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Summary 

In Swedish law, employees freedom of speech, duty of loyalty and right to criticize depends 

on whether the employee works in the public or private sector. In the public sector, employees 

are protected by the constitutional freedom of speech, which gives them the opportunity to be 

heard even if "the public" would be their employers. Workers in the private sector do not have 

the same freedom of expression in relation to their employer, since the constitutional rules are 

applicable to ”the public" and not to private actors. Within the private sector the duty of 

loyalty has a strong position and the employee's freedom of speech and right to criticize is 

governed mainly by contract and case law. With the employment contract both the employee 

and the employer receive a duty to be loyal to each other and the contract. Employees in the 

private sector, unlike public employees, should restrain from using their freedom of speech so 

that it may harm their employers. 

As freedom of speech, the right to criticize also differs for private to public employees. 

Employees in the public sector have a virtually unrestricted freedom of speech, while 

employees in the private sector have a more limited right to criticize. Employees holding a 

position of trust have a limited right to freedom of speech and criticism. These have a greater 

obligation than other employees not to harm the employer. But thanks to the strong protection 

of employment in Sweden, even the workers within the private sector enjoy a good protection 

contra his employer, if he chooses to remark on something. As society changes, the rise of the 

Internet and social media, this means that the limits of freedom of speech and right to criticize 

change. 

Employers need to have a factual basis in order to dismiss an employee who abused their 

freedom of speech or right to criticize. Within the criteria of a factual basis for termination 

one is that the employer must be loyal to their workers. The employer has during the 

denunciation a duty of loyalty towards their employees. A dismissal should be an employer's 

ultimate action, which means that the employer must have exhausted all other ways and 

means to resolve the problem. More often the Court delivers judgments to the employee's 

advantage in cases where the employer considers that the employee has breached his duty of 

loyalty, as a result of expressing a negative view on social media, and therefore harmed their 

employer. 
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Sammanfattning 

I svensk rätt är anställdas yttrandefrihet, lojalitetsplikt och kritikrätt beroende av om 

arbetstagaren arbetar inom offentlig eller privat sektor. Inom den offentliga sektorn skyddas 

anställda av den grundlagsfästa yttrandefriheten, vilken ger dem möjligheter att yttra sig trots 

”det allmänna” skulle vara deras arbetsgivare. Arbetstagare inom den privata sektorn besitter 

inte samma yttrandefrihet gentemot sin arbetsgivare, eftersom de grundlagsfästa reglerna 

gäller i förhållande till ”det allmänna” och inte privata aktörer. Inom den privata sektorn har 

lojalitetsplikten en stark position och anställdas yttrandefrihet och kritikrätt regleras främst av 

avtal och rättspraxis. I och med anställningsavtalet erhåller både arbetstagaren och 

arbetsgivaren en plikt att vara lojala mot varandra och avtalet. Anställda inom den privata 

sektorn ska, till skillnad från offentligt anställda, måste avhålla sig från att använda sin 

yttrandefrihet om den riskerar att skada arbetsgivaren. 

Kritikrättens omfattning skiljer sig väsentligt beroende på om en arbetstagare arbetar inom 

den privata- eller offentliga sektorn. Anställda inom den offentliga sektorn har nästintill en 

oinskränkt yttrandefrihet medan arbetstagare inom den privata sektorn har en mera begränsad 

kritikrätt. Anställda som innehar en förtroendeställning har till skillnad från övriga anställda 

en begränsad yttrandefrihet och kritikrätt. Dessa har därför större krav på sig att inte skada 

arbetsgivaren. Tack vare att det råder ett starkt anställningsskydd i Sverige så har även 

arbetstagare inom den privata sektorn ett skydd mot sin arbetsgivare om denne väljer att slå 

larm. Allt eftersom samhället har förändras och internet och sociala medier har utvecklats, har 

yttrandefriheten och kritikrättens gränser också förändras.  

Arbetsgivare måste ha en saklig grund för att kunna säga upp en arbetstagare som missbrukat 

sin yttrandefrihet eller kritikrätt. Ett av kriterierna gällande saklig grund för uppsägning är att 

arbetsgivaren måste vara lojal gentemot sin arbetstagare. Arbetsgivaren har i 

uppsägningssituationer en lojalitetsplikt gentemot sina anställda. En uppsägning ska vara en 

arbetsgivares yttersta åtgärd, vilket innebär att arbetsgivaren ska ha uttömt alla andra 

möjligheter för att lösa problemet. Det är vanligt att arbetsgivare övertolkar arbetstagarens 

lojalitetsplikt, varav AD slår fast att saklig grund för uppsägning eller avsked inte har 

förelegat när arbetsgivaren anser att dennes anställde har brutit mot sin lojalitetsplikt i och 

med att denne uttryckt sig negativt på sociala medier och således skadat sin arbetsgivare. 
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Förord 

Denna uppsats sätter punkt för alla mina studier som jag under 6,5 års tid har åtagit mig. Jag 

vill passa på att tacka alla mina studiekamrater som jag lärt känna under mina år i Linköping, 

Stockholm, Singapore och Oslo. Mitt största tack går dock till min familj, som stöttat mig 

genom alla studieval och genom stöd och uppmuntrande ord fått mig att ta mig igenom mina 

juridikstudier vid Stockholms och Linköpings Universitet.  

 

Stockholm, mars 2016 

Pia Mattsson  



	  
	  

	   4 

Innehållsförteckning 
1.Inledning .............................................................................................................................................. 7 

1.1 Problembakgrund ........................................................................................................................ 7 
1.2 Problemformulering .................................................................................................................... 8 
1.3 Syfte ............................................................................................................................................... 8 
1.4 Metod ............................................................................................................................................ 9 
1.5 Avgränsningar .............................................................................................................................. 9 

2. Yttrandefrihet .................................................................................................................................... 10 
2.1 Allmänt........................................................................................................................................ 10 
2.2 Yttrandefrihet för offentligt anställda ..................................................................................... 11 

2.2.1 Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen .................................................... 12 
2.2.2. Arbetstagares skydd mott ingripanden från det allmänna ................................................... 13 
2.2.3 Tystnadsplikt ......................................................................................................................... 15 
2.2.4 Lex Maria .............................................................................................................................. 16 
2.2.5 Lex Sarah .............................................................................................................................. 16 

2.3 Yttrandefrihet för privatanställda ........................................................................................... 17 
2.3.1 Europakonventionen ............................................................................................................. 17 
2.3.2 Svensk grundlag .................................................................................................................... 19 
2.3.3 Tystnadsplikt ......................................................................................................................... 19 

2.4 Sammanfattande analys ............................................................................................................ 23 
2.4.1 Yttrandefrihet inom den offentliga sektorn ........................................................................... 23 
2.4.2 Yttrandefrihet inom den privata sektorn ............................................................................... 23 

3. Lojalitetsplikt ..................................................................................................................................... 25 
3.1 Allmänt........................................................................................................................................ 25 

3.1.1 Lojalitetsbegreppet ............................................................................................................... 25 
3.1.2 Avtalsrättslig lojalitetsplikt ................................................................................................... 26 
3.1.3 Arbetsrättslig lojalitetsplikt .................................................................................................. 27 
3.1.4 Upplysningsplikt ................................................................................................................... 29 
3.1.5 Brottsliga handlingar ............................................................................................................ 30 
3.1.6 Bisysslor och konkurrerande verksamhet ............................................................................. 30 
3.1.7 Arbetsgivarens lojalitetsplikt ................................................................................................ 31 
3.1.8 Saklig grund för uppsägning ................................................................................................. 33 

3.2 Arbetstagarens lojalitetsplikt inom privat sektor ................................................................... 38 
3.2.1 Allmänt .................................................................................................................................. 38 
3.2.2 Kritikrätt ............................................................................................................................... 39 
3.2.3 Visselblåsare – Anmälan av missförhållanden ..................................................................... 42 
3.2.4 Lojalitetskrav på sociala medier – Arbete och privatliv ....................................................... 43 



	  
	  

	   5 

3.3 Arbetstagarens lojalitetsplikt inom offentlig sektor ............................................................... 44 
3.3.1 Allmänt .................................................................................................................................. 44 
3.3.2 Kritikrätt och visselblåsare ................................................................................................... 45 

3.4 Sammanfattande analys ............................................................................................................ 47 
3.4.1 Arbetstagarens lojalitetsplikt samt saklig grund för uppsägning ......................................... 48 

4. Sammanfattande analyser och slutsatser ......................................................................................... 52 
4.1 En ömsesidig lojalitetsplikt ....................................................................................................... 52 
4.2 Privat sektor i jämförelse med offentlig sektor ....................................................................... 54 
4.3 Förhållandet mellan anställningsavtalets förpliktelser och sociala medier .......................... 56 

Referenser .............................................................................................................................................. 60 
 
 
  



	  
	  

	   6 

Förkortningar 
 

AD   Arbetsdomstolen 

AvtL Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar 

på förmögenhetsrättens område 

Ds   Departementsserien  

EU   Europeiska Unionen 

FHL   Lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter 

JO   Justitieombudsmannen 

JK   Justitiekanslern  

LAS   Lagen (1982:80) om anställningsskydd 

LSS   Lagen (1997:387) om stöd och service  

OSL   Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

RF   Regeringsformen 

SOU   Statens offentliga utredningar 

TF   Tryckfrihetsförordningen 

YGL   Yttrandefrihetsgrundlagen 

  



	  
	  

	   7 

1.Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Principiellt råder det inget tvivel om att lojalitetsplikten är ömsesidig mellan arbetstagare och 

arbetsgivare. När parterna enas om att ingå ett anställningsförhållande för det med sig en 

mängd skrivna och oskrivna regler mellan den anställde och dennes arbetsgivare. Det är dock 

inte lika vanligt att i termer av lojalitetsplikt analysera arbetsgivarskyldigheter såsom 

arbetstagarskyldigheter. En arbetstagares lojalitetsplikt och kritikrätt finns inte lagstadgade 

utan dessa framkommer ur principer och rättspraxis. Yttrandefriheten är däremot en 

grundläggande mänsklig rättighet och finns införd i den svenska grundlagen. Att arbetstagare 

och arbetsgivare ska vara lojala mot varandra innebär i praktiken att båda parter i viss mån 

begränsar sin grundlagsstadgade yttrandefrihet. För arbetstagaren skiljer sig lojalitetsplikten 

och kritikrätten avsevärt åt, beroende på om denne arbetar inom offentlig eller privat sektor. 

Den privata sektorn har strängare regler än den offentliga där en oinskränkt yttrandefrihet 

föreligger, med undantag för sekretessbelagda ärenden.  

Det har uppkommit ett allt större fokus under de senaste åren, bl.a. i och med internets 

tillkomst, på arbetstagarens lojalitetsplikt, vilken anses vara en av grundpelare för att 

upprätthålla en fungerande relation på arbetsplatsen.  Lojalitetsplikten, inkluderat kritikrätten, 

har inte klara gränser. I takt med att samhället förändras behövs ny praxis för att kunna ge 

vägledning. En stor förändring som uppkommit under de senaste åren är internet och sociala 

medier, vilka numera är en stor del av människors liv. Idag finns inte exakta regler för hur 

arbetstagare eller arbetsgivare får uttrycka sig innan de bryter sin ömsesidiga lojalitetsplikt. 

Sociala medier medför att gränser mellan människors professionella och privata sfärer blir 

otydliga och dessutom når människor snabbare ut med offentliga uttryck och påståenden. Det 

är inte ovanligt att en arbetstagare får lämna sitt arbete när denne yttrat sig negativt om sin 

arbetsgivare på sociala medier. Rättspraxis åskådliggör däremot att arbetsgivaren ofta säger 

upp sina arbetstagare för tidigt, bryter mot sin lojalitetsplikt och därmed anser domstolen att 

uppsägningen varit felaktig och dömer ut skadestånd till arbetstagaren.  

Före internets uppkomst kunde arbetstagare ge uttryck för sina åsikter och framföra kritik i 

tidningar eller andra offentliga sammanhang och inom sina bekantskapskretsar. I och med att 

internet idag finns lättillgängligt har det medfört en möjlighet för individer att kommunicera 
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och uttrycka sig genom olika typer av sociala medier. Dessutom når de sociala medierna 

betydligt snabbare ut till andra människor än de andra medierna. Detta riskerar leda till att den 

som numera önskar kritisera något ofta snabbt skriver ned och publicerar sina tankar (ibland i 

vredesmod), medan den som tidigare önskade göra detsamma i en tidning hann tänka igenom 

sitt uttalande en extra gång. Dessutom ledde förekomsten av en redaktör för tidningen till att 

alla tankar inte kom till uttryck, eftersom redaktören kunde censurera. Med sociala medier 

finns inte några sådana hämmande faktorer. Censurering sker sällan i efterhand eftersom 

skadan redan är skedd. Det är idag för många självklart att kunna kommunicera med varandra 

när som helst och var som helst. Det skapar inte bara möjlighet utan också problem, bland 

annat arbetsrättsligt. Det gemene man kommunicerar på internet och sociala medier stannar 

inte alltid hos en begränsad grupp utan kan nå ut till offentligheten och människor världen 

över. På grund av sociala medier har lojalitetsplikten blivit allt viktigare, eftersom det är 

lättare för både arbetstagare och arbetsgivare att offentligt uttrycka sig och rikta kritik som 

kan komma att skada arbete och anställda.  

1.2 Problemformulering 

•   Föreligger det någon skillnad i lojalitetsplikten för arbetstagare inom den offentliga 

sektorn gentemot arbetstagare inom den privata sektorn? 

•   Hur förhåller sig lojalitetsplikten och yttrandefriheten till uttalanden på sociala 

medier?  

•   Vilka faktorer kan påverka saklig grund för uppsägning eller avskedande vad gäller 

den ömsesidiga lojalitetsplikten i ett anställningsförhållande? 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen har varit att närmare utreda lojalitetsplikten och dess omfattning och 

arbetstagarens kritikrätt samt hur detta förhåller sig till dagens användning av sociala medier. 

För att bredda lojalitetspliktens och kritikrättens förståelse och för att kunna jämföra privata 

och offentliga arbetstagare så har jag behandlat och utrett yttrandefriheten omfattning. Syftet 

har även varit att utreda vad det egentligen finns för skillnader i lojalitetspliktens omfattning 

beroende på om arbetstagaren arbetar inom privat eller offentlig sektor. Jag har lyft fram olika 

rättsfall som behandlar yttranden som anses bryta arbetstagarens lojalitetsplikt samt diskuterat 
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vad ett yttrande måste innehålla för att de ska anses kunna ligga till grund för att arbetsgivaren 

ska ha rätt att säga upp arbetstagaren från sin arbetsplats.  

Uppsatsen framför resonemang om att yttranden på sociala medierna inte bara påverkar 

arbetstagarens lojalitetsplikt utan även arbetsgivarens lojalitetsplikt. Arbetsgivarens 

lojalitetsplikt får relevans när arbetsgivaren vill säga upp en av sina anställda som yttrat sig 

negativt om sin arbetsplats på sociala medier. Syftet är också att utreda vad en arbetsgivare 

rimligen måste vidta för åtgärder innan arbetstagarens sägs upp på grund av att dessa yttrat sig 

negativt om sin arbetsplats på sociala medier.  

1.4 Metod 

Jag har använt mig av en traditionell rättsdogmatisk metod. Utifrån mitt val av metod har jag 

sökt information i svensk lagstiftning, förarbeten och lagförslag som behandlar både 

arbetstagarens och arbetsgivarens lojalitetsplikt. Uppsatsen handlar specifikt om 

lojalitetsplikt, kritikrätt, yttrandefrihet och sociala medier, varav jag främst använt mig av 

svensk doktrin och praxis som berör dessa områden. Jag har utrett gällande rätt genom att 

utveckla, analysera och kritiskt granska dagens rättsläge. Eftersom det finns väldigt få 

rättspraxis som behandlar arbetsgivarens lojalitetsplikt så har jag sökt kompletterande 

information från doktrin och artiklar. Jag har använt mig av fall som inte nått domstol på 

grund av olika orsaker och ofta endast uppmärksammats i tidningar eller olika nyhetssajter.   

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen är avgränsad till att främst gälla arbetstagarens lojalitetsplikt. Arbetsgivarens 

lojalitetsplikt kommer endast att beröras i begränsad utsträckning, främst när arbetstagaren 

redan ansetts ha brustit i sin lojalitetsplikt och arbetsgivarens lojalitet kommer in i avgörandet 

för om saklig grund för uppsägning föreligger. Jag kommer främst att beröra och undersöka 

lojalitetsplikt under anställning. För att tydliggöra och noggrant undersöka lojalitetsplikten har 

jag även valt att nämna den lojalitetsplikt som kan finnas kvar efter anställningens 

upphörande, såsom konkurrensklausuler och företagshemligheter. Uppsägning till följd av 

arbetsbrist kommer inte att behandlas.   
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2. Yttrandefrihet 

2.1 Allmänt 

I Sverige tillförsäkrar grundlagarna varje medborgare tryck- och yttrandefrihet, vilket innebär 

en frihet att uttrycka sig i skrift, tal eller bild. Friheten gäller gentemot det allmänna såsom 

stat, kommun och landsting. Internationella konventioner, såsom Europeiska konventionen 

om skydd för de mänskliga rättigheterna, behandlar yttrandefriheten som en mänsklig 

rättighet och en grundläggande frihet. Sverige har undertecknat och ratificerat ett flertal av 

dessa internationella konventionerna.1 Yttrandefriheten är viktigt för samhället eftersom 

medborgarna får ökat förtroende för myndigheterna, arbetsplatserna får en tryggare 

arbetsmiljö, det motverkar försämring av kvaliteter i verksamheter osv.  

I grunden är det yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) som styr vad man får och inte får skriva och 

säga om sin arbetsgivare, så väl som på sociala medier. Det finns ett portalstadgande i 1 kap. 

1 § regeringsformen (RF) som bygger på en ”fri åsiktsbildning”. När det gäller 

yttrandefriheten så återfinns den som en så kallad positiv opinionsfrihet i 2 kap. 1 § första 

stycket RF där det fastslås att ”Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad 1. 

Yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt 

uttrycka tankar, åsikter och känslor”. Som vi tydligt kan utläsa ur paragrafen gäller endast 

den grundlagsstadgade yttrandefriheten gentemot ”det allmänna” och inte i förhållandet 

mellan enskilda. Således erhåller inte en privat arbetstagare den yttrandefrihet som fastslås i 

regeringsformen gentemot sin arbetsgivare.  Däremot får inte en myndighet ingripa mot en 

tjänsteman som arbetar vid myndigheten, vare sig formellt eller informellt, för att denne har 

utnyttjat sin grundlagsskyddade yttrandefrihet.2 

Förutom i regeringsformen så uttrycks yttrandefriheten i 1 kap. 1 § i både 

tryckfrihetsförordningen (TF) och YGL. I TF fastslås att varje svensk medborgare har rätt att 

fritt uttrycka tankar och åsikter. Den föreskriver också en rätt att meddela underrättelser och 

uppgifter inom alla ämnen samt offentliggöra allmänna handlingar. I YGL återfinns liknande 

resonemang som ger varje medborgare rätten att i TV, radio eller dylikt offentligt uttrycka 

sina åsikter, tanker, känslor etc.3 En arbetstagare vid en myndighet har rätt att använda sig av 

                                                
1 Söderlöf G, s. 11 
2 SOU 2014:31, s. 65	  
3 Söderlöf G, s. 12 
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sina rättigheter utan att bli motarbetad av sin arbetsplats. I egenskap av arbetsgivare får inte 

myndigheten, genom kritik i enskilda fall eller generella uttalanden, försöka påverka sina 

anställda gällande yttranden som skyddas av tryck- och yttrandefriheten. Det är viktigt att 

särskilja mellan tillåtna och otillåtna myndighetsåtgärder i samband med att anställda yttrat 

sig. Myndigheter får inte vidta åtgärder som framstår som en reprimand eller bestraffning på 

grund av dennes tryck- och yttrandefrihet.4 

Yttrandefriheten kan inskränkas. RF:s yttrandefrihet är inte absolut och kan enligt 2 kap. 21–

23 §§ RF inskränkas endast enligt lag. Det finns dock skyddsbestämmelser som innebär att 

allmännas inskränkningar av yttrandefriheten ska ha stöd i lag, vara nödvändiga i ett 

demokratiskt samhälle samt främja ett legitimt ändamål för att tillgodose detta ändamål.5 Som 

ovan beskrivits gäller yttrandefriheten för förtroendevalda samt anställda inom kommuner, 

stat och landsting. Eftersom dessa individer dagligen arbetar med känsliga uppgifter så finns 

regler om tystnadsplikt och handlingssekretess i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Om 

någon anställd bryter mot dessa regler kan denne dömas enligt 20 kap. 3 § brottsbalken för 

brott mot tystnadsplikt.6  

2.2 Yttrandefrihet för offentligt anställda 

Till skillnad från arbetstagare inom den privata sektorn åtnjuter arbetstagare inom den 

offentliga sektorn, i och med bestämmelserna om tryck- och yttrandefriheterna i grundlagarna, 

även friheter mot myndigheten som agerar som deras arbetsgivare. Varje medborgare har i 

egenskap av individ en grundlagsskyddad frihet att uttrycka sina kritiska åsikter om både 

landsting och kommuner oberoende om denne är anställd där eller inte.7 Att varje anställd är 

tillförsäkrad en yttrandefrihet gentemot sin arbetsgivare innebär att arbetsgivaren inte får 

hindra att dennes anställda offentligt yttrar sina åsikter. Arbetstagaren har således rätt att yttra 

sina åsikter både på och utanför arbetsplatsen.  

Enligt 2 kap 1 § 1 st. RF så är var och en tillförsäkrad yttrandefrihet gentemot det allmänna.  

Med ”det allmänna” menas myndigheter, andra offentliga organ samt privaträttsliga subjekt 

som arbetar med myndighetsutövning.8 Enligt Arbetsdomstolen (AD) så kan arbetstagarens 

grundlagsskyddade friheter även göras gällande mot staten när denne handlar i egenskap av 

                                                
4 SOU 2014:31, s. 69 
5 NJA 2007 s. 805  
6 Söderlöf G, s. 14-15 
7 Ibid, s. 11 
8 Ds 2001:9, s. 17	  
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arbetsgivare.9 Om en offentligt anställd slår larm genom att använda sig av sin 

grundlagsskyddade yttrandefrihet så får dennes arbetsgivare som utgångpunkt inte vidta några 

åtgärder.  

2.2.1 Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen 

I TF och YGL regleras meddelarskyddet, vilken består av de olika komponenterna 

anskaffarfrihet, efterforskningsförbud, meddelarfrihet, repressalieförbud och rätt till 

anonymitet. Meddelarfriheten innebär att varje svensk medborgare har rätt att fritt lämna 

uppgifter för publicering i medium som omfattas av TF och YGL. Skyddet ställer krav på att 

uppgifternas lämnande ska inneha ett publiceringssyfte och kan endast lämnas till vissa 

mottagare. Skyddet omfattar inte uppgiftslämnande som avses att läggas upp på bloggar, 

eftersom dessa saknar s.k. utgivningsbevis. Dessutom har var och en rätt att anskaffa sig 

uppgifter som har till syfte att publiceras i medium som omfattas av TF och YGL. 

Meddelarfriheten och anskaffarfriheten gäller inte om uppgifterna innefattar vissa grövre brott 

mot rikets säkerhet, om någon lämnar ut en allmän handling som inte är tillgänglig för var och 

en eller om meddelaren uppsåtligt åsidosätter sin tystnadsplikt som återfinns i särskilda 

lagar.10 Yttrandefrihetskommittén har år 2010 kommit ut med ett betänkande som innehåller 

tre modeller för en ny yttrandefrihetsgrundlag som skulle vara mera teknikneutral.11 En 

bidragande orsak till betänkandet är att vissa sociala medier, såsom bloggar, i regel inte 

omfattas av YGL:s skydd. Arbetstagares uttalanden på Facebook, Twitter och bloggar 

skyddas inte av YGL eftersom utgångspunkten är att endast den som driver verksamheten får 

ändra dess innehåll. Detta innebär att anställda inom den offentliga sektorn erhåller 

grundlagsskydd för uttalanden i sociala medier genom RF och Europakonventionen medan 

anställda inom den privata sektorn inte erhåller grundlagsskydd gentemot sin arbetsgivare 

varken i YGL eller RF.  

Enligt 3 kap. 4 § TF och 2 kap. 4 § YGL förbjuds efterforskning om vem som lämnat 

uppgifterna till myndigheter och andra allmänna organ. Den offentligt anställde skyddas av 

efterforskningsförbudet, vilket innebär att arbetsgivaren inte ens behöver göra någon 

bedömning om avslöjandet kan anses befogat eller syftet bakom avslöjandet.12 

Efterforskningsförbudet gäller för alla myndigheter och allmänna organ. Inom den offentliga 

                                                
9 SOU 2014:31, s. 70 
10 Ibid, s. 66-67 
11 SOU 2010:68 
12 Ds 2001:9, s. 21 
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sektorn står det var och en fritt att meddela uppgifter för publicering utan att riskera att 

uppgiftsmottagaren röjer meddelarens identitet. Myndigheter och andra allmänna organ 

förbjuds att efterforska författaren eller meddelaren på grund grundlagsskyddade 

efterforskningsförbudet.13 Dessutom har författaren, upphovsmannen och meddelaren en rätt 

till anonymitet, vilket innebär att de inte behöver avslöja sin identitet.  

Endast i vissa speciella situationer får begränsningar i offentliganställdas yttrandefrihet 

tillåtas, vilka måste framgå av lag. Avtal om tystnadsplikt och dokument med 

sekretessförbindelser är inte olagliga, dock påverkar dokumenten inte tystnadspliktens 

omfattning. Grundlagsskyddet består, såsom ovan beskrivet, inte endast av 

efterforskningsförbud, utan även av repressalieförbud, meddelarfrihet, rätt till anonymitet och 

anskaffarfrihet. Repressalieförbudet är straffbelagt och är enligt Justitieombudsmannen (JO) 

och Justitiekanslern (JK) utvecklade praxis en åtgärd som innebär negativa konsekvenser för 

en person som utnyttjat sin grundlagsskyddade tryck- och yttrandefrihet, såsom uppsägning, 

avskedande osv.14 Det är inte tillåtet för arbetsgivaren att ingripa gentemot den arbetstagaren 

som utnyttjat sin yttrandefrihet genom ingripanden som framstår som reprimand eller 

bestraffning. Den förre justitieombudsmannen Hans-Gunnar Axberger skriver att ”En negativ 

förändring av en tjänstemans anställningsförhållande är ett typexempel på en sådan 

åtgärd”.15 

2.2.2. Arbetstagares skydd mott ingripanden från det allmänna 

Om en arbetstagare har yttrat åsikter som dennes arbetsgivare inte delar så bör detta bemötas 

genom att arbetsgivaren lägger fram sina egna åsikter.16 JO har uttalat att en arbetstagare som 

arbetar inom det allmänna ska ha rätt till privata åsikter, vilket även borde vara en allmänt 

utbredd förståelse. Arbetstagarens åsikter behöver inte representera arbetsgivarens och 

myndighetens där den anställde arbetar.17 Rättsfallet AD 2007 nr 20 visar att även olämpliga 

och obekväma yttranden av offentligt anställda skyddas av den grundlagsskyddade 

yttrandefriheten. I fallet blev en polis avskedad efter att ha skickat rasistiska åsikter per e-mail 

till företrädare för Malmö stad. Arbetsgivaren menade att dessa handlingar i och med deras 

offentlighet har skadat allmänhetens förtroende för polisen och även förtroendet för 

arbetstagaren såsom polis. AD kom i fallet fram till att arbetstagaren har utnyttjat sin 
                                                
13 SOU 2014: 31, s. 65 
14 SOU 1990:12, s. 63 
15 JO Dnr 149-2009 
16 AD 1991 nr 106 & AD 1994 nr 79 
17 JO Dnr 149-2009 
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grundlagsskyddade yttrandefrihet och att agerandet inte ansågs ha gjorts inom anställningen. 

AD ansåg därför att arbetsgivaren varken kunde avskeda eller säga upp arbetstagare på grund 

av dessa handlingar. AD har även stadgat att arbetstagare får använda sig av sin yttrandefrihet 

på ett sånt sätt att allmänheten tappar förtroende och anseende för arbetsgivaren.18 

Enligt JO så ska inte myndigheternas förtroende upprätthållas genom att övervaka vilka 

åsikter som dess anställda yttrar, utan genom att rättsligt kontrollera att myndigheten följer 

lagarna. Detta är en orsak till varför inte arbetsgivaren kan begränsa sina arbetstagare gällande 

offentliga yttranden. Varje tjänstemans åsikter, både privata och offentliga, är principiellt sett 

deras privata ensak, så länge den anställde sköter sitt jobb på ett korrekt sätt.19 Om en 

arbetsgivare väljer att styra sina anställda genom diverse policydokument är det av stort vikt 

att de anställda inte uppfattar dokumentet som ett försök till att begränsa deras lagstadgade 

yttrandefrihet.20 Men det räcker inte med att en arbetstagare uppfattar instruktionerna som de 

fått av sin arbetsgivare som försök till munkavle för att JO ska kritisera arbetsgivaren.21 

Ett väldigt omtalat fall där offentliganställdas yttrandefrihet och lojalitetsplikt sattes på sin 

spets är fallet ”Farbror blå”22. Rättsfallet handlar om en polisinspektör som på sin fritid, 

utanför arbetstiden, valde att uttrycka sig olämpligt om poliser och deras arbete. Polisen skrev 

om påhittade tjänsteförseelser och brott som skulle ha begåtts av poliser. Kvällspressen 

uppmärksammade bloggen vilket medförde att den bloggande polisen valde att ta bort 

bloggen, men trots detta så blev han ändå avskedad från sitt arbete någon månad efter 

händelsen. Orsaken till avskedandet var enligt arbetsgivaren att på grund av polisens 

bloggande hade allvarliga samarbetssvårigheter uppkommit. AD ansåg att det inte fanns utrett 

att agerandena hade medfört samarbetssvårigheter varken före eller polisens blogg. Trots 

vissa av inläggen på bloggen var beskrivelser om brottsliga förfaranden och vissa utgjorde 

tjänsteförseelser så utgjorde den inte en saklig grund för avskedande. Därför fastslog AD att 

arbetsgivaren fick tåla de negativa följderna av bloggen och att polisens agerande inte kunna 

läggas till grund för varken avsked eller uppsägning.  

                                                
18 AD 2011 nr 74 
19 JO Dnr 149-2009 
20 JO Dnr 1717-1997 
21 Ibid 
22 AD 2011 nr 74	  
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2.2.3 Tystnadsplikt 

Den grundlagsstadgade yttrandefriheten kan enligt 2 kap. 20 § RF bara inskränkas genom lag 

och under särskilt angivna förutsättningar. Inom den offentliga sektorn är det främst lagfästa 

bestämmelsen sekretesslagen (1980:100) som reglerar tystnadsplikten. Sekretesslagen är 

endast gällande för anställda som arbetar inom stat och kommun, eftersom lagen innehåller 

regler om tystnadsplikt som är tvingande för arbetstagare inom den allmänna och offentliga 

verksamheten. Om en offentliganställd bryter mot den lagstadgade tystnadsplikten så kan det 

innebära att arbetsgivaren har rätt att avskeda den anställda eftersom den har uppträtt illojalt 

mot sin arbetsgivare.  I AD 2006 nr 118 blev en offentlig arbetstagare uppsagd på grund av 

sin illojalitet. Arbetstagaren hade betett sig olämpligt på arbetet och brutit mot sin 

lojalitetsplikt och tystnadsplikt. AD höll med arbetsgivaren att den anställde hade brustit i 

respekt gällande tystnadspliktreglerna och hade genom detta rubbat arbetsgivarens 

förtroende.23 

Som ovan beskrivits så har AD fastslagit att en arbetstagares brott mot en lagstadgad 

tystnadsplikt ger arbetsgivaren rätt att avskeda arbetstagaren. Detta belyses dessutom i ett 

rättsfall där en polisman dömdes för brott mot tystnadsplikt och blev avskedad från sin 

arbetsplats. Polismannen hade förmedlat information till en häktad som belagts med 

restriktioner utan att han haft något godtagbart tjänsteärende. AD ansåg att även om de inte 

hade kunnat konstatera att polisen agerat illojalt mot sin arbetsgivare så har denne åtminstone 

utövat sin tjänst på ett självsvåldigt och omdömeslöst sätt, vilket har medfört att han grovt 

åsidosatt vad som ålegat honom i tjänsten. För att undvika brottet mot lojalitetsplikten 

gentemot sin arbetsgivare så skulle polisen först ha diskuterat det tänkta tillvägagångssättet 

med sin arbetsgivare, för att slippa risken för att bli avskedad.24   

Eftersom RF fastslår att den grundlagsfästa yttrandefriheten endast kan inskränkas genom lag, 

så medför det att arbetsgivare inom den offentliga sektorn inte kan avtala med sina 

arbetstagare om tystnadsplikt. Avtalad tystnadsplikt inom den offentliga sektorn har ingen 

verkan för den egentliga tystnadspliktens omfattning. Trots detta förekommer det att anställda 

inom den offentliga sektorn undertecknar dokument med sekretessförbindelser. Dessa 

dokument kan endast påverka bedömningen när en arbetstagare väl överträder sin lagstadgade 

tystnadsplikt, huruvida de överträtt sin lagstadgade tystnadsplikt oaktsamt eller uppsåtligen. 
                                                
23 Källström K & Malmberg J, s. 253 
24 AD 2000 nr 14 
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Om arbetstagaren undertecknat ett sekretessavtal tyder det på att denne uppsåtligen har brutit 

mot sin tystnadsplikt.25  

2.2.4 Lex Maria 

Anställda har i vissa fall en skyldighet att anmäla missförhållanden. Lex Maria bestämmelsen 

uppkom i samband med att fyra patienter på grund av en felbehandling dog på Maria sjukhus i 

Stockholm året 1936. Patienterna som skulle ha injicerats med bedövning blev istället 

injicerade med desinfektionsmedel. Lex Maria bestämmelsens syfte är att undvika att 

liknande händelser upprepas så har hälso- och sjukvårdspersonal en skyldighet att anmäla till 

vårdgivaren händelser som har utsatt patienter för risker att drabbas av en allvarlig sjukdom 

och skada. Vårdgivaren ska efter anmälan från personalen snarast anmäla detta till 

socialstyrelsen, senast två månader efter uppkommen händelse. Socialstyrelsen uppgift är att 

ta beslut om vad som kan förbättras inom verksamheten för att undvika att händelsen 

upprepas.26   

2.2.5 Lex Sarah  

Lex Sarah tillkom för att öka kvaliteten och säkerheten inom socialtjänsten. Lex Sarah 

bestämmelsen uppstod efter att en undersköterska valde att kontakta media när hon upplevde 

att politikerna inte lyssnade på henne gällande att det förekom vanvård på vårdhemmet 

Polhemsgården i Solna. Bestämmelsen innebär att anställda i vissa fall har en skyldighet att 

anmäla missförhållanden enligt 14 kap. 2 § Socialtjänstlagen (2001:453) och enligt Lagen om 

stöd och service 1997:387 (LSS). Innebörden av bestämmelsen är att den som får kännedom 

eller uppmärksammar om ett allvarligt missförhållande i omsorgerna genast ska anmäla detta 

till socialnämnden. Anmälningsskyldigheten gäller inte enbart för offentligt anställda inom 

omsorg för äldre- eller funktionshindrade personer, den gäller även anställda inom enskilda 

verksamheter med samma arbetsuppgifter. Den som gör en Lex Sarah-anmälan riskerar inte 

att bryta mot någon sekretess eller tystnadsplikt eftersom anmälan är en lagstadgad 

skyldighet.27 

                                                
25 Källström K & Malmberg J, s. 253 
26 Söderlöf, Thörne & Torngren, s. 33	  
27	  Ibid, s. 34	  
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2.3 Yttrandefrihet för privatanställda 

Anställda inom den privata sektorn har inte lika stark yttrandefrihet, såsom de offentligt 

anställda. Privatanställda är skyddade mot ingrepp från det allmänna i och med den 

grundlagsskyddade tryck- och yttrandefriheten. Som utgångspunkt skyddar inte dessa regler 

förhållandet mellan privata arbetstagare och arbetsgivare. På den privata arbetsplatsen är det 

arbetsgivaren som bestämmer i vilken mängd allmänheten ska ha insyn på arbetsplatsen. Trots 

arbetstagare inom den privata sektorn åtnjuter ett svagare skydd jämfört med anställda inom 

den offentliga sektorn har det visat sig att även anställda inom den privata sektorn har rätt att 

använda sin yttrandefrihet och i relativt stor utsträckning ha det innehåll som arbetstagaren 

önskar. Privata arbetsgivare har rätt att utan hinder efterforska vem som är upphovsman till 

olika yttranden i medier. Ett visst skydd för privatanställdas yttrandefrihet fås från 

Europakonventionen.28  

2.3.1 Europakonventionen 

Den svenska grundlagen och bestämmelserna om yttrandefriheten i RF gäller endast i 

förhållande till ”det allmänna”, vilket innebär att regeln inte är tillämpbar mellan arbetstagare 

och arbetsgivare inom den privata sektorn. I Sverige har vi trots detta en skyldighet att i vissa 

fall skydda privatanställda och deras rätt till yttrandefrihet enligt Europakonventionen. De 

europeiska lagarna har så kallad överhöghet gentemot svenska lagar, vilket innebär att när 

Sveriges lagar strider mot EU:s lagar om yttrandefrihet så har EU:s lagar företräde framför de 

svenska. Enligt 2 kap. 23 § RF så har inte riksdagen befogenhet att stifta lagar som går emot 

Europakonventionen. I artikel 10 i Europakonventionen finns bestämmelser om 

yttrandefriheten som också gäller som svensk lag.29 Europakonventionen tar, såsom den 

svenska grundlagen, sikte på det allmännas förhållande till enskilda. Det står klart att uttrycket 

”det allmänna” i Europakonventionen medför att även arbetsgivare, både inom offentlig- och 

civilrätt måste respektera arbetstagarens yttrandefrihet enligt artikel 10.30  

Hur långt skyldigheten sträcker sig är oklart, men har en anknytning till det allmänna och ska 

skydda mot angrepp från andra privaträttsliga subjekt.31 Yttrandefriheten i 

Europakonventionen gäller både muntliga och skriftliga yttranden och innefattar yttranden i 
                                                
28 SOU 2014:31, s. 71 
29 SFS 1994:1219 
30 Ds 2001:9, s. 22-23 
31 Ibid, s. 25 



	  
	  

	   18 

TV, tidningar, böcker, radio och även yttranden som görs med hjälp av datateknologi. Före år 

2000 kunde man i Arbetsdomstolens domar utläsa att Europakonventionens artikel 10 inte 

hade någon betydelse för förhållandet mellan privata aktörer.32 Men en nyansering av 

bedömningen kom att måsta göras efter en dom av den 29 februari 2000 från 

Europadomstolen i målet Fuentes Bobo mot Spanien. Målet gällde den spanske Fuentes Bobo 

som arbetade som producent för spanska statstelevisionen TVE och blev uppsagd på grund av 

att han uttalat sig i två radioprogram. Europadomstolen grundade sin dom i artikel 10 

tillerkände arbetstagaren skadestånd. I domskälen skriver domstolen bland annat att de ”i 

detta hänseende anser domstolen att artikel 10 är tillämplig inte bara när förhållandet mellan 

arbetsgivare och arbetstagare regleras av offentlig rätt, utan också när förhållandet regleras 

av civilrätt”. Det framgår inte av domen i vilka fall som den positiva skyldigheten att skydda 

rätten till yttrandefrihet mot angrepp också från enskilda skulle föreligga. Slutsatser som kan 

dras är att arbetsrättsliga åtgärder vidtagna av en arbetsgivare mot dess anställde för dennes 

uttalande i medier kan omfattas.33  

I målet Sánchez m.fl. mot Spanien34 och Europadomstolens dom från 2011 så avskedades ett 

antal anställda på grund av att de publicerade kränkande artiklar och karikatyrer om 

arbetsgivaren i ett fackligt nyhetsbrev. Europadomstolen bekräftar i domen sin ställning 

angående att staten i vissa fall har en positiv skyldighet att tillgodose att yttrandefriheten 

mellan privata rättssubjekt. Europadomstolen konstaterade att en avvägning ska göras, i varje 

enskilt fall, gällande om arbetsgivarens åtgärd kan anses rimlig eller om staten haft en 

skyldighet att skydda den privatanställdes yttrandefrihet. I det aktuella fallet ansåg 

Europadomstolen att i förhållande till den kränkning som arbetsgivaren blivit utsatt för att 

arbetsgivarens åtgärd att avskeda arbetstagarna inte kunde ses som proportionerlig.  

Sammanfattningsvis så har Sverige en skyldighet enligt Europakonventionen att se till att 

privatanställdas yttrandefrihet skyddas både mot angrepp från vissa privaträttsliga subjekt 

med anknytning till det allmänna och även ”i vissa fall” mot andra privaträttsliga subjekt, 

vilket bekräftas i både Fuentes Bobo mot Spanien från 2000 och Sánchez m.fl. mot Spanien 

från 2011. Utifrån Europadomstolens domar så finns det ingenting som tyder på att det är 

skillnad på om ett yttrande framförs verbalt eller via ett socialt medium. Men exakt hur långt 

Europakonventionen medför att Sveriges skyldigheter sträcker sig gällande privatanställdas 

                                                
32 AD 1997 nr 57 
33 Ds 2001:9, s. 25 
34 Palomo Sánchez m.fl. mot Spanien. 28964/06, dom 2011-0912 
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yttrandefrihet kring artikel 10 är oklart. Europadomstolen har inte behandlat privatanställdas 

yttrandefrihet i sociala medier, vilket torde medföra att det åtminstone i nuläget  inte påverkar 

rättsläget gällande uttalanden i sociala medier. I och med domarna har 

proportionalitetsprincipen däremot blivit särskilt intressant för framtida fall mellan privata 

rättssubjekt.   

 
2.3.2 Svensk grundlag 

Den svenska tryck- och yttrandefriheten regleras i TF och YGL och ska som ovan angivits 

tillämpas av det allmänna i förhållande till enskilda. Gällande privatanställda så är dessa, 

såsom offentligt anställda, skyddade mot ingrepp från det allmänna. Privatanställda erhåller 

dock inte samma skydd som offentligt anställda gällande ingrepp från arbetsgivaren. TF och 

YGL stoppar inte en arbetsgivare inom den privata sektorn att efterforska vem som är 

författare till ett yttrande i medier. Lagarna hindrar inte heller att arbetsgivare inom den 

privata sektorn avtalar om tystnadsplikt och vid brott mot avtalet vidtar arbetsrättsliga 

åtgärder.35  

2.3.3 Tystnadsplikt 

Det råder en skillnad i offentliga- och privatanställdas tystnadsplikt eftersom RF, TF och 

YGL inte är direkt kan tillämpas på privatanställda. Däremot stadgar, såsom ovan beskrivet, 

Europakonventionen att den svenska staten har en positiv skyldighet att se till yttrandefriheten 

även respekteras i relationer mellan privata arbetsgivare och deras anställda.36 Enligt 2 kap. 12 

§ RF så kan begränsningar i offentliganställdas yttrandefrihet endast tillåtas i speciella 

situationer och måste dessutom framgå av lag. Men det finns även privatanställda som 

omfattas av en lagfästa tystnadsplikter. Trots att det finns ett stort antal lagbestämmelser som 

reglerar privatanställdas tystnadsplikt så har dessa bestämmelser endast ett begränsat 

tillämpningsområde.37  

Utöver den lagstadgade tystnadsplikten kan en privat arbetsgivare avtala med sina 

arbetstagare om tystnadsplikt utan att bli hindrad utav bestämmelserna i grundlagarna. Det 

finns även bestämmelser om tystnadsplikt för privatanställda i kollektivavtal. Att arbetsgivare 

                                                
35 Ds 2001:9, s. 26 
36 Palomo Sanchez m.fl. mot Spanien 28964/06, dom 2011-0912 
37 Källström K & Malmberg J, s. 254 
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väljer att ha sekretessklausuler i enskilda avtal är vanligt, särskilt inom vissa branscher.38 De 

har även rätt att vidta arbetsrättsliga åtgärder mot sina anställda om dessa utför brott mot 

avtalet, trots de endast har utnyttjat sin grundlagsskyddade tryck- och yttrandefrihet. Viktigt 

är dock att de avtalade sekretess- och tystnadsklausulerna inte begränsar de anställda att till 

medier avslöja uppgifter gällande allvarliga missförhållanden och brott.39 Till skillnad från 

offentligt anställda så finns inte den meddelarfrihet och det efterforskningsskydd som de är 

försäkrade mot för privatanställda. Detta innebär att deras arbetsgivare har rätt att efterforska 

vem som brutit mot tystnadsplikten.40 Privatanställda har en begränsad rätt att yttra kritik 

gentemot sin arbetsgivare. Den anställde blir begränsad genom att denne har en särskild 

lojalitetsplikt i förhållande till sin arbetsgivare. 41  

Det finns en särskild lag som reglerar yppande av företagshemligheter, lagen (1990:409) om 

skydd för företagshemligheter (FHL), vilken kom till för att ge ett bättre skydd för 

företagshemligheter. I princip så omfattas både offentliga och privata arbetstagare av FHL. 

Lagen är av vikt eftersom det i många företag är de anställdas kunskap som är den väsentliga 

tillgången i företaget.42 Legaldefinitionen av begreppet företagshemlighet återfinns i 1 § FHL. 

Enligt FHL får inte en arbetstagare röja eller utnyttja en företagshemlighet som denne på 

grund av sin anställning har erhållit. Det finns inte några generella eller uttryckliga regler i 

lagen om vilken information som ska vara hemlig. Beträffande privatanställda är 

utgångspunkten att arbetsgivaren i princip ska kunna förfoga över detta. I lagens motiv så 

anges kriterier för vilken information som ska anses hemlig. En företagshemlighet föreligger 

om informationen hålls skyddad och medför skada för arbetsgivaren när informationen röjs, 

den är inte lättåtkomlig för personer med intresse att ta del av informationen och 

informationen är av värde för näringsverksamheten. Det krävs inte att arbetsgivaren måste 

manifestera utåt att denne vill att informationen ska hållas hemlig.43  

Det är relativt vanligt att tystnadsplikten regleras i personliga avtal genom s.k. 

sekretessklausuler. Arbetsgivaren kan också reglera tystnadsplikten genom ensidigt utfärdade 

ordningsföreskrifter och liknande.44 Det föreligger inte rättspraxis gällande arbetsgivarens 

gränser och möjligheter för att avtala om tystnadsplikt. Arbetsgivare kan avse att skydda 
                                                
38 Ds 2002:56, s. 313	  
39 Ds 2001:9, s. 29 
40 Ds 2001:9, s. 31 (AD 1994:79 & AD 1997:57) 
41 SOU 2014:31, s. 70-71 
42 Ds 2002:56, s. 309 
43 Ibid, s. 310-311 
44 Ibid, s. 314 
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information genom sekretessavtal som inte utgör en företagshemlighet enligt FHL. Det har 

framförts resonemang gällande att sekretessavtal som stadgar mer långgående tystnadsplikt än 

vad som följer av FHL inte kan vara rättsligt bindande eftersom det strider mot tvingande 

lagstiftning.45 Att uppgifter som en näringsidkare vill hålla hemligt men som faller utanför 1-2 

§§ FHL torde sakna rättslig verkan.46 Ett annat resonemang som framförts är att det saknas 

ändamålsskäl till att ett sekretessavtal som stadgar mer långtgående tystnadsplikt skulle anses 

vara ogiltiga.47 Dessa avtal är fortfarande civilrättsligt bindande. Den yttre gränsen dras 

utifrån 3 kap. Avtalslagen (AvtL) och dess avtalsfrihet men också utifrån allmänna 

rättsprinciper på arbetsrättens område. Enligt 36 § AvtL kan ett avtalsvillkor lämnas utan 

avseende eller jämkas om villkoret är oskäligt med hänsyn till dess innehåll, senare inträffade 

förhållanden, omständigheterna vid avtalets tillkomst och omständigheter i övrigt. Syftet med 

36 § AvtL är att ge den svagare parten i ett avtal en möjlighet till jämkning. Krav för 

jämkning är att en av parterna måste vara underlägsen i avtalsförhållandet.48 

Sekretessklausuler i arbetsrättsliga avtal kan bli föremål för jämkning enligt 36 § AvtL.49 Vid 

en oskälighetsbedömning finns det olika faktorer som kan tillmätas betydelse och 

bedömningen ska göras för varje enskild situation och vara öppen för olika förhållanden. 

Vägledning för bedömningen kan hämtas från lag och marknadspraxis. Det påstådda oskäliga 

avtalsvillkoret ska mätas mot vad som kan anses vara normalt i den förevarande 

avtalssituationen.50 Vid tillämpningen av 36 § AvtL är det av betydelse hur konkret 

tystnadsplikten regleras i avtalet, eftersom det är av väsentlig betydelse att den anställde har 

vetskap om vilka uppgifter denne får lämna ut och vilka som inte får lämnas ut. Det är endast 

uttrycklig avtalsreglering som kan medföra en skyldighet för en arbetstagare att iaktta 

tystnadsplikt efter anställningens upphörande. Annars gäller att den tystnadsplikt som följer 

utav anställningen inte gäller efter anställningens upphörande.51 Som huvudregel råder en 

avtalsfrihet avseende sekretessklausulers giltighetstid, vilket kan begränsas av 3 kap. AvtL. 

Om en anställd åläggs med sekretess efter anställningens slut är de två styrande faktorerna 

arbetstagarens intresse av att fritt kunna använda sin arbetskraft och skyddandet av kunnandet. 

Viktigt är att företagshemligheten som sådan är oförändrad. Ett sekretessavtal kan jämkas om 

                                                
45 Fahlbeck R, s. 227 
46 SOU 1995:65, s. 183 
47 Magnusson K, s. 171 
48 Prop. 1975/76:81, s.117 
49 Nicander H, s. 49 
50 Prop. 1975/76:81 s. 166 f. 
51 Källström K & Malmberg J, s. 255 
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informationen kommit allmänheten till kännedom och inte länge kan omfattas av ett 

sekretessavtal.  

Skadeståndsansvar för röjande av en företagshemligheter följer av 6 § FHL, vilken anger 

förutsättningarna för brott mot en redan existerande tystnadsplikt.52 Enligt 6 § FHL gäller att 

”Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet utnyttjar eller röjer en företagshemlighet hos en 

näringsidkare som han i förtroende fått ta del av i samband med en affärsförbindelse med 

denne skall ersätta den skada som uppkommer genom hans förfarande”. Informationen som 

röjs och grundar ett skadeståndsansvar ska utgöra en företagshemlighet enligt definitionen i 1 

§ FHL. Skadeståndsansvaret avser kommersiella förhållanden, vilket innebär att både den som 

lämnar ut företagshemligheten och den som mottar uppgiften måste vara näringsidkare eller 

anställd.53 Om en part bryter mot en avtalad tystnadsplikt blir denne skadeståndsskyldig enligt 

allmänna kontraktsrättsliga principer och 6 § FHL.54 FHL ska tillämpas med skadeståndslagen 

som komplement, men skadeståndsregler kan också följa av avtal. Om skadeståndsregler finns 

reglerade i avtal så ska dessa tillämpas innan 6 § FHL, på grund av att bestämmelsen utgör 

dispositiv rätt.55  

Lagen om företagshemligheter ska inte hindra att brott och allvarliga missförhållanden i ett 

företag avslöjas. Brottslighet inom företaget omfattas inte av begreppet företagshemlighet och 

därför kan inte arbetsgivare som avslöjar brottsligheten, som den rättsligen kan bevisas i 

efterhand, kunna avskedas eller sägas upp. Enligt 2 § FHL kan en inte en arbetsgivare 

förhindra en arbetstagare att offentliggöra allvarliga missförhållanden i näringsidkarens 

rörelse eller något som skäligen kan misstänkas att utgöra brott vilket fängelse kan följa. 

Sammanfattningsvis kan inte avslöjanden som inte medför en skadeståndsskyldighet enligt 

FHL inte heller kunna föranleda ett avskedande eller en uppsägning av arbetstagaren.56  

                                                
52 Fahlbeck R, s. 290 
53 Prop 1987/88:155, s. 42 
54 Fahlbeck R, s. 299 
55 Prop. 1987/88:155 s.42	  
56 Källström K & Malmberg J, s. 259 
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2.4 Sammanfattande analys 

2.4.1 Yttrandefrihet inom den offentliga sektorn 

Gällande rätten att yttra sina åsikter och anmäla missförhållanden så åtnjuter arbetstagare 

inom den offentliga sektorn ett starkare skydd jämfört med arbetstagare inom den privata 

sektorn. Den offentliga sektorn har rätt att åberopa sin grundlagsskyddade yttrandefrihet även 

inom ramen för sitt anställningsavtal. Praxis som AD utvecklat inom området stärker den 

redan långtgående yttrandefriheten för de offentliga tjänstemännen.  

Om en offentlig arbetstagare utnyttjar sin yttrandefrihet så får denne som utgångspunkt inte 

drabbas av repressalier. En arbetsgivare har därför inte rätt att vidta åtgärder som medför 

negativa konsekvenser såsom avskedning eller uppsägning. Trots uttalandena ogillas och 

uppfattas som obekväma av arbetsgivaren så skyddar den grundlagsskyddade yttrandefriheten 

arbetstagaren. Orsaken till att det ges ett väldigt litet utrymme för arbetsgivare att agera mot 

arbetstagare som utnyttjat sin yttrandefrihet är bl.a. för att inte hindra framtida diskussioner 

och kritik p.g.a. att repressalien har haft avkylande effekt på de övriga anställda. AD har i sina 

praxis gått på en väldigt strikt linje gällande den grundlagsfästa yttrandefriheten. Fallet 

”Farbror blå” är som jag tidigare skrivit ett fall som väckt stor uppmärksamhet, eftersom AD 

ansåg att trots de omständigheterna som rådde i fallet att yttrandefriheten vägde tyngst. Fallet 

är ett ypperligt exempel för att visa hur liten påverkan lojalitetsplikten har jämfört med 

yttrandefriheten inom den offentliga sektorn. 

2.4.2 Yttrandefrihet inom den privata sektorn 

Den vanliga uppfattningen är att arbetstagare inom den privata sektorn inte kan åberopa 

grundlagarnas skydd för yttrandefriheten gentemot sin arbetsgivare, såsom de offentligt 

anställda. Detta medför att en privat arbetstagare åtnjuter ett svagare skydd för yttrandefrihet i 

anställningsförhållandet än offentligt anställda. Men enligt Europadomstolen så har staten en 

positiv skyldighet att se till att yttrandefriheten upprätthålls även mellan privatanställda och 

deras arbetsgivare. Trots denna skyldighet som uttalades redan år 2000 så finner vi ingen 

svensk praxis som talar om exakt hur denna skyldighet fungerar i praktiken, men ger en 

möjlighet för AD att ogiltigförklara uppsägningar inom den privata sektorn om de anses 

oproportionerliga. Det är högst oklart hur en sådan bedömning skulle gå till i AD. Min 

uppfattning är att arbetstagare inom den privata sektorn endast åtnjuter en begränsad 
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yttrandefrihet och inte kan åberopa grundlagarnas skydd gentemot sin arbetsgivare eftersom 

grundlagarna endast gäller mot det allmänna, vilket de facto inte är deras arbetsgivare. Det 

faktum att yttrandefriheten enligt Europakonventionen ska respekteras i förhållandet mellan 

privata arbetsgivare och arbetstagare samt att den innefattar yttrandefrihet via internet är en 

orsak till att Sverige behöver uppdatera sin lagstiftning. 

Arbetsgivare inom den privata sektorn har möjlighet att avtala om tystnadsplikt för sina 

anställda i  sekretessklausuler. Det är giltigt att avtala om en mer begränsad sekretess än vad 

som gäller enligt FHL. Ett avtal som stadgar ett mer långtgående skydd än 1-2 §§ FHL ger 

inte upphov till ett skadeståndsansvar enligt 6 § FHL, men är likväl civilrättsligt bindande. 

Som huvudregel avseende giltighetstid råder en avtalsfrihet men denna kan begränsas av 3 

kap AvtL. Ett avtal kan inte anses oskäligt enligt 36 § AvtL om sekretessobjektet omfattas av 

det lagstadgade begreppet företagshemlighet. Men om sekretessobjektet är mer omfattande än 

den information som är skyddsvärd enligt lagen, kan det tänkas att sekretessavtalet kan 

jämkas med stöd av 36 § AvtL. Vid en skälighetsbedömning enligt 36 § AvtL kan vägledning 

hämtas i lag.  Dessutom begränsar 1-2 §§ FHL, där definitionen av begreppet 

företagshemlighet stadgas, sekretessavtalets sakliga omfattning avseende skadeståndsansvar 

enligt 6 § FHL.  
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3. Lojalitetsplikt 

3.1 Allmänt  

3.1.1 Lojalitetsbegreppet 

Ordet lojalitet härstammar ursprungligen från det latinska order ”lex”, vilket betyder lag eller 

lagenlighet men används också ofta enligt betydelsen normal, vanlig och sedvanlig. Ordet 

lojal är synonymt med hederlig och ärlig och har hämtats från franskans ”loyal”.57 Lojalitet är 

ett förhållningssätt som aktivt väljs i relationer mellan två människor. Lojalitet innebär att en 

människa privilegierar en viss person, eftersom det inte torde vara möjligt att vara lojal mot 

alla människor samtidigt, vilket innebär att lojaliteten är en slags begränsning.58  

Till grund för varje anställning ligger anställningsavtalet, som kan ingås muntligen, skriftligen 

eller genom konkludent handlande. Ett anställningsavtal innehåller inte bara en 

arbetsskyldighet. Oskrivna regler som inte aktiveras i LAS, såsom lojalitetsplikten, inträder 

också i och med det ingångna avtalet mellan parterna. Genom arbetsavtalet uppkommer en 

ömsesidig lojalitetsplikt, vilken anses bygga på en skyldighet för båda parter att beakta 

varandras intressen.59 Värdeteorin rättfärdigar genom att beroende på vilken betydelse 

mottagaren har för den som ska visa lojalitet, så varierar styrkan på lojalitet. Arbetsrättsligt så 

kan detta förklaras med att arbetsgivaren betalar ut lön till arbetstagaren, vilket ger ett 

incitament för arbetstagaren att vara lojal mot arbetsgivaren.  

Lojalitet till en annan människa kan skilja beroende på om den har utgångspunkt innanför 

eller utanför rättsordningen. Utanför rättsordningens ramar så är det vanligt att en människa 

förtjänar en annan människas lojalitet och man väljer vilka människor som erhåller en lojalitet 

och vilka som inte gör det. Innanför rättsordningens ramar så det mera vanligt att 

lojalitetsplikten är påtvingad en människa.60 En påtvingad lojalitetsplikt innebär att 

arbetstagaren, trots att denne inte har en önskan om att vara lojal, utåt måste handla som att 

denne vore lojal på grund av den rådande lojalitetsplikten. Eftersom lojalitetsplikten inte finns 

reglerad i någon uttrycklig lagregel, så finns det mycket som pekar på att lojalitetsplikten 

innanför rättsordningens ramar har växt fram ur sedvänja. Sedvänjan som varit en form av 

                                                
57 Munukka J, s. 77 
58 Holm A, s. 10 
59 Ds 2002:56 s. 18 
60 Munukka J, s. 77	  
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verklig lojalitet och undergivenhet, kan anses som bindande och ansvarsgrundande och kan 

därför ligga till grund för ett rättsligt ansvar.61  

3.1.2 Avtalsrättslig lojalitetsplikt 

Inom det allmänna avtalsrättsliga området anses lojalitetsplikten som en ömsesidig 

beteendenorm. I Norden anses lojalitetsplikten vara en allmänt vedertagen rättsprincip, men 

trots detta så kan dess styrka och omfattning ibland vara ifrågasatt. Lojalitetsplikten kan dock 

på grund av dess innebörd inte vara en särskilt kontroversiell ståndpunkt.62 Lojalitetsplikten 

återfinns inte endast inom det arbetsrättsliga området, utan har som begrepp även växt sig 

stark på andra avtalsrättsliga områden. Produktionsförhållanden med långvariga avtals 

relationer har fått ökat krav på lojalitetsplikt. Detta till följd av att avtal idag kan 

karaktäriseras såsom en samarbetsform snarare än ensidigt intresse av avtalet och 

transaktionen. Utvecklingen av avtal och kravet som ställs på lojalitet beskrivs i Ds 2002:56 

såsom: ”Vardera parten strävar efter att tillgodose sina intressen, men lojalitetsprincipen 

motverkar ett själviskt och opportunistiskt beteende och betonar vikten av att parterna måste 

ha förtroende för varandra. Lojalitetsprincipen innebär att vardera parten självmant måste 

beakta motpartens intressen.”63  

Munukka ställer upp fyra formella kriterier för att det ska anses föreligga en lojalitetsplikt, 

förutom att det ska vara fråga om en rättslig plikt. Det första kriteriet är avtalskriteriet, vilken 

medför att det ska röra sig om en avtalsrelation. Avtalskriteriet kompletteras med 

odelbarhetskriteriet, vilken utesluter flera parter och innebär att en part endast har 

lojalitetsplikt gentemot en part och inte flera personer samtidigt. Lojalitetspliktens 

utmärkande drag är att den är en oskriven rätt, vilket leder oss in på det tredje kriteriet som är 

reservregelskriteriet.  Kriteriet pekar på att det endast är fall där det inte finns en nedskriven 

rättsregel som det finns behov att ha möjlighet att åberopa lojalitetsplikten. Begreppet får 

därför en utfyllande funktion och kan anses vara en reservregel. Det sista kriteriet är 

vaghetskriteriet, vilket innebär att lojalitetsplikten åberopas endast i situationer som inte har 

                                                
61 Munukka J, s. 78 
62 Holm A, s. 220-221 
63 Ds 2002:56, s. 288	  



	  
	  

	   27 

tydliga och klara rättsfakta.64 Sammanfattningsvis kan lojalitetsplikten både fylla ut 

normluckor men också användas för att tolka befintliga lagregler.65  

3.1.3 Arbetsrättslig lojalitetsplikt 

Lojalitetsplikten är en ömsesidig plikt som gäller både för arbetstagare och arbetsgivare. 

Lojalitetsplikten är huvudsakligen utvecklad från rättspraxis. Under begreppet lojalitetsplikt 

inordnas flera olika begrepp, såsom kritikrätt, tystnadsplikt m.m. Lojalitetsplikten skapar ett 

personligt förhållande mellan parterna, förutom det vanliga utbytet av förmögenhetsrättsliga 

prestationer som uppkommer i och med normala kontraktsförhållanden.66 Arbetsrättsliga 

avtalsrelationer innehåller i regel högre krav på lojalitetsplikten, vilket kan förklaras genom 

att parterna har ett mer personligt förhållande.67 Alla anställda, oberoende inom vilken sektor 

de arbetar, är gentemot sina arbetsgivare bundna av en lojalitetsplikt, vilket gäller inom alla 

anställningsförhållanden. Lojalitetsplikten behöver inte finnas inskriven i något 

anställningsavtal utan gäller oavsett utifrån arbetsförhållandet. Mycket bygger på att arbetet 

har utvecklats och arbetslivet förändrats i den riktningen att arbetstagare fått mera ansvar. 

Utvecklingen har gått mot mera målinriktade arbeten och indirekt kontroll från arbetsgivaren. 

Lojalitetsplikten är däremot inte lika stark inom den offentliga sektorn som den privata 

sektorn.  

Lojalitetsplikten har av naturliga skäl varit viktigare från arbetstagarens håll. Arbetstagarens 

lojalitetsplikts starka ställning kommer ifrån att denne förvaltar sin arbetsgivares namn och 

egendom. Arbetsgivaren kan omöjligt kontrollera alla sina arbetstagare och måste därför 

kunna lita på att dennes arbetstagare är lojala. Arbetstagaren framstår utåt som en beståndsdel 

av arbetsgivarens företag och utgör en enhet i dennes verksamhet.68 År 1959 skrev Schmidt en 

beskrivning gällande arbetstagarens lojalitetsplikt som sedan dess har refererats i litteratur och 

rättspraxis: ”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 gäller i kontraktsförhållanden i allmänhet; de ligger vid sidan av 

                                                
64 Munukka J, s. 92 f 
65 Ds 2002:56, s. 293 
66 AD 1993 nr 18 
67 Holm A, s. 137 
68 Munukka J, s. 210-211 
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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 undvika lägen, där han kan komma i 

pliktkollision”.69 Av citatet uppkommer enligt arbetsdomstolen inte något krav på direkt 

uppsåt (uppsåtsrekvisit) i och med bruket av ordet ”ägnad att”. Dessutom har domstolen har 

slagit fast att inte något absolut krav på skada kan uppställas.70 Lojalitetsplikten kan förklaras 

genom begreppen tillit och förtroende. Ett anställningsförhållande är mera att betrakta som ett 

statusförhållande än ett avtalsförhållande. Detta på grund av att i ett statusförhållande blir det 

mera självklart att parterna är varandra lojala, visar varandra ömsesidig respekt och strävar 

inte efter att skada varandra.  

Att lojalitetsplikten uppkommit i arbetsförhållanden beror på arbetstagarens arbetsuppgifter 

och det förtroende som anställda har hos sina arbetsgivare. När en arbetstagare utför 

arbetsuppgifter ska denne allmänt iakttaga arbetsgivarens intressen, men även utanför 

utförandet av tjänsten ska arbetstagaren uppträda lojalt mot sin arbetsgivare.71 De krav som 

ställs på arbetstagare varierar beroende på vilket ställning denne har i företaget. Kraven på 

arbetstagaren blir strängare och dennes lojalitetsplikt blir större om det föreligger inslag av 

känsliga moment i arbetsuppgifterna. Viktigt att notera är att det inte är ställningen hos 

arbetsgivaren i sig som är avgörande, utan förtroendet som arbetstagaren har fått av sin 

arbetsgivare.72 Det kan tilläggas att lojalitetsplikten inte endast går vertikalt, mellan 

arbetsgivare och arbetstagare, utan sträcker sig också till kunder, arbetskamrater och andra 

personer som på ett eller annat vis kan kopplas till företaget. Arbetsrättslig lojalitetsplikt är en 

ömsesidig skyldighet, men trots det så anses inte arbetsgivaren ha en lika långtgående 

lojalitetsplikt som arbetstagaren. De har främst en skyldighet att inte skada sina arbetstagare 

och värna om deras intressen.  

I och med arbetstagaren upphör från sin anställning så upphör också en stor del av 

lojalitetsplikten.73 Huvudregeln gällande lojalitetspliktens omfång är att den upphör att gälla i 

och med att anställningen avslutas, eftersom lojalitetsplikten inte ska anses ha någon 

”efterverkan”. En arbetstagare har rätt att kritisera sina tidigare arbetsgivare, men detta kan 

                                                
69 Munukka J, s. 211 (Schmidt F (1959) s. 251) 
70 Munukka J, s. 211 (AD 1999 nr 144) 
71 Adlercreutz A, s. 154 
72 Munukka J, s. 229 
73 Ibid, s. 230 
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begränsas genom avtal.74 Det finns dock lojalitetsplikter som kvarstår efter anställningens 

upphörande. Ett exempel som visar att lojalitetsplikten i viss mån kvarstår efter anställningen 

upphörande är 7 § 2 st FHL som fastslår att handlingar efter anställningens upphörande skall 

utdömas skadestånd endast om det föreligger synnerliga skäl. Arbetsgivaren ska ha ett intresse 

att förhindra att arbetstagaren börjar med konkurrerande verksamhet efter att anställningen 

upphör, oberoende om kunskapen som den före detta arbetstagarens konkurrerande 

verksamhet grundar sig i en företagshemlighet eller inte. Det förekommer att arbetsgivare 

inför konkurrensklausuler i skriftliga avtal med sina tjänstemän i syfte att begränsa att 

arbetstagaren efter anställningens slut börjar konkurrera med arbetsgivaren. Dessa klausuler 

gäller dock enligt 38 § AvtL endast om den inte ”sträcker sig längre än vad som kan anses 

skäligt”. Förbudet och den efterföljande lojalitetsplikten kan medföra att arbetstagaren har 

starkt minskade möjligheter att utnyttja sin yrkesskicklighet.75  

3.1.4 Upplysningsplikt 

Upplysningsplikt är en företeelse som normalt ingår i avtalsförhållanden. Plikten ses som en 

del av lojalitetsplikten, vilken varje arbetstagare måste iaktta i ett arbetsrättsligt förhållande. 

Upplysningsplikten innebär att arbetstagaren ska informera sin arbetsgivare om betydelsefulla 

saker och förhållanden som kan riskera att skada arbetsgivaren. Såsom lojalitetsplikten i 

allmänhet är inte upplysningsplikten uttryckligt reglerad, utan anses följa av 

anställningsavtalet som sådant. Arbetstagaren är inte skyldig att upplysa om personliga 

förhållanden utan plikten anses endast omfatta förhållanden som är direkt kopplade till 

arbetet.76 I AD 2006 nr 124 hade en arbetstagare på sin fritid blivit fälld för rattfylleri och 

därav blivit av med sitt körkort. Arbetstagaren fortsatte att köra fram och tillbaka från jobbet 

utan körkort efter händelsen och underlät att upplysa till sin arbetsgivare. AD ansåg inte att 

händelsen hade någon direkt koppling till arbetet och utgjorde därför inte en saklig grund för 

uppsägning från arbetsgivarens sida. Arbetstagaren kunde trots händelsen utföra sina 

arbetsuppgifter och därför ansågs inte det inträffade ha någon direkt koppling till arbetet.  

Upplysningsplikten uppmärksammas även vid anställningsavtalets ingående, gällande vilka 

upplysningar som arbetstagaren bör lämna till arbetsgivaren. Arbetstagaren har en begränsad 

spontan upplysningsplikt, istället måste arbetsgivaren företa en grundlig utfrågning av 
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arbetstagaren.77 Arbetstagaren har dock en skyldighet att upplysa sin kommande arbetsgivare 

om saker som kan leda till en saklig grund för uppsägning, särskilt om arbetsgivaren ställer 

frågor om det.  

3.1.5 Brottsliga handlingar 

Arbetstagare som begår brott inom tjänsten kan inte endast bli straffbart sanktionerade, utan 

handlingen strider även mot den arbetsrättsliga lojalitetsplikten. Brott som begås inom 

tjänsten anses i regel som betydligt allvarligare än brott som begås utanför, oavsett om brottet 

riktas mot arbetsgivaren, kunder eller andra anställda. Om brottet begås under arbetstid men 

inte är direkt riktad mot arbetsgivaren eller andra på arbetsplatsen, så kan detta ge en mildare 

bedömning. Hot eller hot om våld på eller i anknytning med arbetsplatsen kan utgöra grund 

för avsked eller uppsägning78. Även om brottet endast har en koppling till arbetsplatsen men 

begås utanför arbetstid, så kan detta föranleda en strängare bedömning, exempelvis 

misshandel av en kollega. Brott som skadar allmänhetens tilltro till arbetsgivare kan ge 

arbetsgivaren rätt att avslutade anställningsförhållandet med arbetstagare som utfört brottet.79  

3.1.6 Bisysslor och konkurrerande verksamhet 

Gällande arbetstagarens fritid är grundinställningen att den får användas såsom arbetstagaren 

finner det lämpligt. Men trots detta så får inte arbetsgivarens intressen sättas i andra hand.80 

Arbetstagaren får inte ägna sig åt bisysslor eller ageranden på fritiden som kan komma att 

skada arbetsgivaren. En bisyssla kan både skada arbetsgivarens förtroende för sin arbetstagare 

och medföra att arbetstagaren inte kan fullgöra sitt ordinarie arbete på ett lämpligt sätt. I 

dagens samhälle blir linjen mellan arbete och fritid mer och mer diffus och därmed blir också 

arbetet en mer integrerad del av människors livsstil. Den diffusa linjen medför att risken ökar 

för att arbetstagaren ska erhålla konsekvenser och således bryta mot lojalitetsplikten på grund 

av saker denne gör på sin fritid.81  

För konkurrerande verksamhet så är utgångspunkten att arbetstagaren inte får bedriva en 

verksamhet eller ta anställnings hos någon som bedriver verksamhet som konkurrerar med 

                                                
77 Munukka J, s. 212 
78 AD 2000 nr 75 
79 Munukka J, s. 223 
80 Schmidt F, s. 265	  
81	  Källström K & Malmberg J, s. 250 f	  



	  
	  

	   31 

arbetsgivaren. Arbetsdomstolen har uttryckt att ett sådant beteende anses som ett allvarligt 

åsidosättande av lojalitetsplikten. Dock måste den konkurrerande verksamheten skada 

arbetsgivaren i en betydande omfattning för att det ska föreligga saklig grund för uppsägning 

eller avskedande. Det har ansetts tillräckligt att den konkurrerande verksamheten endast 

delvis sammanfaller med den verksamhet som arbetsgivaren bedriver. Arbetsdomstolen sätter 

i sin bedömningen av dessa fall skaderekvisitet i fokus, vilket borde innebära att det inte 

spelar någon roll om en det är en ”vanlig arbetare” eller arbetare i förtroende ställning som 

bedriver den konkurrerande verksamheten. De omständigheter som AD tar med i 

bedömningen gällande den konkurrerande verksamheten är arbetstagarens ställning, dennes 

tillgång till information som kan utnyttjas i den konkurrerande verksamheten, hur den 

konkurrerande verksamheten är beskaffad och betydelsen av konkurrensen för arbetsgivarens 

verksamhet. Det är inte endast de fall där faktiskt skada har skett som är utav relevans utan 

även när risk för skada föreligger.82 Slutligen måste nämnas att det inte betraktas som 

illojalitet om en arbetstagare under pågående anställning försöker finna anställning hos någon 

annan arbetsgivare.83  

Som ovan anförts är huvudregeln att arbetstagarens lojalitetsplikt upphör att gälla i och med 

att anställningen har upphört. Detta innebär att arbetstagaren efter anställningens upphörande 

har rätt att starta egen verksamhet eller ta anställning hos någon som bedriver konkurrerande 

verksamhet med den tidigare arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan välja att förlänga 

arbetstagarens lojalitetsplikt under en tid efter anställningens upphörande med hjälp av 

konkurrensklausuler.84 Dessa klausuler kan endast tillämpas när det uppnår ett specifikt syfte 

och enbart mot vissa arbetstagare. Klausulen ska ha till syfte att skydda 

tillverkningshemligheter, vilka arbetsgivaren fortsättningsvis vill hålla hemliga. En avgörande 

roll för arbetsdomstolen bedömning är om den tidigare anställde har haft tillgång till 

företagets viktigaste tillgång, exempelvis kunderna.85  

3.1.7 Arbetsgivarens lojalitetsplikt  

Som tidigare angivits är lojalitetsplikten ömsesidig, vilket innebär att den även gäller för 

arbetsgivare. Lojalitetsplikten fanns inte förrän 1940-talet i det svenska kollektivavtalet och 

beskrevs att endast åvila arbetstagaren. Det var inte länge sen som den arbetsrättsliga 
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lojalitetsplikten enbart ansågs åligga arbetstagaren. Numera har arbetsgivaren en skyldighet 

att uppträda lojalt mot sina arbetstagare.  Vad som innefattas i arbetsgivarens lojalitetsplikt är 

inte utredd och lika självklar som arbetstagarens lojalitetsplikt. Rättsförhållandets karaktär 

mellan arbetstagare och arbetsgivare, gör rimligt att även ålägga arbetsgivaren lojalitetsplikt. 

Arbetsgivare kan inte endast uppfattas som penninggäldenär och naturgäldenär gentemot sina 

anställda, eftersom parterna har en så komplext och personrelaterat samspel. Något som talar 

för att arbetsgivaren skulle ha en lika långtgående lojalitetsplikt som arbetstagaren är 

arbetstagarens starka behov av en god arbetsmiljö och anställningen som sådan. 86 

Det är inte lika vanligt att analysera arbetsgivarens skyldigheter i jämförelse med 

arbetstagarens skyldigheter i termer av lojalitetsplikt i den arbetsrättsliga litteraturen. På ett 

principiellt plan så råder det inget tvivel om att arbetsgivaren såsom arbetstagaren har en 

lojalitetsplikt. Arbetsgivarens skyldigheter regleras relativt noggrant i den arbetsrättsliga 

lagstiftningen och i kollektivavtalen. Diskussioner om hur långt arbetsgivarens skyldighet att 

beakta arbetstagarens intressen och andra generella skyldigheter förs på grund av den relativt 

noggranna regleringen ofta endast i anslutning till särskilda situationer.87  En arbetsgivare har 

ett ansvar att rehabilitera sina arbetstagare. Det erbjuds ett rikt material i kollektivavtal, 

lagregler och rättspraxis med exempel när arbetsgivaren ska ta hänsyn och beakta 

arbetstagarens intressen. Det är när arbetsgivaren utövar en sådan typ av arbetsledning som 

den viktiga lojalitetsaspekten kommer in i bedömningen. 88 

En grundläggande aspekt i arbetsgivarens lojalitetsplikt är utövande av arbetsledning, avhålla 

sig från trakasserier samt när det kommit till arbetsgivarens kännedom att det förekommer 

trakasserier mellan arbetstagare att motverka detta. En arbetsgivare har en skyldighet att 

avhålla sig från verbala och fysiska trakasserier. Dessa beteenden accepteras inte och strider 

mot arbetsgivarens skyldighet att respektera arbetstagarens rätt till respekt för sin värdighet 

och integritet. En arbetstagare måste normalt sätt klara av att en arbetsgivare påpekar brister i 

arbetstagarens beteende, även om denne kan uppfatta detta som trakasserier. Det är också av 

vikt i vilken form som arbetsgivaren framför sin kritik mot sina arbetstagare. Även om 

kritiken kan anses som acceptabel så måste arbetsgivaren ta hänsyn till hur arbetstagaren kan 
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reagera. Det är mindre lämpligt för en arbetsgivare att kritisera och framföra sina åsikter som 

berör dennes arbetstagare offentligt, såsom anslagstavlor, massmedia eller sociala medier.89  

Arbetsgivare förväntas agera på ett så korrekt sätt som möjligt. Ett fall som 

uppmärksammades i en nyhetsartikel gällde en anställd som blev uppsagd från McDonalds för 

att hon skrivit nedsättande om sin arbetsgivare på sociala medier. Efter att hon blivit uppsagd 

så gör arbetsgivaren något ytterst olämpligt och skriver på sin egen Facebook-sida att han 

avskedat sin anställda och att det är nu han som småskrattar. Att en arbetstagare beter sig illa 

gör det inte acceptabelt för en arbetsgivare att bryta mot sin lojalitetsplikt såsom chefen i detta 

fallet gjorde. Om en anställd bryter mot sin lojalitetsplikt så kan inte arbetsgivaren 

automatiskt skilja personen från sin tjänst. Arbetsgivaren måste ta upp problemet med sin 

anställda på ett professionellt sätt och pröva saken. Detta fallet kom inte upp till domstol och 

arbetstagarens lojalitetsplikt och om det förelegat saklig grund för uppsägning blev därför inte 

prövat. 90 

Ett fall som AD prövat gällande brott mot arbetsgivarens lojalitetsplikt var där Unionen 

stämde Sverige och Medieföretagen på grund av att de brutit mot sin lojalitetsplikt.  Tvisten 

grundar sig i att arbetstagaren Mikael Wadström skrev privata åsikter om det nya 

regionkontoret och var detta skulle placeras på sin personliga Facebook sida. Inlägget togs 

bort av Mikael samma dag som han skrivit det efter att arbetsgivaren bett honom att göra det. 

Trots Mikael tog bort inlägget som arbetsgivaren begärt så utdelade de en erinran till 

arbetstagaren. Unionen hävdar i rättsfallet att arbetsgivarens lojalitetsplikt har brutits i och 

med att de valde att dela ut en erinran till arbetstagaren. Sveriges Television såsom 

arbetsgivare ansåg att det var arbetstagaren som brutit mot sin lojalitetsplikt och att de endast 

har agerat i enlighet med sin arbetsledningsrätt. Arbetsdomstolen kom fram till att företaget 

inte bröt mot kollektivavtalet när programledaren fick en varning och fråntogs från vissa 

arbetsuppgifter efter att denne skrivit politiska inlägg på Facebook.91 

3.1.8 Saklig grund för uppsägning 

Lagen om anställningsskydd (LAS)  kom till för att frånta arbetsgivarens fria rätt att säga upp 

sina arbetstagare. Före lagens tillkomst kunde arbetsgivare ”fritt antaga och avskeda”92 sina 
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arbetstagare, pga. deras äganderätt till företaget varvid den anställde arbetade. För att en 

arbetsgivare ska kunna säga upp någon av dennes anställda krävs enligt 7 § LAS saklig grund 

för uppsägning. Om arbetsgivaren säger upp en arbetstagare utan att saklig grund föreligger så 

kan uppsägningen ogiltigförklaras på yrkande av arbetstagaren.93 Exempel på en saklig grund 

är om arbetstagaren vägrar att utföra arbete som ligger inom ramen för dennes 

arbetsskyldighet. Det är skillnad på förändringar som ligger inom ramen för anställningen och 

sådana som kan anses ligga utanför. En arbetsgivare behöver inte sakligt motivera sitt 

arbetsledningsbeslut om denne valt att förändra något för en arbetstagare som ligger inom 

ramen för anställningen. Om arbetstagaren vägrar att utföra den nya uppgiften så föreligger 

det en saklig grund för uppsägning från arbetsgivarens sida och arbetstagaren har dessutom 

inte rätt att längre erhålla lön.94 Enligt 18 § LAS så stadgas att arbetsgivaren får avskeda sin 

arbetstagare om denne grovt åsidosatt sina åligganden gentemot arbetsgivaren. Det är skillnad 

om arbetsgivaren genomför förändringar som ligger utanför ramen för anställningen. Åtgärder 

som varaktigt innebär arbetstagaren utför arbete som ligger utanför arbetstagarens 

arbetsskyldighet är att betrakta som ett avskiljande från anställningen. Arbetsgivaren har en 

skyldighet att följa lagregleringen gällande uppsägning och avskedande, även om åtgärden är 

en omplacering som kan betraktas som en uppsägning eller avskedning. Om en arbetstagare 

vägrar att utföra uppgifter som ligger utanför arbetets ramar så utgör detta inte en saklig grund 

för uppsägning.9596  

Det finns två olika grunder som arbetsgivaren får säga upp sina anställda på; personliga skäl 

och arbetsbrist. Den relevanta uppsägningsgrunden för denna uppsats är personliga skäl, 

vilket kräver att det föreligger problem som beror på arbetstagaren och som arbetsgivaren, 

trots omfattande ansträngningar, inte kommit tillrätta med. 97 Arbetsgivaren bör inte enbart 

inrikta sig på vad som förekommer i det enskilda fallet, utan ska göra en helhetsbedömning 

och dra slutsatser om arbetstagarens lämplighet, vilka kan dras av det inträffade. För att ett 

enstaka fall ska kunna leda till uppsägning, eller avskedande, så måste förseelsen vara så pass 

allvarlig att arbetstagaren på grund av detta visar sig klart olämplig för sitt arbete. Om en 

anställd gör sig skyldig till en förseelse inom ramen för anställningen är det arbetsgivarens 

ansvar att påtala försummelsen för sin arbetstagare och varna denne om att ytterligare 
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förseelser kan leda till uppsägning.98 Det förekommer även provocerade uppsägningar, vilket 

innebär att en arbetstagare säger upp sig eller frånträder sitt jobb på grund av trakasserier eller 

påtryckningar från sin arbetsgivares sida. Dessa typer av uppsägningar och frånträdelser ska 

jämställas med ett avskedande eller uppsägning från arbetsgivarens sida. Det krävs inte att 

arbetsgivarens direkta syfte skulle ha varit att få sin arbetstagare att frånträda arbetet eller 

säga upp sig.99 

I praxis slår AD fast att även gällande omplacering, med särskilt ingripande skäl, av 

arbetstagare som grundar sig i personliga skäl ska underkastas en rättslig prövning, såsom vid 

uppsägning. För att omplaceringen ska anses korrekt så krävs det att det föreligger objektivt 

godtagbara skäl. AD har etablerat en generell princip gällande arbetsgivarens rätt att 

omplacera sina arbetstagare, den såkallade bastubadarprincipen.100 Målet gällde en 

arbetstagare som hade i arbetsuppgift att övervaka en ångpanna. Arbetstagaren påträffades 

dock under arbetstid när han badade bastu och blev på grund av det omplacerad till mindre 

kvalificerade arbetsuppgifter. Enligt bastubadarprincipen så måste arbetsgivaren visa 

godtagbara skäl för att omplacera sin arbetstagare när omplaceringen medför särskilt 

ingripande verkningar eller grundar sig i personliga skäl. Domstolen motiverade den 

omdebatterade domen i anställningsskyddets utveckling. Domen ifrågasattes på grund av att 

det ansågs att domstolen agerat som en självständig normskapare och det har ifrågasatts om 

det är domstolens uppgift att utveckla nya rättssatser i den grad som den gjorde gällande 

bastubadarprincipen. Principen innebär att när nackdelarna av en omplacering är så betydande 

för en arbetstagare att åtgärden inte skiljer sig i något väsentligt hänseende från en uppsägning 

så ska kravet på särskilda skäl ställas upp för den typen av omplaceringar, för att undvika 

luckor i den enskilde arbetstagarens anställningsskydd. Bastubadarprincipen är tillämplig på 

både omplaceringar med särskilt ingripande verkningar samt arbetsförhållandet i övrigt. En 

viktigt detalj är att endast omplaceringar som företagits av personliga skäl kan enligt 

bastubadarprincipen bli föremål för en rättslig prövning. Arbetsgivaren kan inte söka tolkning 

av begreppet godtagbara skäl i 7 § anställningslagen, eftersom en uppsägning och en 

omplacering inte är jämförbara. Istället finns det ett krav att arbetsgivaren måste uppge skälen 

till varför omplaceringen vidtagits och dessa måste vara acceptabla. Skälen får inte vara 

osakliga eller ovidkommande utan måste ha en relevans för anställningsförhållandet. 

Exempelvis får inte en offentlig arbetsgivare omplacera en arbetstagare som använt sig av sin 
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grundlagsskyddade yttrandefrihet. Arbetstagare som slagit larm om missförhållanden på 

arbetsplatsen och blir föremål för en ingripande omplacering, erhåller ett visst skydd enligt 

bastubadarprincipen.101 Det ställs också krav på arbetsgivaren att denne ska kunna påvisa att 

de förhållanden som anses vara skäl till omplaceringen faktiskt föreligger. 

Sammanfattningsvis kan tilläggas att bastubadarprincipen endast är tillämplig vid 

omplaceringar.102  

Utifrån rådande rättspraxis så förutsätter AD att arbetstagare och arbetsgivare försöker 

samråda och finna en lösning när en arbetstagare har överskridit sin kritikrätt och därmed 

brutit mot sin lojalitetsplikt. Ett anställningsförhållande innehåller inte endast en ensidig 

lojalitetsplikt från arbetstagarens sida utan det förväntas att parterna ska vara samarbetsvilliga. 

Samarbetet påverkar AD:s bedömning av arbetstagarens överskridande men även om 

arbetsgivaren har rätt att vidta åtgärder. Båda parters handlande påverkar bedömningen av den 

andre partens handlande. AD tar hänsyn till arbetsgivarens handlande vid bedömningen om en 

arbetstagare handlat illojalt.103 Enligt rättspraxis så fastslår AD att både arbetstagaren och 

arbetsgivaren har ett gemensamt ansvar för att reda ut problem som råder på arbetsplatsen.104  

I kommande avsnitt kommer jag att beskriva arbetstagarnas lojalitetsplikt och vilka sanktioner 

som förekommer när en arbetstagare bryter mot sin lojalitetsplikt. Möjligheterna när 

arbetsgivare bryter mot sin lojalitetsplikt gentemot arbetstagaren är radikalt annorlunda. När 

en arbetstagare bryter mot sin lojalitetsplikt är det vanligt att den i första hand straffas genom 

omplacering eller att denne blir uppsagd eller avskedad. Till skillnad mot arbetstagaren så kan 

arbetsgivaren straffas på många olika sätt. 105 Till att börja med så har en arbetstagare rätt att 

lämna sitt arbete och anställning om dennes arbetsgivare överträtt sin lojalitetsplikt. Enligt 4 § 

anställningsskyddslagen (LAS) har arbetstagaren rätt att med omedelbar verkan frånträda sin 

anställning om arbetsgivaren har åsidosatt sina åligganden gentemot arbetstagaren i väsentlig 

mån. I vissa fall har arbetstagaren enligt 4 § 3 st LAS dessutom rätt till ekonomiskt 

skadestånd, dock inte allmänt skadestånd. Bara för att arbetsgivaren i sådan grad har åsidosatt 

sina åligganden gentemot sin arbetstagare som framkommer ur anställningsavtalet, vilket ger 

arbetstagaren rätt att häva avtalet, så innebär inte att automatiskt att arbetsgivare har överträtt 
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någon uttryckt regel i LAS. Det räcker med att arbetsgivaren bryter mot anställningsavtalet så 

har arbetstagaren rätt att häva avtalet och lämna sin anställning.106 

Vid uppsägningar eller provocerade uppsägningar så kan däremot en arbetstagare, förutom 

ekonomiskt skadestånd, även ha rätt till allmänt skadestånd pga. att arbetsgivaren har brutit 

mot sin lojalitetsplikt. Under särskilda omständigheter kan en uppsägning från arbetstagarens 

sida vara att betrakta som en uppsägning från arbetsgivarens sida. Detta gäller när en 

arbetstagares åtgärd att säga upp sig är på grund av att arbetsgivaren har handlat på ett sätt 

som anses otillbörligt och som inte överensstämmer med god sed på arbetsmarknaden. Det 

behöver inte finnas ett direkt syfte mellan arbetsgivarens handlande och att arbetstagaren 

väljer att säga upp sig. Arbetsgivaren behöver inte ha insett att dennes handlande skulle 

innebära att den anställde på grund av handlandet valde att avbryta sin anställning. Bara att 

arbetsgivaren försätter sin anställda i en svårt situation som medför en risk att arbetstagaren 

lämnar sin anställning räcker. När arbetsgivaren bryter sin lojalitetsplikt och arbetstagaren 

väljer att säga upp sig från sin arbetsplats pga. arbetsgivarens avtalsbrott så kan arbetstagaren 

tillersättas ekonomiskt och allmänt skadestånd.107 För att arbetsgivaren ska erhålla en 

skadeståndsskyldighet så måste arbetsgivarens beteende vara uppenbart utanför vad som 

anses kan accepteras på en arbetsplats.108  

De ovan beskrivna sanktionerna är situationer då arbetstagaren kan ingripa när arbetsgivaren 

överträder sin lojalitetsplikt. En annan situation är när arbetstagarsidan har invändningar i 

tvister rörande uppsägningar och avskedanden gällande arbetsgivarens lojalitetsplikt. Det är 

inte ovanligt att en arbetstagare hävdar arbetsgivaren inte har haft rätt att säga upp sina 

anställda och att saklig grund för uppsägning därmed inte har förelegat och att arbetsgivaren 

inte har vidtagit tillräckliga rehabiliteringsåtgärder. I ovanstående exempel så används 

överträdelser av arbetsgivarens sida som ett svärd av arbetstagarna medan de i detta exempel 

använder det som en sköld.109  
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3.2 Arbetstagarens lojalitetsplikt inom privat sektor 

3.2.1 Allmänt 

Rättsläget skiljer sig väsentligt mellan statliga och kommunala anställningar jämfört med 

privata anställningar när det kommer till lojalitetsplikten och dess omfattning. Privata 

arbetstagare kan, till skillnad mot offentliga arbetstagare, inte agera på ett sådant sätt som 

medför en risk att skada sin arbetsgivare. En privat arbetstagare måste ha försökt komma till 

rätta med ett missförhållande på arbetsplatsen på annat sätt än genom att offentligt yttra sig 

negativt om sitt arbete. Privata arbetstagare uppmanas att föra fram och diskutera 

missförhållanden på arbetsplatsen med sin chef förrän den anställde offentligt kritiserar 

arbetsplatsen. Skulle en arbetstagare inom den privata sektorn föra fram kritiken till någon 

utomstående innan den gett sin arbetsgivare möjlighet att rätta till problemen, så kan detta 

betraktas som ett allvarligt brott mot lojalitetsplikten, och i värsta fall leda till att 

arbetstagaren skiljs från sin anställning.110 

Såsom ovan beskrivet så är arbetstagare inom den privata sektorn fullt bundna av 

lojalitetsplikten och en trohetsplikt gentemot deras arbetsgivare. Det råder ingen 

grundlagsskyddad yttrandefrihet mellan privata arbetsgivare och deras anställda, utan 

lojalitetsplikten anses väga tyngre än rätten att yttra sig helt fritt. Tanken bakom den starka 

lojalitetsplikten är att anställningsavtalet inte enbart medför vanliga förmögenhetsrättsliga 

prestationer, utan anställningen skapar ett mera personligt förhållande mellan arbetsgivaren 

och deras anställda. Det mer personliga förhållandet mellan parterna medför förpliktelser som 

sträcker sig utanför vanliga kontraktförpliktelser, som också kan karaktäriseras som 

biförpliktelser. Enligt AD har arbetstagare en skyldighet att sätta arbetsgivarens intresse 

framför sitt eget och dessutom undvika lägen där det kan förekomma en pliktkollision mellan 

de båda parternas intressen111.112  

En arbetstagare disponerar enligt huvudregeln själv sin fritid. Men trots detta får inte 

arbetsgivarens intresse sättas i andra hand.113 En privatanställd ska vara försiktig med att yttra 

kritik gentemot sin arbetsgivare på sociala medier eftersom det kan leda till oönskade negativa 

följder. En privatanställd får nämligen inte skada sin arbetsgivare eller dennes verksamhet 
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genom att kritisera denne offentligt, såsom på sociala medier. Varje fall där en arbetstagare 

har skadat sin arbetsgivare och brutit mot sin lojalitetsplikt måste vägas mot den anställdes 

intresse och dennes yttrandefrihet.114 Huvudsyftet med arbetstagarens lojalitetsplikt är att 

denne inte ska skada sin arbetsgivare och arbetstagaren måste utifrån anställningsförhållandet 

vara lojal.115 Arbetstagaren måste i och med lojalitetsplikten iaktta diskretion och tystnad om 

känsliga förhållanden inom företaget.116 För den privatanställde finns en lojalitetsplikt som 

begränsar dennes rätt, såsom människa gentemot det allmänna, vilket stadgas i YGL. Inom 

den privata sektorn är inte arbetsgivaren att anse som ”det allmänna” och därför har inte de 

privata arbetstagarna en grundlagsskyddad yttrandefrihet gentemot sin arbetsgivare. 

Arbetstagarna inom den privata sektorn ska undvika intressekonflikter med arbetsgivaren, 

uppträda korrekt, sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget osv.  

3.2.2 Kritikrätt 

Gällande frågan om arbetstagarens rätt att kritisera sin arbetsgivare så föreligger det inte några 

avtals- eller lagbestämmelser. I rättspraxis har utgångspunkten varit att arbetstagaren har en 

relativt vidsträckt rätt att ifrågasätta och dessutom kritisera sin arbetsgivares handlande. En 

anställning och dess anställningsavtal ska inte hindra en arbetstagares rätt att påtala 

missförhållanden som råder på arbetsgivarens verksamhet hos behörig myndighet.117 

Kritikrätten ska utövas på det viset att den åsidosätter kravet på lojalitet, vilket anses strida 

mot anställningsavtalet.118 Lojalitetsplikten är en begränsning av arbetstagarens kritikrätt. En 

arbetstagare har en vidsträckt rätt att ifrågasätta och kritisera sin arbetsgivare och dennes 

handlande. Två begrepp som ofta sammanblandas är kritikrätten och den grundlagsfästa 

yttrandefriheten. Kritikrätten grundar sig i yttrandefriheten, vilken som jag tidigare skrivit, är 

en av grundprinciperna i vårt samhälle.  

AD har konstaterat att ju högre befattning en arbetstagare har, desto högre krav får en 

arbetsgivare ställa på sin arbetstagare och dennes lojalitetsplikt. Dessa arbetstagare har därför 

inte en lika vidsträckt kritikrätt som övriga anställda och deras kritikrätt är underkastad vissa 

begränsningar.119 Om det däremot rör sig om allvarliga missförhållanden, har även dessa 
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arbetstagare en större frihet att agera utan att ta hänsyn och vara lojal mot sin arbetsgivare. 

Har en arbetstagare inte någon förtroendeställning, kan det leda till att det inte anses föreligga 

saklig grund för uppsägning, trots att den anställde förfarit på ett sätt som inte tillvaratar 

bolagets intressen.120 Viktigt är att arbetstagaren försökt åstadkomma rättelse av 

missförhållandena på arbetsplatsen innan denne anmäler arbetsgivaren till någon myndighet. 

Om arbetsgivaren är beroende av tillstånd från myndigheter för att kunna bedriva sin 

verksamhet är det av ännu större vikt att arbetstagaren sökt åstadkomma rättelse inom 

företaget.121  

Kritikrätten är också nödvändig för att en facklig verksamhet ska kunna bedrivas på 

arbetsplatsen och att upprätthålla gott arbetsresultat och goda arbetsförhållanden.122 Vid 

bedömningen om en anställd överskridit sin kritikrätt ska även tas hänsyn till om personen i 

fråga haft ett särskilt uppdrag, såsom skyddsombud eller facklig förtroendeman. Dessa 

arbetstagare har en större rätt än övriga arbetstagare att kritisera sin arbetsgivare. Företrädaren 

för den fackliga organisationen har rätt att kritisera sin arbetsgivare, såsom arbetsgivaren på 

motsvarande sätt har rätt att kritisera den fackliga organisationen. Skyddsombud anses ha en 

avsevärd frihet när de gäller de anställdas miljö och säkerhet och får därför kontakta 

myndigheter före de diskuterat med sin arbetsgivare.123 

Kritikrättens omfattning påverkas av uppgifternas art. En bra parameter är intresset av att 

uppgiften kommer fram. Ju allvarligare missförhållande desto viktigare är det att uppgiften 

blir uppenbarad, därför har arbetstagarna i dessa fall större frihet och omfattning av sin 

kritikrätt. AD:s praxis slår fast att om det rör sig om allvarliga missförhållanden på en 

arbetsplats så är det ett allmänintresse att uppgifterna blir uppenbarade. Om arbetstagaren 

däremot sprider kritik som innehåller personangrepp, så betraktas den anställde som mindre 

skyddsvärd. Viktigt är också arbetstagarens motiv, eftersom anställda inte har rätt att lämna 

uppgifter utan godtagbar faktisk grund och med bristande hänsyn mot sin arbetsgivare. 

Arbetstagaren får inte ha till avsikt att skada sin arbetsgivare. Om kritikrätten har skadat 

arbetsgivaren genom arbetstagarens handlande och/eller denne har haft uppsåt att skada sin 

arbetsgivare, så kan detta anses utgöra ett illojalt beteende från arbetstagarens sida. Dock är 
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det oklart i vilket utsträckning som arbetstagaren måste skada arbetsgivaren, speciellt om det 

inte funnits avsikt att göra detta.124  

Inom den privata sektorn finns det inget sanktionsförbud, vilket det gör för offentligt anställda 

i och med det grundlagsfästa sanktionsförbudet. Detta innebär att privata arbetsgivare inte har 

någonting som hindrar dem från att efterforska vem som exempelvis har lämnat uppgifter till 

media. Enligt svensk rättspraxis måste de anställda som väljer att kritisera sina arbetsgivare 

offentligt göra detta på ett sakligt och seriöst sätt för att inte riskera att handlandet anses 

illojalt.125 Det är viktigt att hålla isär en arbetstagares rätt att kritisera sin arbetsgivare eller om 

arbetstagaren endast avslöjat hemliga uppgifter. Enligt utgångspunkten som vuxit fram i 

rättspraxis har arbetstagaren en relativt vidsträckt rätt att kritisera sin arbetsgivare samt 

ifrågasätta dennes handlande. Det råder inte hinder på grund av deras arbetsavtal att 

arbetstagare vid exempelvis myndigheter påtalar rådande missförhållanden hos arbetsgivaren. 

Kritiken får inte innehålla hot om åtgärder som skadar arbetsgivaren och denne ska inte 

behöva tolerera djupt kränkande tillmälen eller osanna och allvarliga beskyllningar126. 

Gällande brottslighet på arbetsplatser är det av vikt att arbetstagaren inte anmäler sin 

arbetsplats för brott utan godtagliga skäl. Huvudsyftet med anmälan ska inte vara att skapa 

svårigheter för arbetsgivaren utan att framföra missförhållanden på en arbetsplats.127 Det är 

inte ett giltigt skäl för uppsägning om en arbetstagare utnyttjar sin rätt att anmäla sin 

arbetsplats hos relevant myndighet för att påtala brottsliga och andra missförhållanden på sin 

arbetsplats.128 En arbetstagare ska inte tvingas tiga om missförhållanden på sin arbetsplats 

som med fog kan kritiseras, men olämpliga anmälningar kan anses strida mot och vara 

oförenliga med arbetstagarens lojalitetsplikt. Arbetstagare får inte endast utnyttja sitt rätt att 

anmäla arbetsplatsen för att direkt angripa arbetsgivarbolagets ledning, istället för att vilja 

komma till rätta med de rådande missförhållandena.129 Det är inte acceptabelt att en 

arbetstagare utnyttjar sin kritikrätt för att skapa debattinlägg i syfte att göra detta för att skada 

sin arbetsgivare.130 Trots detta har AD i viss mån ursäktat arbetstagare som riktad ogrundad 

kritik mot sin arbetsgivare om det funnits en godtagbar ursäkt för arbetstagarens handlande.131  
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3.2.3 Visselblåsare – Anmälan av missförhållanden 

I svensk rätt saknas särskild reglering av visselblåsning. ”Whistleblowing” är en engelsk term 

som har ett samband med anställdas kritikrätt men även meddelarfriheten för arbetstagare 

inom den offentliga sektorn. Visselblåsning delas normalt in i två typer; extern och intern. 

Intern visselblåsning innebär att arbetstagaren avslöjar något direkt till dennes arbetsgivare, 

eller åtminstone inom ramen för den egna organisationen. Extern visselblåsning innebär att en 

arbetstagare slår larm eller avslöjar någonting till någon som befinner sig utanför 

organisationen, såsom massmedia och myndigheter. Beroende på vilken typ som 

arbetstagaren väljer att använda, så erhåller denne olika typer av skydd. 

För privatanställda visselblåsare så fungerar det lite annorlunda än för offentligt anställda 

visselblåsare, eftersom dessa inte omfattas av det grundlagsfästa meddelarskyddet. Det skydd 

som privatanställda besitter gällande extern visselblåsning är det grundlagsfästa källskyddet 

som återfinns i 3 kap 3 § TF och 2 kap 3 § YGL. Källskyddet innebär att nyhetsbyråer och 

tidningsredaktioner inte får avslöja en källa utan samtycke, vilket även gäller när en anställd 

slår larm. Arbetstagarens lojalitetsplikt är av särskilt intresse när denne slår larm om 

missförhållanden på sin arbetsplats och i arbetsgivarens verksamhet. Ett avslöjande av 

uppgifter som krävs för att slå larm kan innebära att en arbetstagarens lojalitetsplikt bryts. 

Inom den privata sektorn så är det av stor vikt att kritiken från en arbetstagare först tas upp 

internt innan denne slår larm externt. Rättspraxis slår fast att kritiken måste framföras på ett 

sakligt sätt för att arbetstagaren ska vara skyddad, rätten att slå larm har inte ett syfte att skada 

arbetsgivaren.132 

Det som dock är viktigt för båda sektorerna är att arbetstagare inte slår larm för att lämna 

uppgifter om företagshemligheter. Enligt FHL så får arbetstagare inte avslöja 

företagshemligheter när de väljer att slå larm, eftersom sådana uppgifter aldrig får lämnas till 

media. Företagshemligheter får endast lämnas till skyddsombud, behörig myndighet eller 

liknande med syfte att påtala brottslighet som innehar fängelse i straffskalan eller andra 

allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen.  

                                                
132 AD 2006 nr 103 



	  
	  

	   43 

3.2.4 Lojalitetskrav på sociala medier – Arbete och privatliv 

Utgångspunkten är att arbetstagare är fria i sitt sätt att leva och uttrycka sig på sociala medier 

på fritiden om inte agerandet har ett tydligt samband med arbetsgivarens verksamhet eller 

arbetstagarens anställning. Det går inte att dra en absolut gräns för vad som anses vara 

arbetstagarens agerande på fritid eller arbete. Det kan följa av anställningen och 

arbetstagarens anställningsförhållande att denne har en begränsad rätt att agera på sin fritid. 

Om det uppstår en intressekonflikt mellan arbetsgivaren och arbetstagaren så måste båda 

parternas intressen vägas emot varandra, vilka är arbetstagarens intresse att kvarstå i 

anställningen och att fritt få disponera över sin fritid och arbetsgivarens intresse att avsluta 

anställningen.133 I och med anställningen är en arbetstagare bunden av sin lojalitetsplikt 

gentemot sin arbetsgivare, vilket även gäller på internet och användningen av sociala medier. 

Det är skillnad på att använda sociala medier på arbetstid och fritiden. Idag är dock 

gränsdragningen för vad som är arbete och fritid mer flytande än tidigare och det är svårt att 

avgöra om arbetstagaren har använt sociala medier på eller utanför arbetet. Detta är av vikt 

om en arbetsgivare vill införa en sociala medier policy för sina arbetstagare. En reglering av 

användningen av sociala medier under arbetstid är normalt bindande för arbetstagarna medan 

en reglering av användningen på den anställdes fritid inte torde vara bindande.134  

Ett uppmärksammat fall, inom den privata sektorn gällande lojalitetsplikt på arbetet och 

användandet av sociala medier är rektorn, ”Facebookrektorn”, som blev uppsagd på grund av 

hans agerande på sociala medier. Rättsfallet handlade om en rektor och lärare vid en privat 

gymnasieskola som blev uppsagd efter att han på sin privata Facebook-sida agerat olämpligt 

enligt arbetsgivaren. Arbetsgivaren menade att det framstod på arbetstagarens Facebook-sida 

att denne arbetade som rektor vid gymnasiet. Rektorn hade på sin privata Facebook sida varit 

medlem i grupper med sexuell anknytning, sidan innehöll bilder med sexuellt innehåll och 

anspelat på en elevblogg iklädd en tröja med anspelningar om analsex. Arbetstagaren hade 

dessutom använt sin privata Facebook på arbetstid och haft kontakt med sina elever via sin 

Facebook-sida. Rektorn arbetsgivare ansåg att rektorns Facebooks-sida direkt stod i strid med 

arbetstagarens anställning och att dennes agerande direkt har skadat skolan och bolaget.135  
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AD ansåg att uppsägningen inte var sakligt grundad och att varje människa ska kunna ge 

uttryck för sina åsikter, oberoende av anställning, utan att riskera att bli uppsagd.  

Arbetstagarens förtroendeställning förtunnar kraven på saklig grund men enligt AD så kan 

arbetsgivaren trots detta inte lägga rektorns agerande som grund för uppsägningen. AD ansåg 

att det inte är möjligt att dra en absolut gräns mellan vilket agerande som anses vara på arbete 

eller fritiden men tillade att arbetstagaren är fri att göra vad denne vill på sin fritid. Enda 

gången en arbetsgivare kan säga upp en arbetstagare på grund av något denne gjort på sin 

fritid är om arbetsgivaren har tungt vägande skäl, vilket saknades i detta fallet. AD menade att 

innehållet inte hade medfört någon skada för arbetsgivaren innan tvisten spreds i media och 

arbetsgivaren kan inte grunda sin uppsägning av rektorn i en negativ medierapportering. Det 

fanns inga tecken på att arbetstagaren haft i åtanke och syfte att skada sin arbetsgivare och 

bolaget, eller att arbetstagaren skulle ha legat bakom mediernas rapportering. En annan tvist 

som uppkom i fallet var att arbetsgivaren ansåg när arbetstagaren inte tagit bort innehållet på 

sin Facebook-sida och att denne brutit mot förhållningsorder från bolaget. AD stadgar att ett 

bolag endast kan kräva att en arbetstagare ska ta bort innehåll som kan kopplas till arbetet 

såsom uppgifter om arbetstagaren jobb och dess kontaktuppgifter. I detta fall ansåg AD att 

uppsägningen varit felaktig eftersom arbetstagaren uttryckt sig på sin fritid och att rektorn inte 

heller hade brutit mot några interna förhållningsorder. Rektorn hade inte i detta fallet brutit 

mot sina arbetsuppgifter och AD slog fast att även personer i förtroendeställning har 

yttrandefrihet.136 

3.3 Arbetstagarens lojalitetsplikt inom offentlig sektor 

3.3.1 Allmänt 

Inom den offentliga sektorn råder en grundlagsskyddad yttrandefrihet och en rätt att få yttra 

sig mot myndighetsutövning, även gällande den myndigheten där arbetstagaren i fråga själv 

arbetar. Lojalitetsplikten är inte lika långtgående inom den offentliga sektorn och 

arbetstagaren har rätt att använda sin grundlagsskyddade yttrandefrihet. 

Yttrandefrihetsreglerna fritar däremot inte arbetstagaren från att rätta sig efter hur 

arbetsgivaren anser att verksamheten ska bedrivas och har en skyldighet att vara lojal mot 

arbetsgivaren och verksamheten.137 Det är även viktigt för arbetstagare inom den offentliga 
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sektorn, såsom inom den privata sektorn, att inte röja sekretessbelagda uppgifter.138 Utifrån 7 

§ lagen (1994:260) om offentlig anställning så är arbetstagare skyldiga att agera på ett sätt 

som inte rubbar allmänhetens förtroende för den myndighet där arbetstagaren arbetar. 

Regleringen vill tillvarata allmänhetens förtroende för myndigheternas opartiskhet och stadgar 

att anställda inte får ha någon anställning eller uppdrag som kan skada myndigheternas 

anseende.139  

Inom den offentliga sektorn är yttrandefriheten överordnad lojalitetsplikten gentemot 

arbetsgivaren, till skillnad mot den privata sektorn där det är tvärtom. Däremot ska inte de 

grundlagsfästa rättigheterna innebära att den offentliga arbetsgivaren blir begränsad i att vidta 

åtgärder när dennes arbetstagare misskött sitt arbete. Även om misskötsamheten innehållit 

offentligt framförda yttranden så kan misskötsamheten leda till arbetsrättsliga påföljder.140 Ett 

exempel på det är ett rättsfall i AD är när en hälsovårdsinspektör blev avskedad pga. att han 

utnyttjade sin grundlagsstadgade yttrandefrihet141. Enligt AD så kan inte en myndighet, såsom 

arbetsgivare, ingripa mot dess arbetstagare om dessa väljer att utnyttja sina grundlagsfästa fri- 

och rättigheter, såsom yttrandefriheten. Men AD fastslår att annat kan gälla om arbetstagaren 

är i en utpräglad förtroende ställning och har ett direkt ansvar för myndighetens beslut. Det 

finns således ett utrymme för arbetsgivaren att vidta åtgärder med anledning av arbetstagarens 

allvarliga samarbetssvårigheter, trots att dessa har att göra med att arbetstagaren har utnyttjat 

sin grundlagsfästa yttrandefrihet.142  

3.3.2 Kritikrätt och visselblåsare 

Arbetstagare inom den offentliga sektorn har rätt att delta i debatter gällande frågor av allmänt 

intresse, inklusive frågor som rör dennes arbetsplats. Arbetsgivaren får inte vidta åtgärder och 

sanktioner mot arbetstagaren, utan bör istället själv delta i debatten och framföra sina åsikter 

för att på det sättet skydda, förhindra och eventuellt reparera uppkomna skador på grund av 

arbetstagarens debattinlägg.143 Offentligt anställdas kritikrätt skiljer sig avsevärt från den 

privata sektorns kritikrätt. Offentligt anställda, till skillnad mot privat anställda, kan läcka ut 

uppgifter till massmedier utan att riskera att deras arbetsgivare eller andra myndigheter 
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139 Prop. 2000/01:147, s. 10 f	  
140 Söderlöf G, s. 20-21 
141 AD 2003 nr 51 
142 Söderlöf G, s.21 
143 Ds 2002:56, s. 316 
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försöker ta reda på vem som spridit uppgiften. Det är inte ovanligt att exempelvis 

kommunalråd känner sig svikna när deras arbetstagare offentligt väljer att kritisera 

demokratiskt fattade beslut. Arbetsgivaren får inte ingripa mot arbetstagaren som valt att 

uttrycka sig kritiskt.144 Det får således inte göras någon bedömning för varken om avslöjandet 

kan anses befogat eller den anställdes syfte med avslöjandet.145 Arbetsgivare kan inte 

begränsa arbetstagare inom den offentliga sektorns medborgerliga yttrandefrihet, vilket 

innebär att de inte kan reglera användningen av sociala medier i en policy.  

Offentligt anställda visselblåsare har större skydd för extern visselblåsning än privatanställda. 

Arbetstagare inom den offentliga sektorn skyddas genom det grundlagsstadgade 

meddelarskyddet, vilket är till för att ge medborgarna i samhället en möjlighet att kritisera 

myndigheternas maktutövning och hur denna sköts. Enligt praxis ska inte en bedömning om 

kritikrätten överträtts göras genom en avvägning av samtliga omständigheter, såsom det görs 

inom den privata sektorn. Istället ska utgångspunkten ligga vid att på grund av att 

arbetstagaren utnyttjat sin grundfästa fri- och rättighet får myndigheter inte ingripa mot den 

anställda. Enligt huvudregeln saknar det betydelse om myndighetens anseende och 

allmänhetens förtroende för myndigheter blivit skadat på grund av arbetstagarens agerande.146 

Enligt AD är det väldigt viktigt att eventuella missförhållanden på en arbetsplats kommer 

fram. En arbetstagare ska inte behöva uppleva en rädsla för att de ska bli utsatta för 

repressalier om de väljer att utnyttja sina grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Det är därför 

allvarligt om en arbetsgivare negativt angriper en arbetstagare med följdverkningar av 

arbetsrättslig art om denne endast utnyttjat sin yttrandefrihet.147  

Ett rättsfall där AD har stadgat ovanstående är i AD 2011 Nr 15, vilket handlar om en 

undersköterska som arbetade på ett sjukhus intensivvårdsavdelning. Efter att undersköterskan 

uttalat i tv att det förekom en främlingsfientlig kultur vid det sjukhus som arbetstagaren 

jobbade vid, så förflyttades undersköterskan till en annan avdelning. Orsaken till 

förflyttningen menade arbetsgivaren att låg i att uttalandena hade medfört grava 

samarbetssvårigheter. Undersköterskan ansåg däremot att förflyttningen kunde anses som en 

repressalie för utnyttjandet av den grundlagsskyddade yttrandefriheten. I det här fallet fann 

AD att förflyttningen var tillåten eftersom utnyttjandet av arbetstagarens yttrandefrihet 
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bevisligen hade medfört samarbetssvårigheter och ett arbetsklimat på avdelningen som ansågs 

innebär en risk för patientsäkerheten. Utredningen i fallet visade att arbetsgivarens endast 

utnyttjat sin rätt att förflytta undersköterskan för att komma till rätta med de 

samarbetssvårigheter som faktiskt förelåg på avdelningen efter arbetstagarens yttrande. 

Ett rättsfall som AD istället dömde till arbetstagarens förmån är AD 2003 Nr 51. Fallet 

handlade om en hälsovårdsinspektör som arbetade vid den kommunala miljöförvaltningen. 

Arbetstagaren riktade anmälningar gällande brott till åklagarmyndigheten och anmälningar 

gällande kränkande särbehandling till arbetsmiljöinspektionen. Staden ansåg att arbetstagaren 

skadat staden efter att han utan grund gjort anmälningar till åklagarmyndigheten samt 

arbetsmiljöinspektionen. Efter dessa anmälningar så avskedades arbetstagaren. Arbetstagarens 

fackförbund ansåg att det varken förelåg laga eller saklig grund för varken avsked eller 

uppsägning. AD godtog inte avskedandet och bedömde att anmälningarna föll under 

arbetstagarens rätt att utnyttja sin grundlagsskyddade yttrandefrihet. Anmälningarna hade inte 

medfört några allvarliga samarbetssvårigheter och arbetsgivaren hade endast grundat 

avskedningen på anmälningarna. AD drog slutsatsen att en myndighet inte kan ingripa mot en 

arbetstagare som utnyttjat sina grundlagsfästa fri- och rättigheter, även om detta orsakat den 

offentliga arbetsgivaren skadat anseende och att den har mist förtroende. Sammanfattningsvis 

ansåg att AD att staden saknade grund att skilja arbetstagaren från sin anställning.  

3.4 Sammanfattande analys 

Att arbetstagaren väljer att vara lojal mot sin arbetsgivare kan utifrån värdeteorin rättfärdigas 

genom att arbetsgivaren är den som betalar lön till arbetstagaren. Men jag anser att det även 

finns andra motiv för en arbetstagare att vara lojal mot sin arbetsgivare. Ett arbetsrättsligt 

kontrakt fyller inte samma funktion som övriga kontrakt och avtal mellan parter. Arbetsavtalet 

medför en mera familjär relation mellan parterna. Ju starkare band parter får mellan varandra, 

desto mer självklart är det för parterna att vara lojala mot varandra, oberoende av lönens 

storlek. Ett arbete fyller för de flesta människorna även andra syften förutom att få en lön 

utbetald, såsom det intellektuella och emotionella utbytet som arbetet innebär, vilket även är 

ett motiv för lojalitet. Men ett arbete innebär inte bara positivt utbyte för alla individer, det 

förekommer också arbetstagare som inte kommer överens med varken arbetsgivare eller 

kollegor. För dem blir lojalitetsplikten att anse som mer påtvingad än för individer som ser 

arbetet som en typ av familj. Trots arbetstagaren inte har positiva relationer med övriga på 
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arbetsplatsen så föreligger ändå en påtvingad lojalitetsplikt för arbetstagaren gentemot sin 

arbetsgivare i och med anställningsavtalet.  

Det finns även en procedurinriktad sida av lojalitetsplikten. En centralfråga som utvecklas 

över tiden är hur relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare ska utvecklas och förändras 

över tiden. Denna utveckling förutsätter en dialog mellan parterna och att dessa ger varandra 

information, utreder handlingsalternativ, lyssnar till motpartens åsikter och uppfattning samt 

lämnar besked som sina egna uppfattningar. Dagens arbetsmiljö ställer stora krav på 

arbetsgivaren som är svåra att uppfylla, såsom att skapa en god arbetsmiljö, respektera 

arbetstagarens integritet samt ingripa om mot trakasserier som sker på arbetsplatsen. För att 

arbetsgivaren ska kunna uppfylla dessa krav så krävs att det finns ett ömsesidigt utbyte av 

information och att parterna samverkar. 

3.4.1 Arbetstagarens lojalitetsplikt samt saklig grund för uppsägning 

Arbetstagarens lojalitetsplikt har en tyngdpunkt i att den anställde ska undvika förfaranden 

som denne inser eller borde inse att är ägnade att skada sin arbetsgivare. Lojalitetsplikten 

gäller inte bara gentemot arbetsgivaren utan tar även sikte på hur den anställde beter sig mot 

andra, såsom klienter, kunder, kollegor och andra personer som är kopplade till arbetsgivarens 

verksamhet. När en uppsägning eller ett avskedande haft grund i arbetstagarens lojalitetsbrott 

så gör AD en totalbedömning av alla omständigheter i det enskilda målet. Men de två faktorer 

som utifrån rättspraxis är gemensamma för alla lojalitetsbrott är arbetstagarens ställning och 

vilken skada arbetsgivaren har åtnjutit. Ju större skada arbetsgivaren har tillfogats genom 

lojalitetsbrottet desto större möjligheter har arbetsgivaren att säga upp respektive avskeda 

arbetstagaren. Arbetsgivaren har rätt att ställa högre krav och förvänta sig en mera omfattad 

lojalitet från arbetstagaren ju högre ställning och förtroende arbetstagaren har i företaget.  

Lojalitetsplikten är inte endast en självständig biförpliktelse som uppkommer i och med 

anställningsavtalet, utan den kan också anses som en handlingsnorm som redogör för hur 

arbetstagaren ska förfara i olika lägen. Den beskriver både hur den anställde ska bete sig 

gentemot sina kollegor och hur denne ska utföra sina skyldigheter. Men stor del av 

lojalitetsplikten och vilka krav den ställer på sin arbetstagare är i hög grad beroende av de 

arbetsuppgifter denne och i vilken ställning arbetstagaren befinner sig.  Det är mindre vanligt 

att arbetsgivarens lojalitetsplikt analyseras i den arbetsrättsliga litteraturen, såsom 

arbetstagarens lojalitetsplikt. Till skillnad från arbetstagarens lojalitetsplikt så är 

arbetsgivarens lojalitetsplikt mera noggrant reglerad i den arbetsrättsliga lagstiftningen och i 
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kollektivavtalen, varav denna lojalitetsplikt inte varit lika intressant att diskutera. Men på 

senare tid har mera börjat diskutera kring arbetsgivarens lojalitetsplikt. Unionen-fallet är det 

första fallet som konkret tar upp frågan gällande arbetsgivarens lojalitetsplikt, vilket också har 

lett till den ökade diskussionen. Tvister gällande arbetsgivarens lojalitetsplikt har tidigare 

avgjorts via förlikning och därför har inte arbetsdomstolen fått sätta tydligare gränser och 

riktlinjer för arbetsgivarens lojalitetsplikt, såsom den har gjort för arbetstagarens 

lojalitetsplikt.  

Arbetsgivaren har i uppsägningssituationer en lojalitetsplikt gentemot sin anställda. En 

uppsägning ska vara en arbetsgivares yttersta åtgärd, vilket innebär att arbetsgivaren ska ha 

uttömt alla andra möjligheter för att lösa problemet. Allt fler rättsfall döms till arbetstagarens 

fördel där arbetsgivaren ansett att arbetstagaren har brutit mot sin lojalitetsplikt i och med att 

denne uttryckt sig negativt på sociala medier och skadat sin arbetsgivare. Arbetsgivaren ska 

därför ta utgångspunkt i den ovan beskrivna bastubadarprincipen. AD anser principen som en 

dold klausul i kollektivavtalen, vilket innebär att en överträdelse från arbetsgivarens sida kan 

innebära upphov till allmänt skadestånd. Viktigt är dock att denna princip är begränsad till att 

gälla endast ingripande omplaceringar. Men jag anser att såsom bastubadarprincipen så ska 

arbetsgivaren måste ange skälen och diskutera med sin arbetstagare när den anser att denna 

uttryckt sig dåligt på sociala medier och därmed skadat sin arbetsgivare, och lyssnar på 

arbetstagarens skäl och eventuella invändningar. Krav skulle ställas på arbetsgivaren att denne 

måste ha tillräckligt godtagbara skäl för omplaceringen eller uppsägningen och att det måste 

stå i en rimlig proportion till de nackdelar som det innebär för den anställde. Det skulle stödja 

ett samarbete mellan parterna och uppmuntra till en dialog, vilket i sin tur kunde undvika att 

de hamnade i domstol.  

Sammanfattningsvis kan jag utifrån ovanstående redogörelse konstatera att det finns en 

ömsesidig lojalitetsplikt mellan ett anställningsförhållandets parter, vilket innebär en 

skyldighet för dem att samverka. Däremot förefaller det inte fullständigt klart om vad 

parternas olika lojalitetsplikter innebär och vad den har för relevans, eftersom uttrycklig 

lagreglering och rättspraxis saknas och gällande arbetsgivarens lojalitetsplikt. En viktig faktor 

för lojalitetspliktens omfattning är också hur länge arbetstagaren arbetat vid arbetsplatsen och 

hur hög befattning den anställde har. Ju längre en arbetstagare har arbetat vid arbetsplatsen 

och ju högre befattning denne har så ökar den ömsesidiga lojalitetsplikten. Högt uppsatta 

arbetstagare har en begränsad kritikrätt och om den överskrids så förfar arbetstagaren illojalt 
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gentemot sin arbetsgivare. Om arbetsgivaren anser att arbetstagaren överskridit sin kritikrätt 

så lägger AD stor vikt vid om arbetstagaren överhuvudtaget skadat sin arbetsgivare och isf 

hur stor skada denna skada är. Kravet på hur stor skadans storlek behöver vara för att AD ska 

anse att arbetstagaren har överskridit sin lojalitetsplikt justeras beroende på arbetets längd och 

arbetstagarens befattning. Kritikrätten innebär arbetstagarens rätt att kritisera sin arbetsgivare 

och förhållandena på arbetsplatsen offentligt. En långtgående kritikrätt går i linje med 

yttrandefriheten, men anställda har en skyldighet att inte överskriva sin kritikrätt. Om en 

arbetstagare slagit larm så är omfattningen av kritikrätten av central betydelse för att kunna 

avgöra om arbetstagaren ska riskera arbetsrättsliga sanktioner. Jag anser att kritikrätten är 

viktigt för den förebygger goda arbetsförhållanden, goda arbetsresultat och innebär att 

arbetstagare kan debattera rörande frågor av allmänt intresse. Kritikrättens omfattning är olika 

för den privata och offentliga sektorn, pga att offentligt anställda åtnjuter skydd från 

grundlagarna. 

Det är av betydande vikt att en arbetstagare, innan den larmar till en myndighet om 

missförhållanden på arbetsplatsen, att denne först meddelar sin arbetsgivare så att denne får 

en chans att reda ut missförhållandena som råder på arbetsplatsen. Om arbetsgivaren efter att 

arbetstagaren meddelat om missförhållandena väljer att inte ta tag i det eller att 

missförhållandena ändå kvarstår så får arbetstagaren skicka in en anmälan till behörig 

myndighet. Det förefaller enligt mig rimligt att arbetsgivaren får en chans att rätta till 

missförhållanden på sin arbetsplats, i vissa fall kan det till och med vara så att arbetsgivaren 

inte är medveten om de missförhållanden som arbetstagaren upplever. Viktigt är att om 

arbetstagaren gör en anmälan att den inte är avsedd att skada arbetsgivaren och att 

missförhållandena ska vara av särskild vikt.  

En vanlig uppfattning är att arbetstagare inom den privata sektorn inte kan åberopa den 

grundlagsskyddade yttrandefriheten gentemot sin arbetsgivare. Arbetstagare som arbetar inom 

den privata sektorn har en svagare yttrandefrihet jämfört med arbetstagare inom den offentliga 

sektorn, men AD har slagit fast att även arbetstagare inom den privata sektorn kan i relativt 

lång utsträckning uttrycka sig om välja sitt innehåll på sina privata sociala medier. AD 2012 

nr 25 är ett bra exempel på att AD ställer höga krav på att en arbetsgivare ska ha saklig grund 

för att säga upp en arbetstagare som på sin fritid uttryckt sig på sociala medier. Trots att en 

arbetstagare arbetar inom den privata sektorn så ska den som utgångpunkt få vara fri i sin 

livsföring och varje människa har rätt i att, oavsett anställning, öppet få ge uttryck för 
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intressen och åsikter. Arbetsgivaren ska ha rätt att kräva att arbetstagaren inte kan kopplas till 

arbetsgivarens verksamhet eller att denne har arbetsrelaterade kontakter via sina privata 

sociala medier. Såsom praxis visar så tror jag också att arbetsgivaren i flera fall och 

situationer kommer att få ge vika när AD väger arbetstagarens intresse att yttra vad den faller 

in på sin fritid gentemot arbetsgivarens intresse av lojalitet. 
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4. Sammanfattande analyser och slutsatser 

4.1 En ömsesidig lojalitetsplikt 

Till att börja med kan jag konstatera att lojalitetsplikten präglar förhållandet mellan 

arbetstagare och arbetsgivare. Den fria avtalsrätten i Sverige bygger på att vi fritt ska kunna 

ingå avtal. Avtalsbundenheten försäkrar parterna om vilka rättigheter som de erhåller av 

avtalet och parterna blir bundna av avtalet i sin helhet. Men för att ett långtidsavtal ska hålla 

så krävs att parterna är lojala mot varandra och har ett samarbete under avtalstiden. För att 

underlätta avtalsförpliktelsen så har parterna lojalitetsförpliktelser gentemot varandra.  Trots 

att det råder en ömsesidig lojalitetsplikt anses inte arbetsgivaren ha en motsvarande 

lojalitetsplikt såsom arbetstagaren. Arbetstagarens lojalitetsplikt grundar sig i 

anställningsavtalet men har också vuxit fram från rättspraxis och den allmänna skyldigheten 

att arbetstagare måste vara lojala mot sina arbetsgivare. Arbetstagare inom den offentliga 

sektorn har högt till tak och där råder inte samma lojalitetsplikt som inom den privata sektorn. 

Enligt domstolarna är det vanligt att arbetsgivarna är för snabba med att omplacera eller 

avskeda sina anställda som har valt att yttra sig negativt på sociala medier. Jag anser, såsom 

AD, att arbetstagarens lojalitetsplikt har övertolkats av arbetsgivarna. Arbetsgivaren har även 

en lojalitetsplikt gentemot sina anställda, vilken innebär att företagets anställda ska känna sig 

trygga på sin arbetsplats. Min åsikt är att arbetsgivaren måste varna  och ge arbetstagare en 

”andra chans” innan de säger upp sina anställda på grund av att de brustit i sin lojalitetsplikt, 

vilket kan innefatta ett olämpligt yttrande på sociala medier.  

Utifrån ovanstående redogörelse så är det ganska klart, men inte självklart,  att det är enklare 

för arbetsgivare inom den offentliga sektorn att veta var gränsen för arbetstagarens 

lojalitetsplikt och yttrandefrihet går. Inom den privata sektorn är det svårt för både 

arbetsgivaren och arbetstagaren att veta var gränsen går. I dagens samhälle blir internet och 

sociala medier alltmer vanligt. Det som tidigare endast sades mellan olika människor skrivs 

nu ofta på öppna och offentliga forum, såsom sociala medier. Det är viktigt att skilja mellan 

en arbetstagares privata uppgifter och de uppgifter och yttranden som kan kopplas till dennes 

arbete. En arbetsgivare kan varken inom den offentliga eller privata sektorn säga upp sina 

arbetstagare på grund av yttranden som arbetsgivaren tycker är olämpliga men som inte har 

någon som helst koppling till dess arbete. Rättsfallet ”Facebook rektorn” är ett bra exempel 

på att arbetstagarens beteende konkret måste skada arbetsgivaren. Enligt domstolarna räcker 
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det inte med att privata arbetstagare beter sig illa på fritiden för att arbetsgivaren ska ha en 

saklig grund för att säga upp sin arbetstagare.  Många av AD:s domslut visar i och med att 

arbetsgivarna förlorar rättegångarna om anställdas användning av sociala medier när dessa har 

sagt upp sina arbetstagare utan varning, att arbetsgivarna övertolkar arbetstagarnas 

lojalitetsplikt. Arbetsgivarna tar inte hänsyn till sin egen lojalitetsplikt, som är ett kriterium 

för att saklig grund för uppsägning föreligger gentemot sina arbetstagare.  

Det råder inget tvivel om att det existerar en ömsesidig lojalitetsplikt inom ett 

anställningsförhållande, dock synliggörs överträdelserna för de olika parterna på olika sätt. 

Arbetstagare riskerar oftast att bli avskedade eller uppsagda medan en arbetsgivare riskerar att 

dennes arbetstagare frånträder sig sin anställning och har rätt till ekonomiskt, men inte 

allmänt skadestånd. Allmänt skadestånd utgår endast vid provocerade uppsägningar och 

avskedanden. Det är vanligt idag att frågor om arbetsgivarens lojalitetsplikt uppkommer i 

tvister där arbetsgivaren anser att arbetstagaren har brutit mot sin lojalitetsplikt genom att 

exempelvis uttryckt sig illa på sociala medier gällande sitt arbete. Arbetstagaren kommer ofta 

att invända och hävda att saklig grund för uppsägning inte har förelegat. Att arbetsgivaren å 

sin sida är den som har brustit i sin lojalitetsplikt i och med att han avskedade arbetstagaren på 

olovlig grund. Ett rättspraxis som beskriver detta är fallet gällande rektorn på en friskola, där 

arbetsgivaren inte uppskattade rektorns sexuella innehåll på sin privata Facebook-sida. 

Domstolen kom fram till att arbetsgivaren olovligen har sagt upp rektorn, vilket innebär att de 

inte haft rätt att avskeda rektorn på de grunder som de rent praktiskt har avskedad rektorn på. 

Rektorn erhöll ett ekonomiskt skadestånd. Att domstolen dömde ut ett skadestånd till rektorn 

är ett exempel på att arbetsgivaren har brustit i sin lojalitetsplikt.  

Ovanstående stycke är en analys där jag valt att förtydliga och klargöra arbetstagarens och 

arbetsgivarens lojalitetsplikt och hur dessa är reglerade idag. Det är vanligt att människor 

ifrågasätter hur långtgående arbetsgivarens lojalitetsplikt är och menar att domstolarna endast 

behandlar arbetstagarens lojalitetsplikt och dess gränser. Jag anser dock att trots att 

huvudfokus och meningen från början har varit att utreda arbetstagarens lojalitetspliktsbrott så 

kommer arbetsdomstolen in på den ömsesidiga lojalitetsplikten när denna avgör om 

arbetsgivaren har haft rätt att säga upp eller avskeda sin arbetstagare.  
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4.2 Privat sektor i jämförelse med offentlig sektor 

Det föreligger centrala skillnader mellan den privata och offentliga sektorn gällande till hur 

stor del lojalitetsplikten kan komma att begränsa arbetstagarens yttrandefrihet. För offentliga 

arbetstagare är det yttrandefriheten som har störst genomslagskraft, medan arbetstagare inom 

den privata sektorn knappt har någon yttrandefrihet gentemot sin arbetsgivare utan istället 

måste vara lojala sin arbetsgivare. Lagen och domstolarna anser att arbetsgivare inom den 

offentliga sektorn som skadas av sina arbetstagare på grund av att denne har utnyttjat sin 

grundlagsstadgade yttrandefrihet, inte får straffa sin arbetstagare utan att de själva får ta den 

smällen. Detta återspeglas väldigt tydligt i arbetsdomstolens rättspraxis, speciellt i fallet 

”Farbror blå” där det framkommer att offentligt anställda har rätt yttra sig och framföra 

åsikter i sociala medier, trots att dessa kan medföra förtroendeförlust, kränkning och 

upprördhet hos arbetsgivaren. Om en arbetstagare väljer att använda sig av sin grundlagsfästa 

fri- och rättighet så har den offentliga arbetsgivaren ingen rätt att ingripa mot sin anställda 

trots att denne har skadat myndighetens rykte, allmänhetens förtroende för myndigheten och 

dessutom orsakat störningar i verksamheten. Emellertid har den offentliga arbetsgivaren rätt 

att ingripa om den anställdes yttranden föranleder samarbetssvårigheter på arbetsplatsen. 

Offentligt anställda är enligt sin lojalitetsplikt skyldig att utföra sina arbetsuppgifter 

oberoende vad arbetstagaren tycker om dessa. Arbetstagarens utpräglade förtroendeställning 

kan dessutom medföra att arbetstagarens vidsträckta yttrandefrihet kan bedömas annorlunda. 

Men eftersom den grundlagsskyddade yttrandefriheten har ett särskilt stort intresse av att bli 

tillgodosett så krävs det att det rör sig om väldigt utpräglade förtroendeställningar och svåra 

samarbetssvårigheter för att arbetsgivaren ska ha rätt till att straffa den arbetstagare som 

utnyttjat sin yttrandefrihet.  

För privata arbetstagare är den grundläggande synpunkten att att denne inte får skada sin 

arbetsgivare genom att yttra sig negativt. Lojalitetsplikten för offentliga arbetstagare handlar 

mera om hur arbetstagaren ska utföra sina arbetsuppgifter än vad de får yttra på sociala 

medier, medan den privatanställdes lojalitetsplikt är överordnad kritikrätten vilket begränsar 

arbetstagarens möjligheter att yttra sig negativt om sin arbetsplats. Den största orsaken bakom 

detta är att den grundlagsfästa yttrandefriheten endast gäller gentemot ”det allmänna”, vilket 

inte är privatanställdas arbetsgivare. För offentligt anställda är deras arbetsgivare myndigheter 

osv, som faller in under begreppet ”det allmänna”, varav yttrandefriheten även gäller mot den 

myndighet som är dennes arbetsgivare. Ur rättssäkerhetssynpunkt så är det viktigt att 
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offentliga arbetstagare ges möjligheten att offentligt kunna kritisera sin arbetsgivare, att kunna 

använda sin yttrandefrihet till att genomföra förbättringar på arbetsplatsen och för 

arbetsplatsens utveckling. Bara för att en person arbetar vid en myndighet så betyder inte det 

att denne ska ha samma åsikter som myndigheten. Om myndigheten tar beslut som en 

arbetstagare inte står för så kan denne på grund av sin yttrandefrihet offentligt klargöra att 

denne är av en annan åsikt än sin arbetsgivare. Inom den privata sektorn är detta inte möjligt. 

Arbetstagare inom den privata sektorn kan endast yttra saker om sin arbetsgivare offentligt 

om detta faller in under dennes kritikrätt. Privatanställda ska i regel första ta upp välgrundad 

kritik internt innan denne väljer att yttra sig negativt externt. AD ger privatanställda större 

möjligheter att agera när det förekommer allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen. 

Kritikrätten ska ge arbetstagaren möjlighet att ifrågasätta arbetsgivarens handlande och påtala 

missförhållanden i syfte att uppnå bättre arbetsresultat och tillgodose arbetsförhållandet. 

Däremot kan det diskuteras om arbetsdomstolens rättspraxis är tidsenliga och om dessa är 

applicerbara på yttranden i sociala medier. Jag är tveksam till att en statusuppdatering på 

Facebook eller liknande inlägg på övriga sociala medier skulle skrivas i syfte att lösa 

eventuella missförhållanden på den anställdes arbetsplats.  

En stor skillnad mellan arbetstagare inom den privata sektorn jämfört med den offentliga 

sektorn är vilken tystnadsplikt som de har att iaktta. För arbetstagare inom den offentliga 

sektorn så följer tystnadsplikten av lag och det går inte för arbetsgivaren att avtala om mer 

eller mindre omfattande tystnadsplikt. För privatanställda gäller en avtalsreglerad 

tystnadsplikt, vilket innebär att arbetsgivaren kan avtala med de anställda i det enskilda 

anställningsavtalet. Att offentliga arbetsgivare väljer att skapa kontrakt med en avtalsreglerad 

tystnadsplikt, innebär inte att de offentliga arbetstagarna måste följa dessa klausuler. Dessa 

kan endast användas som bevis i rätten att arbetsgivaren, förutom att tystnadsplikten finns 

reglerad i lagen, har valt att konkretisera i ett avtal för att tydliggöra för sin anställde vilken 

tystnadsplikt de har utifrån lagen. Men en offentlig arbetsgivare får inte avtala med sina 

anställda om annan tystnadsplikt än den som finns reglerad i lag.  

Jag håller med den svenska avtalsrätten att det är viktigt att parterna håller sina förpliktelser 

och skyldigheter som de kommit överens om när de ingått avtal. Sekretessavtal som 

arbetsgivare upprättat för all evighet anser jag dock ska kunna jämkas med stöd av 36 § AvtL. 

Omständigheter som uppstår efter avtalets upprättande kan innebära att avtalet inte längre kan 

anses skäligt. Grundtanken bakom FHL är att skydda företag från att deras 
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företagshemligheter skulle röjas eller spridas av en avtalspart eller en anställd. FHL innehåller 

dock ingen legal tystnadsplikt, varför parterna ofta upprättar sekretessavtal. Jag anser att det 

är orimligt att en företagshemlighet kan medföra att det anses legitimt att avtala om att ett 

sekretessavtal ska gälla för all evighet, detta ska endast kunna ske undantagsvis. Däremot är 

sekretessavtal viktiga när sekretessobjektet är mera omfattande än begreppet 

företagshemlighet enligt FHL, eftersom den informationen inte är skyddsvärd enligt lagen. 

Arbetstagare inom den privata sektorn har en långgående tystnadsplikt och en skyldighet att 

iaktta och agera utifrån denna. Privata aktörer reglerar i många fall arbetstagarnas 

tystnadsplikt i sekretessklausuler men den yttre gränsen gällande hur långt en arbetsgivare kan 

avtala är något oklar. En arbetsgivare inom den privata sektorn ska utan att riskera 

repressalieåtgärder kunna delta i offentliga debatter gällande allmänna frågor så länge 

arbetstagaren inte avslöjar företagsinterna uppgifter. Inom den privata sektorn lägger AD 

störst vikt vid om arbetstagaren yppat uppgifterna i syfte att skada sin arbetsgivare. Det 

viktiga är inte hur stor skada som arbetsgivaren råkat utför i och med uttalandet, utan vilket 

syfte som arbetstagaren haft och handlandets lämplighet. Dock är inte en arbetstagare 

ursäktad om denne inte haft avsikten att skada sin arbetsgivare men brutit mot uttryckliga 

sekretessregler. Sammanfattningsvis är det syftet och avsikten bakom arbetstagarens 

handlande och inte hur stor skada som arbetsgivaren orsakat som är knäckfrågan för 

arbetstagare inom den privata sfärens lojalitetsplikt.  

4.3 Förhållandet mellan anställningsavtalets förpliktelser och sociala 
medier  

Dagens arbetsliv har synnerligen påverkats av den tekniska utvecklingen. Trots att dagens 

arbete tränger in på arbetstagarnas fritid och vise versa så är fritiden en självklarhet för de 

flesta individerna. Arbetslivet präglas ofta till stor del av IT-verktyg, vilket gör det svårare att 

dra en gräns för när arbetsdagen nått sitt slut och fritiden inträder. I dagens samhälle är det 

väldigt sällan som människors arbete endast sker på kontorstid, eller på dennes arbetsplats. På 

grund av datorer, internet, mobiler etc. så kan arbetet även utövas i hemmet, på väg till och 

från arbetsplatsen och på semestern. I och med detta är det många arbetsplatser som har infört 

ett flextidsystem, var arbetstagaren själv kan bestämma när och var denne utför sina 

arbetsuppgifter, så länge de genomförs på ett professionellt sätt. Detta gör att många arbeten 

kan utföras på andra platser och vid andra tidpunkter än den huvudsakliga arbetsplatsen och 

tiden.  
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Den problematik som uppstår i och med dagens teknik och flexibla arbeten är 

gränsdragningsproblem för när en individ har fritid och när denne utför arbete. Arbetsgivaren 

kan endast kontrollera en arbetstagare när denne arbetar och har således inte rätt att 

kontrollera eller ha insyn i arbetstagarens fritid. Enligt AD så kan inte en arbetstagare, trots att 

yttrandet sker på fritiden, ägna att allvarligt skada sin arbetsgivares förtroende eller sätta 

denne i dålig dager. En stor del av människors privatliv präglas av och utspelas på internet, 

via bland annat olika sociala medier. Internet och de sociala medierna har medfört att det är 

lättare att införskaffa information men även en större och enklare möjlighet att sprida 

information. I och med att de sociala medierna ökar i omfattning och användningen har det 

medfört att de har kommit att påverka de arbetsrättsliga reglerna. Den nya aspekten på 

arbetsrätten hör framförallt ihop med anställdas användning av sociala medier på och utanför 

arbetet. 

Det som är väldigt motsägelsefullt är att arbetsgivare uppmuntrar sina anställda att vara aktiva 

på sociala medier för företagets räkning, exempelvis i marknadssyfte eller liknande. Men det 

är ytterst ovanligt att företagen har en policy som reglerar användningen av sociala medier. 

Det finns inte heller några uttryckliga regler om hur mycket en arbetstagare får använda 

arbetsgivarens dator för privat bruk. Arbetsgivaren har rätt att införa regler och policys på sin 

arbetsplats gällande arbetstagarnas användande av internet och sociala medier, dock inte 

utanför arbetstagarens arbetstid. Om arbetsgivaren inte uttryckligen har sagt något angående 

detta till sina arbetstagare så bedöms användningen utifrån allmän sedvänja samt bruket på 

den aktuella arbetsplatsen.  

För att undvika eventuella konflikter på arbetsplatser anser jag att det är viktigt att 

arbetsgivarna i ett tidigt stadie, helst redan vid ingående av anställningsavtalet, klargör för 

sina arbetstagare beträffande användningen av internet och sociala medier på arbetstid och 

vad som får skrivas om arbetet på arbetstagarens fritid. Jag anser att det viktigaste och det 

mest effektiva medlet att undvika konflikter mellan olika arbetstagare och dess arbetsgivare är 

att de för en dialog mellan varandra. Många arbetsplatser skulle undvika onödiga konflikter 

där yttrandefriheten och lojalitetsplikten sätts på sin spets om arbetsgivaren och arbetstagarna 

löpande skulle ha diskussioner om sociala medier, deras etiska funktion och vilka normer som 

gäller på arbetsplatsen. Det är viktigt att arbetsgivaren tydliggör för dennes anställda att de är 

företagets ansikte utåt och en representant för företaget och att det därav följer en 

lojalitetsplikt att inte skada arbetsgivaren och dennes anseende.  
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Det är så svårt för den enskilde arbetstagaren och arbetsgivaren, speciellt inom den privata 

sektorn, att veta var gränsen går för publicering på sociala medier. Jag anser därför att det är 

arbetsgivarens ansvar att undvika olyckliga och onödiga övertramp på sociala medier. 

Eftersom det idag inte finns tillräckligt tydliga gränser för vad som är tillåtet och inte så borde 

varje företag ta fram riktlinjer tillsammans med sina medarbetare gällande närvaron på sociala 

medier för att undvika dessa snedsteg. Viktigt att tänka på är att riktlinjerna för den offentliga 

sektorn inte kan vara lika hårda som för den privata sektorn i och med att yttrandefriheten är 

starkare än lojalitetsplikten inom den offentliga sektorn. Men något som gäller för båda 

sektorer är att riktlinjerna för beteendet i sociala medier måste vara direkt kopplat till jobbet. 

Arbetsgivaren kan således inte påpeka vad deras arbetstagare yttrar på sociala medier gällande 

privata saker. Jag anser att det även är viktigt att båda parter är ense om att när en 

arbetstagaren bryter mot arbetsgivarens policy och att arbetsgivaren strävar efter att först dela 

ut en varning innan denne avskedar eller omplacerar arbetstagaren.  

Risken för att begå lojalitetsbrott har ökat för arbetstagaren i takt med att internet och sociala 

medier blir en större del av människornas vardag. Emellertid kan konstateras att det 

arbetsgivarens möjligheter för att upptäcka lojalitetsbrotten också har ökat. Detta ställer större 

krav på arbetstagarna gällande var och vad de uttrycker. Skiljelinjen mellan arbete och fritid 

blir alltmer utsuddad och den tekniska utvecklingen går framåt varje dag, vilket kommer ställa 

nya krav på den enskildes rättigheter. Främst för den privata arbetstagaren innebär detta att 

rättsläget kommer att förändras, speciellt i takt med att rättsfallen till AD och 

Europadomstolen ökar. Lojalitetsplikten blir allt viktigare för dagens företag och utvecklingen 

medför att ökade krav ställs gällande flexibla och individuella lösningar för lojalitetsfrågor. 

Företag kan skräddarsy och förändra arbetstagarnas skyldigheter i takt med utvecklingen. 

Förutsättningarna på arbetsmarknaden är i ständig förändring och det är viktigt att 

lojalitetsplikten inte hindrar företagen utan istället öppnar för nya lösningar.  

Jag föreslår att det skulle vara fördelaktigt att uppdatera Sveriges yttrandefrihetslagar för att 

kunna anpassa lagstiftningen till internet och sociala medier, inom både den offentliga och 

den privata sektorn.  Europadomstolen har genom sina två senaste rättsfall Fuentes Bobo mot 

Spanien och Sanchéz mot Spanien tydligt moderniserat lagstiftningen och utvidgat 

yttrandefriheten till att även i vissa fall gälla mellan privata aktörer. Om Sverige skulle 

uppdatera yttrandefrihetslagarna så skulle lagstiftningen vara mera anpassat till 

Europakonventionen och det moderna samhällets teknik. Uttalanden på sociala medier kan få 
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stor spridning på kort tid. Om Sverige skulle anpassa sina yttrandefrihetsgrundlagar till de 

sociala medierna skulle det leda till en ökad förståelse för den ömsesidiga lojalitetsplikten, 

vilket förhoppningsvis skulle medföra att det uppstår mindre konflikter mellan arbetstagare 

och arbetsgivare.  
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