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Abstract 

 

In a democratic society, the freedom to express oneself is considered as an obvious right.  

On the other hand, everyone must take responsibility for his/hers own actions when e.g. 

expressing things that might hurt others. In this paper, the relationship between the freedom of 

speech and the loyalty duty within an employment will be investigated. 

 

According to Swedish labour law, one of the main employee duties is to act loyal against the 

employer. Loyalty is broken down to several activities e.g. not to conduct competing activities, 

not to commit crime during employment but also to keep professional secrecy and not to 

criticize the employer in a damaging way. However, regarding the loyalty expectations 

connected to expressions there is no specific labour law regulating this. Instead, regulations and 

limitations are handled through collective agreements, personal contracts and to some extent 

through constitutional law. The law is for instance only applicable on the public sector and 

therefore there are differences between legal rights to express oneself in public and in private 

sectors.  

 

This paper aims to describe on one hand the fundamental right of freedom to speech and on the 

other hand the relationship between an employer and its co-worker in order to see how the 

freedom of speech correlates with the employment and the loyalty duty. The purpose is to 

investigate the whole labour market and raise differences in rights and responsibilities for the 

private as well as the public sector.  

 

Society has gone through huge changes past decades, with o modern and flexible working life 

that not rarely interferes with our free time and with technology surrounding us both privately 

and at work. The topic is therefore very much up to date and today’s society will play an 

important role when developing this paper further.  
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1 Inledning 
 

Yttrandefrihet betraktas som en grundläggande rättighet och den är för de flesta en självklarhet 

i ett demokratiskt samhälle. I takt med att teknikens utveckling ges större möjligheter att utöva 

denna rättighet. Sociala medier likväl som e-mail har blivit vardagliga kommunikationsverktyg 

för många människor. Tack vare den tekniska framväxten är det både enkelt att uttrycka sig 

samt nå ut till en större publik. I privatlivet likväl som i arbetet finns ofta tillgång till datorer, 

smartphones och internet. Många arbetsgivare väljer dessutom själva att profilera sig på internet 

och via sociala medier i olika sammanhang. Gränsdragningen mellan arbete och fritid, privat 

och professionellt  kan i och med detta lätt suddas ut. Den bärbara datorn, telefonen och därmed 

även jobbet kan med enkelhet bäras med in i privatlivet. I en undersökning som Unionen gjort 

bland sina medlemmar visade det sig att 20% av deras tillfrågade medlemmar upplevde att de 

ofta eller alltid arbetade under sin fritid.1  

 

I ett anställningsförhållande förväntas en arbetstagare vara lojal mot sin arbetsgivare.  

Ytterst kan sägas att en arbetstagare ska sträva efter att sätta arbetsgivarens intressen framför 

sina egna vid en potentiell intressekonflikt. Lojalitetsplikt innebär bland annat att arbetstagaren 

inte får bryta mot tystnadsplikt eller yttra saker som kan skada arbetsgivaren eller dennes 

förtroende för arbetstagaren. Lojalitetsplikten har inte endast en absolut koppling till den 

faktiska tiden så en arbetstagare befinner sig i tjänst utan kan även omfatta en arbetstagares 

fritid. Förpliktelser inom ramen för ett anställningsförhållande kan i och med detta tänkas ha en 

inverkan på en arbetstagares yttrandefrihet. Vad innebär detta egentligen för den grundläggande 

rättigheten att yttra sig fritt? Föreligger det en kollision mellan yttrandefriheten och 

lojalitetsplikten i arbetslivet?  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om en arbetstagares nyttjande av sin yttrandefrihet 

kan påverka anställningsförhållandet.  Gränsen mellan privatliv och arbetsliv har förändrats 

över tid och teknologins utveckling har bidragit till nya kommunikationsmöjligheter i 

samhället. Mot bakgrund av samhällets utveckling och uppsatsens syfte kommer nedan 

frågeställningar att besvaras: 

 

                                                 
1 Johansson & Gullstrand, 2011. Alltid uppkopplad – Aldrig avkopplad – En undersökning om det gränslösa 

arbetslivet, s.8.[http://www.unionen.se/sites/default/files/2_uni_201_rapport_alltid_uppkopplad_1658_1.pdf] 
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 På vilket sätt kan nyttjad yttrandefrihet få arbetsrättsliga konsekvenser för en 

arbetstagare? 

 Hur skiljer sig yttrandefriheten i en offentlig respektive privat anställning? 

 Hur kan yttranden gjorda på till exempel fritiden och utan anknytning till arbetsplatsen 

inverka på en arbetstagares lojalitetsplikt? 

 

1.2 Avgränsningar 

I denna uppsats kommer yttrandefriheten att undersökas i relation till ett pågående 

anställningsförhållande. Det är således arbetstagarens  yttrandefrihet som kommer vara i fokus. 

Yttrandefriheten kommer inte analyseras utifrån andra relationer eller samhällskontexter än 

utifrån arbetslivet. En viktig del av yttrandefriheten i Sverige är den så kallade 

meddelarfriheten, även kallad meddelarskydd. Meddelarfriheten innebär i korthet att en 

arbetstagare utan konsekvenser ska kunna lämna ut vilken information som helst till media eller 

för offentliggörande. Jag kommer inte utveckla frågan om meddelarfrihet i denna uppsats, mer 

än att beskriva den inom ramen för denna allmänna yttrandefriheten. Slutligen kommer 

yttrandefrihet efter avslutad anställning inte heller att beröras, detta trots att olika 

överenskommelser i personliga anställningsavtal kan begränsa en arbetstagares yttrandefrihet 

även efter avslutad anställning.  

 

1.3 Metod och material 

Metodologiskt utgår jag från traditionell juridisk metod i denna uppsats. Metoden innebär att 

befintliga rättskällor används som utgångspunkt för att fastställa gällande rätt på ett område (de 

lege data) eller för att fastslå vilka rättsregler som bör skapas på ett område (de lege ferenda).2 

Jag kommer i denna uppsats studera rättskällor i form av svensk och internationell lag, praxis, 

förarbeten och doktrin. I uppsatsen kommer frågor behandlas som i relativt liten utsträckning 

finns reglerade i lag. Jag kommer därför att primärt studera förarbeten och praxis för att söka 

svar på mina frågeställningar. Beträffande förarbeten har ett flertal utredningar gjorts som 

berört yttrandefrihet i arbetslivet, några även i närtid vilket visar på ämnets aktualitet.3 Två 

utredningar har gällt frågan om stärkt yttrandefrihet för privatanställda. Dessa utredningar har 

mött omfattande kritik under remisshanteringen och därmed inte resulterat i någon ny 

lagstiftning på området.4 Praxis utgör vidare en viktig rättskälla för mig i sökandet efter svar på 

                                                 
2 Lehrberg, 2014 s. 203. 
3 Se exempelvis: SOU 2013:78 och DS 2002:56. 
4 Se exemplevis: SOU 1990:12 och DS 2001:9 



8 

 

mina frågeställningar. Det finns relativt lite praxis på området, dock har det på senare tid 

kommit fler domar med anknytning till ämnet. Detta kan möjligtvis förklaras mot bakgrund av 

teknologins utveckling och arbetslivets ökade flexibilitet. Den praxis jag kommer använda mig 

av kommer spegla såväl offentlig som privat verksamhet. För att i analysen kunna diskutera 

ämnet utifrån hela arbetsmarknaden är det en förutsättning att praxis täcker in såväl privat som 

offentlig verksamhet. Slutligen är min ambition med denna uppsats att skapa en grund för 

diskussion av gällande rätt och dess tillämpning utifrån dagens förutsättningar på 

arbetsmarknaden.  

 

1.4 Disposition 

Efter de inledande delarna disponeras uppsatsen enligt följande:  

I kapitel 2 beskrivs lojalitetsplikten och yttrandefriheten i arbetslivet. Jag kommer redogöra för 

de övergripande förpliktelser som följer av anställningsavtalet. Lojalitetsplikten kommer sättas 

i fokus och beskrivas såväl generellt som kopplat till yttrandefriheten. Även lojalitetspliktens 

betydelse på fritiden berörs såväl som lojalitetspliktens begräsningar på den fria rätten att yttra 

sig.  Kapitel 3 inleds med en redogörelse över den lagreglerade yttrandefriheten med betoning 

på svensk och internationell rätt. Därefter följer en beskrivning av yttrandefriheten i arbetslivet. 

Yttrandefriheten i offentlig respektive privat anställning beskrivs och i sammanhanget 

presenteras relevant praxis.  I kapitel 4 redovisas en diskussion och analys utifrån uppsatsens 

ämne. I  Diskussionen besvaras och analyseras uppsatsens frågeställningar med ambitionen att  

knyta samman de rättsliga förutsättningarna med dagens samhällskontext. Slutligen i kapitel 5 

presenteras ett par avslutande kommentarer kopplat till yttrandefrihet i arbetslivet.  
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2 Lojalitetsplikt och yttrandefrihet 
 

Inom ramen för ett potentiellt avtalsförhållande råder avtalsfrihet vilket innebär att parterna 

själva väljer om de vill ingå avtal med den andre eller inte. 5  Väljer man att ingå i ett 

anställningsavtal följer dock en rad förpliktelser. Nedan redogörs för anställningsavtalets 

förpliktelser med fokus på en arbetstagares lojalitetsplikt. Vidare redogörs för vilka 

skyldigheter en arbetstagare har att beakta gällande lojalitetsplikten på sin fritid samt vilka 

begräsningar lojalitetsplikten kan ha på nyttjandet av  yttrandefriheten.  

 

2.1 Arbetstagarens lojalitetsplikt 

Anställningsavtal är en mycket vanlig form av avtal i Sverige men trots detta finns det ingen 

lag som preciserar innehållet i den avtalsformen. Hur parterna förväntas  agera mot varandra  

följer istället av en lojalitetsplikt som inte finns reglerad i lag.6 En arbetstagare som skriver på 

ett anställningsavtal förpliktar sig att bistå med sin arbetskraft till arbetsgivaren som i gengäld 

är skyldig att utge ersättning.7 Kort kan sägas att anställningsavtalets centrala prestationer 

består i att utföra arbete och att betala ut lön. 8  Förutom detta centrala åtagande präglas 

anställningsförhållandet även av en rad andra förpliktelser, även kallade biförpliktelser.9 Dessa 

syftar till att skapa en samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare och beskrivs ofta som 

en form av ömsesidig lojalitetsplikt. 10  Lojalitetsplikten utmärker sig genom en rad olika 

företeelser som kan skilja sig åt, beroende på om man är arbetstagarpart eller arbetsgivarpart i 

förhållandet. Biförpliktelserna är av utfyllande karaktär och således ett komplement till 

anställningsavtalet.  De har vidare många gånger fastställts och preciserats  genom  praxis.11 

 

Som nämnts bygger de primära skyldigheterna i en anställning på att en arbetstagare utför arbete 

och att en arbetsgivare betalar lön för arbetet. En arbetstagare är även skyldig att utföra arbetet 

med viss kvalitet. Arbetstagaren förväntas att bidra utifrån full arbetsförmåga och ställa sin 

kompetens till arbetsgivarens förfogande. Inom ramen för att utföra arbete förväntas även 

arbetstagaren att hantera arbetsgivarens egendom varsamt samt att utföra sitt arbete med 

omsorg. Inom ramen för arbetstagares lojalitetsplikt återfinns ett flertal andra skyldigheter som 

                                                 
5 Begränsningar i avtalsfriheten kan i sammanhanget återfinnas i lagar som LAS och diskrimineringslagen.  
6 Fransson, 2013, s.36. 
7 Glavå, 2011, s. 606. 
8 Fransson, 2013, s.36. 
9 Begreppet biförpliktelser beskrivs i målet AD 1994 nr 79. 
10 Källström & Malmberg, 2012 s. 266. 
11 Källström & Malmberg, 2012 s. 244. 
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inte nödvändigtvis har koppling till den konkreta arbetsprestationen. Dessa skyldigheter består 

bland annat i att en arbetstagare inte får bedriva konkurrerande verksamhet med arbetsgivaren, 

begå brott i tjänsten, undgå att upplysa arbetsgivaren om missförhållanden på arbetsplatsen 

yppa företagshemligheter eller på annat sätt bryta mot tystnadsplikt. En arbetstagare förväntas 

även beakta rimliga gränser för kritik riktad mot arbetsgivaren.12  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att lojalitetsplikten för en arbetstagare bygger på att denne ska 

sätta arbetsgivarens intresse framför sina egna och undvika att hamna i situationer där privata 

intressen kolliderar med arbetsgivarens. 13  Folke Schmidt, en genom tiderna ansedd rättsvetare 

har beskrivit lojalitetsplikten enligt nedan: 

 

”Den grundläggande synpunkten är att arbetstagaren inte får skada arbetsgivaren. Gemensamt 

för de skilda aspekterna på kravet på lojalitet är tanken att anställningsavtalet inte enbart 

består i ett utbyte av vanliga förmögenhetsrättsliga prestationer, utan skapar ett personligt 

förhållande mellan parterna. Anställningen grundar förpliktelser som går längre än vad som 

gäller i kontraktsförhållanden i allmänhet; de ligger vid sidan av själva arbetsprestationen och 

skulle därför kunna karakteriseras som biförpliktelser. Skall man söka ange en gemensam 

synpunkt är det att arbetstagaren är skyldig att sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget 

samt att undvika lägen, där han eller hon kan komma i en pliktkollision”.14 

Folke Schmidts beskrivning av lojalitetsplikten har än idag en central betydelse för 

anställningsförhållandet. AD har i flera domar refererat till beskrivningen och således intygat 

att en anställning förväntas bygga på lojalitet, där arbetstagaren har en skyldighet att beakta och 

bevaka arbetsgivarens intressen.15 

Plikten att vara lojal omfattar inte bara relationen till arbetsgivaren, utan även i relationer till 

arbetskollegor och andra relevanta parter för arbetsgivaren ex. leverantörer och kunder. 

Lojalitetsplikten kännetecknar således en form av normer som ska vara vägledande för vilka 

beteenden som förväntas råda i en anställning och vilka som inte kan accepteras. 16 

                                                 
12 Källström & Malmberg, 2012 s. 245-255. 
13 AD 1994 nr 79. 
14 Folke Schmidt, 1994, s. 257f.  
15 Se exempelvis AD 1994 nr 79, AD 1993 nr 18 och AD 2003 nr 84.  
16 Ds 2002:56, s. 303.  
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2.2  Lojalitetsplikt även på fritiden 

Att beskriva distinktionen mellan arbete och fritid kan vara såväl enkelt som svårt. För gemene 

man är det som man gör under arbetsdagens timmar att betrakta som arbete medan fritiden är 

all den tid som man inte är på arbetet eller jobbar. Det finns dock anledning att titta närmre på 

gränsdragningen mellan arbete och fritid, framför allt då denna gränsdragning kan påverka på 

situationer som faller inom arbetsrättens ramar. I diskussioner rörande lojalitetsplikt i 

anställningen aktualiseras ofta frågan om en individs fritid. Rent principiellt står det klart att 

fritiden står till varje individs fria förfogande.17 AD har dock konstaterat att handlingar på 

fritiden kan komma att prövas mot den allmänna lojalitetsplikten i anställningsavtalet. En 

intresseavvägning i varje enskilt fall blir då vägledande för huruvida ett handlande på fritiden 

kan anses vara illojalt mot arbetsgivaren eller inte.  Den åberopade händelsen sätts då i relation 

till om syftet med den varit att skada arbetsgivaren eller om en arbetstagare på ett tydligt sätt 

satt sina egna intressen framför arbetsgivarens. 18  Detta innebär alltså att en arbetstagare 

förväntas att iaktta och förhålla sig till vissa principer och regler kopplade till anställningen, 

även på fritiden. Det går dock varken genom lag eller praxis peka på exakt vilka 

förhållningsregler eller principer som det kan röra sig om. Avgörande för huruvida ett beteende 

på fritiden kan anses utgöra illojalt handlande är istället omständigheter i det enskilda fallet.19 

 

Av domstolens praxis framgår att kopplingen till arbetsplatsen är en avgörande faktor i 

bedömningen kring om ett handlande på fritiden kan anses vara illojalt eller inte. Ju tydligare 

koppling det finns mellan det privata agerandet och arbetet, kollegor, arbetsplatsen m.m. desto 

större är risken att en arbetstagare kan anses åsidosatt sina åtaganden i anställningsförhållandet 

även genom sitt agerande på sin fritiden.20 En arbetstagare är således skyldig att på sin fritid 

inte agera på ett sådant sätt att dennes handlingar kan skada arbetsgivaren eller dennes 

förtroende för arbetstagaren.21 Vidare är en arbetstagare skyldig att på fritiden beakta relationer 

på arbetsplatsen. Ageranden på fritiden som inverkar negativt på arbetsförhållanden och 

relationer till kollegor är inte acceptabla.22 

 

                                                 
17 SOU 2013:79 s.84. 
18 Selberg & Sjödin, 2012-13 NR 4, s. 852 
19 DS 2002:56, s. 347.  
20 DS 2002:56, s. 347-348. 
21 DS 2002:56, s. 348. 
22 SOU 2013:79, s.84 
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En arbetsgivare kan genom att uppställa ordningsföreskrifter på arbetsplatsen tydliggöra vilka 

förväntningar som gäller även under en arbetstagares fritid. Dessa ordningsföreskrifter får 

givetvis endast omfatta relationen till arbetsplatsen och inte sträcka sig längre än nödvändig för 

ett anställningsförhållande. Att som arbetstagare bryta mot dessa ordningsregler kan ytterst 

generera i brott mot anställningsavtalet och i förlängningen till att man skiljs från sin 

anställning.23 I AD 1996 nr 143 betonar AD vikten av att följa interna ordningsföreskrifter även 

under fritiden. På ett hotell hade en av de receptionisterna efter sitt arbetspass besökt en 

hotellgäst och i dennes sällskap förtärt större mängder alkohol samt stannat på rummet hela 

natten. Hotellet hade en strikt uttalad policy gällande såväl bruk av alkohol på arbetsplatsen 

samt vistelser på hotellet i privat syfte. AD bedömde att de interna ordningsföreskrifterna var 

mycket tydliga i sammanhanget och att den anställde var väl medveten om vad arbetsgivarens 

förväntande sig av sina anställda. Bedömningen i målet blev således att arbetstagaren grovt 

åsidosatt sina åtaganden och att skäl för avsked ansågs föreligga. Detta trots att arbetstagarens 

agerande uteslutande skett efter den faktiska arbetstiden. 

 

Att vara flexibel i sin anställning innebär idag för många att vara tillgänglig. Den tekniska 

utvecklingen i form av ökade kommunikationsmöjligheter har bidragit till och skapat 

möjligheter till en ökad tillgänglighet. Att ständigt vara nåbar har för många arbetstagare blivit 

en självklarhet. 24 Att dra en absolut gräns mellan vad som är arbete och vad som är fritid är 

med utgångspunkt i det flexibla arbetslivet inte enkelt och det kan vara svårt att skilja mellan 

det privata och det professionella. Samuel Engblom, chefsjurist för TCO beskriver att det idag 

är vanligt att ha sina kollegor som vänner på Facebook, att ”twittra”25 om arbetsdagen eller att 

på sociala medier exponera vad man arbetar med samt för vilket företag. Han menar dock att 

det finns anledning att som arbetstagare fundera över vart gränserna går för att undvika en 

opassande kollision mellan privatlivet och arbetslivet.26  

 

I AD 2012 nr 25 uttalade domstolen att en arbetstagare generellt är fri i sin livsföring   

och att ageranden på fritiden som inte har en väsentlig koppling till anställningen som 

utgångspunkt inte ska kunna angripas rättsligt. Domstolen poängterade dock att en absolut 

                                                 
23 DS 2002:56, s. 348-349. 
24 Allvin, Aronsson, Härenstam, Wiklund, 1999, s.9.  
25 ”Twitter är en social nätverkstjänst och mikroblogg där man skriver meddelanden, så kallade tweets, med en 

begränsning på 140 tecken. Denna tweet visas öppet på användarens profilsida”. 

[http://sv.wikipedia.org/wiki/Twitter], 2015-03-17. 
26 TCO [http://www.utredarna.nu/samuelengblom/2012/03/29/sociala-medier-och-saklig-grund-for-

uppsagning/], 2015-03-17. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sociala_medier
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mikroblogg
http://www.utredarna.nu/samuelengblom/2012/03/29/sociala-medier-och-saklig-grund-for-uppsagning/
http://www.utredarna.nu/samuelengblom/2012/03/29/sociala-medier-och-saklig-grund-for-uppsagning/
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gräns mellan vad som är acceptabelt agerande på fritiden och vad inte är möjlig att dra. 

Ageranden på fritiden kan under vissa omständigheter hamna i konflikt med den allmänna 

lojalitetsplikten. Domstolen ogiltigförklarade i AD 2012 nr 25 en uppsägning av en rektor som 

på fritiden nyttjat sin Facebook på ett sådant sätt som hans arbetsgivare ansåg skada förtroendet 

för honom som arbetstagare. AD menade att i en situation där det åberopade handlandet skett 

på fritiden ska en intresseavvägning inte enbart baseras på en arbetstagares intresse att behålla 

anställningen och en arbetsgivares intresse av att avsluta den. Arbetstagares intresse av att få 

disponera över sin fritid och att fritt få använda sina grundläggande rättigheter ska även vävas 

in i bedömningen och därmed påverka avvägningen och det slutliga utfallet.  

 

2.3 Allmänt om begränsningar i en arbetstagares yttrandefrihet 

Generellt gäller att en arbetstagare måste beakta vissa normer inom ramen för en anställning. 

Detta framgår av den allmänna lojalitetsplikten som reglerar vad man får eller inte får göra som 

arbetstagare. Inom ramen för lojalitetsplikten återfinns några företeelser som kan begränsa en 

arbetstagares yttrandefrihet. Nedan redogörs för hur tystnadsplikt och kritikrätten kan begränsa 

en arbetstagares fria rätt att yttra sig. Vidare beskrivs även hur förtroendeskadliga yttranden 

som är gjorda exempelvis på fritiden kan inverka negativt på ett anställningsförhållande.  

 

2.3.1 Tystnadsplikt 

Generellt finns väldigt lite lagreglering gällande yttrandefriheten i arbetslivet. Den lag som 

finns omfattar främst tystnadsplikten. Att inte beakta tystnadsplikt kan bedömas som illojalt 

handlande och därmed vara ett brott mot anställningsavtalet. Tystnadsplikten i arbetslivet kan 

vara lagreglerad, vilket uteslutande är fallet inom offentligt verksamhet eller avtalsreglerad 

genom kollektivavtal och personliga avtal, vilket är vanligast inom privat verksamhet. Att bryta 

mot lagstadgad tystnadsplikt kan förutom att leda till arbetsrättsliga åtgärder även utgöra en 

brottslig handling i enlighet med brottsbalkens regler (20 kap 3§ BrB). 27 Offentligt anställdas 

tystnadsplikt regleras främst genom bestämmelser i offentlighets och sekretesslagen 

(2009:400).28 Personliga avtal om tystnadsplikt saknar verkan inom offentlig verksamhet. I en 

bedömning av om illojalt handlande förekommit genom brott mot tystnadsplikt  läggs ofta 

tyngd vid om den anställde agerat genom oaktsamhet eller med uppsåt i situationen. 29  

 

                                                 
27 Ds 2002:56, s.308. 
28 Källström & Malmberg, 2012, s. 253. 
29 Ds 2002:56, s.311-312. 
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Tystnadsplikt inom privat verksamhet följer ofta av personliga avtal eller kollektivavtalade 

bestämmelser. Även lagreglerad tystnadsplikt förekommer på området, dock är den då  kopplad 

till ett specifikt verksamhetsområde som t.ex. vården (se: lagen om yrkesverksamhet på hälso- 

och sjukvårdens område, 1998:531).30 Sören Öman skriver att tystnadsplikten inom privat 

verksamhet kan vara såväl tydligt uttryckt som underförstådd. Av själva anställningsavtalet 

anses tystnadsplikt följa som en underförstådd lojalitetsplikt. Detta oavsett om detta tydligt 

uttrycks i det enskilda anställningsavtalet eller inte. 31 Tystnadsplikten inom privat verksamhet 

handlar i första hand om en plikt att inte röja information som arbetsgivarens inte vill ge 

spridning åt och som kan orsaka  arbetsgivaren skada.32  

 

Inom ramen för tystnadsplikt  i arbetslivet återfinns även bestämmelser i lagen om skydd för 

företagshemligheter (FHL).33 Lagen är tillämplig på såväl privat som offentlig verksamhet och 

den har utvecklats för att ge arbetsgivare bättre skydd för företagshemligheter i 

konkurrenshänseende.34 FHL’s utgångspunkt är att en arbetstagare inte får röja eller utnyttja 

sådan information som är att anse en företagshemlighet och som denne tillförskaffat sig genom 

anställningen. Någon definition av vad som är hemlig information finns inte i lagen. En rad 

omständigheter ska beaktas vid bedömningen av huruvida information kan klassas som en 

företagshemlighet eller inte. Vid bedömningen tittar man bl.a. på om informationen förvarats 

på ett svåråtkomligt ställe och om karaktären på informationen är sådan att det skulle tillfoga 

arbetsgivaren skada om den röjs. Vidare bedöms i hur stor utsträckning som informationen varit 

tillgänglig, dvs. antalet personer som haft access till informationen samt berördas behörigheter 

i sammanhanget och behovet av att ha informationen.35 Om en arbetstagare bryter mot FHL ska 

denne enligt 7§ i FHL ersätta den skada som brottet orsakat. Av 9§ FHL framgår att ersättning 

för brott mot lagen kan omfatta såväl ekonomisk som allmänt skadestånd som ska utbetalas till 

arbetsgivaren.  

 

2.3.2 Kritikrätten och dess gränser 

Utgångspunkten är att en arbetstagare har rätt att kritisera sin arbetsgivare. Som arbetstagare 

kan man dock inte ta denna rättighet förgivet då den inte är ovillkorlig. Kritikrätten är förenad 

                                                 
30 Källström & Malmberg, 2012, s. 254. 
31 Öman, 2005, s. 136. 
32 Källström & Malmberg, 2012, s. 255. 
33 FHL, 1990:409. 
34 Källström & Malmberg, 2012, s. 258. 
35 Källström & Malmberg, 2012, s. 259. 
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med en plikt, nämligen att i sin kritik inte agera illojalt mot arbetsgivaren.36 Teknikföretagen 

beskriver en arbetstagares kritikrätt som en självklarhet i anställningen men de poängterar också 

att den inte får ses som ett frikort. Vidare menar Teknikföretagen att osaklig kritik mot 

arbetsgivaren är lika allvarlig oavsett om den skrivs på ett papper, uttalas med ord eller 

förmedlas över Internet.37  

AD har uttalat att en arbetstagare har en långtgående kritikrätt gentemot sin arbetsgivare.38  

Arbetstagaren har bland annat rätt att kritisera sin arbetsgivares handlande samt rapportera 

missförhållanden på arbetsplatsen till en behörig myndighet. En arbetstagare ska också kunna 

delta i debatter av allmänt intresse och där fritt kunna uttrycka sin åsikt utan att utsättas för 

repressalier från arbetsgivaren.  Kritikrätt som tillämpas inom rimliga gränser anses vara en 

förutsättning för en god samverkan och tillfredställande arbetsförhållanden mellan arbetstagare 

och arbetsgivare.39 Lojalitetsplikten kan dock sätta gränser för vad som är att betrakta som 

acceptabel kritik eller inte inom ramen för anställningsförhållandet. Att utöva kritikrätten på ett 

hänsynslöst sätt genom ex. osanna beskyllningar och/eller kränkande uttalanden mot 

arbetsgivaren kan utgöra ett brott mot anställningsavtalet och ytterst generera i att en 

uppsägning eller ett avsked kan anses vara skäligt.40  

Såväl rätten som begränsningen att kritisera sin arbetsgivare framgår av domstolens praxis. 

Någon lagreglering av frågan finns inte. Domstolen gör en helhetsbedömning utifrån 

omständigheterna i det enskilda fallet. Domstolen beaktar då bland annat arbetstagarens 

ställning i verksamheten samt  anledningen till den uppkomna kritiken. Har kritiken övergått i 

hot anses beteendet tveklöst utgöra  illojalt beteende. 41 

Såväl kritikrätt som tystnadsplikt inom ramen för anställning har idag kommit att bli intressanta 

företeelser att diskutera i relation till yttrandefrihet i arbetslivet. Detta inte minst då 

lojalitetsplikten har en mycket stark ställning inom arbetsrätten samtidigt som våra 

kommunikationsmönster förändras. Möjligheterna att yttra sig har med teknikens utveckling 

ökat markant. Det faktum att gränsen mellan arbete och fritid dessutom i allt större utsträckning 

suddats ut gör inte frågan mindre problematisk.  

                                                 
36 Glavå, 2011, s. 601-602. 
37 Teknikföretagen [http://www.teknikforetagen.se/hem/Publicerat/Nyheter/Vad-innebar-lojalitetsplikten/] 2015-

03-01 
38 SOU 2013:79, s.78. 
39 Källström & Malmberg, 2012, s.256. 
40 SOU 2013:79, s.79. 
41 Källström & Malmberg, 2012, s.256. 
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2.3.3 Förtroendeskadliga yttranden i övrigt  

Händelser som bidrar till att arbetsgivaren förlorar förtroende för sin arbetstagare kan under 

vissa omständigheter utgöra illojalt handlande och därmed skäl för att avsluta en anställning. 

Det måste dock finnas fog för ett sådant påstående från arbetsgivarens sida.42 Flera parametrar 

påverkar huruvida ett brustet förtroende anses utgöra illojalt handlande eller inte. Domstolen 

har vid ett flertal tillfällen uttalat att arbetstagarens position påverkar bedömningen av om 

skadat förtroende kan tänkas utgöra skäl för avslut av en anställning. Att inneha en 

förtroendeställning ställer högre krav på att beakta och agera på ett sådant sätt att arbetsgivarens 

förtroende inte skadas.43 

 

Såväl överskriden kritikrätt som brott mot tystnadsplikt kan leda till skadat förtroende för 

arbetstagaren. Förutom dessa företeelser finns det kopplat till yttrandefrihet även andra 

situationer som kan leda till förtroendeförlust för arbetstagaren. Förtroendeskadliga yttranden 

som inte är kopplade till kritikrätt eller tystnadsplikt  är viktiga att nämna i denna uppsats då 

det kommit att prövas i ett par domar på senare tid. Flera tvister som behandlar yttrandefrihet i 

arbetslivet har sin grund i det faktum att arbetsgivaren anser att arbetstagaren agerat på ett 

sådant sätt att förtroendet för denne skadats, dock inte nödvändigtvis genom brusten 

tystnadsplikt eller överskriden kritik.44 I AD 2012 nr 25 menade arbetsgivaren att uppsägningen 

av en rektor var sakligt grundad mot bakgrund av bristande förtroende. Arbetsgivaren hävdade 

att rektorns agerande i egenskap av privatperson på sociala medier hade inverkat negativt på 

arbetsgivarens omdöme och att förtroendet för arbetstagaren därmed inte längre fanns. AD 

ogiltigförklarade dock uppsägningen, trots att rektorn hade en förtroendeställning.   

 

Det finns i lag ingen uttömmande definiering av vad som kan anses utgöra ett förtroendeskadligt 

beteende. Att agera förtroendeskadligt kan dock i vissa fall likställas med illojalt handlande. Ett 

brustet förtroende kan mot bakgrund av det utgöra saklig grund i en uppsägningssituation.  

Vissa beteenden bedöms mer eller mindre automatisk generera förtroendeskada till den grad att 

arbetsrättsliga åtgärder blir självklara i sammanhanget. Som exempel kan bedrivande av 

konkurrerade verksamhet samt brott mot arbetsgivaren nämnas. När en bedömning av 

förtroendeskadligt beteende görs mot bakgrund av en arbetstagares lojalitetsplikt är det dock 

sällan handlingen i sig som bedöms i relation till eventuella arbetsrättsliga åtgärder. Det centrala 

                                                 
42 Juristjouren [http://www.juristjouren.se/uppsagning.html] hämtat 2015-05-10. 

43 Lunnig och Toijer, s. 348. 

44 Se exempelvis AD 2012 nr 25 eller AD 2011 nr 74. 
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i bedömningen är istället prognosen för framtida förtroende och lämplighet hos arbetstagaren.45 

I bedömning av framtidsprognos har domstolen uttalat att omständigheter som motiv och uppsåt 

kan bli avgörande. En arbetsgivare å sin sida förväntas inom ramen för den ömsesidiga 

lojalitetsplikten agera på ett sådant sätt att avslut av anställningen vidtas som sista tänkbara 

åtgärd. Detta innebär att arbetsgivaren har en skyldighet att uppmärksamma arbetstagaren på 

dennes beteende för att skapa förutsättningar för bättre framtida bättring. 46 Denna skyldighet 

sträcker sig från att uppmärksamma specifika beteenden till att agera proaktivt genom att 

upprätta interna policys, uppförandekoder och dylikt. 47  I fallet AD 2012 nr 25 med den 

uppsagda rektorn argumenterade domstolen för att rektorn förvisso agerat på ett olämpligt sätt 

i sin roll och att beteendet i allra högsta grad kan ha påverkat på arbetsgivarens förtroende för 

denne. Å andra sidan menade domstolen att rektorn aldrig uppmärksammats på beteendet och 

inte heller hade arbetsgivaren några tydliga riktlinjer för vad som förväntades i privata 

sammanhang och på sociala medier av arbetstagarna. Inom dagens arbetsliv är det inte längre 

bara varan som står i fokus för verksamhetens framgång. Arbetstagaren i egenskap av utförare 

har blivit mer betydelsefull för varumärket och arbetsgivaren. Slutprodukten är fortsatt viktig 

men  inte det enda avgörande för affären i ett tjänstesamhälle.48 Dessa omständigheter kan vara 

bidragande till varför förtroende tycks ha fått ökad betydelse i relationen mellan arbetstagare 

och arbetsgivare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 Prop. 1981/82 s. 65. 
46 Källström & Malmberg, s.139.  
47 Selberg & Sjödin, 2012-13 NR 4, s. 872. 
48 Selberg & Sjödin, 2012-13 NR 4, s. 876. 
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3 Yttrandefrihet i arbetslivet 
 

Yttrandefrihet innebär att en individ har: ”rätt att fritt hysa en åsikt och att uttrycka den i tal, 

skrift eller bild”.49  Rätten till yttrandefrihet finns reglerad i svensk grundlag såväl som i 

internationell lagstiftning som Sverige ratificerat. Nedan redogörs för den lagstiftning som finns 

kring yttrandefrihet. Vidare belyses yttrandefriheten i relation till arbetslivet med fokus på de 

skillnader som föreligger mellan offentlig respektive privat verksamhet. Även relevant praxis 

rörande yttrandefrihet i arbetslivet presenteras.   

 

3.1 Sveriges grundlagar  

Yttrandefriheten hör till de liberala grundrättigheterna i ett demokratiskt samhälle. Med 

yttrandefrihet avses en individs fria rätt att uttrycka sina åsikter.50 I Regeringsformen föreskrivs 

att landets medborgare omfattas av grundlagsskyddad yttrandefrihet.  Av 2 kap. 1§ framgår att: 

 

 ”Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet, dvs. frihet att i tal, skrift 

eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor”.51  

 

Möjligheterna att inskränka den generella yttrandefriheten är begränsade och av 2 kap 20§ RF 

framgår under vilka omständigheter en inskränkning kan godtas. En åtgärd som syftar till en 

begränsning av yttrandefriheten är endast godtagbar om inskränkningen syftar till att tillgodose 

godtagbara ändamål i ett demokratiskt samhälle. Särskilda intressen som kan åberopas för 

inskränkning av yttrandefriheten återfinns i 2 kap 23 RF.52 Inskränkningen får inte vara mer 

omfattande än nödvändigt i relation till det uppsatta ändamålet, den ska således vara 

proportionerlig till sitt syfte.53 Ett mer omfattande förbud gäller också för begränsningar av 

yttrandefrihet som är kopplad till politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning.54  

Tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) preciserar rätten till 

yttrandefrihet. TF tillkom redan i mitten på 1700–talet och genom den regleras yttrandefrihet i 

skrift. YGL tillkom som grundlag först i början på 1990-talet och utvecklades mot bakgrund av 

                                                 
49 Mänskliga rättigheter [http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-

finns-det/yttrandefrihet] 2015-04-18. 
50 Fransson, 2013, s. 74. 
51 Mänskliga rättigheter [http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-

finns-det/yttrandefrihet] 2015-04-18. 
52 Begränsning av yttrandefrihet mot bakgrund av 2 kap 23 § RF får göras med med hänsyn till: rikets säkerhet, 

folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskildas anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och 

beivrandet av brott.  
53 Regeringsformen, 2 kap. 21 §, första stycket. 
54 Regeringsformen, 2 kap. 21 §, andra stycket. 

http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/yttrandefrihet
http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/yttrandefrihet
http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/yttrandefrihet
http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/yttrandefrihet
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TF och dess innehåll. YGL reglerar yttrandefriheten i media.55 I de fall då varken TF eller YGL 

är tillämpliga regleras yttrandefriheten utifrån den allmänna yttrandefriheten i RF. 56  Den 

arbetsrättsliga kritikrätten omfattas som exempel av RF:s bestämmelser för yttrandefrihet.57 

Dock gäller som tidigare nämnts rättigheterna i grundlagarna endast i relationen mellan enskild 

individ och det allmänna.58 För arbetlivet innebär detta att grundlagana kan åberopas mellan en 

arbetstagare och en offentlig arbetsgivare men inte mellan arbetstagare och privat arbetsgivare.  

 

3.2 Internationell rätt kring yttrandefrihet 

Yttrandefrihet anses globalt vara en liberal frihet och en demokratisk självklarhet. I FN’s 

konvention från 1966 är yttrandefriheten reglerad inom ramen för politiska och medborgerliga 

rättigheter. 59  Sverige har genom ett antal internationella samarbeten åtagit sig att följa 

internationell rätt. I flera internationella rättsakter återfinns regler kring yttrandefrihet. Dessa 

regler har på olika sätt en inverkan på det svenska rättssystemet. Nedan följer en kort 

redogörelse över relevant internationell lagstiftning på yttrandefrihetens område.   

 

3.2.1  Europakonventionen 

Europakonventionen (EKMR) ratificerades av Sverige redan 1952 men blev år 1995 genom 

inkorporering i svenk rätt en del av Sveriges lag. EKMR utgör ett skydd för mänskliga 

rättigheter och grundläggande friheter. 60  Av regeringsformen framgår att Sverige inte får 

meddela någon lag eller föreskrifter som strider mot konventionen och  Sverige som 

konventionsstat förväntas dessutom efterleva  konventionens regleringar. 61 Artikel 10 i 

konventionen reglerar rätten till yttrandefrihet. Genom artikeln föreskrivs att alla ska ha rätt till 

yttrandefrihet. Artikeln reglerar enskildas yttrandefrihet mot det allmänna, vilket innebär att 

artiklen kan åberopas av enskild mot en ex. en offentlig arbetgivare. Till skillnad från RF lär 

EKMR även i vissa avseenden utgöra en skyldighet att skydda även enskildas rättigheter i 

relation till andra enskilda. 62 Europadomstolen har genom praxis gett uttryck för en skyldighet 

att bekata yttrandefriheten för såväl offentligt som privat anställda.63  Hur långtgående detta 

                                                 
55 SOU 2013:79, s.29. 
56 SOU 2013:79, s.41. 
57 SOU 2013:79, s.29. 
58 Regeringsformen, 2 kap. 1 §. 
59 Fransson, 2013, s.16. 
60 Sveriges domstolar: [http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domstolar-i-Europa/Europadomstolen/] 

2015-02-25. 
61 Regeringsformen, 2 kap. 19§.  
62 Europadomstolens beslut i Fuentes Bobo mot Spanien (39293/98/73)  den 29 februari 2000. 
63 Fransson, 2013, s.16. 
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skydd är har dock inte preciserats annat än att det berörts i praxis. I domen Fuentes Bobo mot 

Spanien  hade en anställd inom privat verksamhet avskedats efter att han i tidning och radio 

uttryckt sig kritiskt om sin arbetsgivare. Spansk domstol ansåg att avskedet skett på giltiga 

grunder mot bakgrund av nationell arbetsrätt. Den f.d. anställde väckte dock talan i 

Europadomstolen och hävdade att hans rättigheter kränkts mot bakgrund av artikel 10 i 

konventionen. Europadomstolen uttalade att artikel 10 i konventionen inte endast ska anses vara 

tillämplig på relationen mellan en arbetstagare och en offentlig arbetsgivare. Artikeln kan under 

vissa omständigheter vara tillämplig även på arbetsförhållanden som regleras av civilrättsliga 

principer, dvs mellan arbetstagare och en privat arbetsgivare. Vidare konstaterade Europadomstolen 

att konventionsstaterna i vissa fall även har en förpliktelse att skydda yttrandefrihet som rör 

relationen mellan privatpersoner. Fuentes Bobo tilldömdes av Europadomstolens skadestånd då 

hans yttrandefrihet enligt artikel 10 ansågs blivit kränkt.64  

 

3.2.2 Europeiska Unionens sociala stadga 

I Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna återfinns regler kring 

yttrandefrihet. Artikel 11 i stadgan (avdelning II om friheter) preciserar rättigheten till 

yttrandefrihet och informationsfrihet.65 Artikeln med dess innehåll ska i princip återspegla 

innehållet i EKMR och artikel 10. Eftersom stadgan genom artikel 6.1 i EU’s-fördrag (EUF) 

har tilldelats samma rättsliga tyngd som fördragen har den därmed också direkt effekt. Detta 

innebär att den inom EU kan åberopas av enskilda inför nationella myndigheter och 

domstolar.66 Sverige är sedan år 1995 är medlem i EU och därför åligger det Sverige att följa 

EU-rätten.67 EU i sin tur har genom artikel 6.2 EUF åtagit sig att följa Europakonventionen 

igenom vilken det åligger konventionsstaterna att skydda rätten till yttrandefrihet genom artikel 

10 i konventionen (se föregående avsnitt) .68 

 

3.2.3 ILO konvention nr 158 

FN’s internationella arbetsorganisation kallas ”International labour organisation” (ILO). 69 

ILO har antagit ett stort antal konventioner på arbetsmarknadsområdet och organisationens 

                                                 
64 Europadomstolens beslut i Fuentes mot Spanien den 29 februari 2000. 
65 Lissabonfördraget [http://www.lissabonfordraget.se/fordraget/stadgan--avd-ii.php] 2015-02-25. 
66 SOU 2008:43, s.43. 
67 EU-upplysningen [http://www.eu-upplysningen.se/Sverige-i-EU/Sa-blev-Sverige-med-i-EU/] 2015-03-23. 
68 Fransson, 2013, nr 21. 
69 ILO [http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/forenta-nationerna/ilo] 2015-05-26. 

http://www.lissabonfordraget.se/fordraget/stadgan--avd-ii.php
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mest framträdande fokus är att främja utvecklingen av fackföreningar och samt att övervaka 

brott mot föreningsrätten. 70  

 

ILO konventionen nr 158 reglerar uppsägning arbetstagare på arbetsgivarens initiativ.  

I artikel 4 och 5  däri preciseras dels att en uppsägning ska vara sakligt grundad (artikel 4) och 

dels vilka omständigheter som inte anses vara saklig grund för uppsägning (artikel 5). Av artikel 

5c framgår att den omständigheten att en arbetstagare inkommit med klagomål, deltagit i 

rättsligt förfarande eller vänt sig till myndighet beträffande omständigheter hos arbetsgivaren 

inte utgör grund för att avsluta en anställning:  

 

Article 5:  

The following, inter alia, shall not constitute valid reasons for termination: 

(a) union membership or participation in union activities outside working hours or, with the consent of the 

employer, within working hours; 

(b) seeking office as, or acting or having acted in the capacity of, a workers' representative; 

(c) the filing of a complaint or the participation in proceedings against an employer involving alleged violation 

of laws or regulations or recourse to competent administrative authorities; 

(d) race, colour, sex, marital status, family responsibilities, pregnancy, religion, political opinion, national 

extraction or social origin; 

(e) absence from work during maternity leave.71 

Till skillnad från Sveriges grundlagar ska ILO konventionen inte endast skydda yttrandefriheten 

i relation till det allmänna. Dock är ILO konventionen inte tillämplig vid tvister mellan enskilda 

i domstol utan utgör endast ett riktmärke för hur nationell lagstiftning bör tillämpas i frågan.72 

 

3.3 Yttrandefrihet i offentlig verksamhet 

I offentlig verksamhet skyddas de anställdas yttrandefrihet av Sveriges grundlagar. Den 

allmänna yttrandefriheten i RF samt YGL och TF blir tillämpliga på 

anställningsförhållandet. 73 Inom ramen för det grundlagsfästa skyddet återfinns ett par 

                                                 
70 Källström & Malmberg, 2012, s.62 
71 ILO konventionen nr 158, 

[http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C158] 

2015-03-22 
72 Källström & Malmberg, 2012, s.62 
73 SOU 2013:79, s.41. 
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bestämmelser som blir aktuella för relationen mellan offentlig arbetsgivare och dess 

arbetstagare: Yttrandefrihet, meddelarfrihet, anskaffningsfrihet, efterforskningsförbud och 

repressalieförbud.  

 

Den lagreglerade yttrandefriheten ger offentligt anställda en rättighet att uttala sig fritt i de 

forum som omfattas av YGL och TF. Det är enskilda yttranden som skyddas i detta 

sammanhang och det som uttrycks kan ske såväl muntligen som skriftligen. Det som skyddas 

är rätten att uttrycka en egen åsikt.74 Meddelarfriheten innebär en rätt att lämna ut uppgifter 

som kan komma att offentliggöras i forum som omfattas av TF och YGL.75 Anskaffarfriheten 

innebär en frihet att skaffa sig uppgifter för att kunna nyttja sin lagstadgade yttrandefrihet.76  

 

Genom grundlagarna regleras ett efterforskningsförbud i relation till den som lämnat ut 

uppgifter till media.77 Dessutom föreligger även repressalieförbud mot den som nyttjat sin 

grundlagsskyddade yttrandefrihet. Denna bestämmelse förbjuder i princip alla åtgärder som är 

av nackdel för en arbetstagare och som grundar sig på nyttjad yttrandefrihet. Vad som är en 

repressalie eller inte avgörs från fall till fall varav praxis och god sed blivit vägledande i många 

fall.78 Ibland har det dock visat sig att det utifrån arbetsledningsrätten funnits fog för att vidta 

ex en omplacering av en person som nyttjat sin yttrandefrihet.79 Generellt gäller dock att en 

arbetstagare som nyttjat sin lagfästa yttrandefrihet inte ska behöva ta emot någon form kritik 

eller straff för detta.80 Något krav på godtagbart syfte för de yttranden som arbetstagaren gjort 

med hjälp av grundlagsfästa rättigheter finns inte och någon bedömning kring huruvida 

avslöjande kan anses befogade eller inte har inte heller någon betydelse.81 

 

Ovan beskrivna innebär dock inte att offentligt anställdas yttrandefrihet är helt ovillkorlig i 

relation till arbetsgivaren. Att utnyttja sin yttrandefrihet i sammanhang som inte skyddas av 

grundlagarna kan angripas mot bakgrund av lojalitetsplikten och generera arbetsrättsliga 

åtgärder som uppsägning eller avsked. Det kan således kosta anställningen att  i ett privat samtal 

med vän, familj eller släkt röja uppgifter om arbetsgivaren som kan tillföra denne skada. 

                                                 
74 TF 1 kap. 1 § 1 st. och YGL 1 kap. 1§. 
75 TF 1 kap. 1§ 3 st. och YGL 1 kap. 2§. 
76 TF 1 kap. 1§ 4 st. och YGL 1 kap. 2§. 
77 TF 3 kap. 4§ och YGL 2 kap. 4§. 
78 SOU 2013:79, s.51. 
79 Se AD 2011 nr 15. 
80 SOU 2013:79, s 51.  
81 Öman, 2005, s. 140. 
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Dessutom får tystnadsplikt reglerad i sekretesslagen företräde framför yttrandefriheten om den 

med uppsåt åsidosatts. Brott mot lagreglerad tystnadsplikt kan som tidigare nämnts även 

straffbeläggas utifrån brottsbalkens regler, 20 kap. 3§.82  

 

Slutligen kan konstateras att offentligt anställdas yttrandefrihet, som omfattas av Sveriges 

grundlagar kan anses överordnad anställningsavtalets lojalitetsplikt. Detta förutsatt att yttrandet 

inte står i strid med några undantagsbestämmelser i RF, TF eller YGL 83 

 

3.4 Arbetsdomstolens bedömningar, offentlig verksamhet 

Det finns ett fåtal domar från arbetsdomstolen som berör rätten till yttrandefrihet i anställningen 

inom offentlig verksamhet. Nedan redogörs för två fall av avsked och ett fall av omplacering 

mot bakgrund av nyttjad yttrandefrihet. I samtliga domar har AD hänvisat till grundlagsskyddet 

för yttrandefrihet. Även aspekter som yttranden gjorda på fritiden, eller utan direkt anknytning 

till jobbet berörs i relation till yttrandefrihet.   

 
3.4.1 AD 2011:74  

En polis hade av staten avskedats efter att det uppdagats att han drev en blogg i vilken han 

dagligen skrev raljerande berättelser om poliser och polisyrket. I bloggen uppmärksammandes 

på ett sarkastiskt sätt bland annat tjänsteförseelser av poliser. Bloggen drevs utifrån en fiktiv 

karaktär som kallades ”farbror blå”. Bloggen uppdaterades kontinuerligt och låg öppen för 

allmänheten. Bloggen uppmärksammades så småningom av media och det blev då också 

uppenbart vem som låg bakom den. I samband med medias uppmärksamhet avslutade polisen 

som drivit den bloggen. Staten avskedade i samband med att bloggen uppdagades den polis 

som legat bakom den. Staten menade att polisen genom det publicerade innehållet i bloggen 

hade agerat förtroendeskadligt samt skapat samarbetssvårigheter genom att kränka kollegor 

som därmed också tappat förtroendet för honom.  

 

Domstolens uttalande mot bakgrund av en tidigare dom84  följande om bloggandet och den 

vidtagna arbetsrättsliga åtgärden: 

 

                                                 
82 Öman, 2005, s. 140. 
83 Öman, 2005, s. 141. 
84 Se AD 2003 nr 51 
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”En myndighet kan i regel inte ingripa mot en anställd vid myndigheten för att den anställde 

genom att utnyttja sina grundlagsfästa fri- och rättig-heter förorsakat störningar i 

verksamheten eller skadat myndighetens anseende och allmänhetens förtroende för 

myndigheten. Annat kan måhända gälla om det är fråga om en arbetstagare med en utpräglad 

för-troendeställning och direkt ansvar för myndighetens beslut eller i andra 

ytterlighetssituationer.”85 

 

AD fann således att bloggandet i sig inte vara grund för ett avsked. Vidare poängterades 

dessutom att polismannen som bloggat inte hade någon påtaglig förtroendeställning inom staten 

och att han dessutom bloggat genom en fiktiv karaktär och således inte uttryckt några åsikter i 

sitt eget namn på bloggen. Domstolen konstaterade vidare: 

 

”Det sagda innebär att sådana följder av L.V:s användning av yttrandefriheten som 

förtroendeförlust, förlorat anseende samt upprördhet och känslor av kränkning bland 

allmänheten och statsanställda inte i sig kan läggas till grund för att avsluta hans anställning 

hos polisen. I den utsträckning sådant kan ha förekommit får staten alltså tåla det.”86 

 

I domslutet uttalade AD att avskedandet inneburit en  allvarlig kränkning av polisens 

grundlagsskyddade yttrandefrihet och polisen tilldömdes därav allmänt skadestånd om 125 000 

kr. 

 

3.4.2  AD 2011:15 

I detta fall hade domstolen att ta ställning till om en omplacering av en undersköterska som 

nyttjat sin yttrandefrihet kunde anses vara skälig. I en kollektivavtalsbestämmelse på 

arbetsplatsen framgick att omflyttning av arbetstagare endast kunde ske mot bakgrund av 

vägande skäl. Domstolen hade alltså att ta ställning till om vägande skäl förekommit i 

situationen. Den berörda undersköterskan som arbetade på intensivavdelningen på ett sjukhus 

hade i media yttrat sig om att det på sjukhuset förekom en främlingsfientlig kultur. Efter dessa 

uttalanden i media förflyttades undersköterskan till ett annat sjukhus och som skäl till 

omplaceringen anförde arbetsgivaren samarbetssvårigheter på arbetsplatsen. 

Samarbetssvårigheterna ska ha uppkommit pga. de yttranden som undersköterskan gjort.  

 

                                                 
85 AD 2011:74, s. 16. 
86 AD 2011:74, s. 17. 
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Arbetsdomstolen hänvisade i sin bedömning till grundlagsskyddet för yttrandefrihet i media 

(YGL) och menade att undersköterskan nyttjat en grundlagsskyddad rättighet i situationen. AD 

poängterade att det i regel inte anses vara befogat att vidta arbetsrättsliga åtgärder mot en 

arbetstagare pga. att denne nyttjat sin grundlagsskyddade yttrandefrihet. Däremot kan åtgärder 

i form av omplacering bli aktuella om nyttjandet av yttrandefriheten resulterar i 

samarbetsproblem på arbetsplatsen. Domstolen utvecklade vidare att samarbetsproblem 

generellt ett godtagbart skäl för omplacering och i många fall en lämplig åtgärd för att komma 

till rätt med samarbetsproblematik på arbetsplatser. Domstolens bedömde att de svårigheter 

som uppstått mellan kollegor på arbetsplatsen pga. de gjorda yttrandena kunde ha en negativ 

inverkan på patientsäkerheten.  Man ansåg därför att samarbetssvårigheter i fallet utgjorde ett 

vägande skäl för omplaceringen. AD gjorde således bedömningen att omplaceringen skett i 

enlighet med kollektivavtalsbestämmelsen på arbetsplatsen då nyttjandet av yttrandefrihet 

föranlett samarbetssvårigheter, vilka i sin tur ansågs utgöra godtagbart skäl för omplacering.  

 

3.4.3 AD 2007:20  

I denna dom hade AD att bedöma om avskedandet av en polisman som på fritiden skickat två 

mail med kritik riktad till en anställd på Malmö stad var giltigt. Polisen som var anställd hos 

staten hade på sin fritid, via mail uttryckt stort missnöje och omfattande kritik mot bland annat 

kommunens hantering av äldrevården. Polisens ord uppfattades av mottagaren som hotfulla: 

 

”Hoppas att du själv blir gammal o svag ganska snart och blir beroende av hjälp. Fy fan vad 

jag hatar dig och ditt jävla sosseparti. Jag kräver att du tar en del av pengarna som du och 

dina jävla sossekolleger lägger på kriminelle Mohammed i Rosengård och satsar dom på våra 

svenska pensionärer i stället.” 

 

Mailen diariefördes som offentliga handlingar och blev snabbt tillgängliga för såväl 

allmänheten som media. Massmedia agerade snabbt på informationen och flertalet tidningar 

publicerade artiklar där man pga. av de skickade mailen beskrev polismannen som 

främlingsfientlig. 

 

Staten ansåg att man förlorat förtroendet för polismannen och mot bakgrund av det avskedades 

han. Staten menade att hans agerade på ett allvarligt sätt hade skadat förtroendet för honom som 

polis och inverkat negativt på allmänhetens förtroende för polismyndigheten. Polismannen 

ansågs därför grovt ha åsidosatt sina skyldigheter i anställningsförhållandet.  
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AD bedömde att grund för avsked inte förelåg, och inte heller saklig grund för uppsägning.  

Domstolen menade att polisen inte hade begått någon brottslig gärning och att hans agerande 

inte skett i eller i anslutning till hans tjänst. Vidare hänvisade domstolen till 

yttrandefrihetsbestämmelsen i RF (2 kap. 1§) och menade att polisen nyttjat sin 

grundlagsskyddade rättighet i situationen.  

 

Domstolen betonade också att polisen varit mycket ansedd av kollegor och i sin roll som polis 

och att det inte fanns någon historik som tydde på en upprepning av ett opassande beteende. 

Domstolen framhöll även att staten borde ha gett polisen en chans att uttala sig i frågan och 

eventuellt korrigera de uttalanden som han gjort innan avsked realiserades. Avskedet ansågs 

vara oskäligt och oproportionerligt i sammanhanget och domstolen påpekade att ett förlorat 

förtroende inte per automatik utgör skäl för avsked. Samtliga omständigheter i det enskilda 

fallet måste beaktas inför en sådan bedömning. Polisen erhöll allmänt skadestånd om 80 000 kr 

och domstolen ansåg honom vara fortsatt lämplig för tjänstgöring som polis.  

 

3.5 Yttrandefrihet i privat verksamhet 

Anställda i privat verksamhet omfattas varken av, RF, YGL eller TF i relation till sin 

arbetsgivare.87 Privatanställda får inte avslöja uppgifter som arbetsgivaren inte vill ska spridas 

eller bli offentliga. Det är arbetsgivaren som ytterst avgör hur mycket insyn han vill att det ska 

vara i verksamheten.88   Privatanställda är inte heller skyddade mot efterforskningar kring 

utlämnande uppgifter på samma sätt som anställda inom offentlig verksamhet.89 Arbetstagarens 

tystnadsplikt i privat verksamhet kan begränsas genom såväl personliga avtal som 

kollektivavtal. Det finns lite lagreglering kring tystnadsplikt inom privat verksamhet. Den 

lagreglering som finns är ofta väl avgränsad till ett specifikt tillämpningsområde, ex hälso och 

sjukvården.90 Tystnadsplikt blir därmed oftast föremål för avtalsreglering och förhållandena 

kan därmed skilja sig på arbetsmarknaden och gå utöver det som föreskrivs i grundlagarna. 

Föreligger ingen reglering alls genom avtal följer ändå en viss tystnadsplikt som en utfyllande 

regel av själva anställningsavtalet. 91 Brott mot tystnadsplikten inom privat verksamhet kan 

ytterst bedömas som ett illojalt handlande och generera allvarliga arbetsrättsliga 

                                                 
87 Källström & Malmberg, 2012, s. 253. 
88 SOU 2013:79, s.44. 
89 Ibid. 
90 Källström & Malmström, 2012, s.254. 
91 Glavå, 2011, s.600. 
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konsekvenser.92 AD har uttalat att man som arbetstagare har en långtgående kritikrätt i sin 

anställning och detta förhållningssätt gäller såväl för offentligt anställda som för 

privatanställda.93 Något skydd i lag som preciserar kritikrätten för anställda i privat verksamhet 

finns dock inte. Det är genom praxis som domstolen fastslagit att kritikrätten ska vara 

långtgående oavsett om grundlagarna för yttrandefrihet är tillämpliga på 

anställningsförhållandet eller inte.  

 

Generellt kan konstateras att anställda i privat verksamhet formellt har ett svagare skydd för sin 

yttrandefrihet än offentligt anställda som i förhållande till sin arbetsgivare omfattas av 

grundlagarna.94 Anställningsavtalet och andra avtal sätter gränserna för yttrandefriheten i privat 

anställning. Ytterst kan dock dessa bestämmelser angripas med stöd av avtalslagen eller utifrån 

god sed på arbetsmarknaden.95 För privatanställdas yttrandefrihet spelar lojalitetsplikten en 

central roll. Som tidigare nämnts förväntas en arbetstagare agera lojalt mot sin arbetsgivare och 

agera på ett sätt som inte skadar arbetsgivaren eller påverkar dennes förtroende för 

arbetstagaren.96 Detta förhållningssätt blir således tillämpligt när lojaliteten bedöms i relation 

till yttranden gjorda i en privat anställning då det finns mycket lite lagreglering att luta sig mot 

i frågan.  

 

3.6 Arbetsdomstolens bedömningar, privat verksamhet 

Nedan följer en sammanfattning av tre AD-domar där arbetsgivaren p.g.a. arbetstagarens 

yttranden vidtagit arbetsrättsliga åtgärder i form av uppsägning och avsked.  I två av de tre 

beskrivna domarna ansåg AD att det  förelåg saklig grund för att avsluta anställningarna. Vidare 

redogörs för två fall som aldrig kommit att prövas i domstol men som fått omfattande 

uppmärksamhet i media. Fallen illustrerar hur en arbetstagares yttranden via sociala medier kan 

leda till att man mister sin anställning.  

 

3.6.1 AD 2012 nr 25  

En av de mest omtalade domarna från senare år rörande yttrandefrihet som privatanställd är  

AD 2012 nr 25. En rektor för en privat gymnasieskola blev uppsagd från sin anställning efter 

att media uppmärksammat vissa aktiviteter på hans privata Facebook-sida.  Bland annat hade 

                                                 
92 Källström & Malmberg, 2012, s.255. 
93 SOU 2013:79, s.78. 
94 SOU 2013:79, s.80. 
95 SOU 2013:79, s.73. 
96 Källström & Malmberg, 2012, s. 244. 
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rektorns medlemskap i Facebook-grupper med sexuell anknytning uppmärksammats. Rektorn 

ska även bland sina privata bilder på Facebook ha poserat iklädd en t-shirt med trycket ”nasa” 

på, där förkortningen ska ha anspelat på sex97 samt haft en bild på sig själv iklädd ett förkläde 

med trycket av en lättklädd kvinna på. Skolans ledning sade upp rektorn när de via media fick 

kännedom om detta. Ledningen påpekade inför sitt beslut att rektorn innehaft en  

förtroendeställning och att rektorns privata agerande var ämnat att skada arbetsgivaren. 

Ledningen påpekade vidare det faktum att rektorn haft flera av sina elever som vänner på sin 

Facebook, vilket man menade indikerade på bristande omdöme. Rektorn överklagade 

uppsägningen och målet prövades först i tingsrätten. 98  Tingsrätten ogiltigförklarade 

uppsägningen då man ansåg att uppsägningen inte var sakligt grundad. Domen överklagades 

till AD som fastställde tingsrättens dom. AD hänvisade till att en arbetstagare generellt är fri att 

disponera över sin fritid utan begräsning från arbetsgivaren.  AD poängterade dock att det inte 

är möjligt att sätta en absolut gräns mellan arbete och fritid i sammanhanget. Inom ramen för 

lojalitetsprincipen förväntas en arbetstagare sätta sin arbetsgivares intresse framför sina egna. I 

det fall som arbetsgivarens intresse är kopplat till situationer utanför anställningen kan dock en 

uppsägning på grund av illojalt handlande endast anses vara sakligt grundad om arbetsgivaren 

har tungt vägande skäl. AD fann att det i fallet inte förelåg några ”tungt vägande skäl” och man 

kunde inte heller konstatera att rektorn brutit mot några interna ordnings- eller 

förhållningsregler. AD poängterade att rektorn  aldrig uppmärksammats på sitt beteende eller 

givits chansen att bättra sig. Uppsägningen ogiltigförklarades och rektorn tilldömdes 

ekonomiskt och allmänt skadestånd.  

 

3.6.2 AD 2006 nr 103  

I AD 2006 nr 103 hade domstolen att bedöma om ett avsked av en idrottstränare som riktat 

omfattande kritik mot sin arbetsgivare kunde anses vara skäligt. Målet rörde en idrottstränare 

för Korpen som via mejl vid två tillfällen skickat ut kritik riktad mot personer i föreningens 

styrelse. Båda mejlen hade skickats ut till tusentals medlemmar över hela landet.  De mejl som 

skickats ut ansågs innehålla personliga angrepp och sakna karaktären av saklig kritik. 

Arbetsgivaren anförde att tränaren enligt agerandet ämnat skada arbetsgivaren samt att man 

mist allt förtroende för tränaren pga. hans handlande. AD menade att karaktären på mailen samt 

de antal personer som mejlen skickats till tydde på att tränaren haft för avsikt att skada 

idrottsföreningens anseende. Mailen bestod i anklagelser, vissa så allvarliga att de indikerade 

                                                 
97 Nasa står i sammanhanget för: ”national anal sex association”. 
98 Luleå tingsrätts dom den 23 juni 2011 i mål nr T 2270-10. 
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att en person i styrelsen begått ett brott i form av förskingring. AD menade även att innehållet 

i mailen till viss del kunde upplevas som förtäckta hot mot styrelsen. Sammantaget menade 

domstolen att mailen hade resulterat i att föreningens anseende skadats allvarligt. AD 

poängterade även att det faktum att två mail skickats ut med flera dagars mellanrum tydde på 

att idrottstränaren inte handlat på impuls i situationen utan medvetet orsakat eller velat orsaka 

arbetsgivaren skada. Tränaren hade dessutom skickat ett av mailen från en kollegas dator då 

hans egen mail blivit avstängd efter det första utskicket. Domstolens slutliga bedömning blev 

således att kritiken varit osaklig, hotfull och att den syftat till att skada arbetsgivaren.  Dessa 

omständigheter menade domstolen sammantaget motiverade ett avsked av arbetstagaren.  

 

3.6.3 AD 1988 nr 67 

En hovmästare vid ett hotell hade sagts upp då hans arbetsgivare ansåg att han agerat illojalt 

vid ett flertal tillfällen. Arbetstagaren väckte skadeståndstalan i domstol då han ansåg att 

uppsägningen inte var sakligt grundad. Arbetsgivaren hänvisade till situationer där den 

anställde till personer på arbetsplatsen och utanför kritiserat hotellet samt kommit med osanna 

beskyllningar. Hovmästaren ska vid ett flertal tillfällen ha skickat brev till bolagets ledning 

samt till bland annat Länsstyrelsen där han beskyllt företaget för en otillfredsställande 

personalpolitik. Bland annat ska hovmästaren ha hävdat att hotellet tvingar sina städerskor till 

prostitution i arbetet. Arbetsgivaren menade att hovmästaren agerat illojalt och på ett sådant 

sätt där han medvetet velat skada företaget. Hovmästaren själv menade att hans handlande 

baserade sig på hans skyldighet att reagera på missförhållanden på arbetsplatsen och att 

uppsägningen därmed saknade saklig grundad.  

 

AD gjorde bedömningen att de tre skriftliga handlingar som arbetsgivaren åberopat som bevis 

mot hovmästaren knappast gav intryck av försök att komma tillrätta med allvarliga 

missförhållanden. Domstolen menade vidare att innehållet i breven framstod mer som rena 

anklagelser och kränkande påhopp mot företaget och dess ledning. Genom sitt agerande menade 

AD att hovmästaren försatt sig i en sådan allvarlig situation att det inte kunde begäras av 

arbetsgivaren att ha kvar honom i anställning. AD poängterade att hovmästaren uppenbarligen 

givit spridning åt information som han visste allvarligt skulle skada arbetsgivaren och dennes 

anseende. Hovmästaren kunde inte ange några giltiga skäl som kunde försvara eller förklara 

hans agerande. Sättet som hovmästaren uttryckt sig på visade på att hans avsikt varit att  skada 

arbetsgivaren och agerandet kunde inte förklaras som enbart ett uttryck för besvikelse eller som 
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ett felsteg. Domstolen ogiltigförklarade därför skadeståndstalan och konstaterade att 

hovmästarens beteende utgjorde illojalt handlade och att det fanns saklig grund för uppsägning.  

 

3.7 Förlikningar, privat verksamhet 

Ytterligare fall som uppmärksammats av media men som aldrig prövats i domstol rör anställda 

i privat verksamhet som uttryckt sig negativt om sin arbetsgivare i sociala medier. Som 

konsekvens av det har de blivit av med sina jobb. I fallet Go Excellent hade tre arbetstagare valt 

att kommentera en f.d kollegas inlägg på Facebook där han om företaget skrivit; ”Undvik 

företaget”. De tre kvarvarande arbetstagarna hade kommenterat inlägget med ord som 

uppfattats som hotfulla av andra anställda på företaget.99 Ledningen tog mycket allvarligt på 

yttrandena och sade upp arbetstagarna med omedelbar verkan. Vidare gjorde företaget 

polisanmälan om olaga hot från arbetstagarna. Anmälan om hot lades ner relativt omgående. 

Arbetstagarnas fackförbund valde dock att stämma företaget för brott mot LAS pga. 

uppsägningarna. Ärendet kom dock aldrig att prövas i domstol då företaget tillsammans med 

arbetstagarnas fackförbund ingick en överenskommelse om att ersätta den ekonomiska förlust 

som arbetstagarna lidit med anledning av uppsägningen.100  

Det andra fallet rörde en konsult som utförde uppdrag för Volvo i Skövde. Han hade sökt ledigt 

för att besöka sin sjuka mamma, men nekats ledigt. Mot bakgrund av att han nekats ledighet 

hade han på arbetstid uppdaterat sin Facebook med följande ord: ”En dag kvar av veckan på 

detta dårhus”. Två av hans kollegor hade kommenterat uppdateringen med raljerande 

kommentarer om arbetsgivaren.  Mannen kallades ett par dagar efter publiceringen av 

kommentaren in till avdelningschefen som meddelande att detta beteende var illojalt och att 

man därför inte önskade att ha honom kvar i anställning. Då Volvo var bemanningsföretagets 

största kund kunde arbetstagarna inte beredas något annat uppdrag varav de sades upp pga. 

arbetsbrist av bemanningsföretaget. Ingen av arbetstagarna valde att väcka talan i domstol.  

Händelsen väckte dock uppmärksamhet hos media som mot bakgrund av fallet publicerade 

rubriker som: ”Facebook kostade jobbet”.101 

                                                 
99 Citat som de anställda på Go Excellent skrivit på facebook:  

"Jag hade stormat in till chefen och som Yngwie Malmsteen hade sagt - Unleash the fucking fury."  

En annan kollega kontrade med: "En sjua + AK47 gogogo. Jag är på semester." 

"As long as you shoot the fuckers and not the fuckees..." 
100 Lag & Avtal [http://www.lag-avtal.se/nyheter/anstallning/anstallningsskydd/article3524706.ece] 2015-02-25 
101 Svenska dagbladet [http://www.svd.se/naringsliv/facebookstatus-kostade-jobbet_5843855.svd] 2015-02-28 

http://www.lag-avtal.se/nyheter/anstallning/anstallningsskydd/article3524706.ece
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4 Analys och diskussion 
 

Nedan följer en diskussion och en analys av yttrandefriheten i arbetslivet. Rätten till 

yttrandefriheten  diskuteras och sätts i relation till dagens arbetsliv och förpliktelserna i ett  

anställningsförhållande. Ambitionen är att i diskussionen knyta an till uppsatsens 

frågeställningar och problematisera ämnet utifrån de rättskällor som belysts i uppsatsen. Efter 

detta kapitel följer mina slutliga kommentarer kopplat till uppsatsens ämne.  

 

4.1 Samspelet mellan yttrandefrihet och lojalitet 

Frågan om yttrandefrihet i arbetslivet är komplex. Ett anställningsförhållande förväntas bygga 

på lojalitet samtidigt som yttrandefriheten inte får inskränkas. Vid en första reflektion kan detta 

ses som en skyldighet och en rättighet som väger mot varandra och det är långt ifrån alltid 

självklart vilket vågskål som väger tyngst i sammanhanget. I AD 1988 nr 67 bedömdes en 

hovmästare ha agerat illojalt genom negativa uttalanden om sin arbetsgivare och domstolen 

ansåg att det inte kunde krävas av arbetsgivaren att anställningen med arbetstagarens skulle 

kvarstå. Domstolens resonemang i målet skulle förmodligen kännas som det självklara för 

många då brusten lojalitet i ett ömsesidigt förhållande vanligtvis resulterar i konsekvenser som 

avslutade relationer.  I AD 2011 nr 74 ogiltigförklarade dock domstolen en uppsägning av en 

polisman som bedrivit en blogg med raljerande berättelser om sin arbetsgivare och kollegor. 

Trots att kollegor  känt sig kränkta av polismannens yttranden och att arbetsgivaren förlorat allt 

förtroende för arbetstagaren ansåg domstolen att yttrandefriheten stod högre än lojalitetsplikten 

i detta fall. Ovan beskriver två situationer där arbetstagare genom nyttjad yttrandefrihet inverkat 

negativt på relationen till arbetsgivaren.  AD har dock  resonerat och dömt helt olika i fallen 

vilket indikerar på att rättstillämpningen i dessa frågor är långt ifrån självklar.  Huruvida 

yttrandefrihet kan stå i strid med en arbetstagares lojalitetsplikt verkar ytterst bero på  

omständigheterna i det enskilda fallet. Utifrån redovisade rättskällor i uppsatsen kan utläsas att 

det finns en rad omständigheter som har en påtaglig påverkan  på bedömningen av huruvida 

nyttjandet av yttrandefrihet kan anses utgöra en illojal handling eller inte.  

 

För det första ger praxis uttryck för att en arbetstagarens ställning kan inverka på möjligheterna 

att yttra sig fritt i anställningen. AD har uttalat att ett förtroendeuppdrag ställer förhöjda krav 

på lojaliteten i anställningen. I AD 2011 nr 74 ogiltigförklarade domstolen uppsägningen av en 

polis som nyttjat sin yttrandefrihet på ett enligt arbetsgivaren förtroendeskadligt sätt. Bland 

domstolens argument återfanns bland annat det faktum att polisen inte hade någon utpräglad 
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förtroendeställning inom staten. Hade polismannen haft en förtroendeställning hade utfallet i 

målet troligtvis blivit ett annat. I AD 2012 nr 25 visar AD dock prov på att förtroendeställning 

inte uteslutande påverkar lojaliteten vid förtroendeskadligt yttrande. AD ogiltigförklarade i 

målet uppsägningen av en rektor som skolan ansåg hade uttryckt sig förtroendeskadligt på 

Facebook. Rektorsposten i sig menade domstolen vara ett förtroendeuppdrag och rektorn var 

dessutom medlem i skolans ledning. Trots detta ogiltigförklarades uppsägningen då domstolen 

konstaterade att en arbetstagare med särskild förtroendeställning också måste kunna åtnjuta sin 

yttrandefrihet. Detta är ett intressant ställningstagande då domstolen i sin bedömning uttalar att 

det förvisso rör sig om en förtroendepost som ställer ökade krav på lojalitet samtidigt som man 

bedömer att illojalt handlande inte förekommit i situationen.  

 

Man kan fråga sig varför AD generellt tillskriver en förtroendeställning ökat krav på lojalitet 

samtidigt som man i AD 2012 nr 25 tycktes bedöma mot sina egna principer? En reflektion 

gällande just detta fall och domstolens bedömning är att förtroendeställning endast utgör en av 

flera parametrar som inverkar på den totala bedömningen. I situationen med rektorn förekom 

ett flertal andra omständigheter som spelade en stor roll i den  slutliga bedömningen kring om 

rektorns nyttjande av yttrandefrihet kunde anses utgöra illojalt handlande. En sådan 

omständighet som AD vidare poängterade i målet rör arbetsgivarens tydlighet kring riktlinjer 

och förväntningar rörande yttranden i anställningen. I AD 2012 nr 25 argumenterade domstolen 

för att rektorn som sagts upp från sin anställning aldrig uppmärksammats på de förväntningar 

som arbetsgivaren hade kopplat till yttranden och att det på arbetsplatsen inte heller fanns någon 

framtagen policy som reglerade frågan. Domstolens resonemang visar på vikten av att som 

arbetsgivare ha tydliga förväntningar och uppmärksamma arbetstagare förhållningsregler. Man 

kan tolka detta som att arbetsgivaren har en långtgående lojalitetsplikt när det kommer till att 

förebygga situationer där en arbetstagare riskerar att agera illojalt genom nyttjande av sin 

yttrandefrihet. Ytterligare en omständighet som i praxis har visat sig ha stor påverkan på utfallet 

i en konflikt mellan yttrandefrihet och lojalitet är huruvida de yttranden som ligger till grund 

för tvisten skett på arbetstid eller på fritiden samt om de haft en tydlig koppling till 

arbetsplatsen.  I såväl AD 2007 nr 20 som i AD 2012 nr 25 konstaterade domstolen att uttalande 

som är gjorda på fritiden rent principiellt inte kan angripas arbetsrättsligt. Fritiden står till varje 

individs fria förfogande och det ska finnas tungt vägande skäl för att ageranden på fritiden ska 

kunna angripas av arbetsgivaren. Märkligt i domen med rektorn är dock att det på hans 

Facebook tydligt framgick vart han arbetade samtidigt som han hade sina elever som vänner på 

sin privata sida. Dessa omständigheter bör tyda på att yttranden som gjorts på hans fritid har 
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haft en tydlig koppling till hans arbetsplats, något som AD har uttalat kan utgöra illojalt 

handlande. Trots detta blev den totala bedömningen i domen att uppsägningen ansågs vara 

ogiltig. Domen som är en av de nyare i frågan om yttrandefrihet och lojalitet ger en indikation 

på hur komplexa situationer gällande nyttjad yttrandefrihet med påverkan på anställningen kan 

vara. Då domstolen beaktar flertalet omständigheter i det uppkomna fallet så kan en 

omständighet som vanligtvis kan tänkas bidra  till ett illojalt handlande  tillsammans med andra 

omständigheter få en helt annan betydelse för det enskilda fallet.  

 

Det  kan framstå som att det för en arbetsgivare är svårt att angripa situationer rörande 

yttrandefrihet arbetsrättsligt. Så är nog generellt också fallet, framför allt om en arbetsgivare 

vill initiera avslut av anställningen. Det ligger egentligen i sakens natur att det inte ska vara 

enkelt då lagen om anställningsskydd ställer höga krav på avslut av anställning. Detta innebär 

dock inte att konsekvenserna av nyttjad yttrandefrihet inte kan angripas i ett 

anställningsförhållande alls. Som exempel så kan yttranden som leder till samarbetssvårigheter 

enligt domstolen hanteras genom vidtagna åtgärder på arbetsplatsen. I AD 2011 nr 15 hade en 

undersköterska omplacerats efter att yttranden i media påverkat arbetsklimatet negativt. 

Domstolen uttalade i domskälet att repressalier på grund av nyttjad lagstadgad yttrandefrihet är 

förbjudna men att konsekvenser av nyttjad yttrandefrihet kan innebära att en arbetsgivare har 

rätt att omplacera individen för att skapa en tillfredställande arbetsmiljö.  

 

Sammantaget kan konstateras att det är långt ifrån självklart hur frågan om yttrandefrihet som 

inverkar negativt på lojaliteten ska hanteras. Av domstolens praxis kan utläsas att det finns 

återkommande omständigheter som kan vara avgörande för bedömningen av det enskilda fallet. 

Någon uttömmande lista över vad som är att betrakta som illojalt yttrande eller inte finns dock 

inte.  Såväl yttrandefriheten som lojalitetsplikten har en stark ställning i arbetslivet och i en 

situation där det ena har en negativ påverkan på det andra blir rättstillämpningen oklar. I ett 

läge där två ”självklarheter” krockar med varandra är det i och för sig inte konstigt att det 

juridiskt är svårt att förutse hanteringen av en uppkommen situation.  

 

4.2 Brister i lagstiftningen 

I diskussionen om yttrandefrihet i arbetslivet är det svårt att inte reagera på de skillnader som 

föreligger mellan rätten till yttrandefrihet i privat respektive offentlig anställning.  

Såväl lag som praxis påvisar skillnader i yttrandefriheten för en offentligt anställd och en 

privatanställd. En allmän reflektion är att privatanställdas yttrandefrihet är mindre skyddad än 
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offentligt anställdas. Offentligt anställda åtnjuter nämligen ett grundlagsskydd för sin 

yttrandefrihet. Privatanställda omfattas inte av samma skydd då grundlagarna endast gäller mot 

det allmänna. Detta kan onekligen ses som en obalans i rättssystemet och hur detta bör angripas 

beror på vad man vill åstadkomma gällande rätten till yttrandefrihet i anställningen. En 

utgångspunkt skulle kunna vara att befintligt grundlagslagsskydd utvidgas till att omfatta även 

relationen mellan enskilda. Detta hade rent praktiskt kanske varit en enkel lösning då 

grundlagarna redan finns och tillämpas på arbetslivet redan idag. Risken är dock att en sådan 

utgångspunkt  inte hade skapat en tillfredställande reglering kopplat till 

anställningsförhållandet. Tillämpningen av en allmän grundlag på en så specifik kontext som 

arbetslivet skapar sina problem då den inte tar hänsyn till de specifika omständigheterna som 

den grundläggande rättigheten utspelar sig i. Om parametrar som lojalitet och förtroende fortsatt 

ska utgöra kärnan i ett anställningsförhållande finns det en uppenbar problematik mellan den 

fria rätten att yttra sig och utgångspunkten att ett anställningsförhållande ska bygga på en 

ömsesidig lojalitet och förtroende.  

 

Om nu en grundlag som reglerar yttrandefriheten inte är tillräckligt anpassad efter arbetslivets 

förutsättningar, hur skulle då en lagstiftning i frågan kunna se ut? Skapandet av en uttömmande 

lagstiftning som reglerar frågan är nog inte möjlig. Eftersom yttrandefrihet såväl som 

lojalitetsplikten kan ge sig uttryck på många olika sätt och bedömas utifrån olika parametrar 

borde det finnas utrymme för intresseavvägning i det enskilda fallet. Risken är annars att den 

rättsliga tillämpningen blir för snäv och inte ger ett heltäckande och rättvist skydd i 

sammanhanget. Yttrandefriheten regleras exempelvis idag i viss mån genom kollektivavtal i 

privata verksamheter. Kanske skulle kollektivavtal kunna utgöra ett mer verklighetsnära 

verktyg i hanteringen av frågan i framtiden? Kollektivavtal är mycket vanliga på 

arbetsmarknaden och ett etablerat sätt att reglera förutsättningar på arbetsplatsen på. 

Kollektivavtalsbestämmelser tas dessutom fram i samråd mellan  arbetsmarknadens parter 

vilket skulle kunna bidra till ett regelverk som tar hänsyn till båda parters intressen i frågan 

samt de verkliga förutsättningarna i arbetslivet. Å andra sidan har kollektivavtal sina 

begränsningar, dels då de inte omfattar hela arbetsmarknaden och dels då de ofta är tidsbundna. 

En annan begräsning är det faktum att fråga om yttrandefrihet och brusten lojalitet ofta är nära 

sammankopplad med anställningsskyddslagen (LAS) då ett illojalt handlande inte sällan 

åberopas som saklig grund för uppsägning eller till och med avsked. Om frågan om 

yttrandefrihet i arbetslivet ska kunna  regleras genom kollektivavtal så förutsätter detta att man  
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tar hänsyn till samspelet med övrig lagstiftning som blir aktuell vid uppkommen situation i 

frågan.  

 

Ett annat alternativ till rättslig reglering av frågan skulle kunna vara att beakta frågan om 

yttrandefrihet inom ramen för integritetsfrågor i arbetslivet.  Integritetsfrågor i arbetslivet är 

idag aktuella och det pågår debatter och utredningar gällande såväl alkoholtester i arbetslivet 

som arbetsgivarens begäran om brottregisteruppdrag. 102  Gemensamt för frågor gällande 

integritet i arbetslivet är behovet av att fastställa under vilka omständigheter en inskränkning 

av integriteten kan tänkas vara skälig. Att begränsa någons fria rätt att uttrycka sig kan i allra 

högsta grad anses vara integritetskränkande.  Adderar man dessutom det faktum att  arbete och 

fritid i allt större utsträckning tenderar att  krocka med varandra blir frågan om den enskildes 

integritet ännu mer omfattade i relation till yttrandefrihet. Trots integritetsfrågornas aktualitet i 

arbetslivet har ännu ingen konkret lagstiftning på området framtagits. Kanske vore det således 

lämpligt att se över frågan om yttrandefrihet i relation till integritetsfrågor i arbetlivet i stort?  

 

Det kan konstateras att tydligare bedömningsgrunder och ett konsekvent skydd behöver 

tillkomma för att skapa en bättre balans mellan  arbetstagares intresse att fritt kunna yttra sig 

och arbetsgivares intresse att verka i anställningar som bygger på lojalitet och förtroende.  

Samhällets och arbetslivets utveckling har bidragit till förändrade förutsättningar gällande såväl 

kommunikationsmönster som anställningens behov. Många arbetstagare representerar idag sina 

arbetsgivare i olika sammanhang och i ett tjänstesamhälle så är arbetstagaren och dennes 

lojalitet många gånger avgörande för arbetsgivaren. Med dessa förutsättningar i arbetslivet blir 

det svårt att argumentera för att ett grundlagsskydd för yttrandefrihet ger ett rättsligt skydd som 

tar hänsyn till alla förutsättningar i sammanhanget.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
102 Se, SOU 2014:48. 
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5 Avslutande kommentarer 
 

En påtaglig fråga gällande yttrandefrihet i arbetslivet är huruvida lagstiftningen på området är 

anpassad efter de verkliga  förutsättningarna? Jag ser det som att det föreligger en normkollision 

mellan å ena sidan en grundläggande rättighet som att fritt yttra sig och å andra sidan förväntan 

på lojalitet inom ramen för ett anställningsförhållande. Personligen så har jag svårt att säga att 

det ena är viktigare än de andra  och med skiftande utfall i domstolen kan slutsatsen dras att 

även domstolen tärs i bedömningen mellan två viktiga normer. Detta kan peka på ett behov av 

att se över befintlig rättstillämpning och därmed skapa en mer anpassad lagstiftning som 

reglerar relationen mellan yttrandefrihet och arbetslivet. Krasst kan man idag sammanfatta läget 

som att lojalitetsplikten inom privat verksamhet står över yttrandefriheten medans det omvända 

gäller i offentlig verksamhet. Detta kan knappast tyckas vara en tillfredställande verklighet. 

Problematiken kring yttranden i arbetlivet lär heller knappast minska om man inte agerar på 

frågan i det konkreta sammanhanget, dvs i relation till arbetslivet.  

 

Hur framtiden på området kommer att se ut är svårt att förutse. Yttrandefrihet i arbetslivet är 

egentligen ingen ny företeelse. Däremot har ändrade förutsättningar i arbetslivet tillsammans 

med nya kommunikationsverktyg bidragit till ett ökat fokus på frågorna och komplexiteten i 

frågorna bör inte ha undgått någon vid det här laget. Yttrandefrihet i arbetslivet är en 

komplicerad fråga som kräver ett samspel mellan olika arbetsrättsliga regler och principer. 

Lojalitet, förtroende, integritet, fritid och yttrandefrihet skapar ett invecklat samspel mellan å 

ena sidan rättigheter och å andra sidan skyldigheter. Någonstans i denna komplicerade 

verklighet behöver det skapas en tydlighet som kan ge klarare riktning i hur dessa rättigheter 

och skyldigheter ska förhållas till varandra.  
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