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➢ Begrenses ansattes 
ytringsfrihet?

➢ Hvis ja: er 
begrensningen legitim?

➢ Hvordan er balansen 
mellom ytringsfrihet og 
lojalitet?



16.03.2022Presentasjon
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➢Demokrati - rettigheter 

➢Velferd - s ikkerhet 

➢E ffektivitet - forbedring 
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#MeToo



Roller og lojalitetsforpliktelser

5



Vide rammer – men begrensninger
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• Lovpålagt taushetsplikt

• Identifikasjonsfaren

• Ytrers posisjon 

• Sannheten i utsagnet

• Hvor og til hvem den fremmes

• Arbeidsgivers legitime interesser

• Arbeidsavtaler mm.
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Det er begrensninger i ansattes ytringsfrihet som 
skal begrunnes. Ikke motsatt.

Men – hvordan står det til – egentlig?



Arbeidstakere som har retningslinjer for…
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50

62

68

67

79

81

Bruk av sosiale medier

Hva du kan si offentlig

Hvem som kan uttale seg til journalister

Offentlig (N=393) Privat (N=473)



Sentrale spørsmål i sakene

➢ Har arbeidstaker opptrådd illojalt? Skader ytringen(e) 
arbeidsgiverens legitime og saklige interesser?

➢ Hvem uttaler arbeidstakerne seg på vegne av? Identifikasjonsfare

➢ Om det er legitimt å bruke offentligheten for å få oppmerksomhet 
om en sak?

➢ Er arbeidsgivers reaksjoner i samsvar med gjeldende regler? 

9



Roller og saker hos SOMB
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Bruk av ansatterollen
En miljøarbeider fikk skriftlig advarsel etter å skrevet 
avisinnlegg om påståtte brudd på arbeidsmiljølovens 
bestemmelser om arbeidstid.
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Bruk av ansatterollen
En miljøarbeider fikk skriftlig advarsel etter å skrevet 
avisinnlegg om påståtte brudd på arbeidsmiljølovens 
bestemmelser om arbeidstid.

Sivilombudsmannen fant at kommunen ikke hadde rettslig 
grunnlag for å reagere, og at dette ga arbeidsgiver en 
mulighet til å rette opp ulovlige forhold.

«… Selv om denne typen les erinnlegg fra ans atte vil 
være ubehagelige for arbeids giver generelt og 
ledels en spes ielt, vil de samtidig kunne bidra til at de 
ans varlige i kommunen får kjenns kap til forhold i 
sys temet». 

(sak 2006/530)
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Er det akseptabelt at ansatte benytter media til å 
kritisere kommunen de jobber i? 
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12

37

51

Vet ikke

Ja

Nei



Bruk av profesjonsrollen
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«Den ansatte hadde opplyst om 
utdanning og arbeidssted i et 
høringssvar avgitt i eget navn. 

Høringssvaret ble gjengitt i en 
avis, og den ansatte fikk en 
skriftlig advarsel og endrede 
arbeidsoppgaver.»



Bruk av profesjonsrollen
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«Den ansatte hadde opplyst om 
utdanning og arbeidssted i et 
høringssvar avgitt i eget navn. 

Høringssvaret ble gjengitt i en 
avis, og den ansatte fikk en 
skriftlig advarsel og endrede 
arbeidsoppgaver.»

«der du ønsker å uttale deg i 
en sak, sørg alltid for å 
involvere nærmeste leder. 
det gjelder den minste sak, 
selv å trykke «liker» på et 
innlegg. 
Å vurdere om et innlegg kan 
ha betydning for Mattilsynets 
legitimitet må vi gjøre i 
fellesskap, hvor jeg lytter til 
deg og jeg beslutter.»

Arbeidsgiver poengterer:



Er det akseptabelt at ansatte deltar i det offentlig ordskifte 
med fagkunnskap de har ervervet i jobben?
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22

11

67

Vet ikke

Nei

Ja



Bruk av borgerrollen
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Lærer A skrev en kommentar til et innlegg på FB, 
under et bilde av Sylvi Listhaug og Sumaya Jirde Ali:

«Fjern bildet til venstre vær så snill..!! Jeg blir dårlig av 
den skapningen-!»

A fikk en skriftlig advarsel: A hadde brutt de 
rettmessige forventningene arbeidsgiver måtte 
kunne ha til lærere. Videre at gjentakende brudd med 
disse kunne føre til en vurdering av lærerens 
arbeidsforhold i kommunen.

(sak 2018/4777)



Bruk av borgerrollen
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Lærer A skrev en kommentar til et innlegg på FB, 
under et bilde av Sylvi Listhaug og Sumaya Jirde Ali:

«Fjern bildet til venstre vær så snill..!! Jeg blir dårlig av 
den skapningen-!»

A fikk en skriftlig advarsel: A hadde brutt de 
rettmessige forventningene arbeidsgiver måtte 
kunne ha til lærere. Videre at gjentakende brudd med 
disse kunne føre til en vurdering av lærerens 
arbeidsforhold i kommunen.

SOMB: ytringen er vernet av ytringsfriheten, og 
ikke i strid med den ulovfestede lojalitetsplikten 
for arbeidstakere. 

(sak 2018/4777)



Er det akseptabelt at ansatte deltar i markeringer mot 
kommunen de jobber i? 
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15

35

50

Vet ikke

Nei

Ja



Sivilombudsmannen har uttalt: 

«Offentlige ansatte har et vidt spillerom - både i form og
innhold - for offentlig å gi uttrykk for sin mening, også om 
forhold på eget arbeidsområde og endog om forhold på
egen arbeidsplass.»
(sak 2006/1632)

Hvor enig er kommunale ledere i dette? 



Sivilombudsmannen har uttalt: 

«Offentlige ansatte har et vidt spillerom - både i form og
innhold - for offentlig å gi uttrykk for sin mening, også om 
forhold på eget arbeidsområde og endog om forhold på
egen arbeidsplass.»
(sak 2006/1632)

Hvor enig er arbeidstakere i  dette? 



Ytringsrommets størrelse – bør
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40

46
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49

62

HAR ...å ytre deg offentlig om forhold på egen

arbeidsplass?

BØR...å ytre seg offentlig om forhold på egen

arbeidsplass?

HAR ...å ytre deg offentlig om faglige spørsmål du

jobber med i ditt arbeid?

BØR...å ytre seg offentlig om faglige spørsmål man

jobber med i sitt arbeid?

Offentlig (N=394) Privat (N=475)



Ytringsrommets størrelse – bør og er
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40

46

52

60

26

46

49

62

HAR ...å ytre deg offentlig om forhold på egen

arbeidsplass?

BØR...å ytre seg offentlig om forhold på egen

arbeidsplass?

HAR ...å ytre deg offentlig om faglige spørsmål du

jobber med i ditt arbeid?

BØR...å ytre seg offentlig om faglige spørsmål man

jobber med i sitt arbeid?

Offentlig (N=394) Privat (N=475)



Hva påvirker ytringsbetingelsene negativt?
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➢ Alder: Yngre arbeidstakere

➢ Utdanning: UH opp til 3 år

➢ Sektor: Offentlig ansatte

➢ Retningslinjer for: 

➢ hva man kan si offentlig

➢ hvem som kan uttale seg til 
journalister



Vurderinger av ytringsbetingelser
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26
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37
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35
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41

43

48

Jeg risikerer å bli møtt med uvilje fra leder / sjef hvis jeg

kommer med kritiske synspunkter om forhold på jobben

Toppledelsen begrenser mine muligheter til å ytre meg, av

hensyn til virksomhetens omdømme

Det er uskrevne regler som begrenser hva ansatte kan uttale

seg om internt

Offentlig 2021 (N=1468) Offentlig 2016 (N=982) Privat 2021 (N=2240) Privat 2016 (N=1888)



Fra ytring til varsling

Grunnlovens §100

Sier ifra
Diskusjon/
innvendinger

Enighet/
konsensus

Varsler 
internt

Varsler
eksternt

arbeidsmiljøloven



Endringer i arbeidsmiljøloven
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➢ Nytt punkt i formåls-paragrafen: 
c) å legge til rette for et godt 
ytringsklima i virksomheten

➢ Klarere definisjon av 
kritikkverdige forhold

➢ Klarere definisjon av 
fremgangsmåte

➢ Arbeidsgiver har fått en 
aktivitetsplikt

➢ Klarere presisering av hva 
varslingsrutinene skal inneholde



Hvorfor bry seg med rutiner?
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Tidligere forskning har vist 
at varslingsrutiner:

➢ bidrar til mer effektiv 
varsling

➢ reduserer risikoen for 
represalier som følge av 
varselet



Utbredelsen av varslingsrutiner

29

27

31

5

37

27

22

4

47

23

17

5

55

Vet ikke

Nei

Ja, under utarbeidelse

Ja

Fafo 2018 (N= 3955) Fafo 2016 (N= 3146)  Fafo 2010 (N= 5858)



AML §2 A-6 – Om varslingsrutiner
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Rutinene skal være skriftlige, og minst 
inneholde:

➢ En oppfordring til å varsle om 
kritikkverdige forhold

➢ Framgangsmåte for varsling

➢ Framgangsmåte for arbeidsgivers 
saksbehandling ved mottak, 
behandling og oppfølging av varsling



Ytringsfrihet og lojalitet
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Privat sektor
(N=20)

Statlig hel og 
deleid (N=11)

Kommunal 
sektor (N=45)

Oppfordring til å varsle 13 9 25

Lojalitet 4 0 6

Ytringsfrihet 3 0 17

Varsling til tilsynsmyndigheter 13 2 30

Varsling til media 6 1 20



Ytringer og lojalitet
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«Ein tilsett må vera forsiktig med å 
bruka media for å få merksemd om 
kritikkverdige forhold. 

(…) Den tilsette bør ta omsyn til alle 
involverte når det vert varslar til 
ålmenta.» (Kommune).

«Et ansettelsesforhold krever lojalitet 
til arbeidsgiver (…) Du har alltid rett til 
å varsle relevante saker til offentlige 
myndigheter (…), men det er ønskelig 
at varsling først forsøkes å løst internt 
slik bedriften har tilrettelagt for.» 
(Kommune)

Hver ansatt i kommunen må være bevisst 
lojalitetsplikten man har som offentlig 
tjenestemann eller -kvinne, og vurdere 
om sine ytringer kan komme i strid med 
lojalitetsplikten. 

For å hjelpe ansatte, har kommunen laget 
egne retningslinjer for ytringsfrihet.

Vi har ytringsfrihet, men vi bør alltid tenke 
oss om to ganger før vi sier noe til 
pressen eller i sosiale medier om forhold 
på egen arbeidsplass. Kritikkverdige 
forhold skal alltid først tas opp internt.



Oppsummering
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• Er det begrensninger?
✓ Reglementer 
✓ Uformelle normer 

• Er begrensningene legitime?
✓ Går ofte lenger enn det Grunnloven 

åpner for
✓ Arbeidstakere som har rutiner for 

offentlige ytringer vurderer sine 
ytringsbetingelser som dårligere 
enn andre

• Er det balanse mellom 
ytringsfrihet og lojalitet?
✓ Krav til lojalitet vektes ofte for 

sterkt



Tre spørsmål
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➢ Hvorfor er ønsket om å 
regelfeste ytringsfriheten 
så stor i offentlig sektor?

➢ Hvorfor vurderes 
ytringsrommet som 
mindre i offentlig sektor?

➢ Hvor bekymret bør vi 
være for utviklingen? 


