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Advokat Søren Lundsgaard, Danmark:
Kære deltagere, kære tilhørere. Efter en velfortjent pause og forhåbentlig et godt 
måltid er vi klar til at tage fat igen på eftermiddagens program. Jeg skal hermed åbne 
debatten og indlæggene om ansattes ytringsfrihed. Vi håber på en god debat med 
gode og interessante indlæg. Som rytmen jo er ved De nordiske Juristmøder, starter 
vi med et indlæg fra referenten, så fra korreferent, og så bliver der mulighed for debat 
fra salen. Særligt debatten fra salen vil foregå ved, at man får stillet en mikrofon til 
rådighed, og vi beder om, at man bestræber sig på at præsentere sig tydeligt og taler 
klart. Vi beder om, at man, i det omfang man får mikron udleveret, vil udlåne sit skilt 
til mikrofonholderen, så vi er sikre på, at vi får korrekt noteret, hvem der har udtalt 
sig. Man får selv følgelig udleveret skiltet efter afslutningen her. Så meget om de 
praktiske bemærk ninger på nuværende tidspunkt. Ved min side sidder advokat, dr. ju-
ris. fra Norge, Kyrre Eggen, og helt til højre ordförande i arbetsdomstolen i Sverige, 
Cathrine Lilja Hansson, som henholdsvis referent om korreferent. Vi starter med, at 
jeg giver ordet til Kyrre Eggen for referentens indlæg.

Advokat, dr.juris Kyrre Eggen, Norge:
Referenten indledte med en redegørelse for hovedkonklusionerne i referatet, jf. be-
retningens bind I s. 121-141.

Ordförande i arbetsdomstolen Cathrine Lilja Hansson, Sverige:
Anställdas yttrandefrihet
Frågan om arbetstagares, anställdas yttrandefrihet är alltid lika aktuell. Precis som 
Kyrre Eggen anför i sin artikel kan i begreppet ingå många olika företeelser. Men det 
vi tänker på är friheten att fritt, utan repressalier, få uttrycka våra åsikter inför andra.

Kyrre Eggen anför
att det gäller särskilda begränsningar för anställdas yttrandefrihet utöver de som 

följer av den generella regleringen om yttrandefrihet och
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att en lagfäst kritikrätt för arbetstagare utvidgar eller i vart fall klarlägger arbets-
tagares yttrandefrihet.

Just dessa påståenden kan inte anses som särskilt kontroversiella. De kan vi nog 
alla instämma i. 

Jag skulle vilja ta upp tre frågekomplex mot bakgrund av vad Kyrre Eggen fram-
för i sin artikel.

Bör en arbetstagare få yttra vad som helst så länge arbetsgivaren inte skadas? 
Finns det skillnader mellan att vara anställd hos en offentlig och en privat arbets-

givare och vilket skydd ger Europakonventionen?
Är rätten att uttrycka kritik mot sin arbetsgivare tillräckligt stark?
1. Bör en arbetstagare få yttra vad som helst så länge arbetsgivaren inte skadas?
Vi har alla i våra grundlagar skydd för yttrandefriheten. Men yttrande friheten kan 

inskränkas genom lag – vi får som samhällsmedborgare, oavsett om vi är arbetstagare 
eller inte, faktiskt inte uttrycka vad som helst. Det är t.ex. straffbart att förtala någon 
och göra sig skyldig till hets mot folkgrupp. Det kan också föreligga en lagfäst tyst-
nadsplikt. En arbetstagare kan alltså genom att uttala sig på visst sätt eller om en viss 
företeelse begå brott  och på den grunden skiljas från sin anställning. 

Men om det då yttringen inte är straffbar utan bara är motbjudande och otillbörlig 
och arbetsgivaren inte skadas ska då arbetsgivaren kunna ingripa? Kyrre Eggen anser 
här att det inte bör gälla någon allmän otillbörlighets standard. Han har tagit upp två 
fall från Norge. De handlar om framförande av politiska åsikter och alltså inte om 
kritik mot arbetsgivaren.

Jag vet inte vilka slutsatser man kan dra av de två norska rättsfallen och om det 
finns anledning till kritik. Kyrre Eggens ståndpunkt, att så länge arbets givarens in-
tresse inte skadas bör en arbetsgivare inte kunna ingripa, är dock lätt att instämma 
i. Jag vet inte hur det är i övriga nordiska länder men så länge det rör sig om offent-
liganställda är nog skyddet i svensk rätt längre gående än så. När det gäller rätten att 
uttrycka allmänna åsikter som inte har med arbets givarens verksamhet att göra kan 
det möjligen sägas att arbetsgivaren till och med får tåla viss skada.

Vad menas då med att arbetsgivaren inte skadas? 
Jag kan i sammanhanget nämna tre rättsfall från Arbetsdomstolen men anknyt-

ning till den här frågeställningen och som alla avser offentligt anställda.
Det första fallet (AD 1991 nr 106) handlade om väktare på ett häkte som i tid-

ningsintervjuer uttalat att han delade åsikter som en främlingsfientlig organisation 
omfattade. Han omplacerades.

Det andra fallet (AD 2007 nr 20) handlade om en polis som skickade e-postmed-
delanden till en kommunalpolitiker i Malmö där han bl.a. uttalade sig nedlåtande om 
invandrare och som avskedades.

Det tredje fallet (AD 2000 nr 76) handlade om en tjänsteman på då va rande Sta-
tens invandrarverk som uttryckt sig negativt om svensk in vandrings politik och som 
sades upp till följd av samarbetssvårigheter.
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AD underkände omplaceringen av väktaren och avskedandet av polisen men fann 
att det förelåg samarbetssvårigheter i fallet på Invandrarverket och att det fanns skäl 
för arbetsgivaren att i det fallet vidta någon åtgärd. 

Slutsatsen man kan dra, såvitt gäller offentligt anställda i Sverige, är att grundlagen 
ger ett gott skydd och att arbetsgivaren får tåla obekväma yttringar trots att de typiskt	
sett	skulle	kunna	skada	myndighetens	anseende	och	allmänhetens	förtroende	för	myn-
digheten	 I de två första fallen var det inte utrett att arbetstagarnas yttranden fått uttryck 
i deras tjänsteutövning eller att det förelåg en sådan risk eller att det lett till samarbets-
svårigheter. Möjligen skulle frågan bedömas annorlunda i fråga om en arbetstagare 
med en utpräglad förtroendeställning och direkt ansvar för myndighetens beslut.

Man skulle här kunna vara provokativ och möjligen vända på frågan.
Är skyddet för starkt?
Är det rimligt att offentligt anställda får offentligt uttrycka värderingar som inte 

är förenliga med det vi kallar demokratiska värderingar?
Vad tycker vi egentligen om rätten att få framföra åsikter som många av oss anser 

vara förkastliga? 
Bör man få vara lärare och rasist eller, som jag såg i tidningen häromdagen, lärare 

och spela i ett band som förhärligar våld och självmord och använder blod vid sina 
scenuppträdanden?

Eller, apropå, ett nyligen avgjort skadeståndsärende av JK, kan man vara prakti-
kant på Sveriges ambassad i Israel och samtidigt aktiv i Sverige demokraterna?

Frågorna för mig över till nästa frågeställning. Är och bör det vara en skill nad i 
skyddet för yttrandefriheten mellan att vara offentligt och privat anställd. 

2. Finns det skillnader mellan att vara anställd hos en offentlig och en privat ar-
betsgivare och vilket skydd ger Europakonventionen?

Om jag förstår Kyrre Eggen rätt är hans slutsats att det i vart fall inte i praktiken 
är någon större skillnad när det gäller möjligheten för en offentlig arbetsgivare res-
pektive en privat arbetsgivare att ingripa mot en anställd som yttrat sig på något sätt 
som arbetsgivaren ogillar. 

Det är möjligt att den slutliga bedömning i t.ex. en uppsägningstvist ofta kan bli 
densamma men den rättsliga regleringen är, i vart fall i Sverige, olika och därmed 
också skyddet. En arbetstagare i staten kan hävda sin rätt till yttrandefrihet direkt med 
stöd av grundlagen. Detta ger onekligen i sig en annan tyngd i bedömningen. 

Det vore intressant att höra hur det är i andra länder.
Jag vill här, trots att Kyrre Eggen medvetet låtit fråga falla utanför hans framställ-

ning, även nämna frågan om tystnadspliktens betydelse. En stor skill nad, i vart fall i 
Sverige, är att en offentliganställd inte anse kunna avtals vägen åläggs tystnadsplikt. 
Avtal om tystnadsplikt är däremot vanligt förekommande på den privata sektorn. 
Detta i sig leder till att fler frågor och sakförhållanden kan omfattas av tystnadsplikt 
i privata sektorn och alltså leda till avtalsbrott om arbetstagaren bryter mot avtalet.

En ytterligare viktig komponent är att en offentliga arbetstagare i Sverige om-
fattas av grundlagens meddelarfrihet och meddelarskydd – personen har rätt till 
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anonymitet. Detta leder till att den anställde kan vända sig till media med en uppgift 
som t.o.m. omfattas av viss tystnadsplikt. Media får inte avslöja sin källa och arbets-
givaren får inte efterforska källan. Däremot kan personen inte röja samma uppgift i 
förtrolighet till t.ex. en vän, en släkting eller sin fackliga organisation – då är det ett 
brott mot tystnadsplikten. Detta, rätten att vara anonym, anser jag är en stor skillnad.

I Sverige har en utredning föreslagit att vissa privata arbetsgivare – så dana som 
bedriver verksamhet med anknytning till det allmänna skall likställas med det all-
männa. Förlaget avsåg verksamhet enkelt uttryckt som bedriver verk samhet åt det 
allmänna. Förslaget har inte lett till lagstiftning.

Min slutsats är att det finns betydelsefulla skillnader, åtminstone i svensk rätt och 
att det kanske ligger i tiden att även utjämna dessa skillnader mellan privat och of-
fentlig sektor.

Vilken betydelse har då Europakonventionen i sammanhanget? Vilken rätt ger 
den de privatanställda?

Den första frågan man kan ställa sig är vad menas med det ”det allmänna” enligt 
konventionen? Det finns uttalanden av domstolen som kan tolkas som att det inte 
bara är staten utan även för staten utförd verksamhet som omfattas.

Det intressanta är nog snarare domstolens uttalanden om att vissa artiklar anses 
innefatta en positiv skyldighet för konventionsstaterna att i vissa fall skydda enskil-
das rättigheter mot angrepp från andra enskilda.

I ett avgörande från AD år 1997, s.k. Samariten-domen AD 1997 nr 57, uttalar sig 
domstolen om tillämpningen av artikel 10. Målet handlade om ambu lansverksamhet 
som lagts ut på en privat entreprenör och där arbetstagare vänt sig med kritik till myndig-
het och media. Domstolen uttalade att artikel 10 inte kunde tillmätas betydelse i målet. 

Förändrar Europadomstolens avgörande i målet om Fuentes Bobo ./. Spanien, 
från år 2000, bilden? Målet handlade om en producent på spanska stats televisionen 
som blev uppsagd efter uttalanden i radio. Europadomstolen fann att det förekommit 
ett brott mot artikel 10 och anförde just att staten i vissa fall har en positiv skyldighet 
att skydda angrepp från andra privata subjekt.

Slutsatsen är väl att det är osäkert vilket skydd Europakonventionens artikel 10 
ger privatanställda. Det vore intressant att höra några reflektioner kring detta.

3. Är rätten att framförallt offentligt uttrycka kritik mot sin arbetsgivare tillräck-
ligt stark?

Många kan invända att det inte är rätten att allmänt uttrycka sina åsikter vi tänker 
på när vi pratar om anställdas yttrandefrihet. Många anser att anställda har munkavle 
och inte vågar påtala brister i arbetsgivarens verksamhet, att man är rädd för att ar-
betsgivaren ska vidta negativa åtgärder. 

Vi har nu mer tydligt kommit in på gränsen mellan yttrandefrihet och arbetstaga-
rens lojalitetsplikt.

Som Kyrre Eggen framför ska arbetstagarens yttring för att bedömas som illojal 
skada arbetsgivarens intressen. Kyrre Eggen har på ett förtjänstfullt sätt beskrivit 
gränsdragningsproblemet på ett sätt som jag känner igen även från svensk rätt. 
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Faktorer som 
om arbetstagaren försökt med intern kritik först
om arbetstagaren är ute i syfte att skada
om påståendena har någon grund
vem arbetstagaren vänder sig till och hur
har betydelse för bedömningen.
Som Kyrre Eggen påtalar ska, enligt den nya norska lagstiftningen, anmälan/på-

talandet vara försvarligt – vilket i stort innebär en kodifiering av gällande rätt. En 
nyhet är att detta – försvarlighetskriteriet - inte gäller om arbetstagaren vänder sig 
till en myndighet. 

Som argument har i Norge anförts att det föreligger mindre risk för skada för ar-
betsgivaren om arbetstagaren vänder sig till en myndighet än om arbetstagaren vän-
der sig till media. Detta låter något främmande för svenska öron då en anmälan till 
en myndighet är en allmän handling och offentlig och alltså den vägen kan komma 
till medias kännedom. 

I sammanhanget kan nämnas ILO-konventionen	nr	158 om uppsägningar på ar-
betsgivarens initiativ som underkänner uppsägningar som sker av det skälet att ar-
betstagaren ställt sig bakom en anmälan till en myndighet. Konventio nen kan enligt 
AD:s mening i ett avgörande (Samariten-domen) emeller tid inte tolkas på det sättet 
att arbetstagaren skulle kunna undgå arbets rättliga påföljder vid t.ex. medvetet	orik-
tiga	beskyllningar mot arbetsgivaren bara av det skälet att de framförts i en anmälan 
till en myndighet. 

Är avsikten med den norska regleringen att det är oväsentligt om påståendet är 
medvetet oriktigt? En sådan reglering ger onekligen ett starkt skydd för arbetstaga-
ren? Kanske är det en sådan enkel och tydlig reglering som behövs för att arbetsta-
gare ska våga vända sig till t.ex. en tillsynsmyndighet?

Hur ser det ut i de övriga nordiska länderna?
Slutligen är det naturligtvis så som Kyrre Eggen säger att en rättslig reglering rår 

inte på allt. Man vill inte som arbetstagare bråka och väljer därför många gånger att, 
oavsett om man har rätt att framföra åsikter eller kritik, att var tyst. Detta bör dock 
inte hindra lagstiftaren från att hitta en så väl balanse rad lagstiftning som möjligt i 
fråga om yttrandefriheten på arbets platserna.

Advokat Søren Lundsgaard, Danmark:
Tak til Cathrine Lilja Hansson for et givende og inspirerende indlæg med gode ind-
spark til debatten, som vi herefter tager fat på. Jeg skal gentage behovet for, at man 
tydeligt præsenterer sig af hensyn til de tilstedeværende og muligheden for at skrive 
et referat, og gør opmærksom på, at når man bliver bedt om at aflevere skiltet, så får 
man det igen senere. Det vil være en fordel, hvis man er opmærksom på at tale så 
langsomt, så også folk, der måske ikke lige fanger de forskellige sprognuancer, kan 
følge trygt med. Så er der ellers mulighed for debat, både kommentarer, spørgsmål 
og synspunkter i det hele taget.
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Professor em. Jacob Sundberg, Sverige:
Ja, detta är professor Jacob Sundberg från Stockholm och jag vill tillföra debatten 
några nyanseringar. Det är ju inte riktigt så att yttrandefriheten är särskilt kontro-
versiell, man kan mycket, det betyder alltså att yttra sig det får man göra. Om man 
ställer sig vid Peter den stores staty i St. Petersburg och ropar fruktansvärda saker 
mot Putin och så vidare, ja det får man göra för det finns ingen publik utan det är för 
(ohörbart) av åhörarna som aktualiserar problematiken här. Och då får man väl säga 
det att den, åtminstone den svenska debatten men jag misstänker att det är lika illa på 
andra ställen, är väldigt provinsiell. Det vill säga åhörarna i den svenska lilla försam-
lingen eller något sånt där, de är de som bestämmer huruvida yttrandet är förgripligt 
eller icke. Och det där åstadkommer vissa svårigheter i nordiska sammanhang. Vad 
som är förgripligt i Sverige beror helt och hållet på ytterst provinsiella bedömanden. 
Och det är inte alls på samma sätt i Finland till exempel så för att ta ett sånt här litet 
(ohörbart). Jo, att glorifiera hakkorset är av någon anledning förgripligt i Sverige, 
det är till och med kriminellt, man har en ytterst mystisk beskrivning, det är hets mot 
folkgrupp. Det är lite svårt att förstå, men så är det i varje fall gjort. Men så fort man 
kommer över till Finland så visar det sig att, jo, att förvaltningsdomstolens president 
storkedja är belamrat med hakkors, det norska flygvapnet har hakkorset som symbol 
och massvis med dekorationer och så vidare har hakkors. Och att man till exempel 
visar en bild på sitt hedersmärke från något av de finska krigen med hakkorsen på 
skall det vara då hets mot folkgrupp i Sverige? Ja, det är jobbigt. Och det förefaller 
vara en mycket väsentligare sak än det här att någon har varit försiktig nog att han 
har väl i och för sig vissa svagheter men han ställer dem inte som påståenden, han 
ställer dem som frågor. Normalt när vi lär upp studenter och så vidare säger att har du 
en besvärligt tema som du inte riktigt vågar påstå, ställ det så dom en fråga i stället. 
Skall detta vara ett förgripligt yttrande i Sverige? Jag menar den svenska debatten har 
råkat totalt på sned i det avseendet. Sen är det ju dessutom på det viset att om man 
händelsevis återger ett uttalande, ska vi säga i Financial Times eller Herald Tribune 
eller Los Angeles Times eller (tyskt namn) så är ju det hemskt upphetsande ur en 
lokal svensk synpunkt som aldrig hört talas om det där. Men det är onekligen ett yt-
trande som har gjorts och som kan framställas utan att man nödvändigtvis delar den 
där uppfattningen. Men det borde ingå i yttrandefriheten, men jag är inte riktigt säker 
på när jag har hört resonemangen här att man verkligen är av den uppfattningen utan 
att man betraktar såna där saker som hets mot folkgrupp. Och det finner jag ganska 
bekymmersamt. Klart slut. 

Professor Jan Fridthjof Bernt, Norge:
Jan Fridthjof Bernt fra Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen. Dette er jo en stor og 
sammensatt debatt. Jeg skal bare ta opp én side som Kyrre Eggen så vidt berørte. Det 
er forholdet til de offentlige tilsatte.

Når jeg som offentligrettsjurist skal ta stilling til tesen om at det skal være lik-
het mellom offentlig tilsatte og private tilsatte når det gjelder ytringsfrihet, er dette 
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selvfølgelig avhengig av hva man mener gjelder i det private rom. Men jeg tar det for 
gitt at med det syn som etter hvert har vunnet frem når det gjelder private bedrifters 
samfunnsmessige rolle, vil mye av det som blir sagt om offentlig tilsattes ytringsfri-
het ha overføringsverdi dit.

  Jeg slutter meg således ubetinget til de synspunkter som har kommet frem om 
at man i dag er i en situasjon hvor også den som ansatt i det private, bør ha en meget 
stor grad av ytringsfrihet, vil jeg likevel mene at det er såpass stor forskjell i selve 
tilsettingsforholdet at vi fortsatt bør skille når det gjelder de mer nyanserte vurde-
ringene. Jeg legger da særlig vekt på det som Kyrre Eggen berørte i sitt innlegg, en 
tilsatt i offentlig tjeneste ikke har en privat arbeidsgiver, og ikke en privatøkonomisk 
interesse som han eller hun skal ivareta. I offentlig tjeneste er man tilsatt for å iva-
reta allmennhetens interesser. Hvis vi tenker oss en situasjon hvor man for eksempel 
på ett sykehjem har en behandling av de innsatte,  jeg mener de innlagte, men det 
var kanskje ikke noen helt dårlig forsnakkelse når man ser på tilstandene, og den 
behandlingen disse får  der, oppleves som faglig dårlig, eller med dårlig mat, dårlig 
service, eller dårlig renhold, så er det ikke sikkert at terskelen for når det lov å gå ut 
og fortelle dette, skal være like høy her som om hvis man har vært ansatt på et hotell 
her i byen, for eksempel ved  fortelle at det er det dårlig renhold på hotellet. De of-
fentlige institusjonene er jo da finansiert av velgerne, de er gjenstand for demokratisk 
kontroll, og demokratisk kontroll kan ikke fungere hvis det ikke er en friest mulig 
informasjonstilgang.

Så min første sidetese vil dermed måtte være det at i forhold til offentlig tilsatte 
må terskelen være svært høy før man kan intervenere med noen som helst form for 
sanksjoner på grunn av kritiske ytringer, slik det også da ble lagt til grunn i en ut-
talelse fra vårt Sivilombudsmann, Arne Fliflet, som sitter her, hvor det stilles strenge 
krav til dokumenterte og betydelige skadevirkninger for virksomheten før man kan 
reagere med tjenestemessige sanksjoner på en slik ytring.

Når det gjelder den andre og vanskeligere og langt mer sammensatte disku sjo nen 
omkring forholdet tilsatte i privat virksomhet, skal jeg ikke prøve å gå i detalj her, 
men bare komme med det ene synspunktet at vi må ikke gå i den felle at vi som juris-
ter som er så vant til å behandle enkeltsaker, overser den samlede praktiske virkning 
av våre enkeltvurderinger. Med det mener jeg at er blinde for konsekvensene av at 
vi ut fra våre innlærte korrekthetskrav bare aksepterer kritiske ytringer fra den som 
har gått alle øvelser når det gjelder å prøve å gi intern varsling og  har uttrykt seg på 
en høvisk eller på en passende måte, og som ikke har noen form for motvilje mot sin 
arbeidsgiver.

Jeg karikerer det litt, men poenget er det at selv i den beste og mest vennlige 
forståelse, så blir slike tilleggsrekvisittene terskler, eller ringer som man må hoppe 
igjennom, for å kunne utøve sin ytringsfrihet, at vi får, for å bruke et uttrykk som vi 
kjenner veldig godt i andre sammenhenger, en chilling	effekt, en avskrekkingseffekt, 
som medfører at praktisk talt ingen tør å varsle. Da må vi se hen til den grunnholdning 
til dette problemet som har kommet til uttrykk i den Europeiske menneskerettighets 
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domstols praksis når det gjelder den generelle ytringsfrihet i det offentlige rom, at vi 
ikke kan opprettholde så strenge kraven til etterrettelighet og presisjon i de utsagn 
som fremsette, at vi skremmer vekk den legitime offentlige debatten.

Vi må i stede spørre, hva er det reelle problemet i vårt samfunn? Er problemet at 
vi oversvømmes av dårlig begrunnede. usaklig motiverte, beskyldninger, eller er det 
store problemet at folk ikke tør si noe? Hvis det reelle problemet er at folk ikke tør 
si noe, må vi heller akseptere at det er ingen gratis lunsj. Skal vi få en tilstrekkelig 
åpenhet om disse spørsmålene, må vi legge terskelen så høyt for når det er tillat med 
sanksjoner på grunn av kritiske ytringer. Vi må verne de tilsatte så sterkt at vi får med 
oss noen ikke korrekt og  noen dårlig motiverte ytringer, for å få frem alle den viktige 
kritikken og informasjon som i dag ikke når ut i det offentlige rom.

Advokat Harald Hove, Norge:
Mitt navn er Harald Hove, jeg er advokat i Bergen, har hatt et relativt nært faglig fel-
lesskap med den som nettopp hadde ordet, men det blir vel i og for seg litt i forlengel-
sen ut av det som Jan Fridthjof Bernt sa, fra min side også. Men jeg kommer kanskje 
ikke med de viktige bidrag til den direkte rettslige sondering, men jeg har kanskje en 
observasjonspost i forhold til dette som gjør at jeg synes det kan være litt interessant 
å komme med noen synspunkter derifra. Og jeg vil si at observasjonsposten min er å 
være folkevalgt medlem i fylkestinget i Hordaland, altså med andre ord, amtstinget 
i Danmark, slik som man hadde til veldig kort tid siden i Danmark og til det blir vel 
länsstyrelsen i Sverige for å ta sammenligningen. Og fra den posisjonen så tror jeg vil 
si veldig klart at jeg savner langt flere bidrag fra de ansatte i Hordaland fylkeskom-
mune i forhold til en offentlig debatt om spørsmål som angår den virksomhet Horda-
land fylkeskommune har. Vi har ansvaret for videregående skole. Jeg savner veldig 
klart flere kvalifiserte ytringer fra lektorer eller andre ansatte i den videregående skole 
omkring skolepolitiske spørsmål. Ikke nødvendigvis kritikk, skjønt ofte vil ytringer 
gjerne ha et visst utgangspunkt i det, men ikke nødvendigvis i betydningen kritikk på 
det nivået hvor man begynner å tenke varsling eller den type ting, men altså kanskje 
rett og slett meningsytringer om hvordan tilstanden er, hvordan den burde være, og 
hvordan den kan bli bedre, og når vi som politiske organ gjør valg som påvirker en 
hverdag. Men som vi kanskje ikke uten videre har oversikt over. Altså i kraft av den 
manglende offentlige debatt så blir det på mange måter et informasjonsmonopol for 
den administrative ledelsen i forhold til oss som folke valgte organ. Og det leder meg 
for så vidt over til et neste spørsmål, hvem er arbeidsgiver? Altså som fylkestingsre-
presentant og medlem av fylkestinget så synes jeg det er veldig nærliggende å hevde 
at for ansatte i Hordaland fylkeskommune så er det fylkestinget som er arbeidsgiver. 
Altså ytringer som i og for seg måtte være kritiske mot ansatte i administrasjonen 
eller andre, blir ikke i seg selv en kritikk i forhold til fylkeskommunen, i alle fall 
ikke så lenge fylkestinget ikke har truffet noe vedtak, og et politisk organ må alltid 
tåle kritikk for de vedtak som er truffet, så det blir på en måte noe som i alle fall vil 
være legitimt. Men en liten reservasjon. Den går på at den som kanskje skal kritisere 
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fylkestingets avgjørelse, bør kanskje ikke være fylkesrådmannen eller den direktør i 
fylkeskommunen som sitter på det administrative feltet som fylkestinget har truffet 
sitt vedtak på. Der vil det kanskje ligge en lojalitetsplikt. Men jeg ville i hovedsak 
avgrense den til det. Og det som derfor ofte kan oppleves som et problem, tror jeg, det 
er at når man stilte spørsmålet, hvem er arbeidsgiver? Hvem er det lojalitetsplikten på 
en måte blir relatert til? Så vil det for en lærer i en bestemt skole lett kunne bli rektor 
ved den skolen. Eller ledelsen ved den skolen. Ikke nødvendigvis den administrative 
ledelsen i fylkeskommunen eller for den saks skyld det folkevalgte organet fylke-
stinget. Og jeg har flere konkrete praktiske eksempler på dette. Jeg kan nevne at jeg 
i forbindelse med at en avdeling av min skole skulle legges ned, eller det var forslag 
om det. Lærerne ved denne skolen mente noe annet, i og for seg naturlig nok, men 
de hadde også en del saklig tunge argumenter for at det her kunne være alternative 
løsninger til det som skolens ledelse ønsket. Jeg vet hvordan det kom i stand at de til 
slutt avga en uttalelse, det var rett og slett fordi at en medrepresentant av meg sa til 
de at dere mener noe om dette, og da kan dere ikke la fylkestinget behandle denne 
saken uten at vi får vite hva også dere mener. Bekymringen gikk i forhold til egen 
ledelse på nærmeste nivå. Og jeg vet at for eksempel fylkesrådmannen i Hordaland 
er alvorlig bekymret over nettopp mangelen på deltagelse i offentlig debatt fra kvali-
fiserte personer. Han refererte tilbake noen år hvordan leger ved Haukeland sykehus 
i Bergen, altså Universitetsklinikken i Bergen, ofte beriket den offentlige debatt med 
medisinsk faglig kompetanse og kunnskap omkring hvordan ting burde gjøres. Det 
er det stort sett fravær av i dag. Så hvis jeg skulle ha noen tese her og prøve å trekke 
noen konklusjon så er det at min opplevelse er at man har understreket lojalitetsplik-
ten så sterkt i så mange sammenhenger at den lojalitet som det faktisk representerer, 
og bidra med sin kunnskap og erfaring inn i forhold til den alminnelige offentlige 
debatt, den svikter. Og som politisk valgt medlem så føler jeg veldig klart at det er 
mange som  svikter i forhold til å gi meg den kunnskapen som faktisk det ville vært 
relevant for meg å skulle kunne ha. Og det oppfatter jeg i hvert fall som et ganske 
stort problem, mens jeg i farten ikke kan huske mer enn helt marginale problemstil-
linger som måtte ha karakter av noe i den annen retning, altså det med å gå for langt. 
Men jeg har lyst til å ha fokuset vekk fra dette alene å være spørsmål om varsling, 
altså ut av konkret uheldige forhold eller den typen ting over i å si at dette også er et 
spørsmål om å utvise lojalitet i forhold til et system, i forhold til det faktisk å bidra til 
at man får en forhåpentligvis mer kvalifisert offentlig debatt. Takk.

Lektor, dr. jur. Annamaria Westregård, Sverige:
Annamaria Westregård från Lunds universitet. Jag hoppar på Katrins fråga här om 
artikel 10 kan användas direkt i domstolarna och av privata objekt. Staten ska skydda 
medborgarna men det ligger också i det här begreppet att man direkt kan åberopa ar-
tikel 10 i svensk domstol, och att privata företag kan göra det. Man kan göra det mot 
staten, men man kan också göra det mot statliga bolag som i målet Bobo mot Spanien 
visade. De svenska förarbetena till implementeringen av Europakonventionen säger 
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ingenting huruvida man kan tillämpa Europakonventionen det mellan privata objekt. 
Istället har man överlåtit det till rättstillämparen. Europadomstolen säger att det går 
utmärkt att ge artikel direkt effekt mellan privata objekt i nationell domstol och det 
har man också gjort i arbetsdomsolen.  I Kellerman-målet när det gäller artikel 11 och 
i Oskarshamnsmålet när det gäller drogtester i artikel 8 och skyddet för privatlivet. 
Jag skulle egentligen vilja lägga tillbaka frågan och fråga arbetsdomstolen, för det är 
ju ni så att säga som har möjligheten att ge artikel 10 tillämplighet mellan enskilda. 
Det är i Arbetsdomstolen vi kommer att få avgörandet om vi trots Ambulans-målet, 
kommer att kunna åberopa skyddet i artikel 10 mellan privata objekt alltså för en 
privat anställd.

Advokat, dr. juris Kyrre Eggen, Norge:
Jeg har tenkt å knytte noen kommentarer til det som er blitt sagt. Først dette skillet 
mellom det offentlig ansatte og privat ansatte som flere har vært inne på. Jeg er helt 
enig i at det er skiller. Det er definitivt skiller. Og de skillene kan til dels være be-
tydningsfulle og de skillene går både på organisering og det går på ren juss i forhold 
til at det er noen bestemmelser som lettere påberopes av offentlig ansatte og det er 
litt mer komplisert for private, bl.a. fordi det går igjennom en tredjepartsvirknings 
argumentasjon eller den type ting. Mitt hovedpoeng var utelukkende at det er ingen 
prinsipielle forskjeller. Det faktum at du har en troskapsplikt til allmennheten som 
sådan er ikke så vesensforskjellig fra det samfunnsansvaret du har hvis du jobber i 
en stor virksomhet som driver med risikoforurensing. Jobber du på et privat sykehus 
har du tross alt et samfunnsansvar for at pasientene får en all right behandling der 
også. Det er forskjeller ja, men det er ikke av stor prinsipiell karakter. Jeg tok selv 
opp, og det var også påpekt dette med om man har gått for langt når man sikrer 
ansatte full frihet til uavhengig av motiv, selv om man ønsker å skade arbeidsgiver, 
å gå til offentlige myndigheter. Jeg tror egentlig ikke man gjør det. Jeg er enig med 
Bernt, det er behov for å ha klare regler, forutberegnelighet og tross alt hvis du har 
en ansatt som virkelig ønsker å skade sin arbeidsgiver, så kan man jo gjøre dette på 
mange finurlige måter uten noen særlig risiko. Vi har jo kildevern i Norge også, selv 
om vi ikke har noen meddelarskydd, så går du til en journalist og lekker alle de op-
plysningene du har og fremmer de påstandene du vil, så kan du skade arbeidsgiver 
ganske kraftig. Det forhold at den risikoen til dels er til stede er kanskje ikke så 
veldig stor, og hvis det nå skulle komme en ansatt som har sendt inn 10 anmeldelser 
i løpet av 3 måneder og åpenbart gjør de skadehensikt og en arbeidsgiver da sier at, 
vel, vi har et problem. Vi må ordne opp i dette og det blir en rettsavgjørelse av det, 
så skal man vel kanskje ikke utelukke at en norsk dommer vil skjære litt igjennom 
og si at i sånne ekstreme tilfeller så gjelder ikke den regelen ubetinget. I forhold 
til dette med tredjepartsvirkning som er en interessant problemstilling og den er jo 
veldig generell, men jeg er nå temmelig sikker på at jussen der er slik som EMD nå 
bruker den, ikke spesielt på ansatte og arbeidsgiver, men i forhold til ytringsfrihet. 
Ta Karolinedommen, ytringsfrihet, privatliv, ta hvordan EMD nå sier at staten og 
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domstolene har et ansvar også i situasjoner hvor du frifinner media i en injuriedom 
og de rammene trekkes meget snevert i forhold til når staten har et ansvar fordi det 
har gått for langt i å dømme media. Så handlefriheten er nokså liten og det gir et-
ter mitt syn et nokså klart signal at EMD vil ikke henge seg opp i et formalistisk 
argument som at hver privatansatt i forhold til om det er offentlig ansatt hvis du får 
en sånn problemstilling på spissen. Men når det er sagt, så må man nok skille mel-
lom når domstolene anvender rettsregler. Når domstolene for eksempel anvender 
arbeidsmiljølovens regler om usaklig oppsigelse i en tvist mellom en privatansatt og 
en arbeidsgiver og situasjonen, der det man anvender, er en avtale. For eksempel at 
man har skrevet under en avtale om taushetsplikt som er brutt, og det får konsekven-
ser. I sistnevnte situasjon så skal det nok mer til før artikkel 10 tilsier avtalesensur. 
Det kan tenkes det og, men det skal nok mye mer til, enn hvor man anvender retts-
regler. Det jeg snakket om var når domstolene anvender rettsregler så tror jeg ikke 
det er noe tungt argument at det er en privatansatt i forhold til at det er en offentlig 
ansatt. Bernt hadde en kommentar knyttet til motiv, intern varsling først, og tilbørlig 
form og at vi må være forsiktige slik at vi ikke kveler kritikk og får skillingseffekt 
gjennom det, og det er jeg helt enig i. I min artikkel så tar jeg opp disse momentene, 
og det er viktig å understreke det er momenter, det går fint an at du varsler på en 
måte som ikke medfører konsekvenser selv om du ikke har tatt det opp internt først. 
Det er ett moment blant flere. Det er ikke slik at det er alltid, det er ikke ubetinget, 
det er ikke kriterier og det kan godt tenkes at man ikke har holdt seg til den strengt 
servile tilbørlige formen, men faktisk har brukt en del kraftuttrykk som kanskje man 
vil oppfatte som utilbørlig, men likevel så er det akseptabelt. Og det er klart det må 
skje en helhetsvurdering. Da tror jeg at jeg stopper der. Takk.

Advokat Søren Lundsgaard, Danmark:
Tak til Kyrre Eggen for disse midtvejsbemærkninger. Debatten er stadig åben, og 
der er plads til og behov for synspunkter og kommentarer fra salen. Det har været to 
gode indlæg, som har udtømt næsten alt, hvad man kunne drøfte i denne situation. 
Det er jo ytringsfrihed, så der er ingen, der skal holde sig tilbage. Jeg kunne selv, 
ikke som en kommentar, men som et spørgsmål, nære en smule usikkerhed om i 
forhold til det, vi taler om her, hvilken betydning – du nævnte det kort i dit sidste 
indlæg – men hvilken betydning det har, at der måtte være fastsat strenge regler om 
tavshedspligt i et privat forhold. Jeg ved, at du har holdt det uden for emnet, men du 
kommer en lille smule ind på det. Jeg arbejder selv i en advokatvirksomhed, hvor vi 
lægger meget vægt på tavshed efter regler, som i et vist omfang er offentlige, men 
i de fleste private virksomheder, som jeg beskæftiger mig med, findes der regler, 
som pålægger en meget vidtgående tavshedspligt. Jeg er en lille smule usikker på, 
hvordan de regler virker i forhold til den drøftelse, vi har her i dag. Jeg ved ikke, 
om det er noget, man kunne kaste en smule lys over, enten herfra eller fra salen.



Kyrre Eggen

Advokat, dr.juris Kyrre Eggen, Norge:
Ja det er et vanskelig tema. Jeg tror nok at avtaler om taushetsplikt i privat virksom-
het og hvor spørsmålet kommer opp i den form at denne taushetsplikten er brutt og 
det har fått sanksjoner for arbeidstaker og spørsmålet om sanksjonen er lovlig eller 
ulovlig. Så tror jeg nok at avtaler tillegges vekt. Vil bli tillagt vekt av domstolene, 
men det vil ikke være slik at de vil bli tillagt ubetinget vekt. Jeg tror domstolene vil 
kunne være tilbøyelig til å gjennomføre en avtalesensur både generelt sett og den 
konkrete anvendelsen i forhold til denne type avtaler dersom det ikke er tilstrekke-
lig gode grunner for taushetspliktbestemmelsen. Og det gjelder ikke bare den kon-
krete saken for hvis du tar advokatvirksomhet så er det klart at det kan kanskje være 
et brudd på taushetsplikt som vil virke bagatellmessig i den konkrete saken, men 
det faktum at taushetsplikten er brutt, kan ha en effekt utover det som er skadelig 
for advokatvirksomheten og som kan medføre at man får konsekvenser for arbeids-
forhold. En utover det [uforståelig tale] å si at det er rom for sensur av denne type 
avtaler, den rettslige rammen for det vil for eksempel være i Norge, Grunnlovens § 
100 tredje ledd som åpning for det, i tillegg til artikkel 10 som pålegger staten en 
plikt og EMD har kommet med uttalelser som sier at man kan sensurere denne type 
avtaler. Så det er den rettslige rammen for det. [Uforståelig tale]. 

Advokat Søren Lundsgaard, Danmark:
Tak for disse bemærkninger. Er der nogen fra salen, der er kommet i tanke om, at de 
sidder og undertrykker et spørgsmål? Så skal man føle sig fri. Ellers risikerer man, 
at jeg keder hele salen med de spørgsmål, som jeg er kommet i tanke om i min gen-
nemgang. Jeg vil sige, efter Enronskandalen blev der vedtaget nogle regler i USA, 
som forpligter selskaber, som er noteret på den amerikanske Nasdaq-børs, uanset at 
det er skandinaviske selskaber. I øvrigt hvis de er noteret også på Nasdaq-børsen, 
skal man have regler om ’whistleblower policies’ og andet, som jo minder noget 
om, hvis jeg forstår det rigtigt, disse regler om varsling, som man har indført, og i 
sin kerne går på, at det skal være muligt, efter de oplevelser man havde med Enron, 
hvor man nåede til den opfattelse, at man savnede, at der var nogle, der fortalte, 
at der var noget galt, før hele skidtet brasede sammen. Der skulle være mulighed 
for virksomheden at skabe regler, der klargjorde, at det var velkomment at fortælle 
om disse ting, og også skabe et sted at fortælle det, som man kunne være sikker 
på ville være sanktionsfrit. En anonym måde at komme frem med disse ting på. 
Jeg ved ikke, om man her fra salen har nogen erfaringer med disse regler og deres 
brug eller misbrug. Om det er noget, som er begyndt at spille en rolle. De danske 
selskaber, som er noteret på Nasdaq, har implementeret det. Men jeg mener ikke, 
at der er offentlig kendte sager om det. Jeg ville ud over at pege på disse regler, 
også spørge, har man nogen erfaringer med disse varslingsregler. Har man prøvet 
dem, og har man set nogen betydning af det, eller det stadig jomfrueligt med selve 
varslingsreglerne. 
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Professor Lars Bo Langsted, Danmark:
Lars Bo Langsted fra Aalborg Universitet. Med hensyn til whistleblower-funktioner 
i private virksomheder har man nogle undersøgelser fra USA, der viser, at kriminali-
teten i virksomheder, kriminalitet rettet mod virksomheden, den der så at sige kom-
mer indefra primært, er faldet med ca. 25% i de virksomheder, hvor man har indført 
whistleblower-funktioner. Den oplysning skal tages med forbehold. Jeg har ikke selv 
studeret undersøgelserne, det er kun resultaterne, jeg refererer, så jeg ved ikke, hvor-
dan man er nået frem til dem. Men der er noget, der tyder på, at det har en funktion. 
Det hænger formentlig sammen med, at der er tale om en whistleblower-funktion 
typisk internt i virksomheden. Den ansatte kan passere sine overordnede og meddele 
direkte til et organ, der er placeret på bestyrelsesniveau, revisionsniveau, om sin mis-
tanke til kriminalitet begået i virksomheden. Det er en noget anden problematik, når 
man skal whistleblowe udadtil om sin egen virksomhed. Det ved jeg ikke, om man 
har nogen erfaringer med den slags.

Lagdommer Iver Huitfeldt, Norge:
Mitt navn er Iver Huitfeldt. Jeg er lagdommer i Borgarting lagmannsrett i Oslo. Det 
jeg skal fortelle nå er bare ment som et lite innblikk i hvordan ’whistle-blower’  pro-
blematikken kan fortone seg annerledes utenfor vår ’Rule-of-Law’ tradisjon. Jeg har 
nylig vært vel et år i Moldova; Norge har et bilateralt ’Rule-of-Law and Human 
Rights’ program der. Med amerikansk bistand er det opprettet et svært og mektig 
anti-korrupsjonsorgan basert på den vestlige ’whistle-blower’ ideen. Jeg kan ikke 
innestå for sannheten, men det er vanlig å høre historier om at ’whistle-blowers’ har 
en annen funksjon en vi er vant, at dette organet i Moldova er en agent som er snudd, 
akkurat som vi er vant til å høre at en spion som er avslørt blir snudd og nå tjener 
motsatt formål. Det er historier om at hvis noen med tilstrekkelig makt misliker et 
selskap eller hvis konkurrenten har tilstrekkelige forbindelser, så foregis det at noen 
har blåst i fløyta. Denne falske fløyta brukes av korrupsjonsorganet som grunnlag for 
å gå inn og starte etterforskning. Historiene går noenlunde slik: selskapets ledelse 
blir forsikret om at organets etterforskning er meget grundig, at de vil snu hver stein 
og i virkeligheten lamme virksomheten, men ledelsen kan fri seg fra dette ved å 
donere til et veldedig formål, til bygging av et idrettsanlegg, oppussing av et kloster 
eller lignende. Hvis dette er sant generer organet en rekke uoffisielle inntekter i form 
av gaver fra private firmaer basert på ’whistle-blower’ ideen. Tilsvarende historier 
fortelles i andre tidligere sovjetrepublikker. Hvis de er sanne, er det et eksempel på 
at  ideer med gode formål ikke nok, de kan misbrukes, det er et spørsmål om hvilken 
tradisjon vi står i.

Advokat Søren Lundsgaard, Danmark:
Tak for det. Er der tilhørere, der ønsker at fremkomme med kommentarer eller 
spørgsmål? Ellers er debatten afsluttet, og så giver jeg ordet tilbage til referent og 
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korreferent i nævnte rækkefølge. Kyrre Eggen har haft ordet på et tidspunkt og op-
samlet nogle ting, men du har muligheden for at runde yderligere af i forhold til det.

Advokat, dr.juris Kyrre Eggen, Norge:
Ja takk, jeg tror ikke jeg har behov for å avslutte noe, men det ble et spørsmål om 
erfaringer i forhold til anvendelse av varslingsreglene. Jeg kan i alle fall peke på et 
problem som jeg tror mange opplever og det er forholdet mellom varslingsreglene 
og de regler man har andre steder, typisk i person opplysningsloven. For en varsling 
vil ofte innebære en personopplysning, gjerne også negativ personopplysning om en 
annen og så skal man da, og dette skjer kanskje anonymt, også skal man gå inn og 
begynne å granske dette og da møter du til dels store utfordringer i forhold til annen 
lovgivning om hvordan du kan gå frem. Og det tror jeg er en praktisk vanskelighet 
som man ennå ikke helt har sett.

Ordförande i arbetsdomstolen Cathrine Lilja Hansson, Sverige:
Jag tror inte att jag har så mycket mer att tillägga heller och jag tror inte jag kan svara 
heller på den fråga som ställdes om artikel 10 för det får väl visa sig i det rättsfall som 
möjligtvis kan komma då och hur domstolen då i framtiden kommer att hantera den, 
men frågan är fortfarande öppen. När det gäller då, jag upplever den här skillnaden 
mellan offentlig och privat anställning som ja som bekymrar eller som upptar en del 
av den här tanken här. Och jag kan väl också hålla med om att principiellt kanske det 
inte är någon skillnad men de facto så är det enda en skillnad mellan att vara privat 
anställd och offentligt anställd. Jag kan inte annat än hålla med dig om att visst känns 
det viktigare att vi som samhällsmedborgare får del av de kritik som ställs som som 
då en arbetstagare har i en offentligt driven verksamhet. Det som då har förändrat bil-
den här är ju den privatisering som ändå sker, jag utgår från i alla våra nordiska länder 
eller entraprenadiseringen eller vad vi ska kalla den här privata utförare tar över, tar 
hand om vård, barnomsorg, sjukhus och så vidare. Och då i det läget kan man ju ver-
kligen fundera, ska det då vara någon skillnad. Det är våra gemensamma skattemedel 
som ändå finansierar detta. Och ska det då i det läget vara någon skillnad om man 
är anställd i privat företag eller offentlig. I det läget finns det ju samma intresse för 
mig som skattebetalare att få reda på om det finns oegentligheter eller synpunkter på 
driften i den här verksamheten. Och just i det fältet i vart fall så bör kanske reglerna 
vara lika. I övrigt har jag nog inget ytterligare att tillägga utan jag tackar för mig. 

Advokat Søren Lundsgaard, Danmark:
Tak herfra. Tak for to gode indlæg. Tak for debatten her fra salen. I må have en fortsat 
god dag og gøre klar til næste session. Tak.


