkt och att målet Fuentes Bobo mot Spanien inte 

medförde en borttagning av skaderekvisitet. Kritikrätten är arbetstagarens rätt att förbättra 

arbetsplatsen och vi har den ståndpunkten att syftet med ”i vissa fall” inte är att skada 

arbetsgivaren. Enligt vår mening har kritikrätten därmed stärkts för en anställd med hög 

befattningsgrad och påverkan på företagsledningen kan ske från alla arbetstagare. AD 1982 nr 

110 hade påverkats av att domstolen tittat på vad som yttrats och bedömningen hade varit 

aningen mer liberal idag än år 1982, eftersom Europadomstolen har fastslagit att 

privatanställda innehar en viss yttrandefrihet gentemot sin arbetsgivare. Samtidigt har en 

anställd med en hög befattningsgrad en mer långtgående lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren 

och har därmed inte en lika omfattande kritikrätt som en arbetstagare med en lägre 

befattningsgrad.  

Kritikrätten är gränsen mellan yttrandefrihet och lojalitetsplikt. För en privatanställd innebär 

kritikrätten att arbetstagaren har rätt att påtala missförhållanden på arbetsplatsen samt 
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framföra kritik om hur arbetet genomförs och om det förekommer att arbetsgivaren bryter mot 

lagar eller god sed på arbetsplatsen. I AD 1997 nr 57 anser vi att ambulansförarna hade 

kunnat utnyttja sin kritikrätt om de först hade kontaktat sin arbetsgivare med information om 

felaktigheterna. Syftet med yttrandet skulle varit att förbättra bristerna på arbetsplatsen samt 

att de varit i god tro avseende yttrandet. I målet kom domstolen fram till att syftet med 

yttrandet var av en skadande karaktär, vilket utgör saklig grund för uppsägning till skillnad 

från den tillåtna kritikrätten.  

När en arbetstagare utövar sin kritikrätt kan det leda till felsägningar eller yttranden som kan 

feltolkas, utgöra förtal eller illojalt förfarande. I AD 2006 nr 103 hade en konsult i en 

idrottsförening skickat två e-postmeddelanden innehållande kritik till personer i föreningens 

styrelse. E-postmeddelanden hade skickats ut till tusentals personer och ansågs ha en karaktär 

av personangrepp och ägnade att skada föreningens anseende.  

Vi är av den uppfattningen att yttranden blir svårtillämpade när en arbetstagare tror att den 

utövar sin kritikrätt men det kan vara illojalt förfarande och grund för uppsägning. Enligt vår 

mening vore det lämpligt att arbetsgivaren tar med kritikrätten som en punkt i sin policy 

angående sociala medier på arbetsplatsen. Det medför att det blir enklare för arbetstagaren att 

yttra sig utan att riskera sitt arbete. Rättigheten är enklare att använda för en anställd i ett litet 

privatägt småbolag än i ett publikt företag med massproduktion som ingår i en koncern. I 

småbolag är organisationen liten och chef och anställda befinner sig i en nära relation. Det 

medför att det är enklare att nå fram med kritik till beslutsfattande organ och styrelse än i 

större företag i vilket den anställde inte har en personlig kontakt med högt beslutsfattande 

personer. Det positiva med småföretag är att beslut fattas närmare arbetstagarna som får en 

större inverkan på företaget. Risken för att skada arbetsgivaren är däremot större om den 

anställde kritiserar företaget offentligt. Vi anser att rätten att kritisera offentligt utgör ett 

påtryckningsmedel för att erhålla förbättringar och måste finnas i de mindre bolagen. Inom 

stora bolag är det svårare att få kritiken att nå fram till rätt person, eftersom den personliga 

kontakten mellan beslutsfattande och anställda med lägre befattningsgrad inte finns. Vår åsikt 

är att rätten att kritisera arbetsgivaren offentligt får en större tyngd på grund av att de 

beslutsfattande personer enklare kan ignorera den kritiserande arbetstagaren. Vid offentlig 

kritik från en arbetstagare får allmänheten intresse i frågan och arbetsgivaren uppmärksammas 

på problemet och tvingas ta itu med det. 
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Ett exempel på ett yttrande som erhåller större betydelse i småbolag än större bolag är 

följande; ”Har ni läst dagens tidning med beslutet kring vårt företag? Vilken smart styrelse vi 

har som beslutar om detta”. 

En gränsdragning mellan sanning och ironi finns i yttrandet och styrelsen kan upplevas som 

antingen bra eller ointelligent på grund av ironin. Det är viktigt att se yttrandet med andra 

ögon och det kan vara svårt att bevisa att avsikten är att skada arbetsgivaren. Om syftet med 

yttrandet inte går att bevisa kan det inte heller anses illojalt och vara till grund för uppsägning 

eller avskedande. Yttrandet kan feltolkas och därför bör arbetstagaren avstå från att uttala sig. 

I mindre bolag befinner sig styrelsen närmare den anställde och det förekommer en större risk 

för att samarbetssvårigheter kan uppkomma. Vi anser att yttrandet inte medför tillräckligt 

skaderekvisit för arbetsgivaren inom stora företag och grund för uppsägning föreligger inte.  

5.6 Sekretessförbindelser och företagshemligheter  
Vid användandet av arbetstagarens kritikrätt är det viktigt att beaktande tas till eventuella 

sekretessförbindelser på arbetsplatsen. Sekretess följer bland annat av lagar och avtal men 

även som en biförpliktelse i lojalitetsplikten. Kritikrätten är ett hjälpmedel för arbetstagaren 

att förbättra arbetsplatsens miljö och arbetsförhållanden. Det är inte tillåtet att rikta kritik som 

har inslag av sekretessbunden information som kan medföra skada för företaget och 

arbetsgivaren. Sekretessförbindelserna varierar för olika arbetsplatser men gemensamt för 

många är att de anställda inte får yttra företagshemligheter utifrån lagstadgad tystnadsplikt.  

Nedan följer två exempel på yttranden som berör sekretess och företagshemligheter. 

”Sitter på veckomöte och diskuterar nya produkter som handlar om de nya smakerna på 

Marabou, vilka kommer bli väldigt exotiska!” 

Yttrandet ligger i gränszonen för vad som kan anses vara en företagshemlighet. Det kan vara 

till skada för företaget om exempelvis konkurrenter får informationen och kopierar företagets 

idé. Skadan beror på vid vilken tidpunkt yttrandet sker och hur långt företaget har kommit i 

arbetsprocessen med de nya smakerna. Den anställde bör före utläggningen av sitt yttrande 

kontrollera med chefen vad som får yttras och vid vilken tidpunkt det får ske. I yttrandet sägs 

det inte uttryckligen vilken smak som ska lanseras, men för den som har kännedom om 

branschen och Marabou är det relativt lätt att lista ut vilka smaker som berörs. Enligt vår 

mening kan yttrandet vara illojalt beroende på var företaget befinner sig i arbetsprocessen. 

Arbetstagare som deltar på styrelsemöte har troligtvis en hög befattning och en långtgående 

lojalitetsplikt.  
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”Kom in en kund på banken idag och efter att ”Slirarjocke”, som vi nog alla känner till, hade 

gått fick vi oss ett gott skratt” 

Banker präglas av långtgående sekretessförbindelser i lag och avtal där restriktioner finns om 

vad som får yttras gällande arbetet. Av sekretessen följer förbindelser, exempelvis att 

arbetstagarna inte får yttra sig om vem som befunnit sig på banken. Yttrandet medför att 

sekretessavtalet bryts och är därför illojalt. När sekretessförbindelser bryts blir kunder osäkra 

på banken och dess rykte kan försämras. Yttrandet är inte tillåtet och grund för uppsägning. 

Orsaken till att sekretessen bryts är att det nämns vem som kom in på banken. Skillnad och 

inte ett brytande av sekretessavtalet hade förelegat om den anställde enbart yttrat att en person 

kom in och livade upp stämningen efter att kunden hade gått fick alla sig ett gott skratt. 

5.7 Konkurrerande verksamhet  
Lojalitetsplikten är omfattande och involverar yttrande om konkurrerande verksamhet. 

Yttranden om att starta konkurrerande verksamhet, vilket framkommer i AD 1975 nr 67, som 

sker ett flertal gånger till samma krets anses vara brott mot lojalitetsplikten. AD 1975 nr 67 

dömdes av Arbetsdomstolen före Europadomstolen hade utgivit sin dom om att yttranden från 

privatanställda ska skyddas mot angrepp från privata rättsubjekt. Enligt vår mening hade 

utfallet i målet blivit detsamma om försäljningschefen yttrat sig på sociala medier även efter 

Europadomstolens mål. Arbetsgivaren ska inte behöva tåla konkurrerande yttrande från 

arbetstagare med hög befattning. Personer med hög ställning kan till stor grad påverka 

företagets framtid.   

Ett exempel på blogginlägg som anses bryta mot lojalitetsplikten gällande konkurrerande 

verksamhet är följande. En anställd laddar upp ett blogginlägg om att den ska starta eget 

efter att ett möte med företagets nya leverantörer ägt rum samt har kommentaren i inlägget; 

”Att en effektivisering av arbetet krävs och det borde alla parter vara intresserade av. 

Företaget saknar konkurrenter och genom att dessa skapas kommer effektivisering ske”. 

Konkurrens anses vara illojalt mot arbetsgivaren utifrån lojalitetsplikten. I inlägget utnyttjas 

företagets ställning på marknaden för att starta en konkurrerande verksamhet. Om den 

konkurrerande verksamheten inte startats kan det ändå anses vara illojalt genom många 

antydningar om att starta konkurrerande verksamhet, vilket bland annat fastställdes i AD 1975 

nr 67. Vår ståndpunkt är att om blogginlägget endast skett en gång med yttrandet om att starta 

konkurrerande verksamhet behöver det inte automatiskt vara illojalt. Vi anser att om illojalitet 

ska uppstå ska inlägget antingen ha höga hot och antydningar om att starta konkurrerande 



35 (45) 
 

verksamhet eller upprepas flertalet gånger. Det måste ske en avvägning utifrån skadans 

storlek för arbetsgivaren och den anställdes yttrandefrihet vid bedömning om uppsägning eller 

avskedande får ske. 

5.8 Skillnaden mellan sociala medier och övriga medier  
Rådande praxis gällande gränsdragningen mellan den privatanställdes yttrandefrihet och 

lojalitetsplikt berör främst yttranden gjorda i medier såsom tv, radio och tidningar. Skillnaden 

mellan dessa och sociala medier är att utomstående kan kommunicera med författaren genom 

samma forum i de sociala medierna. Däremot kan inte utomstående åhörare i tv, radio och 

tidningar kommentera författaren direkt i samband med yttrandet utan måste på annat sätt ta 

kontakt för att diskutera och kommentera. Sociala medier ger användaren möjlighet att 

begränsa omfattningen av antalet personer som får tillgång till informationen. Vår åsikt är att 

beroende på hur användaren utnyttjar sina sekretessinställningar på sociala medier behöver 

inte yttrandena anses vara riktade till offentligheten till skillnad från andra medier.  

Facebookanvändare kan använda sig av en öppen profil eller ha en sekretessinställd profil. 

Vid val av sekretessinställningar kan användare begränsa insynen för olika personer. Vår 

uppfattning är att om samtliga sekretessinställningar som går att ställa in är gjorda och kretsen 

som får tillgång till informationen begränsas till ett fåtal, ska inte användandet av sociala 

medier anses vara riktat till allmänheten. Det som är viktigt att beakta är vilket yttrande som 

gjorts på Facebook. Om yttrandet endast når en begränsad krets kan det anses vara illojalt mot 

arbetsgivaren och grund för uppsägningen om yttrandet strider mot sekretess. Exempel på 

yttranden som inte påverkas av sekretessinställningar är när arbetstagaren bryter mot 

sekretessförbindelser i anställningen. Brytande av sekretessförbindelser är alltid illojalt 

oavsett vilken krets som nås av yttrandet.  

En blogganvändare har möjlighet att avgränsa antalet läsare genom att lösenordsskydda sin 

blogg. Oavsett om användaren har lösenordsskyddat bloggen eller inte är risken stor att 

lösenordet sprids. En större krets än bloggägarens avsikt kan därmed få tillgång till bloggen. 

Vi anser att även om bloggen är skyddad av lösenord är den tillgänglig för allmänheten, 

eftersom det är lätt att få tag i ett lösenord genom att fråga personer som har tillgång till det.  

Sociala medier är idag en stor kommunikationskanal och växer ständigt. Vid sökning på 

Google eller liknande sökmotorer kommer Facebooksidor och bloggar upp på träfflistan. Vår 

åsikt är att frågan om sociala medier i stora drag ska anses vara allmänna och offentliga, på 

grund av att tillräckliga sekretessinställningar sällan efterföljs.  
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5.9 Allmänna yttranden  
Ett illojalt beteende som i stort sett enbart kan uppkomma genom att yttrandet sker på sociala 

medier är allmänna nedvärderande och kränkande yttranden med anknytning till arbetsplatsen. 

Vid avgörande om inläggen ska anses vara illojala ska avvägning göras utifrån den skada som 

drabbar arbetsgivaren och hur yttrandet ses av utomstående. Situationer är svåra att 

konkretisera och nedan följer några generella exempel på yttranden som kan beröra 

gränsdragningen mellan yttrandefriheten och lojalitetsplikten.    

”Jag hatar mitt jobb” 

Yttrandet är öppet för tolkningar och kan skapa funderingar kring yttrandets orsaker. Det är 

ett exempel på att anställda inte ska yttra sig när de är arga eller upprörda. Om yttrandet sker 

endast en gång har vi den åsikten att det inte ska anses vara illojalt, trots den lojalitetsplikt 

som arbetstagaren har gentemot sin arbetsgivare. På många sociala medier anges ofta vilken 

arbetsgivare en arbetstagare har och det medför att slutsatser kan dras till vilken arbetsplats 

som yttrandet avser. Skada kan uppkomma för arbetsgivaren genom att företagets rykte 

försämras. Kunder, leverantörer etc kan få ett negativt intryck och kanske väljer en konkurrent 

istället. Om yttrandet sker många gånger inom en kort tid tycker vi att det kan utgöra illojalt 

förfarande, eftersom skada eller risk för skada på arbetsgivarens rykte uppkommer.   

”En dag kvar av veckan på detta dårhus” 

Yttrandet är taget från Volvo-fallet som uppmärksammades i media. Om fallet hade nått 

Arbetsdomstolen skulle målet enligt vår åsikt fått följande utfall; om arbetstagaren hade skött 

sitt arbete felfritt och endast en gång yttrat sig under hela anställningstiden skulle yttrandet 

varit förlåtligt. Yttranden som når ut till en bred krets människor anser vi att det är viktigt att 

arbetstagaren tänker över sina yttranden på sociala medier även vid vredesmod. Arbetstagaren 

nämner att arbetsplatsen är ett dårhus och kränker både arbetsgivaren och sina medarbetare. 

Det kan medföra samarbetssvårigheter och arbetsgivaren kan behöva undersöka eventuella 

omplaceringsmöjligheter. Samarbetssvårigheter kan leda till ineffektivt arbete på avdelningen 

och kan i sin tur medföra minskat resultat och skada för arbetsgivaren. 

Omplaceringsmöjligheter kan endast uppstå på arbetsplatser där kravet på samarbete är en 

viktig beståndsdel i anställningen. Om yttrandet sker flertalet gånger på sociala medier anser 

vi att det får samma utgång som i yttrandet ”Jag hatar mitt jobb”. 
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”Vilken dålig dag jag haft på jobbet idag” 

Yttrandet specificerar inte något dåligt på arbetsplatsen utan är ett exempel på en personlig 

upplevelse av arbetstagarens dag. Vår åsikt är att när yttrandet inte berör arbetet ska det inte 

ses som en skada eller kränkning av arbetsgivaren. Utomstående kan dra felaktiga och 

olämpliga slutsatser. Arbetstagaren skulle istället enbart yttrat att den hade haft en dålig dag 

och därmed uteslutit arbetsplatsen. Om arbetstagaren uttrycker påståendet upprepade gånger 

under en kort tidsperiod anser vi att det kan vara illojalt mot arbetsgivaren. Personer som läser 

yttrandet kan få intrycket av att personen arbetar på en dålig arbetsplats. 

”Är på tjänsteresa med Volvo, livet är gött (Bild från poolen med en öl i handen visas)”  

Tjänsteresor har vissa åtagande att arbetstagarna ska utföra arbete kopplat till arbetsplatsen. 

Bilder kan kränka arbetsgivaren när de visar att arbetstagarna inte utför arbete vid tjänsteresan 

och att arbetsgivaren ser tjänsteresor som ett nöje. Det är även negativt att arbetsgivaren 

förknippas med alkohol på sina tjänsteresor när de genomförs för att utveckla arbetet. Vår 

uppfattning är att det är till skada för arbetsgivarens rykte och utgör illojalt beteende. Skillnad 

hade varit om det enbart var en allmänt tagen bild på deltagarna utan alkohol. Den skulle 

stärka arbetsgivaren rykte när motivet visar trevliga tjänsteresor med god gemenskap. Skulle 

bilden varit tagen under ett studiebesök skulle det ge ett seriöst intryck av arbetsgivaren.   
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6 Slutsats 
Utifrån analysen intar vi den ståndpunkten att gränsdragningen mellan privata arbetstagares 

yttrandefrihet och lojalitetsplikt på sociala medier gentemot arbetsgivaren är diffus. Det är 

svårt att ge klara riktlinjer om vad som exakt gäller och utgör ”i vissa fall”. Vi anser därför att 

en policy gällande användande av sociala medier ska finnas på arbetsplatser för att minimera 

konflikter och sätta tydliga gränser för vad som är acceptabelt. Vår uppfattning är att det är 

bättre att ha en policy än att förbjuda på grund av att den ger klara riktlinjer för hur 

arbetstagaren ska bete sig. Många företag använder sig inte av policys gällande sociala medier 

och vi har kommit fram till en policy som ska kunna fungera i realiteten. Riktlinjerna kan 

revideras utifrån verksamhetens art och storleken på företaget, eftersom varje företag är unikt 

och därmed kräver att varje part anpassar policyn till sitt företag.  

Internet är idag en stor del av vardagen och förbud mot användande av sociala medier är 

enligt vår mening negativt för företaget. Sociala medier är ett sätt att uttrycka sina åsikter och 

faran ligger inte i deltagandet på dem utan i yttrandets omfång. Vi har valt att lägga policyn 

som en bilaga till anställningsavtalet på grund av att alla arbetstagare får del av den och 

genom undertecknandet förbinder sig den anställde att följa den. Policys som enbart finns i 

personalhandböcker, tillgängliga på arbetsplatsen, blir sällan lästa av arbetstagarna och 

informationen når inte ut till medarbetarna. Vi anser att introduktion med nyanställda ska 

hållas och vara ett tillfälle för att förklara och ge exempel från olika mål i Arbetsdomstolen.   
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6.1  Policy för användandet av sociala medier för privatanställda  
Följande avtal ingås mellan arbetstagaren X och arbetsgivaren Y, vilka förbinder sig att följa 

företagets policy gällande sociala medier. 

§1 Information som arbetstagaren yttrar på sociala medier ska vara av en karaktär som 

arbetstagaren står för och personligen kan yttra till arbetsgivaren. 

§2 Information från företaget sker på hemsidan, sociala medier och massmedier genom 

arbetstagare med dessa arbetsuppgifter. Yttranden är gemensamt framtagen information från 

arbetsgivaren och arbetstagaren ska inte yttra personliga åsikter.  

§3 Arbetstagaren behöver inte undanhålla information gällande produkter som lanserats, men 

ska inte yttra något om produkter som är under uppbyggnad eller inte offentliggjorda.  

§4 Arbetsgivaren är positiv till arbetstagarens delaktighet på sociala medier och angivandet av 

sin arbetsplats. Arbetstagaren ska inte diskutera företaget utan istället agera med företagets 

bästa i åtanke på grund av att material på sociala medier finns kvar för evigt.  

§5 Arbetstagaren ska följa gällande lagar och föreskrifter på området. Sociala medier är 

omodererade forum, vilket medför att Personuppgiftslag (1998:204) gäller. 

Företagshemligheter och sekretess följer ur din anställning (se anställningsavtal).  

§6 Arbetstagare ska inte yttra sig nedvärderande om arbetsgivarens konkurrenter med 

koppling till företagets och den anställdes arbetsuppgifter. Arbetstagaren ska inte yttra sig om 

planer på att starta konkurrerande verksamhet. 

§7 Det är arbetstagarens ansvar att yttranden på sociala medier inte skadar eller kränker 

företaget. Vid överträdelse kan skadeståndsskyldighet samt risk för uppsägning eller avsked 

uppstå.  

§8 Arbetstagare kan medverka i dialoger om företaget på sociala medier genom att besvara 

frågor och korrigera faktafel. Arbetstagaren ska inte medverka till yttranden som kan feltolkas 

eller skapa spekulationer. Vid osäkerhet ska arbetstagaren avstå från att kommentera och 

istället överlåta det till närmsta chef.  

§9 Arbetstiden är till för att arbetstagaren ska utföra sitt arbete och inloggning på sociala 

medier medför att målet inte uppnås. Det är tillåtet att besöka sociala medier under 
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arbetstidens fastslagna raster (se anställningsvillkor). Användandet ska begränsas till ett 

minimum. 

§10 Arbetstagaren agerar som ambassadör för sin arbetsgivare även om yttrandet sker som 

privatperson på fritiden och får samma konsekvenser som om yttrandet skett under arbetstid.  

§11 Arbetstagaren har rätt att kritisera arbetsgivaren. Vid framförande av kritik ska 

arbetstagaren vända sig till närmaste chef för att få information om hur kritikrätten ska 

användas.  

§12 Arbetstagarens yttrande på internet och sociala medier kan läsas av konkurrenter, 

medarbetare och kunder. Utan sekretessinställningar kan yttrandet ses av fler än enbart nära 

vänner och anhöriga.  

§13 Policyn är inte uttömmande och vid eventuella oklarheter ska arbetstagaren kontakta sin 

närmsta chef för att utreda situationen.  

§14 Policyn kan ändras men det ska meddelas senast en (1) månad före den nya policyn träder 

i kraft.  
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