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Sammanfattning 

Yttrandefriheten gentemot det allmänna är grundlagsskyddad. Den sociala loja-

litetsplikten betraktas som en rättsprincip inom arbetsrätten och innebär att ar-

betstagare inte ska åsamka sin arbetsgivare skada. I arbetsrätten möts dem i 

frågan om vad en arbetstagare kritiskt får yttra om sin arbetsgivare innan utta-

landet utgör illojalitet. Uppsatsen syftar till att redogöra för avvägningen mellan 

yttrandefriheten och lojalitetsplikten för privat respektive offentlig arbetstagare 

när arbetstagare yttrat sig kritiskt i privata sociala medier. Vidare analyseras 

eventuella konsekvenser av denna avvägning. Det framkommer att yttrandefri-

heten inte gäller mellan privat arbetstagare och arbetsgivare. Privat arbetstaga-

res kritikrätt begränsas genom lojalitetsplikten och när kritikrätten överskrids 

betraktas det som illojalitet, ett skäl för skiljande från anställningen. Konse-

kvensen för privat arbetstagare blir att de borde vara försiktiga med vad de ytt-

rar i privata sociala medier. Offentlig arbetstagare åtnjuter i anställningen ytt-

randefriheten gäller gentemot sin arbetsgivare - det allmänna. Huvudregeln är 

således att offentlig arbetstagare fritt kan uttrycka kritik i privata sociala medier 

utan att riskera någon repressalie från arbetsgivaren. Emellertid kan åtgärd mot 

offentliganställd få vidtas i vissa ytterlighetssituationer och om uttalandet kan 

klassas som brott. Sådana situationer torde dock inte vara vanligt förekom-

mande. Konsekvenserna blir att yttrandefrihet till viss del åsidosätter offentlig-

anställningens lojalitetsplikt vilket resulterar i att vad som enligt LAS betraktas 

som misskötsel får accepteras av arbetsgivaren. Både privat och offentlig ar-

betsgivare borde tjäna på att arbeta preventivt med att upplysa sina anställda 

om eventuella konsekvenser av yttranden i privata sociala medier. 
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Abstract 

Freedom of expression is a constitutional right, residing every national of Sweden. 

In labour law there is a principle of loyalty which states that the employee shall not 

cause the employer damage. Although this principle is not stated in law it is well-

recognized. In the relationship of employment the freedom of expression and the 

principle of loyalty cross. Concerning criticism of the employer, what can an em-

ployee freely speak of without being disloyal? This question is applied on the situa-

tion where an employee in both private and public sector uses private social utilities 

such as Facebook and Twitter to express criticism. 

Freedom of expression applies for nationals to public authorities. Because of this 

there is a difference between employee in private and employee in public sectors. 

An employee in the private sector has a right to criticize, but this right is limited 

due to the principle of loyalty. Disloyalty when exceeding the right to criticize in 

private social utilities could be a reason for terminating the employment. Therefor 

the private employee should take care when expressing criticism in private social 

utilities. An employee in the public sector can freely criticize the employer without 

facing any sanctions. Only in very few exceptions, and if the statement in fact is not 

criticism but a criminal act, the employer can take measures. In effect, when con-

cerning the public employee their freedom of expression is stronger than the prin-

ciple of loyalty. The consequence is that such expressions that should have been 

classified as disloyalty according to LAS (the Swedish law protecting the employ-

ment), the employer is obliged to accept. It would serve the employment of both 

private and public sector to proactively inform the employees of the consequences 

that might occur due to expressed criticism in private social utilities. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Yttrandefrihet kan betraktas som ett av demokratins starkaste kännetecken.1 I Sverige är 

den grundlagsfäst genom 2:1 Regeringsformen (1974:152)(RF). Mot detta ställs anställ-

ningsavtalets starkt förankrade lojalitetsplikt som för arbetstagaren innebär en skyldighet att 

tillvarata sin arbetsgivares intresse.2 En arbetstagare har en viss kritikrätt gentemot sin ar-

betsgivare,3 men när övergår den till att utgöra illojalitet – ett brott mot anställningsavtalet? 

Prata illa om varandra har vi alltid gjort men med de många nya sociala medierna har 

skvallret flyttats från sofforna till offentligheten. I Sverige finns 4 230 360 Facebookanvän-

dare. Detta motsvarar dryga 46 % av vår befolkning.4 Facebook är utan tvekan ett av de 

största sociala medierna men det finns fler: My Space, Twitter och inte minst de otaliga5 of-

fentliga dagböckerna – bloggarna. Medvetenheten torde inte alltid vara stor om när en ar-

betstagares kritikrätt och yttrandefrihet övergår till att resultera i en sakligt grundad upp-

sägning alternativt ett avskedande vilket gör uppsatsen till ett högaktuellt område.6  

Arbetsdomstolens (AD) domar har i viss mån behandlat vad en arbetstagare får uttala om 

sin arbetsgivare innan saklig grund för uppsägning eller skäl för avsked föreligger.7 Emeller-

tid finns ingen svensk praxis vad gäller anställds kritiska uttalanden gjorda i privata sociala 

medier. Det har dock förekommit att arbetstagare fått lämna arbetsplatsen på grund av ytt-

rande i det sociala mediet Facebook.8 Frågan om vad konsekvenserna av en till synes oskyl-

dig statusuppdatering kan bli är således värd att uppmärksammas både av arbetsgivare och 

av arbetstagare.  

                                                 
1 SOU 1975:75 s. 89. 
2 AD 1994 nr 79. 
3 Se t.ex. AD 1986 nr 95. 
4 http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/sweden. 
5 http://www.iis.se/docs/SOI2010_web_v1.pdf enligt undersökningen bloggade år 2010 två tredjedelar av 

kvinnorna i åldern 19-25. 
6 Exempel på detta är den information om området som förekommet på Lag & Avtals hemsida. Se t.ex. 

http://www.lag-avtal.se/nyheter/arbetsmiljo/arbetsratt_i_praktiken/article2510743.ece, http://www.lag-
avtal.se/tidningen/article2507034.ece.   

7 Se t.ex. AD 1994 nr 79, AD 1997 nr 57. 
8 Volvo bröt avtal med bemanningsföretag då en inhyrd arbetstagare på Facebook hade uttryckt att arbets-

platsen var ett ”dårhus”. 

http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/sweden
http://www.iis.se/docs/SOI2010_web_v1.pdf
http://www.lag-avtal.se/nyheter/arbetsmiljo/arbetsratt_i_praktiken/article2510743.ece
http://www.lag-avtal.se/tidningen/article2507034.ece
http://www.lag-avtal.se/tidningen/article2507034.ece
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1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med uppsatsen är att redogöra för avvägningen mellan yttrandefriheten och den so-

ciala lojalitetsplikten för privat respektive offentlig arbetstagare vad gäller arbetstagares kri-

tiska yttranden gjorda i privata sociala medier. Vidare ska eventuella konsekvenser av denna 

avvägning för privat respektive offentlig arbetstagare utredas och analyseras. 

I uppsatsen kommer den affärsmässiga lojalitetsplikten vad gäller åtagandet att inte röja af-

färshemligheter eller bedriva konkurrerande bisyssla endast att nämnas för förståelse för 

hur långt lojalitetsplikten sträcker sig. Yttranden som utgör brott mot lagen, exempelvis 

förtal och hets mot folkgrupp, behandlas till viss del men det kommer inte göras någon ut-

förligt redogörelse för missbruk av yttrandefriheten i brottslig mening. Emellertid anser jag 

att det ändå har ett syfte att ta upp området då brottsliga uttalanden även kan få arbetsrätts-

liga konsekvenser. I fokus är istället sådana yttranden som generellt är accepterade i en de-

mokrati men som i arbetsrätten utgör en kollisionen mellan lojalitetsplikten och yttrande-

frihet. 

Uppsatsen har sin utgångspunkt i anställning i ren privat och offentlig regi. Emellertid finns 

även entreprenadverksamhet och statliga bolag som får anses kunna kategoriseras som 

blandverksamhet. Det är oklart i vilken mån anställda i statliga bolag omfattas av grund-

lagsskyddad meddelarfrihet gentemot sin arbetsgivare.9 Anställda i privata företag som på 

kommunens uppdrag utför arbete, s.k. entreprenadverksamhet, har av Arbetsdomstolen 

behandlats med utgångspunkt som om de vore privata bolag gällande arbetstagares kritik-

rätt, dock har den i sin bedömning även lagt vikt vid att fallet gällt entreprenadverksamhet 

och inte ett rent privat bolag.10 Jag anser dock att det för mitt syfte inte är av betydelse att 

avgränsa bort dessa verksamheter, entreprenad och statliga bolag. I de fiktiva typfall som 

används i uppsatsen för att beskriva arbetstagares kritiska yttranden i privata sociala medier 

är det dock anställning i ren privat eller offentlig regi som avses. 

 Jag väljer att avgränsa mig till kritiska yttranden i privata sociala medier för att undvika pro-

blematiken med yttranden som anställd kan göra i sociala medier i sin roll som anställd, ex-

empelvis om arbetstagare yttrar sig på sin arbetsgivares Facebooksida. Här kan det nämli-

                                                 
9 Ds 2001:9 s 30. 
10 AD 1997 nr 57. 
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gen vara svårt att avgöra i vilken roll som arbetstagaren yttrat sig, som anställd eller å sin 

arbetsgivares vägnar.11 

Vem som i uppsatsen avses som arbetstagare och arbetsgivare bör förtydligas. Arbetstagar- 

och arbetsgivarbegreppet är inte reglerat i lagen (1982:80) om anställningsskydd(LAS) och 

således finns det en viss problematik vid gränsdragningsfall.12 För uppsatsens syfte anser jag 

att någon utförlig redogörelse för arbetstagaregreppet inte behövs, men det kan framhållas 

att uppsatsen är skriven efter förutsättningen att arbetstagaren liksom i ett typiskt anställ-

ningsförhållande är underordnad sin arbetsgivare och utför arbete för dennes räkning.13 

Däremot är arbetsgivarbegreppet mer väsentligt för uppsatsen. Inom staten benämns ar-

betsgivarbegreppet som funktionellt, vilket innebär att det inte är staten som den juridiske 

personen som avses som arbetsgivare utan de olika myndigheterna.14 Inom ett privat bolag 

är arbetsgivaren den fysiska eller juridiska person som träffat anställningsavtal med arbets-

tagaren, och för kommun eller landsting är det den juridiske personen som ses som arbets-

givare.15 När arbetstagaren riktat kritik mot arbetsgivaren avser jag i uppsatsen att arbetsta-

garen yttrat sig kritiskt, antingen mot sin överordnande som representerar arbetsgivaren, el-

ler mot själva bolaget/kommunen/landstinget/myndigheten. Det kan således även vara en 

chef som riktat kritik. Trots detta skrivs uppsatsen efter förutsättningen att chefen inte in-

tar en företagsledande eller därmed jämförlig ställning enligt § 1 st. 2 p. 1 LAS. 

1.3 Metod och material 

För insamlande av material används en juridisk metod. Med detta avses att rättskällor un-

dersöks, värderas och används i hierarkisk ordning: lagtext, förarbeten, praxis och doktrin i 

nyss nämnda ordning. 

Lagtext är genomgående utgångspunkten för uppsatsen. Lojalitetsplikten regleras dock inte 

i lag utan material söks i förarbeten och Arbetsdomstolens praxis. De domar som uppsat-

sen behandlar har valts ut dels efter en initial genomgång av doktrin för att hitta vägledande 

fall på områdena lojalitet, illojalitet och kritikrätt, och dels genom hänvisning från andra 

rättsfall där en viss sållning efter relevans har genomförts.  

                                                 
11 Se t.ex. de rekommendationer SKL ger sina anställda för att undvika problematiken 

http://www.skl.se/press/nyheter_2/nyheter_2010_1/fritt_fram_for_social_medier.  
12 För utförligt resonemang kring arbetstagarbegreppet se Lunning L. Toijer G. Anställningsskydd en lag-

kommentar, tionde uppl. s. 18-42. 
13 Se resonemang i Källström K. Malmberg J. Anställningsförhållandet inledning till den individuella arbets-

rätten s. 25. 
14 AD 2003 nr 10. 
15 AD 1984 nr 141. 

http://www.skl.se/press/nyheter_2/nyheter_2010_1/fritt_fram_for_social_medier
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Arbetsdomstolens praxis behandlar till relativt stor del material av intresse för det privata 

anställningsförhållandet men är mer sparsam vad gäller offentliganställdas yttrandefrihet. 

Justitieombudsmannen (JO) är, enligt 13:6 RF och § 2 st. 1 p. 1 och 2 lag (1986:765) med 

instruktion för Riksdagens ombudsmän, en insynsmyndighet som ska kontrollera att det 

allmänna i sin verksamhet följer lagarna, däri inkluderat yttrandefriheten. Trots att JO:s be-

slut inte har juridiskt bindande verkan anses de ändock vara vägledande och rådgivande för 

arbetsgivare inom det offentliga.16 Ett tydligt exempel på det går att hitta i prop. 

2009/10:81 sida 40 där det ges förslag på en lagregel med däri angivna repressalieförbud 

mot anställda med hänvisning till utfallet av JO-mål. Därmed har jag gjort bedömningen att 

JO:s beslut för att beskriva den offentliga anställningens förhållande till yttrandefriheten 

ändock fyller ett rättskällevärde, varför uppsatsen tar hänsyn till dessa. Behandlade JO-

beslut har hittats med sökmotor på JO:s hemsida där begreppet ”yttrandefrihet” gett rele-

vanta träffar. 

I viss mån används även internetkällor då jag velat påvisa att ett särskilt förhållande gällan-

de sociala mediers användande har stöd i statistiska källor. För att stödja ett viss påstående 

används internet också för att att hämta publicerade artikel från den arbetsrättsliga tidning-

en Lag & Avtal och för att hitta information om JO. Dessa hemsidor har inget juridiskt 

rättskällevärde men är nödvändiga då mina påståenden är av det slag att de inte kan stödjas 

genom erkända juridiska rättskällor. Doktrin har använts huvudsakligen initialt för att kun-

na överblicka området men används också emellanåt för att påvisa att ett visst påstående 

även har stöd i den juridiska litteraturen. 

De två principerna lojalitetsplikt och yttrandefrihet beskrivs och ställs genomgående mot 

varandra i vad som inom arbetsrätten kallas en arbetsgivares kritikrätt.17 Hur dessa princi-

per fungerar i arbetslivet med avseende på privat och offentligt anställda beskrivs. Vad som 

framkommit av gällande rätt angående anställds yttrandefrihet och lojalitetsplikt appliceras 

sedan på egenformulerade fiktiva situationer där anställda uttryckt sig kritiskt i privata soci-

ala medier, för att på så vis avgöra vad konsekvenserna för arbetstagaren skulle kunna bli. 

Det är av vikt att framhålla att slutsatsen av dessa fiktiva situationer endast är mina slutsat-

ser av hur det skulle kunna vara. Jag väljer ändå att använda mig av denna metod i ett pedago-

                                                 
16 http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=12&ObjectClass=DynamX_Documents&Language=sv, JO:s hem-

sida. 
17 AD 1982 nr 110. 

http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=12&ObjectClass=DynamX_Documents&Language=sv
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giskt syfte för att påvisa eventuella konsekvenser av en arbetstagares kritiska yttranden i 

privata sociala medier. 
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2 Lojalitetsplikten 

2.1 Inledning 

Liksom andra avtal finns det inget formkrav för ett anställningsavtal utan det är samma reg-

ler som tillämpas vad gäller giltighet/ogiltighet som för vilket annat avtal.18 Grundläggande 

för avtalet är arbetsgivarens rättighet att få arbete utfört åt sig och skyldighet att betala ut 

lön till arbetstagaren. Omvänt är det för arbetstagaren dennes skyldighet att utföra arbetet 

åt sin arbetsgivare och rättighet att erhålla lön.19 Synsättet är att samma regler bör gälla för 

de olika sektorerna och § 2 LAS stadgar att lagen är tillämplig på arbetstagare i både allmän 

och enskild tjänst, således på både privat och offentlig arbetstagare. 

Anställningen är underkastad en i svensk avtalsrätt stark förankrad lojalitetsplikt.20 Liksom 

avtalsrättens lojalitetsplikt är inte heller anställningsförhållandets lojalitetsplikt lagfäst men 

likväl är den allmänt erkänd inom arbetsrätten.21 Parterna behöver inte avtala om den för 

att vara gällande utan plikten är sprungen ut själva anställningsförhållandet och betraktad 

som underförstådd.22 Lojalitetsplikten innebär kortfattat en parts plikt att iaktta motpartens 

intresse.23 

 Historiskt sett har anställningens lojalitetsplikt ansetts åvila arbetstagaren ensam, något 

som kan härledas till den tidigare synen på anställningsförhållandet med arbetstagarens sva-

gare roll gentemot arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbete24.25 Emellertid har detta 

synsätt om ensidig lojalitetsplikt luckrats upp och man kan nu även tala om den plikt ar-

betsgivaren har att vidta åtgärder för att förebygga arbetsmiljöolyckor, motverka mobbing 

och att inte diskriminera arbetstagaren.26 Arbetsgivarens vårdplikt om arbetstagarens egen-

dom beskrivs exempelvis av Arbetsdomstolen som ”ett utflöde av den allmänna lojalitets-

plikt som parter i ett avtalsförhållande har gentemot varandra”.27  

                                                 
18 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. 
19 Källström K. Malmberg J. Anställningsförhållandet inledning till den individuella arbetsrätten s. 241. 
20 AD 1994 nr 79, AD 1986 nr 95. 
21 Munukka J. Kontrakutell lojalitetsplikt s. 210. 
22 AD 1982 nr 110. 
23 Munukka J. Kontrakuell lojalitetsplikt sida 1. 
24 Den s.k. 29/29-principen från AD 1929 nr 29. 
25 Munukka J. Kontraktuell lojalitetsplikt s. 210. 
26 Munukka J. Kontraktuell lojalitetsplikt s. 407-409.  
27 AD 1999 nr 57. 
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Arbetstagarens lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren kan förklaras med risken för den ska-

da som kan uppkomma för arbetsgivaren och den begränsade möjlighet denne har att kon-

trollera hur arbetstagaren handlar. Härtill kommer också att arbetstagare i position av sär-

skilt förtroendeställning företräder sin arbetsgivare, handlar å dennes vägnar och kan såle-

des för en utomstående framstå som en och samma som arbetsgivaren.28 

Exakt vad lojalitetsplikten innebär har visat sig vara svårt för Arbetsdomstolen att allmän-

giltigt precisera,29 då kraven på arbetstagaren kan skilja sig från fall till fall, beroende på 

verksamhetens beskaffenhet, förhållanden inom branschen och om arbetstagaren genom 

sin illojalitet på något sätt har äventyrat arbetsgivarens kundrelationer.30 Lojalitetsplikten är 

också olika långtgående beroende på vilken arbetstagare som har brutit mot den. Innehar 

man en förtroendeställning hos arbetsgivaren har man ett mer långtgående krav på sig att 

tillvarata arbetsgivarens intresse än om man ”endast” är vanlig arbetstagare.31 

Schmidts beskrivning32 av arbetstagarens lojalitetsplikt, som sedermera har använts av Ar-

betsdomstolen33, ger en vag föreställning om innebörden: 

”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 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 all-

mänhet; 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 sät-

ta arbetsgivarens intresse framför sitt eget samt att undvika lägen, där han kan komma i pliktkolli-

sion.”34 

Arbetsdomstolen har slagit fast att arbetstagaren inte får vidta åtgärder som är ägnade att 

skada eller på annat sätt försvåra arbetsgivarens verksamhet.35 Efterföljande domar visar att 

uttrycket ”ägnade att skada” inte avser att det måste finnas uppsåt för att det ska föreligga 

ett brott mot lojalitetsplikten. Inte heller krävs det egentlig skada för arbetsgivaren, dock 

kan uppkommen skada ha betydelse i sammanhanget.36 

                                                 
28 Munkka J. Kontraktuell lojalitetsplikt s. 210. (Gäller hela stycket). 
29 AD 1994 nr 79. 
30 AD 1993 nr 18, AD 2010 nr 90. 
31 AD 2004 nr 57. 
32 Schmidt F. Löntagarrätt s. 257-258. 
33 T. ex AD 1994 nr 79, AD 1997 nr 57, AD 2003 nr 21 och AD 2004 nr 57. 
34 Schmidt F. Löntagarrätt s. 257-258. 
35 AD 1989 nr 90, AD 1993 nr 18. 
36 AD 1999 nr 144. 



 

 
8 

Lojalitetsplikten upphör när anställningsförhållandet avslutas även om det i fall av sekre-

tess- och konkurrensklausuler kan ha avtalats om att efter anställningens upphörande fort-

farande respektera dessa lojalitetsförpliktelser.37 Det ska framhållas att lojalitetsplikten gäller 

oavsett om arbetstagaren arbetar offentligt eller privat då illojalitet är saklig grund för upp-

sägning enligt § 7 LAS och i förekommande fall skäl för avskedande enligt § 18 LAS.38  

Arbetstagarens lojalitetsplikt kan grovt uppdelas i en affärsmässig och en social sida. Den 

affärsmässiga lojalitetsplikten innebär att arbetstagaren inte får bedriva en med arbetsgiva-

ren konkurrerande verksamhet.39 För offentligt anställda är den affärsmässiga lojalitetsplik-

ten lagfäst genom § 7 lag (1994:260) om offentlig anställning (LOA) som innebär att denne 

inte får bedriva verksamhet som kan rubba förtroendet för arbetstagarens opartiskhet eller 

skada myndigheten. Den affärsmässiga lojalitetsplikten innefattar även förbud av röjande av 

företagshemligheter och vissa sekretessbelagda uppgifter. Dessa områden regleras genom 

lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter och sekretesslag (1980:100).  Som ut-

tryckts även i avgränsningen utreds den affärsmässiga lojalitetsplikten dock inte i uppsatsen 

utan i fokus är den sociala lojalitetsplikten. 

2.2 Social lojalitetsplikt 

Denna plikt kan uttryckas så att arbetstagaren genom sin anställning har åtagit sig att sam-

arbeta, verka för verksamhetens mål och att inte uttala sig nedsättande eller sprida lögner 

om sin arbetsgivare.40 Den sociala lojalitetsplikten innefattar även en – för åtminstone den 

privatanställde – upplysnings- och tystnadsplikt. 41 

Arbetstagarens upplysningsplikt följer av att denne ska tillvarata sin arbetsgivares intresse 

och ingripa för att undvika skada för denne. Upplysningspliktens omfattning beror på vilka 

arbetsuppgifter arbetstagaren är anförtrodd. För arbetstagare med förtroendeställning in-

nebär upplysningsplikten att denne anses ha att rapportera alla oegentligheter som denne 

observerar.42 Här sträcker sig således arbetstagarens skyldigheter längre än den allmänna 

straffrättsliga regeln i 23:6 st. 3 brottsbalken (1962:700)(BrB) som stadgar att enskilda inte 

är skyldiga att göra anmälan om inte straffansvar kan utdömas. 

                                                 
37 Prop. 1987/88:155 s. 45-46. 
38 Prop. 1973:129 s. 41 och 120. 
39 Prop. 1973:129 s. 41. 
40 Prop. 1973:129 s. 41. Se även Iseskog T. Personaljuridik 23:e uppl. s. 208. 
41 Angående upplysningsplikt, AD 2003 nr 21. Angående tystnadsplikt, se t.ex. AD 1994 nr 79. 
42 Schmidt F. Löntagarrätt s. 260-261. 
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Lojalitetsplikten anses även innefatta en vidsträckt tystnadsplikt. Detta följer av grundsat-

sen att arbetstagaren som kontraktspart inte ska agera på ett sådant sätt att motparten 

åsamkas skada. Tystnadsplikten inom det privata sektorn är att betrakta som en rättsgrund-

sats inom arbetsrätten och därmed behövs den inte regleras i anställningsavtalet utan ses 

som ett utflöde av arbetstagarens lojalitetsplikt.43 

Man kan dock i ett privat anställningsavtal även avtala om tystnadsplikt.44 Vissa arbeten, 

både privata och offentliga, kräver av naturen en viss tystnadsplikt från arbetstagarens sida, 

exempelvis inom sjukvården och bankverksamheten. 

Det har nu konstaterats att en arbetstagare har en social lojalitetsplikt gentemot sin arbets-

givare som innebär att en arbetstagare inte får uttrycka sig på ett sätt arbetsgivaren åsama-

kas skada. Emellertid måste hänsyn tas till en annan starkt förankrad rättsfigur - yttrande-

friheten – för att ytterst definiera den sociala lojalitetsplikten. Endast vid en jämförelse mel-

lan dessa två allmänt erkända principer kan det urskiljas vart gränsen går från att vara ett ut-

tryck för sin yttrandefrihet gentemot arbetsgivaren till att utgöra illojalitet. 

                                                 
43 Ds 2001:9 s. 30. 
44 Prop. 2005/06:162 s. 14. 
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3 Yttrandefriheten 

3.1 Yttrandefrihetens olika beståndsdelar 

Vissa fri- och rättigheter anses vara så grundläggande för Sverige att de tilldelats ett grund-

lagsskydd. Enligt 8:14 RF kan en ändring av grundlagen ske endast om riksdagen röstar om 

det med två likalydande beslut, med ett mellanliggande allmänt riksdagsval mellan gångerna. 

I 2:1 st. 1 RF återfinns yttrandefriheten som innebär att varje medborgare gentemot det 

allmänna är tillförsäkrad frihet att i tal, skrift, bild eller på annat sätt meddela upplysningar 

samt uttrycka tankar, åsikter och känslor. Detta stadgande gäller således yttranden i alla 

slags former och är en grundläggande fri- och rättighet för varje medborgare i Sverige.45 1:1 

st. 2 tryckfrihetsförordningen (1949:105)(TF) reglerar varje medborgares yttrandefrihet i 

tryckt skrift och 1:1 yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469)(YGL) stadgar yttrandefrihet i 

radio, TV och i vissa liknande överföringar och tekniska upptagningar. Yttrandefriheten en-

ligt TF och YGL begränsar således yttrandet till visst forum och kan därmed ses som en 

del av den allmänna yttrandefriheten enligt 2:1 RF.46  

Som komplement till yttrandefriheten finns i 1:1 st. 3 TF och 1:2 YGL meddelarfriheten 

som innebär att varje medborgare har rätt att lämna uppgifter för offentliggörande i forum 

enligt lagarna. Meddelarfriheten anses också medfölja ett repressalieförbud som innebär att 

en person på grund av lämnade uppgifter inte får drabbas av någon annan påföljd av det 

allmänna än de som följer av grundlagen.47 Den som har meddelat uppgifter för offentlig-

görande har ett anonymitetsskydd genom 3:3 TF och 2:3 YGL vilket innebär att journalis-

ter har en grundlagsstadgad tystnadsplikt om sådana uppgifter. Enligt det s.k. efterforsk-

ningsförbudet enligt 3:4 TF och 2:4 YGL få en myndighet eller annat allmänt organ heller 

inte försöka ta reda på vem som har meddelat de offentliggjorda uppgifterna. 

3.2 Yttrandefrihet i anställningen 

3.2.1 Privat arbetstagare 

I avsnitt 3.1 beskrivs det att yttrande- och meddelarfriheten, efterforsknings- och repressa-

lieförbudet i RF, TF och YGL endast gäller mot det allmänna. Yttrandefriheten återfinns 

                                                 
45 Se rubrik till kap. 2 RF: Grundläggande fri- och rättigheter. 
46 Warnling-Nerep W. & Bernitz H. En orientering i tryckfrihet och yttrandefrihet, fjärde uppl. s. 12. 
47 Prop. 2005/06:162 s. 6. 
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också i Europakonventionens artikel 1048 som stadgar yttrandefrihet för var och en, inne-

fattande åsiktsfrihet och frihet att sprida ut uppgifter och tankar utan beblandning från of-

fentliga myndigheter. Praxis går här isär om artikeln gäller enbart för enskilda gentemot det 

allmänna eller om staten även har ett ansvar när förhållandet är mellan enskilda. Enligt Ar-

betsdomstolen49 gäller den enbart för enskilda gentemot det allmänna medan ett rättsfall50 

från EU-domstolen visar att artikeln kan tillämpas även i andra fall. I målet hade arbetsta-

garen blivit uppsagd av sin arbetsgivare, ett statligt bolag som lydde under civilrättsliga la-

gar, efter att ha uttalat sig i ett radioprogram. EU-domstolen fastslog att artikeln inte bara 

gäller när en arbetsgivare och arbetstagares förhållande regleras i offentlig rätt utan även i 

civilrätt. Vidare anförde domstolen att staten i vissa fall har en skyldighet att skydda yttran-

defriheten från angrepp även från privata rättssubjekt och fann att arbetstagarens yttrande-

frihet hade inskränkts.51 

Emellertid har Arbetsdomstolen slagit fast att yttrandefrihetens grundläggande skydd inte i 

samma utsträckning gäller mellan två enskilda, såsom arbetstagare och arbetsgivare i det 

privata anställningsförhållandet.52 Därmed är det utgångspunkten i den fortsatta beskriv-

ningen. Istället kan det uttryckas som att en arbetstagare har en kritikrätt gentemot sin ar-

betsgivare som grundar sig i yttrandefriheten.53 

Arbetsdomstolen har slagit fast att lojalitetsplikten inkluderar en viss tystnadsplikt från ar-

betstagarens sida, även om parterna inte avtalat om detta.54 Emellertid visar praxis också att 

utgångspunkten är att en privatanställd har en vidsträckt kritikrätt, då det anses vara en för-

utsättning för god arbetsmiljö och för att facklig verksamhet ska bedrivas effektivt.55 Ar-

betstagarens lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren innebär dock att kritikrätten inte får 

överskridas. Arbetstagaren får inte agera på sådant sätt att arbetsgivaren skadas.56 Kritikrät-

ten får inte heller övergå till att utgöra hot mot arbetsgivaren.57  

                                                 
48 Återfinns i art. 10 lag (1994:1219) om den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheter-

na och de grundläggande friheterna. 
49 AD 1994 nr 79, AD 1997 nr 57. 
50 Dom 2000-02-29 Fuentes Bobo mot Spanien från Europadomstolen för mänskliga rättigheter, målnr. 

39293-98. 
51 Dom 2000-02-29 Fuentes Bobo mot Spanien från Europadomstolen för mänskliga rättigheter, målnr. 

39293-98, p.38, 39.  
52 AD 1994 nr 79, AD 1997 nr 57. 
53 AD 1982 nr 110.  
54 Prop. 1987/88:155 s. 19. AD 1994 nr 79. 
55 AD 1982 nr 110. 
56 Ds 2002:56 s. 302. 
57 AD 2006 nr 103. 
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Meddelarfriheten gäller endast gentemot det allmänna, inte för arbetstagare gentemot en 

arbetsgivare inom den privata sektorn.58 Efterforsknings- och repressalieförbudet gäller 

som redan påtalats endast för offentliga organ. Därmed får den private arbetsgivaren söka 

ta reda på, både av journalister och av medarbetare, vem uppgiftslämnaren varit och vidta 

andra åtgärder mot arbetstagaren än de som följer av grundlagarna. Däremot åtnjuter pri-

vatanställda samma anonymitetsskydd som alla medborgare i Sverige då denna är ett för-

bud mot journalister att uppge källa, inte en rättighet för arbetstagaren gentemot det all-

männa.59 

3.2.2 Offentlig arbetstagare 

Yttrandefriheten och medföljande fri- och rättigheter gäller som framkommit gentemot det 

allmänna. Med det allmänna innefattas här t.ex. regeringen, riksdagen, myndigheter och 

kommuners förvaltningsorgan.60 Således gäller yttrandefriheten för de offentligt anställda 

gentemot sin arbetsgivare – staten.  

Repressalieförbudet och meddelarfriheten är starkt skyddat. JO har förklarat att om inte 

tystnadsplikt föreligger för den offentliganställde står det denne fritt att uttala sig både om 

den myndighet som den är anställd i och om annan myndighet. Myndigheten får inte ingri-

pa eller försöka motarbeta att arbetstagaren använder sig av sina grundlagsskyddade rättig-

heter. Arbetsgivaren får inte heller genom kritik eller riktlinjer försöka styra arbetstagaren 

på vilket sätt de får uttala sig, även om uppgifterna som lämnats varit felaktiga. Här anses 

det att arbetsgivaren offentligt kan bemöta uttalanden och på det vis rätta till eventuella fel-

aktigheter.61 JO har även uttryckt att en arbetsgivare ska vara försiktig med att tala med en 

arbetstagare på sätt som det kan uppfattas som en inskränkning av yttrandefriheten och de 

andra medföljande fri- och rättigheterna.62 

Repressalieförbudet innebär för offentligt anställda att varje åtgärd som medför en negativ 

konsekvens och som grundar sig på att arbetstagaren utnyttjat sin yttrandefrihet är förbju-

den. Arbetstagaren får inte utsättas för en åtgärd som kan framstå som en bestraffning eller 

                                                 
58 Se prop. 2005/06:162 s. 14 och prop. 1993/94:48 s. 85 som innebär att avtalade tystnadsplikter i princip 

bryter meddelarfriheten och AD 1994 nr 79 och AD 1997 nr 57 slår fast att även den underförstådda tyst-
nadsplikten som följer av lojalitetsplikten innebär att den privatanställde inte åtnjuter någon meddelarfrihet.  

59 Se avsnitt 3.1. 
60 SOU 1975:75 s. 185. Se även AD 2003 nr 51. 
61 JO 2009-12-18 diarienr. 6769-2008. (Gällen hela föregående stycke.) 
62 JO 2009-09-16 diarienr. 1843-2009. 
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reprimand.63 Förbjudna repressalieåtgärder är exempelvis uppsägning, avsked, fråntagande 

av arbetsuppgifter, disciplinpåföljd och utebliven löneförhöjning.64 

På grund av efterforsknings- och anonymitetsförbudet behöver inte offentliganställda oroa 

sig för att arbetsgivaren ska försöka ta reda på vem som uttalat sig till media eller riskera att 

namnges.65 

3.3 Inskränkning av yttrandefriheten 

2:20 st. 1 p. 1 RF stadgar att en begränsning i yttrandefriheten enligt RF endast kan ske ge-

nom lag. Exempel på lagrum som begränsar yttrandefriheten är olaga hot enligt 4:5 BrB, 

förtal enligt 5:1 st. 1 BrB, förolämpning enligt 5:3 BrB hets mot folkgrupp enligt 16:8 BrB 

och olaga diskriminering enligt 16:9 BrB. Lagrummen handlar om yttranden som grovt 

kränker eller hotar en viss person på ett så allvarligt sätt att de förtjänar att vara belagda 

med straff. Emellertid är det svårt att fälla någon för förtal, förolämpning och hets mot 

folkgrupp, då brotten uppställer vissa rekvisit som ur bevishänseende ofta är svåra att upp-

fylla.66 Förtal enligt 5:1 st. 1 BrB innebär t.ex. ett förbud om att man inte får utge uppgift 

om någons sätt att leva med uppsåt att utsätta personen för andras missaktning. Även om 

detta bevisas kan den åtalade enligt 5:1 st. 2 BrB undkomma att dömas om denne visar att 

det var skäligt att lämna uppgiften eller att uppgiften var sann eller att den åtalade åtmin-

stone hade skälig grund för den. 

Liksom yttrandefriheten enligt RF, kan enligt 7:4-5 TF och 5:1 YGL yttrande som gjort i 

forum enligt TF eller YGL också betraktas som missbruk av yttrandefriheten. En skillnad 

mellan yttrandefriheten enligt RF och yttrandefriheten enligt TF och YGL är dock det an-

svar vid missbruk av yttrandefriheten som kan utkrävas enligt de olika grundlagarna. Har 

exempelvis en anställd blivit intervjuad och uppgifterna uttrycks i tryckt form utkrävs an-

svar enligt 7:4 p.4 TF av den ansvarige utgivaren. Enligt 1:3 TF är lagen exklusiv vid utdöman-

de av ansvar för missbruk av tryckfriheten och faller yttrandet inom lagens tillämpningsom-

råde kan arbetstagaren således inte dömas parallellt enligt BrB. 6:1 och 1:4 YGL stadgar att 

så är fallet även om yttrandet sker forum enligt YGL. Har arbetstagaren istället muntligen 

uttryckt uppgifterna faller yttrandet utanför TF:s och YGL:s tillämpningsområde och fång-

                                                 
63 JO 2009-09-25 diarienr. 149-2009, 567-2009.  
64 AD 1991 nr 106. JO 2009-09-25 diarienr. 149-2009, 567-2009. JO 2010-10-25 diarienr. 2740-2009. 
65 Ds 2001:9 s. 21. 
66 Se resonemang i Warnling-Nerep W. & Bernitz H. En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet, fjärde uppl. 

s. 83-86. 
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as istället upp av den allmänna yttrandefriheten enligt RF. Straffansvar kan då utkrävas av 

arbetstagaren enligt 19:7-8 BrB. Yttranden som arbetstagaren gjort enligt TF och YGL är 

därmed starkare skyddat än yttranden enligt RF.67 

3.4 Yttrandefrihet i sociala medier 

Facebook, Twitter, My Space och bloggar är alla att anses som sociala medier som är till-

gängliga via internet.68 Yttranden vid internet kan bli tillämplig via den så kallade databasre-

geln i 1:9 YGL. Emellertid uppställer regeln ett krav på att endast den som driver en inter-

netsida ska kunna ändra innehållet för att yttranden via en databas ska vara grundlagsskyd-

dade av YGL.  

På sidor som Twitter och Youtube förbehåller sig ofta utgivaren av databasen rätten att 

ändra innehållet på sidan. Således skulle troligtvis vid en strikt tillämpningar av databasre-

geln dessa sidor inte vara skyddade av YGL, likaså inte yttranden i kommentarfält på dessa 

sidor då dessa kommentarer ändrar innehållet på sidan.69  

I avsnitt 3.1 har det konstaterats att yttranden som faller utanför TF:s och YGL:s tillämp-

ningsområden fortfarande är skyddat av den allmänna yttrandefriheten enligt RF. Således är 

yttranden i sociala medier skyddade av den allmänna yttrandefriheten enligt RF. Konse-

kvensen blir dock att dessa yttranden inte kommer åt det lika starka skyddet vid utdömande 

av ansvar som TF och YGL erbjuder. Repressalieförbudet gäller fortfarande,70 men medde-

larskyddet och efterforskningsförbudet blir inte tillämpligt då dessa regleras i TF och YGL. 

Det pågår en utredning71 för en ny lagstiftning av yttrandefriheten som syftar till att skapa 

ett jämnstarkt yttrandefrihetsskydd, oberoende av forum för yttrandet.72 Utredningen före-

slår att om en persons del av ett socialt forum på internet, såsom Facebook, har ett eget 

namn och kan särskiljas från andras användande på sidan borde detta vara skyddat av YGL 

även om tillhandahållaren av det sociala mediet förbehållet sig rätten att ändra eller radera 

innehållet på sidan.73 

                                                 
67 Exemplet är taget ur Warnling-Nerep W. & Bernitz H. En orientering i tryckfrihet och yttrandefrihet, fjärde 

uppl. s. 15. 
68 SOU 2010:68 s. 172. 
69 SOU 2010:68 s. 72. (Gäller hela föregående stycke). 
70 JO 2009-09-25 diarienr. 149-2009, 567-2009. 
71 SOU 2010:68. 
72 SOU 2010:68 s. 72. 
73 SOU 2010:68 s. 172-173 och 232-233. 
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3.5 Sammanfattning 

Av förevarande kapitel framgår det att yttrandefriheten med dess olika beståndsdelar gäller 

gentemot det allmänna. Arbetsdomstolen har fastslagit att yttrandefriheten inte gäller mel-

lan två privata aktörer såsom arbetstagare och arbetsgivare i den privata anställningen. Den 

privatanställde har emellertid en viss kritikrätt, med yttrandefriheten som grund. Kritikrät-

ten begränsas dock genom arbetstagarens lojalitetsplikt. Den offentliganställdes yttrandefri-

het med dess olika beståndsdelar gäller även mot dennes arbetsgivare – det allmänna. 

Yttrandefriheten faller under olika lagar, beroende på i vilket forum yttrandet skett. Yttran-

den i sociala medier faller i dagsläget utanför TF:s och YGL:s tillämpningsområden men är 

fortfarande skyddat av den allmänna yttrandefriheten enligt RF. Konsekvensen blir dock att 

yttrandena inte åtnjuter det starkare yttrandefrihetsskyddet enligt TF och YGL.  

Yttrandefriheten begränsas genom lag. Då yttranden i sociala medier är skyddade av yttran-

defriheten enligt RF är det brottsbalkens regler såsom t.ex. förtal, hets mot folkgrupp som 

blir tillämpliga. Dessa begränsningar gäller för alla medborgare och därmed för både privat 

och offentlig arbetstagare.  

Det har således konstaterats att yttrandefriheten gentemot arbetsgivaren skiljer för på re-

spektive område. Frågan är nu hur avvägningen mellan den sociala lojalitetsprincipen och 

yttrandefriheten på respektive ska bedömas när yttrandet sker i privata sociala medier. För 

att besvara den frågan måste först de arbetsrättsliga åtgärderna beskrivas för att klargöra 

vilka åtgärder som kan bli tillämpliga om arbetstagaren överskrider sin yttrandefrihet gent-

emot sin arbetsgivare. Vidare ska Arbetsdomstolen praxis undersökas för att klargöra hur 

avvägningen ska göras. 

 



 

 
16 

4 Arbetsrättsliga konsekvenser 

4.1 Anställningens upphörande 

4.1.1 Inledning 

Syftet med LAS är att avslut av anställning ska vara den yttersta åtgärden för arbetsgivare 

att vidta och därmed krävs det goda skäl för en anställning att upphöra.74 Grovt kan en an-

ställnings upphörande delas upp mellan när arbetstagaren frivilligt säger upp sig och när ar-

betsgivaren avslutar anställningen, antingen genom sakligt grundad uppsägning enligt § 7 

LAS eller genom avskedande enligt § 18 LAS.  

Uppsägning av personliga skäl och avskedande grundar sig ofta i brott mot anställningsav-

talet i form av misskötsel, såsom arbetstagarens illojalitet gentemot sin arbetsgivare.75 Illoja-

litet har vid anställningens upphörande ett nära samband med de samarbetsproblem på ar-

betsplatsen och förtroendeskador som kan uppkomma genom det illojala agerandet.76 Här 

är det således de framtida samarbetsproblemen och förtroendeskadorna som åsyftas, ex-

empelvis om arbetstagaren agerat på sådant illojalt sätt att det är svårt att tänka sig ett fort-

satt samarbete och att arbetsgivarens förtroende för arbetstagaren förbrukats.77 

Även brott på arbetsplatsen, gentemot arbetsgivaren eller arbetskamrater, kan föranleda 

skiljande från anställningen.78 Förarbetena till LAS uttrycker att brott som riktas mot ar-

betsgivaren ska betraktas med ett strängt synsätt över hela arbetsmarknaden. En anledning 

till detta är det speciella förtroendeförhållande som ett anställningsförhållande innebär.79 

Exempel på brott som skulle kunna vara aktuellt vid anställds uttalanden är olaga hot enligt 

4:5 BrB, förtal enligt 5:1 st.1 BrB, förolämpning enligt 5:3 BrB och olaga diskriminerande 

enligt 16:9 st.1,2 och 4 BrB. 

4.1.2 Saklig grund för uppsägning 

Enligt § 7 LAS kan en sakligt grundad uppsägning bero på omständigheter som hänför sig 

till verksamheten, exempelvis arbetsbrist, men det kan också grunda sig på förhållanden 

som hänför sig till arbetstagaren personligen. I förarbetena till LAS ansågs det inte vara 

                                                 
74 Prop. 1973:129 s. 121. 
75 Prop. 1973:129 s. 120. 
76 AD 1986 nr 95. 
77 Se t.ex. AD 1997 nr 57. 
78 AD 2000 nr 75. 
79 Prop. 1981/82:71 s. 72. 



 

 
17 

möjligt att mer specifikt fastslå vad som är en sakligt grundad uppsägning utan att ta hän-

syn till omständigheterna i det individuella fallet.80 

Emellertid uttrycker förarbetena att vid bedömning av saklig grund för uppsägning på 

grund av personliga skäl ska hänsyn tas till faktorer som hur länge arbetstagaren varit an-

ställd hos företaget och om personen tidigare misskött sig. Angående sådan misskötsel som 

leder till samarbetsproblem ska även hänsyn tas till om arbetsgivaren är en stor eller liten 

arbetsplats. Är det en större kan till exempel eventuella samarbetsproblem lösas genom en 

omplacering av arbetstagaren medan detta är svårare att lösa på en mindre arbetsplats.81 

Vid tvist om saklig grund för uppsägning förelegat är det arbetsgivaren som har bevisbör-

dan för sina påståenden om misskötseln.82 För en arbetsgivare är det därmed viktigt att på 

ett preciserat sätt kunna styrka de händelser som åberopas som misskötsel. I AD 1987 nr 

52 uttrycker domstolen att det ställs höga krav på precision i arbetsgivarens påstående om 

misskötsel av arbetstagaren. Det räcker inte med att arbetsgivaren är ”missnöjd” med ar-

betstagarens sätt att sköta sitt arbete eller att arbetstagaren har samarbetsproblem. Det mås-

te därmed finnas konkreta bevis på den eller de situationer som uppsägningen hänför sig 

till.83 Vidare ska misskötseln orsakat skada för arbetsgivaren. Den kan vara ekonomisk men 

den kan också uttrycka sig genom att beteendet i så hög grad varit ägnat att rubba arbetsgi-

varens förtroende för arbetstagaren, såsom ofta är vara fallet vid illojalitet. 84 

Arbetstagaren ska även ha medvetandegjorts om att beteendet inte är accepterat. Detta in-

nebär att arbetsgivaren ska ha agerat konsekvent och inte tidigare ha godtagit ett liknanden 

beteende.85 Vid bedömning om arbetstagarens medvetenhet tas det även hänsyn till praxis 

på arbetsplatsen. Har det varit vedertaget på arbetsplatsen att handla på ett visst sätt kan 

inte en arbetstagares beteende särbehandlas och därmed grunda uppsägning.86 Medvetenhe-

ten behöver således inte alltid innebära att arbetsgivaren uttryckligen måste påtala att bete-

endet inte är accepterat. Visst agerande får arbetstagaren även förutsättas förstå inte vara 

godtagbart, såsom exempelvis illojalitet i form av stöld av, eller hotelser mot, arbetsgiva-

                                                 
80 Prop. 1973:129 s. 62. 
81 Prop. 1973:129 s. 125. 
82 Prop. 1973:129 s. 278. 
83 AD 1987 nr 52. 
84 AD 1997 nr 34, 1998 nr 142. 
85 AD 1981 nr 111, AD 1996 nr 10. 
86 AD 1990 nr 91, AD 1978 nr 89. 
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ren.87 Återigen är det arbetsgivaren som har att bevisa att arbetstagaren medvetandegjorts 

om konsekvenserna för misskötseln.88 

En uppsägning är enligt § 7 st. 2 LAS inte sakligt grundad om det är skäligt att arbetsgiva-

ren försöker omplacera arbetstagaren. Förarbetena till LAS uttrycker emellertid att det inte 

finns en omplaceringsskyldighet när arbetstagaren grovt misskött sig.89 Det är inte heller 

skäligt att kräva att arbetstagaren omplaceras om misskötseln inte skulle förbättras genom 

en omplacering.90 I AD 1993 nr 228 har arbetstagaren försökt lura sin arbetsgivare på 

pengar. Agerandet bedömdes utgöra allvarlig illojalitet och saklig grund för uppsägning fö-

relåg. Här ansågs det inte skäligt att omplacera arbetstagaren då agerandet måste ha varit 

ägnat att rubba arbetsgivarens förtroende för arbetstagaren. Arbetsdomstolen har även ut-

tryckt att beträffande allvarlig illojalitet har det ofta ansetts inte vara skäligt att kräva att ar-

betsgivaren ska omplacera arbetstagaren.91  

4.1.3 Avskedande 

Avskedande enligt § 18 LAS kan bli aktuellt om arbetstagaren grovt försummat sina skyl-

digheter mot arbetsgivaren genom otvetydig misskötsamhet eller illojalitet.92 Det ska vidare 

vara fråga om ett avsiktligt eller grovt vårdslöst agerande som inte rimligen kan accepteras i 

ett rättsförhållande.93 Som ett exempel uppräknas i förarbetena till LAS ”annat illojalt förfa-

rande mot arbetsgivaren, såsom spridande av ofördelaktiga uppgifter om denne i syfte att 

åstadkomma skada”.94 Här krävs ingen omplaceringsskyldighet från arbetsgivarens sida. 

Gällande avskedande görs samma bedömning som vid saklig grund för uppsägning: arbets-

tagaren ska vara medveten om att misskötseln inte varit accepterad och skada för arbetsgi-

varen ska ha uppkommit.95 Avskedande förekommer ofta vid en engångsföreteelse där ska-

dan kan uttryckas som att den grova misskötseln resulterat i att förtroendet för arbetstaga-

ren förbrukats.96 Exempel på sådana situationer kan vara illojalitet, sexuella trakasserier på 

                                                 
87 Isekog T. Uppsägning av personliga skäl s. 111.  
88 Se t.ex. AD 1987 nr 111, AD 1998 nr 107. 
89 Prop. 1973:129 s. 243. 
90 AD 1994 nr 129. 
91 AD 2004 nr 56. Se t.ex. AD 1984 nr 109, AD 1993 nr 228, AD 1997 nr 28, AD 1991 nr 16. 
92 Prop. 1973:129 s. 67-68. 
93 Prop. 1973:129 s. 254-255. 
94 Prop. 1973:129 s. 42. 
95 Iseskog T. Personaljuridik 23:e upplagan s. 244. 
96 Iseskog T. Personaljuridik 23:e upplagan s. 244. 
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arbetsplatsen, och brott som t.ex. hot om våld mot arbetsgivare.97 Även grova kränkande 

yttranden av arbetskamrater och arbetsgivare kan föranleda avskedande.98
 

4.2 Omplacering, LAS-varning, disciplinpåföljd 

Som konstaterats i avsnitt 4.1.2 har arbetsgivaren vid misskötsel en omplaceringsskyldighet 

av arbetstagaren för att försöka lösa de uppkomna problemen.99 Då måste arbetsgivaren ta 

hänsyn till den s.k. bastubadarprincipen100 som innebär att en omplacering på grund av per-

sonliga skäl som medföljer att arbetsuppgifterna och anställningsvillkor väsentligen ändras 

kräver goda skäl.101 Omplaceringen får inte vidtas som en disciplinär åtgärd eller ett straff 

utan ska företas för att undvika uppsägning av arbetstagaren.102 Ändå kan en omplacering 

få en negativ konsekvens för en arbetstagare då denne får finna sig i att anställningsförhål-

landena i viss mån ändras. Omplaceringsskyldigheten i LAS är nämligen ett anställnings-

skydd, inte ett befattningsskydd.103 

En disciplinär påföljd för arbetstagarens agerande eller underlåtenhet att agera kräver enligt 

§ 62 MBL stöd i lag eller kollektivavtal. Däremot kan arbetsgivaren erinra arbetstagaren 

som misskött sig, det vill säga utdela en så kallad LAS-varning, för att påminna denne om 

anställningsavtalets skyldigheter. LAS-varningen grundar sig i att en sakligt grundad upp-

sägning enligt § 7 LAS kräver att arbetstagaren medvetandegjorts om att beteendet inte är 

accepterat.104 Disciplinansvar, såsom varning och löneavdrag, får enligt § 14 och § 15 LOA 

meddelas för offentligt anställd som uppsåtligen eller oaktsamt åsidosatt sina skyldigheter i 

anställningen. 

 

                                                 
97 AD 2006 nr 103, AD 2006 nr 54, AD 2000 nr 75. 
98 AD 2007 nr 53, AD 2005 nr 124. Se även AD 2004 nr 56 där Arbetsdomstolen uttrycker att illojalitet eller 

agerande som rubbat förtroendet för arbetstagaren ofta grundar skäl till avskedande. 
99 Prop. 1973:129 s. 63. 
100 AD 1978 nr 89. 
101 AD 1978 nr 89. 
102 AD 1991 nr 106. 
103 AD 1978 nr 161, AD 1981 nr. 1. 
104 Iseskog T. Personaljuridik 23:e uppl. s. 215. 
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5 Kritikrätt eller illojalitet? 

5.1  Inledning 

Hittills har den sociala lojalitetsplikten och yttrandefriheten i anställningen beskrivits. Det 

har också framgått vilka arbetsrättsliga konsekvenser som kan bli tillämpliga vid arbetstaga-

res misskötsel, såsom vid illojalitet. Frågan är nu hur avvägningen mellan den sociala lojali-

tetsplikten och yttrandefriheten gentemot arbetsgivaren ska avgöras. 

Förarbetena till LAS ger ingen ledning i frågan om vilken utav lojalitetsplikten och yttran-

defriheten som är starkast när en arbetstagare uttalat sig kritiskt om sin arbetsgivare eller 

vilka yttranden som medför konsekvensen att anställningen upphör. Kollisionen kallas i ar-

betsrätten för en arbetstagares kritikrätt gentemot arbetsgivaren.105 För att närmare precise-

ra hur långt kritikrätten sträcker sig får svaren sökas i vad som i rättspraxis utgjort godtag-

bara skäl för arbetsgivaren att avsluta anställningen med arbetstagarens sociala illojalitet 

som grund, samt behandla privat och offentligt anställda separat. 

5.2 Privat arbetstagare 

Vart gränsen går mellan kritikrätten och lojalitetsplikten avgörs efter en helhetsbedömning 

av omständigheterna i varje enskilt fall.106 Hänsyn ska tas till bl.a. den ställning som arbets-

tagaren innehar: ju högre befattning desto högre krav på lojalitet gentemot arbetsgivaren.107  

Gällande missförhållanden på arbetsplatsen är huvudregeln att arbetstagaren bör anmäla sin 

arbetsgivare till behörig myndighet först efter att ha påpekat missförhållandena för arbets-

givaren och på så vis försökt rätta till problemen internt. Detta gäller speciellt då arbetsgi-

varens verksamhet är av sådan art att den fordrar myndighets tillstånd för fortsatt drift, så-

som exempelvis hotell- och restaurangverksamhet. Arten av missförhållandena och syftet 

med att anmälningen gjorts, exempelvis om det gjorts för att orsaka skada för arbetsgiva-

ren, är faktorer som spelar in i bedömningen om arbetstagaren agerat illojalt eller inte. Det 

är även av betydelse om kritiken varit befogad eller inte. Beroende på arten av missförhål-

lande ges arbetstagaren en större eller mindre frihet att framföra kritik.108 

                                                 
105 Se avsnitt 3.2.1. 
106 AD 1986 nr 95. 
107 AD 1982 nr 110, AD 1987 nr 22. Se även AD 1982 nr 9 angående arbetstagare som uttalat sig illojalt men 

detta grundade ej uppsägning då denne ej innehade en förtroendeställning på arbetsplatsen. 
108 AD 1986 nr 95, AD 1994 nr 79, AD 1997 nr 57. (Gäller hela stycket). 
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AD 1986 nr 95 handlade om två anställda som hade skrivit brev till länsstyrelsen där de an-

klagade sin arbetsgivare för att i verksamheten bedriva lagbrott. Domstolen beskrev att en 

anmälan av sin arbetsgivare i sig inte hindras av anställningsförhållandet men att det kan 

ske på ett sådant sätt att det ändå får anses vara illojalt. Det kan också rubba förutsättningar 

för fortsatt gott samarbete i anställningsförhållandet. Emellertid måste en helhetsbedöm-

ning göras av omständigheterna från fall till fall. Här framhöll domstolen att bakgrunden till 

att anmälningen gjorts har betydelse för hur mycket frihet arbetstagaren kan anses ha att 

agera utan hänsyn till sin arbetsgivare. Hur allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen är 

och hur mycket arbetstagaren påverkas av dem har betydelse för lojalitetsbedömningen. 

Domstolen lade i fallet vikt vid att de anställda innan de skrev till länsstyrelsen inte hade 

pratat med sin arbetsgivare om missförhållandena. Trots att arbetstagarna båda varit an-

ställda länge hos arbetsgivaren ansågs de agerat på ett sådant illojalt sätt att saklig grund för 

uppsägning förelåg. 

AD 1992 nr 87 handlade om en redaktionschef på en tidning som publicerat en artikel som 

hårt kritiserade tidningsägaren. Avsikten med publiceringen ansågs vara att skada sin ar-

betsgivare. Redaktionschefen hade således grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgiva-

ren och grund för avskedande förelåg. I AD 1999 nr 147 hade en arbetstagare skickat vy-

kort till sin chef med innehåll av erotisk natur. Vykorten ansågs vara kränkande och kunna 

medföra problem för arbetsgivarens privatliv och avskedande av arbetstagaren godtogs. 

AD 2006 nr 103 handlade om en arbetstagare som via mail spridit misstankar om att en ar-

betskamrats förskingrade pengar från arbetsgivaren. Domstolen tog hänsyn till att arbetsta-

garen intog en förtroendeställning som ansiktet utåt för arbetsgivaren. Mailens innehåll an-

sågs vara osakliga och snarare att anse som angrepp på enskilda personer än saklig kritik 

och det lades också vikt vid att arbetstagaren inte ansågs ha skickat mailen i hastat mod. 

Helhetsbedömningen föranledde att skäl för avsked förelåg. 

Två viktiga fall för frågan om när en privat arbetstagare ansetts haft rätt att offentligt kriti-

sera sin arbetsgivare är AD 1994 nr 79 och AD 1997 nr 57: 

I AD 1994 nr 79, det så kallade Värö Brukfallet, hade arbetstagaren, en processoperatör 

som även satt med i stadens kommunfullmäktige, i ett politiskt debattinlägg kritiserat sin 

arbetsgivares miljöpolicy. Arbetstagen sades upp av arbetsgivaren med motiveringen att 

denne varit illojal genom att ha brutit mot sin tystnadsplikt och överskridit sin kritikrätt. 
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Vad gäller tystnadsplikten anförde domstolen att det utan tvekan finns en tämligen vid-

sträckt tystnadsplikt som grundar sig i den allmänna lojalitetsplikten som följer av ett an-

ställningsavtal. Arbetstagaren ansågs dock inte ha brutit mot den då bolaget inte lidit någon 

skada och att det inte ens påståtts att avsikten varit att skada sin arbetsgivare. Angående kri-

tikrätten gjorde domstolen gällande att ett anställningsavtal i sig inte begränsar en anställds 

rätt att delta i en debatt om frågor av allmänt intresse, även om dennes åsikt går emot ar-

betsgivarens, men att det finns gränser i denna kritikrätt. Domstolen förklarade att det är en 

skillnad mellan en debatt och ett ensidigt offentligt uttalande då arbetsgivaren i debatten 

kan bemöta och reparera eventuell skada men att osanna, allvarliga anklagelser eller djupt 

kränkande påståenden inte ska behöva accepteras av motparten. Debatten i fråga ansågs 

dock ha handlat om frågor av allmänt intresse. Arbetstagarens kritikrätt hade inte överskri-

dits; inte heller hade bolaget tillfogats skada. Saklig grund för uppsägning förelåg inte. Det 

ska framhållas att det faktum att arbetstagaren på sin fritid var politiker inte befriade denne 

från sin lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren. 

I AD 1997 nr 57, det så kallade Samaritenfallet, hade tre ambulanssjukvårdare på ett privat-

ägt företag i media uttalat sig kritiskt om sin arbetsgivare och dessa sades upp på grund av 

den påstådda illojaliteten som hade skadat bolagets rykte. Samariten var ett privat bolag 

som utförde entreprenadverksamhet för Stockholms landsting i form av transporter av sju-

ka. De anställda hade vänt sig till massmedia och uttryckt sitt missnöje över brister i bland 

annat ambulansbilarna och kommunikationsradion och efter att de blivit uppsagda hade 

även arbetsgivarens sätt att leda bolaget uttryckts som ”totalt oseriös”.  

Domstolen bedömde att bolaget skadats av kritiken men att det inte fanns belägg för att så 

skulle ha varit arbetstagarnas syfte. Istället fastslogs att de anställda till viss del hade haft 

fog för sin kritik och att de innan de vände sig till massmedia faktiskt hade försökt få till in-

tern rättelse av missförhållandena.  

Uppsägningarna av arbetstagarna bedömdes sakna saklig grund, om än den tredje arbetsta-

garen med tre mot två utav Arbetsdomstolens ledamöter. Domstolen uttryckte dock att de 

uttalanden som den tredje arbetstagaren gjort efter att denne blivit uppsagd kunde utgöra 

saklig grund då de kunde försvåra framtida samarbeta men då arbetstagaren redan arbetade 

hos annan arbetsgivare tillmättes yttrandena efter uppsägningen ingen betydelse.  

I bedömningen lades det vikt vid att bolagets verksamhet, ambulanstransport, hade väsent-

lig betydelse för allmänheten och personalen ett stort ansvar genom sina arbetsuppgifter. 
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Den tredje arbetstagaren hade enbart vänt sig till den fackliga tidningen och inte aktivt vänt 

sig till andra tidningar utan endast besvarat frågor från dessa; inte heller bedömdes arbets-

tagaren kunnat förutspå det medieuppbåd som skulle följa. Emellertid betonades att arbets-

tagaren borde ha avstått från att ytterligare kommentarer uppgifterna i massmedia. 

5.3 Offentlig arbetstagare 

Såsom förklarades under avsnitt 3.1 gäller yttrandefriheten, meddelarfriheten, efterforsk-

nings- och repressalieförbudet gentemot det allmänna. Arbetstagare med den svenska staten, 

exempelvis kommun och landsting, som arbetsgivare har således ett starkt yttrandefrihets-

skydd,109 oberoende av syftet med yttrandet eller om uttalandet varit befogat eller inte.110 

Däremot kan offentliganställda fortfarande ha tystnadsplikt om det är lagstadgat.111 Det ska 

även framhållas att trots arbetstagens rätt att offentliggöra sina åsikter om myndighetens 

sätt att bedriva sin verksamhet måste arbetstagaren dock fortfarande lojalt rätta sig efter det 

beslut som arbetsgivaren fattat.112  

För att beskriva hur långt offentlig arbetstagares kritikrätt gentemot arbetstagaren sträcker 

sig är två fall från Arbetsdomstolen och ett JO-beslut av särskilt intresse: 

I AD 2007 nr 20 hade en polisinspektör skickat mail till två anställda inom den kommun 

där parterna arbetade. Polisinspektören blev på grund av mailens innehåll avskedad då för-

troendet för honom ansågs vara förbrukat när han med hänvisning till sin tjänst inom poli-

sen bl.a. uttryckt: 

”Du och I.R behandlar dom gamla svenskarna som slitit och byggt upp vårt fosterland som 

parasiter och lägger hellre mina skattekronor på att hjälpa kriminelle Mohammed på Ro-

sengård./.../Jag vill kräkas på dig ditt djävla sosseas!!!!!!!! Du o R. är några jävla svin som 

inte borde fötts till världen.” 

Polisförbundet yrkade att avskedandet skulle förklaras ogiltigt och staten yrkade att dom-

stolen skulle förklara att tillräckliga skäl förelåg för avsked, eller i vart fall saklig grund för 

uppsägning. Polisen hade även åtalats för hets mot folkgrupp men åtalet lades ner då han 

inte för att uppfylla rekvisitet i 16:8 BrB ansågs haft uppsåt att sprida mailen. 

                                                 
109 Prop. 2005/06:162 s. 7.  
110 Ds 2001:9 s 21. 
111  Se exempelvis 1:6 sekretesslagen. 
112 JO 2010-05-04 diarienr. 825-2009. 
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Arbetsdomstolen ansåg att uttalanden polisinspektören gjort varit nedlåtande, kränkande 

och otillbörliga och att det var av betydelse i målet att polisinspektören hänvisat till sin 

tjänst inom polisen i mailen då detta kunde dra ner allmänhetens förtroende för polisen. I 

bedömningen framhölls dock att breven skickats från polisens bostad och att om en arbets-

tagare utnyttjar sina grundläggande fri- och rättigheter (här yttrandefriheten) ska detta 

respekteras och inget straff eller liknande åtgärder får vidtas på grund av detta. Trots ytt-

randefriheten fann domstolen att det kan få arbetsrättsliga konsekvenser för en arbetstagare 

som valt att utnyttja yttrandefriheten.113 I fallet påpekade domstolen dock att staten ”inte 

ens påstått” att det på grund av mailen skulle föreligga risk för att polisinspektören inte 

skulle behandla alla etniciteter lika eller att agerandet skulle leda till samarbetsproblem på 

arbetsplatsen. Det förklarades därmed inte finnas tillräckliga skäl för avskedande eller saklig 

grund för uppsägning. 

Av intresse att uppmärksamma är att domstolen i fallet uttryckte att rättsläget angående of-

fentliganställdas yttrandefrihet får anses vara otvetydigt, d.v.s. yttrandefriheten får inte in-

skränkas. Ändå menade domstolen att det inte är svårt att ange situationer där en offentlig-

anställds åsikter och offentliga uttalanden kan resultera i mer svårbedömda intressekollisio-

ner. Emellertid fastslogs det att det måste vara ifråga om en ytterlighetssituation för att tve-

kan gällande rättstillämpningen ska förekomma. I ett nyligen avgjort mål konstaterade Ar-

betsdomstolen att det finns ett utrymme för att vidta åtgärd mot en arbetstagare på grund 

av allvarliga samarbetssvårigheter, även om dessa ytterst grundar sig i att arbetstagaren an-

vänt sig av sin yttrandefrihet.114 

I AD 2003 nr 51 hade Stockholms stad avskedat en hälsovårdsinspektör efter att denne 

anmält sin arbetsgivare till åklagarmyndigheten på grund av misstanke om brott i tjänsten 

och till arbetsmiljöinspektionen för missförhållanden i den egna arbetsmiljön. Arbetstagar-

organisationen yrkade att detta stred mot såväl LAS som mot arbetstagarens yttrandefrihet. 

Arbetsdomstolen menade att dennes anmälningar mot sin arbetsgivare endast var ett ut-

tryck för sin grundlagsskyddade yttrandefrihet. Vidare konstaterade domstolen att en ar-

betsgivare i princip inte kan ingripa mot en anställd som genom sina uttalanden orsakar 

störningar i verksamheten. Emellertid kan det föreligga undantag om arbetstagaren i fråga 

innehar en utpräglad förtroendeställning med direkt ansvar för myndighetens beslut eller i 

                                                 
113 Se även AD 1991 nr 106 för samma resonemang. 
114 AD 2011 nr 15. 
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andra ytterlighetssituationer. Så var dock inte fallet och varken grund för avskedande eller 

uppsägning ansågs föreligga. 

I mål T 2187-07
115

 ansågs omplaceringen av en chef på migrationsverket att förändra den-

nes anställning så kraftigt att omplaceringen i praktiken innebar en uppsägning och att syf-

tet varit att förmå chefen att lämna sin anställning. Fallet anmäldes även till JO då skälen 

för omplaceringen varit att chefen bloggat om sina privata åsikter och således behandlade 

fallet offentliganställds yttrandefrihet. JO inledde med att konstatera att RF 2:1 gäller även 

när yttrandena gjorts i andra former än de som TF och YGL uppräknar (d.v.s. i annat än 

t.ex. tryckt skrift, TV och radio). Då yttrandefriheten gäller får det allmänna fortfarande 

inte vidta någon repressalieåtgärd som kan uppfattas som en reprimand eller bestraffning 

såsom exempelvis en negativ förändring av anställningsförhållandet. Repressalieförbudet 

gäller således även om yttrandet faller utanför TF:s och YGL:s tillämpningsområde. 

JO uttalade vidare att en offentligt anställds privata åsikter, även om de uttalas offentligt, i 

princip är dennes privatsak. Emellertid kan beslutsfattare, om deras personliga åsikter till-

dragits allmänhetens uppmärksamhet, uppfattas som mindre lämpad att handha vissa typer 

av ärenden och således kan myndigheten ges rätt att vidta vissa åtgärder för att förebygga 

förtroendeskador. I detta fall hade dock chefens åsikter uttryckts helt skilt från tjänsten och 

JO fann att det stred mot yttrandefriheten att omplacera honom på grund av sina privata 

åsikter.116 

5.4 Sammanfattning 

Det har nu konstaterats att privat arbetstagare har en långtgående lojalitetsplikt gentemot 

sin arbetsgivare. Utgångspunkten är ändock att arbetstagaren till viss del också har en kri-

tikrätt. Detta gäller särskilt kritiska yttranden om arbetsgivaren gällande omständigheter 

som är av intresse för allmänheten. Emellertid kan kritiken framföras på ett sådant sätt att 

förutsättningen för fortsatt gott samarbete kan rubbas. Arbetstagaren har först att rätta till 

missförhållanden på arbetsplatsen internt innan denne vänder sig till media med uppgifter 

eller till myndighet för att anmäla sin arbetsgivare. Hur långt kritikrätten sträcker sig beror 

också på arten av missförhållanden, om arbetstagaren haft fog för sin kritik och vilket syfte 

arbetstagaren haft med den framförda kritiken. En arbetsgivare ska dock aldrig behöva tåla 

                                                 
115 Mölndals tingsrätts dom 2008-11-10 i mål T 2187-07. 
116 JO 2009-09-25 diarienr. 149-2009, 567-2009. 
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hot, personangrepp eller osanna, allvarliga eller djupt kränkande påståenden från arbetsta-

garens sida.  

Offentlig arbetstagares yttrandefrihet gäller gentemot arbetsgivaren – det allmänna. Den of-

fentlige arbetstagaren får framföra personliga åsikter om arbetsgivaren och dennes sätt att 

bedriva verksamheten. Arbetstagaren måste dock fortfarande lojalt rätta sig efter arbetsgi-

varens beslut. Inget straff får följa eller påföljd vidtas på grund av att en arbetstagare använt 

sig av sin yttrandefrihet. Emellertid kan det finnas ytterlighetssituationer där en arbetsgivare 

kan ingripa mot arbetstagaren. Dessa situationer kan komma ifråga om uttalandet skulle 

leda till samarbetsproblem på arbetsplatsen eller om arbetstagaren har en utpräglad förtro-

endeställning med direkt ansvar för myndighetens beslut. Den offentliganställdes privata 

åsikter kan även föranleda åtgärd från arbetsgivarens sida för att förebygga förtroendeska-

dor om personen av allmänheten uppfattas som mindre lämpad att utföra vissa arbetsupp-

gifter.  
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6 Analys - kritiska yttranden i privata sociala medier 

6.1 Inledning 

Arbetstagares kritiska uttalande i privata sociala medier är relativt outforskat på arbetsrät-

tens område.117 Ändock torde det vara ett alltmer vanligare fenomen med anställda som 

omedvetna om konsekvenserna uttrycker sig ”klumpigt” om sin arbetsgivare i privata so-

ciala medier.118 

Det har hittills gjorts en beskrivning av yttrandefriheten och lojalitetsplikten samt hur kolli-

sionen av dessa tar sig uttryck i ett anställningsförhållande för dels privat-, dels för offent-

liganställd. Rättsläget har generellt redogjorts gällande vad en arbetstagare kan uttrycka kri-

tiskt om sin arbetsgivare. Hur ett yttrande i bloggform skulle bedömas har behandlats en-

dast i JO-fallet med migrationschefen som bloggat om sina personliga åsikter. I ett försök 

att ytterligare klargöra hur kritiska yttranden i privata sociala medier arbetsrättsligt torde 

bedömas ska här redovisas tre fiktiva fall. I bedömningen tas hänsyn till vad som tidigare 

framkommit i uppsatsen angående lojalitetsplikten och yttrandefriheten gentemot arbetsgi-

varen samt vilka arbetsrättsliga konsekvenser en arbetsgivare har att vidta som åtgärd när 

en arbetstagare överskridit sin kritikrätt. 

6.2 Typfall 1 – Djurrättsaktivisten Nisse 

Nisse är anställd som säljare på det privata bolaget Eriksgård AB, en liten men erkänd leve-

rantör av KRAV-märkt kött. Nisse är även djurrättsaktivist och tar illa vid sig då han i 

verksamheten bevittnar att bolaget faktiskt inte håller den standard på behandling av djuren 

som etiketten låter påvisa. På sidan för Facebookgruppen ”skinna kontot, inte djuren” ut-

trycker han nu sin besvikelse: 

”Eriksgård låter djuren fara illa, trots att bolaget faktiskt står för en rättvis och etisk be-

handling av djur. Både som anställd och privatperson är jag djupt besviken.” 

Inlägget väcker stor respons på Facebook och når till slut Lisa, chefen för Eriksgård AB, 

som blir mycket förargad av vad hennes anställd uttryckt och vill helst avskeda, eller i vart 

fall säga upp Nisse. 

                                                 
117 T.ex. finns det inget rättspraxis gällande privatanställds uttalande i privata sociala medier. 
118  Exempel på detta är den inhyrde arbetstagaren som sades upp sedan han i ett Facebookinlägg beskrivit sin 

arbetsplats som ett ”dårhus”. 
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I  Vad blir de arbetsrättsliga konsekvenserna för Nisse som privatanställd?  

II  Hade det gjort någon skillnad om Nisse istället varit offentligt anställd? 

I 

Yttrandefriheten gäller gentemot det allmänna. Arbetsdomstolens praxis visar att yttrande-

friheten inte gäller mellan arbetstagare och arbetsgivare i det privata anställningsförhållan-

det. Utgångspunkten är dock att arbetstagaren har en långtgående kritikrätt gentemot sin 

arbetsgivare. Ändå kan uttalandet ske på ett sådant sätt att kritiken utgör ett illojalt beteen-

de. Här ska en helhetsbedömning av omständigheterna i det specifika fallet göras.  

Nisse har yttrat sig i det sociala mediet Facebook och på så vis har kritiken spridit sig till 

många människor. Det får här antas att bolagets rykte tagit skada av uppgifterna om miss-

förhållandena då bolaget faktiskt sysslar med KRAV-märkt kött och således står för en 

etisk behandling av djur. Därtill finns en stor risk att kunderna tagit del av uppgifterna på 

Facebook och då finns det risk att även bolagets ekonomi och kundrelationer skadas. 

Enligt AD 1986 nr 95 är det av vikt att Nisse först vänder sig till sin arbetsgivare och för-

söker rätta till missförhållandena internt innan kritik riktas offentligt, speciellt då Eriksgård 

AB är beroende av KRAV:s tillstånd för att behålla sin KRAV-märkta etikett. Så har inte 

skett.  

En fråga att ta ställning till är om Nisses kritik varit av allmänhetens intresse liksom var fal-

let i Varö Bruksfallet och Samaratienfallet. Eriksgård AB sysslar med KRAV-märkt kött 

och det kan anses vara av vikt för bolagets kunder att få reda på att bolaget inte behandlar 

djuren väl. Man får anta att kunderna köper KRAV-märkt kött av anledningen att stödja en 

godkänd djurhållning. Verksamheten och kritiken kan dock inte betraktas som viktiga för 

allmänheten. Eriksgårds AB bedriver inte en verksamhet som kan anses vara av vikt för 

människors liv och hälsa, såsom ambulansverksamheten i Samaritenfallet eller behandling-

en av miljöfarliga ämnen som i Värö Brukfallet. 

Vid bedömning av om yttrandet utgjort illojalitet eller inte ska hänsyn även tas till vilken 

position Nisse har i bolaget, syftet med yttrandet och om missförhållandena haft stor bety-

delse för Nisse, i enlighet med AD 1986 nr 95. Ju större betydelse missförhållandena har 

för Nisse desto mer frihet har han att agera obunden av hänsyn till Eriksgård AB. 
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Som säljare för bolaget intar Nisse inte en ledande ställning i bolaget. Emellertid är Eriks-

gård AB en liten arbetsplats och som säljare får han ändå betraktas som ansiktet utåt för 

bolaget. Nisse intar därmed en förtroendeställning och högre krav kan ställas på hans lojali-

tet. Syftet med uttalandet torde vara att uppmärksamma människorna som är med i Face-

bookgruppen på att Eriksgård AB inte behandlar djuren väl och på det vis skada bolaget. 

Missförhållandena har uppenbarligen varit svåra för Nisse personligen att hantera då han är 

djurrättsaktivist. Emellertid påverkas han inte i sitt direkta arbete då han som säljare inte 

sysslar med djurskötseln. Det får anses vara av vikt att Nisse inte försökt rätta till missför-

hållandena internt innan han publicerade facebookinlägget. Nisses yttranden får anse utgö-

ra illojalitet som är en form av misskötsel och grund för uppsägning och i förekommande 

fall för avskedande. 

Avskedande kan komma ifråga om arbetstagaren grovt åsidosatt sin lojalitetsplikt gentemot 

arbetstagaren eller annorlunda uttryckt: vid avsiktligt eller grovt vårdslöst beteende som 

inte borde behöva accepteras av arbetsgivaren. Det får här anses att Nisse inte skrivit inläg-

get ”i stundens hetta” då kritiken är sakligt formulerad. Avsikten med inlägget torde fak-

tiskt varit att väcka uppmärksamhet. Kan hans illojalitet inte klassas som avsiktlig så är den 

i vart fall grovt vårdslös. Det har konstaterats att bolagets rykte, ekonomi och kundrelatio-

ner torde skadats. Då Nisse intar en förtroendeställning på bolaget kan arbetsgivaren ställa 

höga krav på hans lojalitet och arbetsgivarens förtroende för Nisse torde vara allvarligt 

rubbat. Det är också av vikt att han inte först vänt sig till arbetsgivaren för att försöka rätta 

till missförhållandena internt. Det är en liten arbetsplats och utsikterna för fortsatt gott 

samarbete mellan Nisse och arbetsgivaren är inte stora. Det får här antas att arbetsgivaren 

inte tidigare accepterat illojalitet på arbetsplatsen och Nisse har således varit medveten om 

att hans yttrande inte varit accepterat. Den sammanvägda bedömningen föranleder att skäl 

för avsked föreligger. 

II 

Nisse är som offentligt anställd tillförsäkrad yttrandefrihet gentemot det allmänna-hans ar-

betsgivare. Yttrandena via sociala medier är skyddade enligt RF och arbetstagaren åtnjuter 

här inte samma meddelarskydd som om uppgifterna hade blivit publicerade i tryckt skrift. 

Emellertid kan det inte anses att Nisse i typfallet har meddelat uppgifter utan att han i sitt 

eget namn har använt sig av sin yttrandefrihet. Nisses personliga åsikter om arbetsgivarens 

sätt att bedriva verksamheten får inte föranleda att någon reprimand vidtas mot denne på 
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grund av detta. JO-målet om den bloggande chefen visar att repressalieförbudet gäller även 

för yttranden som faller inom RF:s tillämpningsområde, såsom yttranden i sociala medier.  

I AD 2005 nr 51 hade hälsovårdsinspektörens anmälning av sin arbetsgivare till myndighet 

endast betraktats som ett uttryck för arbetstagarens yttrandefrihet. Typfall 1 bör inte föran-

leda någon annan bedömning då Nisse inte ens anmält sin arbetsgivare till någon myndig-

het utan endast beklagat sig över verksamheten, även om effekten av yttrandet kan bli att 

KRAV inte längre godkänner Eriksgårds AB djurhållning. Även om han faktiskt hade an-

mält sin arbetsgivare hade det inte föranlett någon annan bedömning, enligt utfallet av AD 

2005 nr 51. Om Nisse varit offentliganställd kan således arbetsgivaren inte vidta någon ar-

betsrättslig åtgärd mot Nisse på grund av inlägget på Facebooksidan. 

6.3 Typfall 2 – Frustrerade Lotta 

Lotta och Per är arbetskamrater på Volvo, industritillverkning, och tillika vänner på Face-

book. Lotta statusuppdaterar frekvent på sin facebooksida och efter en incident på arbetet 

knattrar hon med eftertryck på tangenterna: 

”F-n va trött man är på det där j-vla stället, inte konstigt efter 15 år…  Per Lindgren är ju 

ett pucko! Han och Stefan the boss är ett fint litet gäng” 

Lina, en annan anställd på Volvo Lotta ser inlägget och tar illa vid sig av det negativa utta-

landet om Per och Stefan. Hon skriver ut statusuppdateringen och lämnar över utskriften 

till Lottas överordnande Stefan. Vad blir den arbetsrättsliga konsekvensen för Lotta? 

I  Lotta är arbetsledare för 30 personer på Volvo personvagnar, industritillverkning. 

II Lotta är anställd som receptionist i en kommun. 

 

I  

Lotta har som privat arbetstagare ingen yttrandefrihet mot sin arbetsgivare. Emellertid har 

hon en kritikrätt som begränsas genom lojalitetsplikten. Hon får inte agera på ett sätt att 

arbetsgivaren tillfogas skada. Här ska noteras att Lottas yttrande, såsom i AD 2006 nr 103, 

inte kan klassas som saklig kritik av arbetsgivaren utan snarare ett personligt angrepp, såle-

des illojalitet och en form av misskötsel. Det kan här noteras att allvarlig kränkning av ar-

betskamrater har i rättspraxis föranlett skiljande från anställning. 
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För att avskedande ska bli tillämpligt krävs det att Lotta grovt åsidosatt sina skyldigheter 

gentemot arbetsgivaren. Det ska vara ett antingen avsiktligt eller grovt vårdslöst agerande 

som inte rimligen ska behöva tålas i ett rättsförhållande. Den kan konstateras att Lotta är 

arbetsledare för 30 andra anställda och hon intar således en förtroendeposition hos Volvo. 

Hon har därmed ett större lojalitetskrav på sig. Det personliga angreppet på både Per och 

Stefan får antas rubba förtroendet för Lotta, speciellt då hon intar en position som arbets-

ledare. I AD 2006 nr 103 tog domstolen emellertid hänsyn till om arbetstagaren handlat i 

hastat mod eller inte. Lotta får anses ha agerat något överilat efter dagens incident och möj-

ligtvis skulle det kunna ursäkta hennes beteende till viss del. Hennes yttrande är ett person-

angrepp och kränkande, men inte så grovt att det kan betraktas vara skäl för avsked. 

En uppsägning av personliga skäl är sakligt grundad om misskötseln tillfogat arbetsgivaren 

skada och arbetstagaren varit medveten om konsekvenserna. Om det är skäligt ska arbets-

givaren även försöka omplacera arbetstagaren. 

Skadan i form av förlorat förtroende för Lotta är redan konstaterad. Det får också antas att 

bolaget inte tidigare har accepterat illojalt beteende och Lotta borde således varit införstådd 

med detta. Yttrandet skulle kunna föranleda framtida samarbetsproblem på arbetsplatsen, 

dels mellan Lotta och arbetskamraten Per men också mellan Lotta och hennes överord-

nande Stefan. Vid samarbetsproblem ska även andra faktorer tas med i bedömningen, så-

som hur stor arbetsplatsen är, om Lotta tidigare misskött sig och hur länge Lotta arbetat 

hos Volvo. Det finns inget i omständigheterna som tyder på att Lotta tidigare har yttrat nå-

got liknande och dessutom har Lotta varit anställd hos Volvo i 15 år.  

Vid grovt illojalt agerande som är ägnat att rubba förtroendet för arbetstagaren föreligger 

det ofta inte en omplaceringsskyldighet. Hennes yttrande får anses vara illojalt men inte så 

grovt att det varit ägnat att rubba Volvos förtroende för henne.  Här måste det också beak-

tas att Volvo är en stor arbetsplats och det torde vara skäligt att kräva att arbetsgivaren för-

söker omplacera Lotta innan saklig grund för uppsägning föreligger. Här får Lotta i så fall 

finna sig i att hon i fortsättningen möjligtvis inte kommer att inneha en förtroendeställning 

i form av arbetsledare då omplaceringsreglerna inte är ett befattningsskydd utan ett anställ-

ningsskydd. 
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II 

För Lotta som offentligt anställd har hon en långtgående yttrandefrihet, även i anställning-

en. Yttrandet har skett i det sociala mediet Facebook som faller under den allmänna yttran-

defriheten enligt RF. Arbetsgivaren får inte vidta åtgärder på grund av vad arbetstagaren 

yttrat tack vare repressalieförbudet. Således skulle ett sådant uttalande troligtvis inte utgöra 

saklig grund för uppsägning, speciellt inte då Lotta som receptionist inte får anses inta sär-

skild förtroendeställning. Inte heller kan arbetsgivaren vidta andra åtgärder såsom disciplin-

påföljd enligt § 14 och § 15 LOA: Lotta har inte åsidosatt sina skyldigheter i sitt ämbete då 

uttalandena är Lottas personliga åsikter och således endast ett uttryck för dennes grundlags-

skyddade yttrandefrihet.  

Även om Lotta hade intagit en särskild förtroendeställning på arbetsplatsen är det ytterst 

tveksamt om någon arbetsrättslig åtgärd skulle kunna vidtas mot henne. Enligt behandlade 

rättsfall skulle endast en ytterlighetssituation kunna medföra ett ingripande från arbetsgiva-

ren. Exempel på en sådan skulle vara om Lottas privata åsikter skulle leda till samarbets-

problem på arbetsplatsen och hon har en utpräglad förtroendeställning med direkt ansvar 

för myndighetens beslut. Även om arbetstagaren av allmänheten skulle anses som mindre 

lämpad att handha vissa typer av ärenden kan myndigheten få ingripa för att förebygga för-

troendeskador från allmänhetens sida. 

 Förevarande situation skulle kunna föranleda samarbetssvårigheter mellan Lotta å ena si-

dan och Per och Stefan å den andra, men knappast så svåra att fallet är att ses som en ytter-

lighetssituation. Någon förtroendeskada från allmänhetens sida torde inte heller bli aktuell. 

Arbetsgivaren kan här istället försöka prata med Lotta och reda ut vad det personliga an-

greppet grundar sig i. Emellertid kan yttrandefriheten begränsas även genom lag. Då ytt-

randet skett i ett socialt medie enligt RF är det brottsbalkens regler om förtal eller äre-

kränkning som kan bli tillämpliga. Lottas kritik är ett personligt angrepp, men kan knappast 

ses som ett så allvarligt yttrande att det kan klassas som brottsligt. 

6.4 Typfall 3 – Bloggaren Jimmie 

Jimmie är chef för asylgruppen i en kommun i södra Sverige. Han blir en kväll rånad av 

Sven, en simpel småtjuv, men misstänkliggör genast en utländsk familj som han kommit i 

kontakt med via jobbet. Med pulsen bankande innanför pannbenet skriver han i ett blog-

ginlägg riktat till kommunens integrationsnämnd: 
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”Ni behandlar dom gamla svenskarna som slitit och byggt upp vårt fosterland som parasi-

ter och lägger hellre mina skattekronor på att hjälpa kriminelle Mohammed på Rosengård. 

Jag vill kräkas på er era djävla sosseas!!!!!!!! Ni är några jävla svin som inte borde fötts till 

världen.” 

Mona, en arbetskamrat till Jimmie, ser inlägget och blir rosenrasande. Nästa dag på arbetet 

visar hon inlägget för Jimmies överordnande. Vad blir de arbetsrättsliga konsekvenserna 

för Jimmie? 

Yttrandet har här skett i en blogg, ett socialt medie. Yttranden i bloggform är skyddat av 

yttrandefriheten mot det allmänna enligt RF. 

Yttrandet har riktats mot kommunens integrationsnämnd som är en del av kommunen - en 

del av det allmänna och tillika Jimmies arbetsgivare. Yttrandet tar också sikte på arbetsta-

garna i integrationsnämnden som således är Jimmies arbetskamrater. Det Jimmie uttryckt 

på sin blogg får anses vara ett grovt personligt påhopp mot de anställda på integrations-

nämnden, alternativt hets mot folkgrupp, vilket kommer att återkommas till senare i be-

dömningen. Med utgångspunkt i att det Jimmie uttryckt är ett grovt personligt påhopp mot 

de anställda på integrationsnämnden torde kommunens förtroende för Jimmie som asyl-

chef vara allvarligt rubbat. Frågan är om Jimmies yttrande endast är ett uttryck för hans 

grundlagsskyddade yttrandefrihet eller om någon arbetsrättslig åtgärd mot honom kan vid-

tas. 

Som offentliganställd är Jimmie tillförsäkrad en yttrandefrihet som även gäller gentemot sin 

arbetsgivare – kommunen, d.v.s. en del av det allmänna. En offentliganställds privata åsik-

ter kan som huvudregeln inte läggas till grund för någon negativ arbetsrättslig konsekvens 

tack vare det starka repressalieförbud denne åtnjuter. Detta gäller som påvisades i Typfall 1 

även om yttrandet gjorts i forum enligt RF. Emellertid har Arbetsdomstolens och JO:s fall 

visat att, yttrandefriheten till trots, det i ytterlighetssituationer kan vara tillåtet att vidta ar-

betsrättslig åtgärd mot offentliganställd. Detta skulle kunna ske om arbetstagarens privata 

åsikter skulle leda till samarbetsproblem på arbetsplatsen eller om arbetstagaren har en ut-

präglad förtroendeställning med direkt ansvar för myndighetens beslut. Även om arbetsta-

garen av allmänheten skulle anses som mindre lämpad att handha vissa typer av ärenden 

kan myndigheten få ingripa för att förebygga förtroendeskador från allmänhetens sida. 
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I typfallet är Jimmie chef för asylgruppen i en kommun och har därmed en utpräglad för-

troendeställning. Därtill har han som chef direkt ansvar för myndighetens beslut. Det är 

inte svårt att tänka sig att hans lämplighet att handha asylansökningar kan ifrågasättas ge-

nom hans blogginlägg. Förtroendet från allmänheten torde sjunka då det skulle kunna före-

ligga risk att hans åsikter även färgar av sig på hans tjänsteutövande som chef inom asyl-

gruppen. Dessutom riskerar hans grova påhopp mot sina arbetskamrater inom kommunen 

att orsaka samarbetsproblem och störningar i verksamheten. Det grova yttrandet som han 

riktat mot sina arbetskamrater kan inte föranleda någon annan slutsats 

Förevarande typfall torde därmed vara en sådan ytterlighetssituation som Arbetsdomstolen 

och JO åsyftat. Det ska dock observeras att varken Arbetsdomstolen eller JO uttryckligen 

fastslagit att en sådan åtgärd mot den offentliganställde skulle vara skiljande från anställ-

ningen. I AD 2007 nr 20 fann Arbetsdomstolen att polisinspektörens yttrandefrihet som 

offentliganställd inte föranledde någon repressalie alls, trots att polisinspektören faktiskt 

yttrat samma sak som Jimmie gjort. Därmed torde steget vara långt från att vidta ”en ar-

betsrättslig åtgärd” till att faktiskt skilja arbetstagaren från sin anställning. För Jimmie torde 

istället en mindre ingripande åtgärd som omplacering bli aktuell. 

En annan infallsvinkel på Jimmies blogginlägg är om det skulle kunna utgöra ett brott. Då 

blogginlägget är skyddat av yttrandefriheten enligt RF är det brottsbalkens regler som blir 

tillämpliga. Frågan är om yttrandet det skulle kunna utgöra hets mot folkgrupp. I AD 2007 

nr 20 hade polisinspektören via mail uttryckt sig med samma innehåll som de yttranden 

Jimmie bloggat om. Där ansågs inte mailen utgöra hets mot folkgrupp då det inte kunde 

bevisas att polisens avsikt varit att sprida mailen. I typfallet har Jimmie istället bloggat om 

sina åsikter och därmed torde han varit väl medveten om att yttrandena skulle spridas till 

många människor; så torde också varit hans avsikt. Utan att gå djupare in på om hets mot 

folkgrupp föreligger i typfallet kan det ändå konstateras att skulle så vara fallet kan Jimmies 

arbetsgivare skilja honom från anställningen med det som grund. Brott mot arbetsgivaren 

och arbetskamrater uppmanas enligt förarbetena att bedömas med ett strängt betraktelse-

sätt. Att inte begå brott är underförstått och väsentligt för ett så personligt avtal som ett an-

ställningsförhållande och torde här föranleda avskedande. 

Hur hade utfallet blivit om Jimmie istället hade varit privatanställd och yttrat samma blog-

ginnehåll riktat till en verksamhetsgren med dess anställda? Bedömningen om yttrandet 

hade klassats som hets mot folkgrupp har redan gjorts i ovanstående utredning om Jimmie 
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som offentliganställd. Även om det inte hade klassats som brott är uttalandet som redan 

konstaterats ett grovt personangrepp på sina arbetskamrater. Blogginlägget är sådant age-

rande som inte rimligen ska behöva tålas i ett rättsförhållande. Jimmie är dessutom chef 

och har därmed ett långtgående lojalitetskrav på dig. Förtroendet för Jimmie torde vara all-

varligt rubbat och det får förutsättas att Jimmies arbetsgivare inte tidigare accepterat ett så-

dant beteende. Även om blogginlägget är skrivet i stundens hetta kan det rimligen inte ur-

säkta hans beteende. Uttalandet får anses utgöra tveklös illojalitet mot arbetsgivaren. All-

varligt kränkande yttranden om arbetskamrater har dessutom tidigare varit skäl för avsked 

och så borde även utfallet av Jimmies blogginlägg bli. 
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7 Slutsatser 

7.1 Inledande distinktioner 

Den grundlagsskyddade yttrandefriheten enligt RF, TF och YGL gäller endast gentemot det 

allmänna. Förarbetena till RF visar att med ”det allmänna” åsyftas t.ex. regering, riksdag, 

kommuner och förvaltningsorgan. Arbetsdomstolens praxis slår fast att yttrandefriheten 

inte gäller mellan privata arbetstagare och arbetsgivare. Det är oklart hur Sverige ska tilläm-

pa artikel 10 Europakonventionen men hittills har den av Arbetsdomstolen betraktats som 

att endast gälla för enskilda gentemot det allmänna. Det får därmed anses stå klart att ytt-

randefriheten inte gäller mellan privata aktörer såsom privat arbetstagare och arbetsgivare. 

Därmed skiljer sig den privata arbetstagarens yttrandefrihet i anställningen från den offent-

liga arbetstagarens, som även i sin anställning åtnjuter yttrandefrihet gentemot sin arbetsgi-

vare-det allmänna. På grund av detta skiljer sig även slutsatsernas utgångspunkt för respek-

tive område. 

7.2 Privat arbetstagare 

7.2.1 Lojalitetsplikten 

Lojalitetsplikten är en rättsprincip inom arbetsrätten och med den följer en underförstådd 

tystnadsplikt för den arbetstagaren. Arbetstagaren har således genom anställningen åtagit 

sig att agera på ett sådant sätt att arbetsgivaren inte orsakas skada. Huvudregeln är att ar-

betstagaren ska sätta sin arbetsgivares intresse främst, även i vad och hur arbetstagaren väl-

jer att uttala sig. Lojalitetsplikten begränsar med andra ord vad en privat arbetstagare får ut-

trycka i ett anställningsförhållande. Inskränkning genom lag skulle kunna bli aktuellt om 

yttrandet i det sociala mediet utgör ett brott såsom t.ex. förtal eller ärekränkning. Yttranden 

via sociala medier faller under den allmänna yttrandefriheten enligt RF och således är det 

brottbalkens bestämmelser som blir aktuella. Emellertid torde en sådan inskränkning ske 

endast i undantagsfall då det är svårt att bevisa missbruk av yttrandefriheten. Därmed kan 

slutsatsen dras att det huvudsakligen är lojalitetsplikten som i en privatanställning inskrän-

ker vad en arbetstagare får uttrycka, inte lag. 

Motiveringen till lojalitetsplikten härleds i litteraturen till att arbetsgivaren har svårt att kon-

trollera hur arbetstagaren agerar och att kritiska uttalanden kan skada arbetsgivaren, speci-

ellt om det riktar sig mot denne. Schmidt och sedermera även Arbetsdomstolen har betonat 
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att ett anställningsavtal skapar ett mer personligt förhållande än andra avtal. Enligt min me-

ning borde lojalitetsplikten, speciellt då det kommer till kritiska yttranden, således även 

kunna förklaras genom det ansvar både anställd och arbetsgivare har för en god arbetsmiljö 

och ett gott samarbete i det personliga anställningsförhållandet. 

Det skulle kunna anses som märkligt att yttrandefriheten, en hörnsten i en demokrati, inte 

gäller i ett privat anställningsförhållande. Detta behöver inte ens påtalas för arbetstagaren 

då lojalitetsplikten och tystnadsplikten är underförstådd i ett anställningsförhållande. Ytt-

randefriheten gäller som redan påtalats endast mot det allmänna. Således anser jag att man 

inte kan tala om att lojalitetsplikten inskränker yttrandefriheten då denna inte ens är till-

lämplig mellan parterna. Den privata arbetstagarens rätt att uttrycka sig gentemot arbetsgi-

vare kan uttryckas som en kritikrätt som har sin grund i yttrandefriheten. Det är således kri-

tikrätten som lojalitetsplikten inskränker. Arbetstagaren ska inte uttala sig på ett sådant sätt 

att arbetsgivaren skadas. Istället för att tala om den svaga yttrandefriheten i privatanställ-

ningen anser jag att det kan uttryckas som lojalitetspliktens starka ställning inom arbetsrät-

ten, åtminstone på den privata sektorn. 

Lojalitetspliktens starka ställning anser jag vara befogad. Såsom Schmidt och sedermera 

även Arbetsdomstolen beskrev skapar ett anställningsförhållande ett mer personligt förhål-

lande mellan parterna än andra avtal gör. Lojalitet mellan parterna, även gällande vad ar-

betstagaren väljer att yttra sig om, är en förutsättning för ett välfungerande samarbete. 

7.2.2 Kritikrätt – avvägningen mellan yttrandefrihet och social lojalitet 

Kollisionen mellan yttrandefriheten och lojalitetsplikten uttrycks som en anställds kritikrätt 

gentemot arbetsgivaren. För att bedöma när kritikrätten övergår till att utgöra illojalitet 

gentemot arbetsgivaren görs en helhetsbedömning av omständigheterna i fallet. Det är inte 

av betydelse i vilken roll den privatanställde yttrat sig. Värö Brukfallet visar att även om ar-

betstagaren på sin fritid sysslar med politik måste lojalitetsplikten beaktas i vad denne utta-

lar om sin arbetsgivare. Arbetsdomstolen har slagit fast att lojaliteten sträcker sig olika långt 

beroende på vem som har företagit den illojala handlingen. Arbetstagare i förtroendeställ-

ning har en mer långtgående lojalitetsplikt än andra arbetstagare och detta har gällt oavsett i 

vilket forum yttrandet gjorts. Har de kritiska yttrandena kommit till arbetsgivarens känne-

dom finns risken att förtroendet för arbetstagaren rubbas. Således har denna bedömnings-

faktor betydelse även för yttranden i privata sociala medier. 
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Arbetsdomstolen har i sin bedömning av om kritikrätten överskridits också lagt vikt vid om 

arbetstagaren haft fog för yttrandet och i vilket syfte det gjorts. Personliga angrepp såsom 

den statusuppdatering som förekommit i typfall 2 torde inte föranleda en bedömning angå-

ende om arbetsgivaren haft fog för sitt yttrande eller i vilket syfte uttalandet gjorts. Ett så-

dant yttrande får betraktas som att öppet prata illa om sin arbetsgivare, ett personligt an-

grepp, och således utgör detta ett illojalt agerande. Exempelvis en statusuppdatering borde 

oftast inte syfta till att offentliggöra missförhållanden på arbetsplatsen utan borde i många 

fall kunna klassas som ett personangrepp riktat mot någon på arbetsplatsen, arbetsgivare el-

ler arbetskamrat. Vid personangrepp i privata sociala medier blir dessa bedömningsgrunder 

således inte tillämpliga i lika stor utsträckning som om kritiken är saklig.  

Trots att yttrandefriheten inte är tillämplig i det privata anställningsförhållandet är utgångs-

punkten ändå att en privat arbetstagare har en vidsträckt kritikrätt. Detta anses viktigt för 

ett välfungerande samarbete på arbetsplatsen. I Samaritenfallet konstaterades att arbetstaga-

rens uttalanden faktiskt hade skadat arbetsgivaren, ändå betraktades uttalandena inte som 

illojala. Här togs hänsyn till att så inte hade varit syftet och att uppgifterna på grund av 

verksamhetens art varit av allmänhetens intresse. Det var således av vikt att arbetsgivaren 

bedrev ambulansverksamhet och att ambulanspersonalen hade stort personligt ansvar i 

verksamheten. I Värö Bruksfallet bedömdes arbetsgivaren inte ha tagit skada och att upp-

gifterna om arbetsgivaren även i detta fall var av intresse för allmänheten. Dessutom var 

kritiken riktad i debattform och att arbetsgivaren kunde bemöta dem och rätta till missför-

stånd på den vägen.  

Dessa två fall visar att det finns situationer där en privat arbetstagares kritik gentemot ar-

betsgivaren, lojalitetsplikten till trots, kan anses vara av sådan art att plikten att sätta sin ar-

betsgivares intresse först får ge vika för allmänhetens intresse av att ta del av omständighe-

terna på arbetsplatsen. Om en arbetstagare yttrar sig kritiskt om sin arbetsgivare i privata 

sociala medier med innehåll liknande den kritik som riktades i Samariten- och Värö Bruk-

fallet torde det faktum att den riktades i privata sociala medier inte föranleda någon annan 

bedömning. Är kritiken riktad i debattform, som exempelvis i ett debattforum på internet 

kan arbetsgivaren således bemöta kritiken i debatten och rätta till eventuella missförstånd 

den vägen. Jag vill dock framhålla att det är av vikt att kritiken eller verksamheten är av så-

dan art att det ligger i allmänhetens intresse att ta del av informationen, såsom ambulans-

verksamheten var i Samaritenfallet. Dessutom anser jag att det kan uttryckas som att det 

inte anses utgöra illojalitet om kritiken faktiskt är befogad. Arbetsdomstolen påpekade i Sa-
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maritenfallet att arbetstagaren faktiskt inte borde svarat på frågorna från massmedia och att 

agerandet kunnat ha föranlett framtida samarbetsproblem. Ändock lades i domen fokus på 

att ambulansverksamheten var av betydande vikt för allmänheten och att då ha bristfällig 

utrustning motiverade att arbetstagaren påpekat bristerna. Dessa två fall visar att kritikrät-

ten väger upp den starka lojalitetsplikten vilket jag anser är en förutsättning för balansen 

mellan arbetstagares intresse att kunna uttrycka sig utan att riskera arbetet och arbetsgivares 

intresse att ha lojala arbetstagare. 

7.2.3 Konsekvenser 

En privat arbetsgivare har en del arbetsrättsliga åtgärder att vidta när arbetstagaren 

överskridit sin kritikrätt då repressalieförbudet endast gäller gentemot det allmänna. Det 

har av förarbetena till LAS och genom de behandlade rättsfallen framkommit att en arbets-

tagares illojalitet kan leda till uppsägning på grund av personliga skäl eller till avsked om det 

är tillräckligt grovt. Trots att yttrandefriheten inte gäller i det privata anställningsförhållan-

det kan också missbruk av yttrandefriheten få konsekvenser för privat arbetstagare. Om 

yttrandet är brottsligt klassas detta som misskötsel. Det är underförstått i ett anställningsav-

tal att inte begå brott på arbetsplatsen, mot sin arbetsgivare eller mot sina arbetskamrater. 

Ofta betraktas brott mot arbetsplatsen med stränga ögon och leder inte sällan till avsked. 

Det stränga betraktelsesättet skulle också gälla om brottet, i form av t.ex. förtal, hets mot 

folkgrupp och diskriminerande yttranden, begås i privata sociala medier, såsom utfallet blev 

i typfall 3. 

De fiktiva typfallen påvisar vad konsekvenserna av illojalt yttrande i privata sociala medier 

kan bli. Nisse och Jimmie blev avskedade och Lotta omplacerad. Repressalieförbudet gäller 

inte för privat arbetsgivare, inte heller efterforskningsförbudet. Trots att anonymitetsskyd-

det, att en journalist inte får uppge sin källa, är tillämpligt kan arbetsgivaren fortfarande ef-

terforska om vem som t.ex. yttrat sig till massmedia. Denne kan fråga arbetskamrater och 

andra om vem som lämnat ut uppgifterna. 

Därmed kan slutsatsen dras att konsekvensen av att yttrandefriheten inte gäller i privatan-

ställningen och att lojalitetsplikten inskränker kritikrätten blir att en privatanställd måste 

vara försiktig med hur denne uttrycker sig om sin arbetsplats, vare sig det är till massmedia, 

muntligen eller i privata sociala medier. Framförs kritiken muntligen är sannolikheten 

mindre att det når arbetsgivaren och det är dessutom svårare för arbetsgivaren att bevisa 
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misskötseln. Det torde det vara av större vikt att vara försiktig med vad som uttrycks i pri-

vata sociala medier då yttranden snabbt kan föras vidare till många människor.  

Särskilt vad gäller privatanställds yttrandefrihet ska det framhållas att både arbetsgivare och 

arbetstagare torde gynnas av att informera arbetstagaren om lojalitetsplikten och hur långt 

kritikrätten i anställningen sträcker sig. Omedvetenheten torde vara stor om vad arbetstaga-

ren tror endast är ett sätt att ”prata av sig” om sin frustration faktiskt kan utgöra skäl nog 

att skilja arbetstagaren från sin anställning. Även om arbetstagaren tror att det bara är ex-

empelvis dennes ”vänner” på Facebook som tar del av vad som uttrycks är det lätt för nå-

gon att kopiera bilden och föra den vidare. Dessutom är skvaller i text lättare för arbetsgi-

varen att bevisa, exempelvis genom en utskrift såsom påvisats i de fiktiva typfallen, än en 

konversation på fikarasten. Jag anser därmed att arbetsgivare borde arbeta preventivt med 

att informera sin personal om eventuella konsekvenser. Skulle inte arbetstagarens kritiska 

yttranden leda till skiljande från anställningen torde förtroendet till viss del ändå vara rub-

bat för arbetstagaren och möjligtvis vara ett störningsmoment i det fortsatta samarbetet. 

7.3 Offentlig arbetstagare 

7.3.1 Yttrandefriheten 

Offentlig arbetstagare åtnjuter samma yttrandefrihetsskydd i sin anställning som vilken an-

nan medborgare i Sverige. Arbetsgivaren – det allmänna - får inte vita åtgärd mot arbetsta-

gare eller försöka ta reda på vem som spridit uppgifterna när det publiceras i forum enligt 

TF eller YGL. Vad gäller yttrandefriheten i sociala medier är det dock inte självklart att de 

anställda är skyddade enligt TF eller YGL. Emellertid faller yttrandet ändock under den 

allmänna yttrandefriheten enligt RF. JO-målet angående chefen på migrationsverket som 

bloggade om sina privata åsikter visar att repressalieförbudet för offentlig arbetstagare fort-

farande är tillämpligt, även om yttrandet uttrycks i ett forum som faller utanför TF:s och 

YGL:s tillämpningsområden. Om lagförslaget om en ny yttrandefrihetslagstiftning skulle 

antas förstärks en offentliganställds yttrandefrihet gentemot arbetsgivaren vad gäller yttran-

den i privata sociala medier. Då skulle även dessa yttranden omfattas av det starkare skyd-

det enligt TF och YGL och även meddelarfriheten och efterforskningsförbudet skulle bli 

tillämpligt. Oavsett hur starkt skyddet av yttranden i sociala medier blir är yttrandefriheten 

fortfarande grundlagsfäst och repressalier mot offentliganställd får som huvudregeln inte 

vidtas. 
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Emellertid kan yttrandefriheten begränsas genom lag. Dessa lagrum gäller för alla medbor-

gare och därmed även för de yttranden som offentliganställd gör i privata sociala medier. 

Lagrum som skulle bli tillämpliga på yttrande i privata sociala medier är brottsbalkens 

straffbelagda regler om missbruk av yttrandefriheten då yttranden i sociala medier i dagslä-

get faller under den allmänna yttrandefriheten i RF. 

7.3.2 Är repressalieförbudet absolut? 

Arbetsdomstolen uttrycker i AD 2007 nr 20 att det inte är svårt att ange situationer där en 

offentliganställds åsikter och offentliga uttalanden kan resultera i mer svårbedömda intres-

sekollisioner. Här påpekar således Arbetsdomstolen att det finns en problematik med att 

yttrandefriheten i offentliganställningen är starkare än lojalitetsplikten. Intressekollisionen 

som domstolen avsåg torde vara den mellan arbetsgivarens vilja att ha lojala arbetstagare att 

ha ett orubbat förtroende för, och arbetstagarens vilja att fritt kunna uttrycka sig utan att 

riskera repressalier. Här öppnade domstolen upp för att det kan finnas ytterlighetssituatio-

ner där arbetsgivaren kan få ingripa på grund av arbetstagarens personliga åsikter. 

Av de behandlade rättsfallen och JO-målet framkommer att om uttalanden kan orsaka 

samarbetsproblem på arbetsplatsen eller att allmänheten förlorar förtroendet för myndighe-

ten kan det få vidtagas åtgärder mot en offentlig arbetstagare. Det kan även ske om utta-

landet orsakar störningar i verksamheten och arbetstagaren intar en förtroendeställning 

med direkt ansvar för beslut. Därmed inte sagt att en sådan åtgärd mot arbetstagaren skulle 

vara skiljande från anställning. I JO-målet gällde det försök till omplacering, en mindre in-

gripande åtgärd än att förlora arbetet. Omplaceringen godtogs dessutom inte. 

Domstolen har vidare fastslagit att det är framtida samarbetsproblem på arbetsplatsen och 

förtroendeskada gentemot allmänheten som en eventuell arbetsrättslig åtgärd skulle grunda 

sig i. Jag kan av det framkomna dra slutsatsen att det ytterst är effekten av yttrandet, inte 

själva yttrandet i sig, som skulle kunna föranleda en konsekvens för arbetstagaren som ytt-

rat sig i privata sociala medier. 

En arbetsgivare kan enligt § 62 LAS vidta disciplinär varning om lagstöd medger det. Enligt 

§ 14 och § 15 LOA får det göras om den offentliga arbetstagaren har åsidosatt sina skyldig-

heter i anställningen. JO-beslut har visat en arbetsgivare inte får försöka motarbeta eller 

vidta åtgärd på grund av att arbetstagaren använt sig av sin yttrandefrihet, oavsett om upp-

gifterna är felaktiga. Att kritiken riktas i sociala medier torde inte föranleda en annan be-
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dömning. Gällande yttranden i privata sociala medier torde en offentlig arbetstagare inte 

ägna mycket tid till privata sociala medier på sin arbetstid. Det vanligaste torde vara att ytt-

randet i det privata sociala mediet sker på fritiden. Även om arbetstagaren uttryckt kritik på 

arbetstid via privata sociala medier torde åtgärd inte få vidtas, såtillvida användandet av det 

privata sociala mediet inte allvarligt inkräktade på arbetstagarens arbetsprestation. Discipli-

när varning enligt LOA torde därmed inte bli tillämpligt särskilt ofta vad gäller arbetstagare 

som uttryckt sig kritiskt, vare sig det är i massmedia, muntligen eller i privata sociala medi-

er. Det borde vara svårt att se kritiken som åsidosättande av sina skyldigheter i anställning-

en, speciellt om yttrandet företas på fritiden. 

Om yttrandena utgör ett brott som t.ex. förtal eller hets mot folkgrupp kan detta anses ut-

göra grund för skiljande från anställningen både för privat- och offentliganställda. Brott 

mot arbetsgivaren och arbetskamrater uppmanas enligt förarbetena att bedömas med ett 

strängt betraktelsesätt. Att inte begå brott mot medarbetare är underförstått och väsentligt 

för ett så personligt avtal som ett anställningsförhållande. 

Ovanstående resonemang leder till min slutsats att repressalieförbudet inte är absolut: en 

arbetsgivare kan få vidta åtgärder mot arbetstagare som uttryckt sig kritiskt i privata sociala 

medier i vissa ytterlighetssituationer och om yttrandet utgör ett brott. Däremot torde inte 

disciplinvarning bli tillämpligt särskilt ofta. Det ska noteras att det i dessa ytterlighetssitua-

tioner även är arbetsgivaren som har bevisbördan för arbetstagarens misskötsel och medve-

tenhet om konsekvenserna av dennes yttranden om arbetsgivaren. 

7.3.3 Konsekvenser 

Även om jag nu har påstått att repressalieförbudet gällande kritiska yttranden i privata soci-

ala medier för offentliganställd inte är absolut kvarstår det fortfarande en viss problematik. 

Konsekvensen för offentlig arbetsgivare torde vara att det endast i ytterst få undantagsfall 

är möjligt att vidta åtgärd mot arbetstagaren på grund av yttranden i privata sociala medier. 

Än svårare torde det vara att avsluta anställningen. Denna slutsats torde vara utgångspunk-

ten såtillvida de kritiska yttrandena inte faller inom en lagstadgad inskränkning av yttrande-

friheten och således utgör ett brott. Endast då synes det vara relativt klart att arbetsgivaren 

får ingripa mot arbetstagaren. Kritiska yttranden i brottslig mening torde enligt mig dock 

endast ske i undantagsfall och är svåra att bevisa. Det ska även t.ex. såsom påvisades i AD 

2007 nr 20 visas att vissa rekvisit är uppfyllda, t.ex. ska det för att hets mot folkgrupp ska 

föreligga visas att arbetstagaren haft uppsåt att föra uppgifterna vidare. Dessutom har jag 
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inte funnit något rättsfall där arbetstagaren förlorat arbetet på grund av brottliga uttalanden 

om sin arbetsgivare, vilket också styrker mitt påstående om att det inte torde vara vanligt 

förekommande, åtminstone inte inom arbetsrätten. 

Lojalitetsplikten är en rättsprincip inom arbetsrätten, inte lagfäst men ändock underför-

stådd. Liksom tidigare framhållits är lojalitetsplikten med sin tystnadsplikt en förutsättning 

för ett gott samarbete i det personliga anställningsavtalet. Både arbetstagare och arbetsgiva-

re har att verka för en god arbetsmiljö. Ändå har kritiska yttranden och personliga, krän-

kande angrepp hittills av Arbetsdomstolen betraktats som ett uttryck för den grundlags-

skyddade yttrandefriheten. Föregående resonemang föranleder min slutsats att i det offent-

liga anställningsförhållandet får lojalitetsplikten beträffande att inte uttrycka sig på ett sätt 

att arbetsgivaren tillfogas skada i de flesta fall ge vika för yttrandefriheten och repressalie-

förbudet. De mail med de grova uttalandena som polisinspektören skickade i AD 2007 nr 

20 stödjer min slutsats då dessa inte bedömdes föranleda någon åtgärd från arbetsgivarens 

sida.  

Offentlig arbetstagares starka yttrandefrihet gentemot sin arbetsgivare resulterar således i 

att för offentliganställda är skyldigheten att verka för ett gott samarbete i praktiken satt åt 

sidan. Likväl som en privat arbetsgivare förlorar även en offentlig arbetsgivare förtroendet 

för arbetstagaren men har i de flesta situationer ingen åtgärd att ta till. Utfallet av mina typ-

fall där skillnaden mellan privat och offentlig arbetstagare är stor stödjer min slutsats. Den 

yttersta konsekvensen blir att i praktiken det inte är LAS som reglerar en offentliganställ-

ningen vad gäller anställds kritiska yttranden. Vad som skulle betraktats som misskötsel en-

ligt LAS är i offentliganställningen grundlagsskyddat av åtminstone RF och ibland även av 

TF och YGL, beroende på forum för yttrandet. För sociala medier gäller i nuläget RF och 

det krävs därmed lagstöd för att kunna inskränka yttrandefriheten för offentliganställd. Ur 

ett anställningsskyddsperspektiv kan här slutsatsen dras att en offentliganställd beträffande 

illojala yttranden i privata sociala medier har ett mycket starkt anställningsskydd. 

Beträffande saklig kritik mot myndighet och framförande av missförhållande inom offentlig 

verksamhet anser jag att yttrandefriheten för den offentliganställde är väl motiverad. Det 

borde vara viktigt att verksamheten är transparent för allmänheten och att de anställda inte 

har ”munkaveln på”. Emellertid vill jag påstå att yttrandefrihetsskyddet för den offentligt 

anställde är alltför starkt när det kommer till kränkningar och personangrepp som inte kan 

klassas som ett brott, vare sig yttrandena uttryckts i massmedia eller privata sociala medier. 
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Emellertid är yttrandefriheten grundläggande för en välfungerande demokrati: att begränsa 

den är inte heller rätt väg att gå.  

Det borde ligga i både arbetsgivarens och arbetstagarens intresse att försöka arbeta preven-

tivt för att på så sätt undvika situationer där personangrepp offentliggörs genom privata so-

ciala medier. Arbetsgivaren bör fokusera på att informera och upplysa sina anställda om att 

sunt förnuft bör användas vid yttranden i privata sociala medier. Vad arbetstagaren inte se-

nare kan stå för bör inte heller uttryckas i exempelvis en statusuppdatering på Facebook. 

Detta ska naturligtvis ske på ett sätt att det inte uppfattas som en inskränkning av arbetsta-

garens yttrandefrihet.  

Såsom Schmidt och även Arbetsdomstolen uttryckt är anställningen ett högst personligt av-

tal. En offentliganställning är inget undantag. Emellertid blir lojalitetsplikten när det kom-

mer till personangrepp, istället för ett delat ansvar för ett gott samarbete, en ensidig förplik-

telse från arbetsgivarens sida. 

7.4 Sammanfattning 

Uppsatsen syftar till att redogöra för avvägningen mellan yttrandefriheten och den sociala 

lojalitetsplikten för privat respektive offentlig arbetstagare vad gäller arbetstagares kritiska 

yttranden gjorda i privata sociala medier. Vidare utreds och analyseras eventuella konse-

kvenser av denna avvägning för privat respektive offentlig arbetstagare. 

Av uppsatsen framgår det att yttrandefriheten och repressalieförbudet gäller för enskilda 

gentemot det allmänna och kan endast begränsas genom lag. Då yttrandefriheten endast 

gäller gentemot det allmänna blir inte yttrandefriheten tillämplig i ett privat anställningsför-

hållande. Istället kan det uttryckas som att den privatanställde har en kritikrätt gentemot sin 

arbetsgivare, som grundar sig i yttrandefriheten. Kritikrätten begränsas dock genom an-

ställningens starka lojalitetsplikt. Huvudregeln är att arbetstagaren i privata sociala medier 

inte ska uttrycka sig på ett sådant sätt att arbetsgivaren skadas. Emellertid finns det ett visst 

utrymme för arbetstagaren att framföra saklig kritik, speciellt om uppgifterna eller arbetsgi-

varens verksamhet är av vikt för allmänheten. Det görs dock en helhetsbedömning av om-

ständigheterna i varje enskilt fall för att avgöra om kritikrätten har överskridits eller inte. 

Om arbetstagaren intar en förtroendeställning har denne ett långtgående lojalitetskrav. Är 

yttrandena ett personangrepp mot arbetsplatsen, exempelvis mot arbetsgivaren eller arbets-

kamrater, betraktas detta som illojalitet.  
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Då yttrandefriheten och repressalieförbudet inte gäller för den privata arbetsgivaren kan 

denne vidta åtgärder när arbetstagare varit illojal. Inte sällan föranleder illojalitet saklig 

grund för uppsägning eller avsked. Konsekvensen av att yttrandefriheten inte gäller i det 

privata anställningsförhållandet och att kritikrätten begränsas av lojalitetsplikten blir enligt 

min mening att privat arbetstagare bör vara försiktig med vad den uttalar om sin arbetsgi-

vare. Detta är av speciell vikt när yttrandet sker i privata sociala medier där det snabbt kan 

föras vidare och komma till arbetsgivarens kännedom. 

Offentlig arbetstagare åtnjuter yttrandefrihet gentemot sin arbetsgivare - det allmänna. Ar-

betsgivaren får som huvudregel inte vidta någon repressalie när arbetstagaren yttrat sig kri-

tiskt i privata sociala medier. En analys av Arbetsdomstolens och JO:s praxis föranleder 

min slutsats att repressalieförbudet inte är absolut. Om uttalandet kan orsaka samarbets-

problem på arbetsplatsen eller att allmänheten förlorar förtroendet för myndigheten kan 

det få vidtagas åtgärder mot en offentlig arbetstagare. Det kan även ske om uttalandet orsa-

kar störningar i verksamheten och arbetstagaren intar en förtroendeställning med direkt an-

svar för beslut. Jag drar därmed slutsatsen att en åtgärd mot offentlig arbetstagare ytterst 

skulle grunda sig i effekten av uttalandet, inte i själva yttrandet i sig. Därmed inte sagt att en 

sådan åtgärd skulle vara skiljande från anställningen.  

Emellertid kan yttrandefriheten också begränsas genom lag. Yttranden i sociala medier fal-

ler under den allmänna yttrandefriheten enligt RF och de lagrum som skulle vara tillämpliga 

är brottbalkens regler om exempelvis förtal och ärekränkning. Brott uppmanas av förarbe-

tena till LAS att ses med ett strängt betraktelsesätt. Således skulle en offentlig arbetstagares 

brottsliga yttrande i privata sociala medier kunna föranleda skiljande från anställningen. 

Emellertid torde det inte vara vanligt förekommande. I dagsläget finns inget rättsfall inom 

arbetsrätten som visar att så har skett.  

Trots att jag anser att repressalieförbudet inte är absolut blir min slutsats således att det 

torde vara endast i undantagsfall den offentliga arbetsgivaren kan vidta åtgärd mot offentlig 

arbetstagare som uttryckt sig kritiskt i privata sociala medier. Än svårare torde det vara att 

skilja arbetstagaren från sin anställning.  

Hittills har Arbetsdomstolen betraktat allvarligt kränkande och otillbörliga yttranden från 

offentlig arbetstagare som ett uttryck för dennes yttrandefrihet gentemot sin arbetsgivare. 

Mitt resonemang föranleder konsekvensen att vad som enligt LAS skulle varit skäl för skil-

jande från anställningen istället är grundlagsskyddat genom yttrandefriheten och repressa-
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lieförbudet. När det kommer till kritiska yttranden i privata sociala medier har en offentlig 

arbetstagare därmed ett mycket starkt anställningsskydd. Den sociala lojalitetsplikten beträf-

fande att inte uttrycka sig på sätt att arbetsgivaren skadas blir åsidosatt av den offentliga ar-

betstagares starka yttrandefrihet. Istället för ett delat ansvar för ett gott samarbete blir lojali-

tetsplikten i offentliganställningen en ensidig förpliktelse från arbetsgivarens sida. 

Min uppmaning till både privat och offentlig arbetsgivare är att arbeta preventivt och in-

formera arbetstagarna vad kritiska yttranden i privata sociala medier kan få för konsekvens. 

Även om ett kritiskt yttrande inte får konsekvenser torde ett gott samarbete på arbetsplat-

sen ligga i allas intresse. Vad gäller offentliganställda ska informationen naturligtvis ske på 

ett sådant sätt att det inte uppfattas som en inskränkning av yttrandefriheten.  
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