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Ansattes ytringsfrihet  

Advokat, dr. juris Kyrre Eggen, Norge 

Artikkelen gir en fremstilling av de spesielle begrensningene som gjelder for ar-
beidstakeres ytringsfrihet. Det gis en redegjørelse for arbeidstakers lojalitetsplikt 
som skranke for ytringsfriheten. Forfatteren behandler også i hvilke tilfeller en el-
lers illojal ytring kan være tillatt fordi arbeidsgivers interesser må vike for hensynet 
til ytringsfriheten. Artikkelen gir dessuten en fremstilling av reglene om varsling i 
arbeidsforhold. 

Innledning1. 

Rammene for ansattes ytringsfrihet har de senere år gjennomgått en viss utvik-
ling, særlig gjennom vedtakelsen av en ny lovtekst i Grunnlovens bestemmelse om 
ytringsfrihet (§ 100), og lovfesting av retten til varsle om kritikkverdige forhold i 
virksomheten.

Ordet ytringsfrihet fortjener noen presiseringer.1 Begrepet ytringsfrihet omfatter 
ikke bare friheten til å ytre seg, men også informasjonsfriheten, friheten til å for-
holde seg taus, meningsfriheten, og til en viss grad krav på å få informasjon og krav 
på å få ytret seg gjennom andres kommunikasjonsfasiliteter. Denne artikkelen vil 
bygge på den tradisjonelle forståelse av ytringsfrihet, navnlig friheten til å meddele  
ytringer til andre. Spørsmålet om ansattes informasjonsfrihet, f.eks. spørsmål om i 
hvilken utstrekning arbeidstakers søking etter informasjon på Internett kan få konse-
kvenser for arbeidsforholdet og den ansattes negative ytringsfrihet, navnlig friheten 
til å forholde seg taus, vil ikke bli drøftet. 

I visse situasjoner kan ansatte ha en ytringsplikt, dvs. en plikt til å ytre seg. Det 
gjelder for eksempel plikten til å melde fra om farer på arbeidsplassen.2 I en god del 
flere situasjoner vil ansatte være bundet opp av en lovfestet taushetsplikt. En redegjø-
relse for disse reglene ville sprenge rammen for artikkelen. Mellom situasjoner hvor 
man har en plikt til å ytre seg, og de situasjoner hvor man har en lovfestet taushets-
plikt, har den ansatte en betydelig frihet. Det er de spesielle skranker for utøvelsen 
av denne friheten, som må oppstilles av hensyn til arbeidsgiverens interesser, som er 
hovedtemaet for artikkelen. 

I det følgende vil jeg først presisere enkelte rettslige utgangspunkter for ansattes 
ytringsfrihet (punkt 2), før jeg foretar noen sondringer (punkt 3). Deretter vil be-
tydningen av arbeidstakers lojalitetsplikt bli behandlet (punkt 4). Selv om en ytring 
må anses illojal, så kan den likevel være tillatt fordi hensynene til ytringsfriheten 
1  Se Kyrre Eggen, Ytringsfrihet, Oslo 2002, side 28 flg.
2  Arbeidsmiljøloven § 2-3, andre ledd, bokstav b). 
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veier tyngre enn arbeidsgivers interesse (punkt 5). Arbeidstakeres rett til å varsle om 
kritikkverdige forhold i virksomheten er en lovfesting av ansattes ytringsfrihet på et 
begrenset område som ble inntatt i arbeidsmiljøloven av 1. januar 2007. Rammene 
for arbeidstakeres rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten vil bli 
skissert i punkt 6. 

Arbeidstakere som på en forsvarlig måte varsler om kritikkverdige forhold i 
virksomheten, eller ellers ytrer seg innenfor rammen av sin ytringsfrihet, er vernet 
mot gjengjeldelse fra arbeidsgivers side.3 Når den ansatte derimot overskrider sin 
ytringsfrihet, oppstår spørsmål om hvilke sanksjoner arbeidsgiver kan anvende. Det 
gjelder et proporsjonalitetsprinsipp i forholdet mellom graden av den ansattes plit-
kbrudd og konsekvensene av slike brudd. Det vil si at selv om en ytring er illojal og 
ikke anses beskyttet av ytringsfriheten, må arbeidsgivers sanksjoner mot arbeidstake-
ren være proporsjonale i forhold til lojalitetsbruddet. Jeg tar imidlertid ikke sikte på 
å redegjøre nærmere for denne grensen her. 

Rettslige utgangspunkter 1. 

Friheten til å ytre seg om hva man ønsker, kan ses som et utslag av den alminnelige 
handlefrihet. Som andre har arbeidstakere en slik alminnelig frihet. For at noen lovlig 
skal kunne begrense denne friheten må det finnes et rettsgrunnlag. Arbeidsgiver må 
derfor ha et rettslig grunnlag for å begrense arbeidstakers frihet. Dette kan også ut-
trykkes slik at med mindre noe annet følger av et lovlig grunnlag, vil arbeidstakers 
ytringer være tillatt. Det kan tenkes fire grunnlag for å innskrenke arbeidstakeres 
ytringsfrihet, som alle for så vidt springer ut av ansettelsesforholdet. 

For det første har arbeidstaker gjennom ansettelsesforholdet påtatt seg en plikt 
til å oppfylle arbeidsavtalen, og denne plikten kan tenkes å innskrenke arbeidstakers 
ytringsfrihet. Dommere plikter f.eks. å ikke uttale seg om en sak på forhånd på en 
slik måte at de blir inhabile. Det samme gjelder saksbehandlere i forvaltningen. Slike 
begrensninger i ytringsfriheten som følger direkte av oppfyllelsen av arbeidsforplikt-
elsen, vil jeg ikke gå nærmere inn på. 

Arbeidsgiver har for det andre en generell styringsrett, dvs. en rett til å gi in-
strukser og pålegg om hvorledes arbeidsforpliktelsen skal utføres. Styringsretten er 
saklig begrenset til det som er nødvendig for arbeidstakers oppfyllelse av arbeidsfor-
pliktelsen. Styringsretten gir derfor neppe noen saklig kompetanse til å begrense den 
ansattes egne ytringer utover hva som er nødvendig for plikten til å oppfylle arbeids-
forpliktelsen. Styringsretten kan imidlertid brukes til reelt sett å begrense arbeids-
takeres ytringsfrihet, f.eks. i form av pålegg om taushetsplikt.4 En slik instruks om 

3  Arbeidsmiljøloven § 2-5 forsåvidt gjelder varsling. At ansatte som ytrer seg innefor ytringsfriheten er 
beskyttet mot rettslige sanksjoner fra arbeidsgiver følger av at ytringsfriheten etter grunnloven § 100 og 
EMK art. 10 går foran andre lovregler i kollisjonstilfelle. 
4  Ståle Eskeland, Ytringsfrihet og arbeidsforhold, TfR 1982 side 875.
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taushet trenger ikke lovhjemmel,5 såfremt den faller innenfor styringsrettens saklige 
kompetanse, og ikke strider mot annen lovbestemmelse. Men selv om disse grensene 
er overskredet, vil ansatte flest overholde slike taushetspålegg, blant annet fordi dette 
best tjener deres egne interesser i det daglige.6 Jeg går ikke nærmere inn på de proble-
mer som melder seg i forhold til arbeidsgivers instrukser om taushetsplikt. 

Et tredje rettslig grunnlag som kan være en skranke for arbeidstakeres ytringsfri-
het er lojalitets- og troskapsplikten.7 Lojalitetsplikten gir ikke arbeidsgiveren noen 
generell kompetanse til å regulere ansattes ytringer. Det er kun ytringer som på en 
illojal måte skader arbeidsgivers interesser, som rammes av lojalitetsplikten. Under 
punkt 4 vil jeg utdype de nærmere kriterier for hvordan grensen for den illojale ytring 
trekkes. 

Utgangspunktet er at dersom en arbeidstakers utøvelse av ytringsfriheten ikke 
skader arbeidsgivers interesser, så vil det ikke foreligge noe grunnlag for arbeidsgi-
veren til å reagere mot ytringen. Likevel kan det reises spørsmål om grovt utilbørlige 
ytringer kan få konsekvenser for arbeidsforholdet, uten hensyn til om arbeidsgivers 
interesser blir skadelidende, dvs. om det som et fjerde rettslig grunnlag for å begrense 
arbeidstakeres ytringsfrihet kan oppstilles en generell tilbørlighetsstandard for ytrin-
gene. 

Dommen i Rt 1979 s 770 (Sporveissaken) og forsåvidt også dommen i Rt 1982 s 
1729 (Lektordommen) kan tyde på at arbeidsgiver kan si opp, og endog avskjedige, 
arbeidstakere som ved sine ytringer viser utilbørlig adferd, selv om arbeidsgivers 
interesser ikke blir skadelidende og selv om ytringene i seg selv ikke er straffbare. 

I Rt 1979 s 770 (Sporveissaken) ble to trikkekonduktører oppsagt som følge av at 
de i et TV-program hadde opplyst at den nynazistiske organisasjonen de var medlem 
av hadde våpen og planer om å bruke disse i en fremtidig konflikt. Videre hevdet de at 
de drev overvåkning av politiske motstandere, samt at de infiltrerte næringslivet, of-
fentlige organisasjoner og forsvaret. I Høyesterett ble oppsigelsene opprettholdt som 
rettmessige. Konduktørene hadde ikke bare fremmet avvikende politiske meninger 
(som var tillatt), men ytret ”ytterst klanderverdige handlinger overfor samfunnet som 
helhet og overfor deres kollegaer.” Ved dette hadde de ”vist slik opptreden at de etter 
alminnelig oppfatning i arbeidslivet eller i samfunnet for øvrig kunne kreves fjernet.” 
Selv om saken gjaldt arbeidervernlovens regel om oppsigelse under streiketrussel, er 
det antatt at utfallet ville ha blitt det samme etter en ordinær saklighetsvurdering.8

Også Rt 1982 s 1729 (Lektordommen) er av en viss betydning i denne sammen-
heng. Her ble en lektor avskjediget dels som følge av uttalelser i undervisningen 
om at den germanske rase var andre raser overlegen, at jødeforfølgelser under 2. 
verdenskrig var oppdiktet og at gasskamre ikke hadde eksistert, men også dels fordi 
han offentlig hadde gitt uttrykk for ekstreme synspunkter. Høyesterett fant at hans  

5  Arvid Frihagen, Taushetsplikt, Oslo 1979 side 33, Eskeland op.cit. side 875.
6  Eskeland op.cit. side 876.
7  Se generelt om dette Arne Fanebust, Innføring i arbeidsrett, 2. utgave, Oslo 2002 side 126 flg.
8  Se Arne Fanebust: Oppsigelse i arbeidsforhold, 4. utgave, Oslo 2001 side 73.
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uttalelser i undervisningen lovlig kunne begrunne en avskjed, særlig med henblikk på 
at lektoren tidligere hadde fått en advarsel for tilsvarende overtredelser. Høyesterett 
uttalte også at det var relevant å legge vekt på lektorens offentlige uttalelser. Men 
siden Høyesterett presiserte at de ikke tok stilling til om lektorens offentlige uttalelser 
alene var avskjedsgrunn, er dommen ikke noe prejudikat for at arbeidsgiver lovlig 
kan sanksjonere mot utilbørlige ytringer som ikke skader arbeidsgivers interesser. 

Etter mitt syn er en slik regel ikke forsvarlig. At arbeidsgivere sier opp eller 
avskjediger arbeidstakere som ikke har skadet arbeidsgivers interesser og heller ikke 
handlet straffbart, er en form for privat rettshåndhevelse, ”privat straff”, som ikke 
bør tillates. Hvorvidt det er grunnlag for å straffe ytringer som ligger på kanten av 
det lovlige, bør vurderes av påtalemyndigheten og domstolene, ikke arbeidsgiver. Ar-
beidsgivers interesser er tilstrekkelig ivaretatt ved at han kan sanksjonere mot ytrin-
ger som skader arbeidsgivers interesser. 

Jeg finner grunn til å presisere at min kritikk av Rt 1979 s 770 (Sporveissaken) 
går på dommens begrunnelse, ikke nødvendigvis dommens resultat. I den utstrek-
ning sakligheten av oppsigelsene hadde vært forankret i at konduktørenes uttalelser 
medførte vanskelige samarbeidsforhold mellom arbeidskollegaene i bedriften, vil det 
kunne ha foreligget en skade på arbeidsgivers interesser som kunne begrunnet op-
psigelsen. 

De nevnte innskrenkninger i ansattes ytringsfrihet kan ikke anvendes slik at innsk-
renkningen i en konkret sak kommer i strid med ytringsfriheten etter Grunnloven § 
100 eller EMK artikkel 10. Grunnloven § 100 er en grunnlovsbestemmelse med de 
rettsvirkninger det får og menneskerettsloven § 3 bestemmer at EMK går foran annen 
norsk lovgivning. Dette kan også uttrykkes slik at ytringsfriheten etter disse bestem-
melser, vil gå foran arbeidstakers lojalitetsplikt. 9

Det er i denne forbindelse grunn til å si noe generelt om i hvilken utstrekning 
ansatte kan påberope seg grl. §100 og EMK artikkel 10 overfor sin arbeidsgiver. 

Den tidligere Grunnloven §100 fikk ikke bare anvendelse overfor offentlige myn-
digheters myndighetsutøvelse, men også overfor offentlige myndigheters utøvelse av 
instruksjonsmyndighet og privat autonomi.10 I forhold til den nye Grunnloven §100 
er svaret noe mer komplisert. Sikkert er det at bestemmelsens tredje ledd om ”frimo-
dige ytringer” og fjerde ledd om forhåndssensur utgjør en kompetanseskranke for 
enhver reaksjon fra det offentliges side, uavhengig av hvilket kompetansegrunnlag 
som anvendes for sanksjonen.11 Til tross for uttalelser om det motsatte fra ytringsfri-
hetskommisjonen, kan det argumenteres for at den generelle bestemmelsen om vern 
om den marerielle ytringsfrihet i bestemmelsens andre ledd også utgjør en kompetan-
seskranke for enhver reaksjon fra det offentliges side. 12 Resultatet her er imidlertid 
usikkert.

9  Se også Henning Jakhelln, Arbeidsrettslige studier bind 3, Oslo 2000 side 1635.
10  Se Eggen op.cit. side 30 og 129 flg. 
11  Se Eggen op.cit. side 294.
12  Se Eggen op.cit. side 294 og sidene 289 til 293.
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Det er ingen tvil om at EMK artikkel 10 kan påberopes overfor offentlige myn-
digheter, uavhengig av hvilket kompetansegrunnlag myndighetene benytter for å re-
gulere ytringsfriheten.13

Anvendelse av Grunnloven §100 og EMK artikkel 10 overfor private arbeids-
giveres sanksjoner mot ansattes utøvelse av ytringsfriheten, er noe mer komplisert. 
Dette er et spørsmål om i hvilken utstrekning ytringsfriheten utgjør en kompetanse-
skranke for privates utøvelse av privat autonomi.14 

Ytringsfrihetsbestemmelsene får imidlertid uansett anvendelse som kompetan-
seskranke for privates private autonomi som blir rettslig overprøvet av domstolene, 
f.eks. avskjed (aml. §15-14), oppsigelse eller endringsoppsigelse (aml. §15-7) På det-
te vis vil EMK artikkel 10 og Grunnloven §100 få direkte anvendelse når domstolene 
skal ta stilling til om en avskjed, oppsigelse eller endringsoppsigelse er rettmessig 
eller ikke. 

Noen sondringer 2. 

Et utslag av arbeidsgivers styringsrett er at han har full kontroll over hvilke ytringer 
som skal fremmes i arbeidsgivers navn. Dette betyr at det ikke vedrører arbeidstakers 
ytringsfrihet at arbeidsgiver regulerer eller begrenser arbeidstakers frihet til å ytre 
seg på vegne av arbeidsgiver. Problemer omkring arbeidstakeres ytringsfrihet op-
pstår først når arbeidstakere blir ilagt sanksjoner som følge av at de har ytret seg i 
eget navn. Det som behandles i det følgende er derfor utelukkende ytringer som den 
ansatte fremsetter på egne vegne. 

Et spørsmål er om en arbeidsgiver kan kreve å få forelagt seg ytringer ansatte 
planlegger å publisere, til forhåndsgodkjennelse. Spørsmålet er hvorvidt en slik form 
for forhåndskontroll av ansattes ytringer er en form for ulovlig forhåndssensur. 

Grl. §100 forbyr forhåndssensur.15 Videre følger det av EMDs praksis at forhånds-
sensur anses som en spesielt ytringsfiendtlig reaksjonsform som kun i unntakstilfeller 
kan forsvares etter EMK artikkel 10.16

Som nevnt får EMK artikkel 10, og iallfall Grunnloven §100 fjerde ledd om for-
håndssensur, anvendelse overfor offentlige myndigheters myndighetsutøvelse, utø-
velse av instruksjonsmyndighet og privat autonomi.

På denne bakgrunnen blir konklusjonen at forhåndsgodkjennelse av offentlige 
ansattes ytringer ikke er tillatt. 

Sensurforbudet i Grunnloven §100 fjerde ledd kan etter mitt syn påberopes  
overfor private. Mer usikkert er det om ytringsfriheten etter EMK artikkel 10 forbyr 

13  Se Eggen op.cit. side 30 og 182 flg.
14  Om dette spørsmål se Eggen op.cit. sidene 131 til 135 (gammel Grunnlov § 100), sidene 179 til 185 
(EMK art. 10) og sidene 293 til 296 (ny Grunnlov § 100.
15  Se Eggen op.cit. side 103-112 og 584-636 flg.
16  Se Eggen op.cit. side 584.
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private arbeidsgivere fra å kreve forhåndsgodkjennelse av ansattes ytringer.17 EMK 
artikkel 10 må i alle fall tas i betraktning som tolkningsmoment når domstolene skal 
ta stilling til hvor de lovfestede og ulovfestede grensene for privat autonomi går.18 På 
dette vis vil EMK artikkel 10 få betydning når domstolene skal ta stilling til om det 
ligger innenfor eller utenfor arbeidsgivers styringsrett å kreve å få forhåndsgodkjen-
ne arbeidstakeres egne ytringer. Bestemmelsene vil derfor fungere som kompetanse-
skranke for en privat arbeidsgivers rett til lovlig å kreve slik forhåndsgodkjennelse. 

Hovedkonklusjonen er derfor at det er i strid med ytringsfriheten, dersom arbeids-
giver krever forhåndsgodkjennelse av ansattes egne ytringer før publisering. 

Det er selvsagt en annen sak dersom den ansatte frivillig forelegger ytringene 
for sin arbeidsgiver, med spørsmål om vedkommende aksepterer at ytringene blir 
publisert. 

Det er som nevnt heller ikke forhåndssensur å kreve forhåndsgodkjennelse av 
ansattes ytringer på vegne av foretaket. 

Hovedproblemet i det følgende blir derfor i hvilken utstrekning arbeidsgiver lov-
lig kan reagere overfor ytringer den ansatte har fremmet, slik at dette får konsekvenser 
for den ansattes arbeidsforhold. En slik reaksjon vil være en form for etterfølgende 
ansvar, som langt lettere enn forhåndssensur kan forsvares ut i fra ytringsfriheten. 

Interne uttalelser og uttalelser til omverdenen vurderes forskjellig i forhold til om 
det foreligger brudd på lojalitetsplikten.19

Når det gjelder interne uttalelse er det både tillatt og ofte ønskelig at ansatte frem-
bringer motforestillinger og forslag til endringer.20 At ansatte er uenige med ledelsen 
om sak, og på saklig måte fremmer denne uenighet internt, vil derfor ikke kunne an-
ses som noen grunn for sanksjoner mot arbeidstakeren, så lenge arbeidstakeren ikke 
saboterer iverksettelsen av de beslutninger som er truffet. 

Riktignok kan det oppstå problemer i forhold til lojalitetsplikten hvor det oppstår 
interne krangler medarbeidere imellom eller mellom en medarbeider og ledelsen. 
Alle medarbeidere i en virksomhet har et felles ansvar for et godt arbeidsmiljø, og 
fremsettelse av interne ytringer som skader samarbeidsforholdene i virksomheten, 
kan anses som illojale. Utover det å gi ansatte et rimelig rom for å få luftet sine fru-
strasjoner, vil ytringsfriheten i liten utstrekning beskytte slike ytringer. 

Illustrerende i denne sammenheng er en uttalelse fra Sivilombudsmannen som 
gjaldt en lærer i videregående skole som mottok en skriftlig advarsel etter å ha uttalt 
seg negativt om sin nærmeste overordnede til en av skolens eksterne samarbeidspart-
nere under et nattklubbesøk.21 Sivilombudsmannen uttalte blant annet at ”(e)n gene-
rell mishagsytring om en overordnet ligger innenfor en arbeidstakers ytringsfrihet, 
og kan ikke betraktes som en illojal handling uten videre”. Ytringer som fremmer 

17  Se Eggen op.cit. side 294-295.
18  Se Eggen op.cit. side 131-135, 182-186, 667-679 og 704-707.
19  Jakhelln op.cit. side 1638. Se også Høyesteretts dom av 17. november 2003.
20  Eckhoff/ Smith op.cit. side 102.
21  Somb-2006-21. 
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konkrete beskyldninger vil antakelig i større grad komme i konflikt med lojalitets-
plikten. 

Det som primært skal behandles i det følgende er ytringer i det offentlige rom. Det 
er her konflikten mellom ytringsfrihet og lojalitet er størst. Det er i denne forbindelse 
verdt å merke seg at vedtakelsen av ny Grunnlov §100 i 2004 sannsynligvis medfører 
en viss utvidelse av ansattes ytringsfrihet.22 

Det kan reises spørsmål om det er grunn til å skille mellom offentlig ansatte og 
privat ansatte ved stillingtagen til grensen mellom ytringsfrihet og arbeidstakers lo-
jalitetsplikt. 

Det kan hevdes at offentlig ansatte i større utstrekning enn privat ansatte har en 
lojalitet, ikke kun til virksomheten, men også til samfunnet som helhet. En konse-
kvens av et slikt syn er at offentlig ansatte lettere enn privat ansatte bør kunne frem-
sette kritikk av den virksomhet de arbeider i, uten å anses som illojale. På den annen 
side er det allment akseptert at også private virksomheter har et samfunnsansvar for 
å drive lovlig og etter grunnleggende etiske retningslinjer. Forskjellene er derfor ikke 
store. 

Andre årsaker til at forskjellene mellom offentlig ansatte og privat ansatte utvi-
skes, er kommersialiseringen av offentlige tjenester og offentlig eide virksomheter. 
Det er neppe holdepunkter for å hevde at privat ansatte i virksomheter som leverer 
tjenester som tradisjonelt har vært levert av det offentlige, for eksempel renovasjons-
tjenester og helsetjenester, skal ha mindre ytringsfrihet enn sine offentlige ansatte 
kollegaer, utelukkende fordi virksomheten er i privat eie. 

For enkelte grupper offentlig ansatte kan man føre en motsatt argumentasjon - at 
offentlig ansatte bør ha større begrensninger i sin ytringsfrihet enn privat ansatte. 
Hensynet til forvaltningens politiske uavhengighet, tilsier for eksempel at forvalt-
ningstjenestemenn bør utvise større tilbakeholdenhet med å ytre seg i strid med den 
politiske ledelse, iallfall dersom det er tale om høyerestående tjenestemenn som sitter 
nærme makten. 

Til dette kommer at det muligens generelt sett er større identifikasjonsfare for 
offentlig ansatte enn for privat ansatte - det vil si større risiko for at publikum op-
pfatter private uttalelser fra tjenestemenn som forvaltningsorganets uttalelser, enn at 
uttalelser fra privat ansatte oppfattes som bedriftens uttalelser. 

Disse forhold tilsier muligens at enkelte kategorier offentlig ansatte må tåle større 
begrensninger i ytringsfriheten enn privat ansatte arbeidstakere. 

Bortsett fra disse modifikasjoner, tror jeg ikke det er grunn til å trekke noe gene-
relt skille mellom privat ansatte og offentlig ansatte.23 

22  Under debatten i Stortinget uttalte saksordfører Martin Engeset blant annet: ”Det skal være lov å si fra 
om uheldige forhold på arbeidsplassen, og ansatte i offentlig sektor skal selvsagt beholde sin nåværende 
ytringsfrihet fullt ut. Den praksis vi ser, f.eks i en del kommuner, med at ingen ansatte får lov til å ytre seg i 
media om nær sagt noe forhold som har med kommunens virksomhet å gjøre, er klart i strid med det vernet 
Grunnloven nå vil gi ansatte.”
23  Se Ytringsfrihetskommisjonen (NOU 1999:27) side 129.
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 Lojalitetsplikten som skranke for ansattes ytringer 3. 

Lojalitetsplikten, eller troskapsplikten, formuleres gjerne positivt som en plikt for ar-
beidstaker til å tilbørlig fremme arbeidsgivers interesser, og negativt som en plikt til å 
avstå fra å tilsidesette arbeidsgivers interesser på bekostning av egne eller andres.24

Lojalitetsplikten er imidlertid ikke ubetinget. For det første går lojalitetsplikten 
ikke lengre enn det som er nødvendig for arbeidsforholdet.25 For det andre: Dersom 
arbeidstakerens egne eller andres interesser er tilstrekkelig tungtveiende, vil arbeids-
takeren kunne fremme slike interesser på bekostning av arbeidsgiverens.26

Det er å understreke at lojalitetsplikten er en plikt til å handle lojalt overfor den 
virksomhet man er ansatt i. Dette betyr at det er den private bedrift eller den offent-
lige etat som sådan som nyter beskyttelse av ansattes lojalitetsplikt.27 Det er således 
ikke slik at høyerestående ansatte i virksomheten skal beskyttes av lojalitetsplikten. 
Dette har blant annet som konsekvens at kritikk mellom ansatte, for eksempel mel-
lom en underordnet ansatt og en overordnet ansatt, ikke kan anses illojalt utelukken-
de begrunnet i den overordnede ansattes interesser. En annen sak er at slike interne 
konflikter kan skape samarbeidsproblemer, og dermed ramme virksomheten. Som 
tidligere nevnt ligger det innbakt i lojalitetskravet at alle ansatte har plikt til å sørge 
for et forsvarlig samarbeidsklima og arbeidsmiljø. 

At man har en lojalitetsplikt overfor virksomheten som sådan betyr at ansatte 
i privat sektor i bunn og grunn har en lojalitet overfor virksomhetens eiere. I den 
utstrekning en ansatt kommer i en lojalitetskonflikt hvor man må prioritere mellom 
interessene til høyerestående ansatte i selskapet og interessene til selskapets eiere, 
tilsier lojalitetsplikten at eiernes interesser går foran. Det kan derfor være mer i sam-
svar med lojalitetsplikten dersom en underordnet ansatt informerer virksomhetens 
eiere, da først og fremst representert gjennom virksomhetens styre, om kritikkverdige 
forhold knyttet til høyerestående ansatte i virksomheten. 

Dersom virksomhetens styre unnlater å ta hensyn til slik velfundert kritikk, kan 
det endog være i samsvar med lojalitetsplikten om den ansatte gjør eierne, for eksem-
pel selskapets aksjonærer, oppmerksom på de kritikkverdige forhold. 

Ved stillingtagen til innholdet av lojalitetsplikten overfor private virksomheter, 
vil man kunne vektlegge hva som er virksomhetens formål. Dersom den ansatte for 
eksempel er ansatt i en ideell organisasjon, som har til formål å ivareta bestemte 
interesser, bør man ta hensyn til om den ansattes ytringer tar sikte på å realisere 
virksomhetens formål eller ikke, ved vurderingen av om ytringene strider mot loja-
litetsplikten. Motsatt vil ytringer som motarbeider virksomhetens formål, lettere bli 
ansett som illojale. På dette vis vil ansatte som har valgt å arbeide i organisasjoner  
 

24  Se Kristen Andersen, Fra arbeidslivets rett, Oslo 1967 side 136.
25  Fanebust, Innføring, side 127
26  Jakhelln op.cit. side 1635.
27  Ytringsfrihetskommisjonen (NOU 1999:27) side 129.
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med bestemte verdimessige eller politiske målsettinger, ha mindre frihet enn andre til 
offentlig å gi uttrykk for syn som er i strid med disse målsettinger. 

For ansatte i offentlig virksomhet, vil lojalitetskravet i første rekke rette seg mot 
det organ, eller den etat man er ansatt i. Det vil kunne oppstå interessekonflikter in-
nad i det offentlige, for eksempel mellom forskjellige offentlige etater. Ofte er dette 
legitime interessekonflikter, slik at det neppe kan anses illojalt at en ansatt i en etat 
fremmer syn som går på bekostning av en annen offentlig etats interesser. 

I tillegg vil offentlig ansatte ha en generell lojalitet overfor den allmennhet for-
valtningen er satt til å betjene. Skulle det oppstå interessekonflikter mellom hva som 
isolert sett er i den offentlige etats interesse, og hva som er i allmennhetens interesse, 
tilsier den generelle lojalitet offentlige ansatte har til allmennheten, at det ikke bør 
anses illojalt å fremme allmennhetens interesser på bekostning av etatens. 

Videre er det grunn til å understreke at lojalitetsplikten beskytter arbeidsgiverens 
legitime interesser, men neppe deres illegitime. En arbeidsgiver, verken privat eller 
offentlig, bør kunne undertrykke kritikk rettet mot ulovlig eller uetisk opptreden, 
under dekke av lojalitetsplikten.28 Dette kan også uttrykkes slik at jo større kritik-
kverdighet i et samfunnsperspektiv den ansattes ytringer avdekker, desto mindre vil 
lojalitetskravet gjøre seg gjeldende og desto større tyngde vil en ytringsfrihetsargu-
mentasjon få. 

Et minstekrav for at ytringen skal anses illojal er at den skader arbeidsgivers inte-
resser. Her kan det spørres om det er tilstrekkelig at det foreligger en risiko for skade 
eller om skade må påvises. 

Etter mitt syn bør det være tilstrekkelig med risiko for skade. Vurderingen av 
om en handling er illojal eller ikke, bør nettopp relateres til handlingen som sådan, 
og ikke til handlingens konsekvenser, som kan være mer eller mindre tilfeldige. En 
ansatt som for eksempel sender inn et leserbrev til avisen som åpenbart vil være 
veldig skadelig for bedriften dersom det trykkes, bør anses å ha handlet illojalt selv 
om avisens redaktør bestemmer seg for ikke å trykke leserbrevet. En annen sak er at 
virkningen vil kunne tas i betraktning der det er tvil om ytringen er illojal. 

Ikke hvilken som helst risiko for skade bør anses som illojal. Illojalitet er en så-
pass sterk benevnelse, at ytringer hvor det kun foreligger bagatellmessig risiko for 
skade, ikke bør rammes. 

Borgarting Lagmannsretts dom av 6. november 2006 gjelder et tilfelle der risi-
koen for skade på virksomhetens interesser ble tillagt større vekt enn hensynet til den 
ansattes ytringsfrihet.29 En kvinnelig assistentlege ved Rikshospitalet ble oppsagt på 
grunnlag av manglende ferdigheter og faglig progresjon. Hun fremmet uten rimelig 
grunn flere anmeldelser mot virksomheten og dens ansatte for til dels alvorlige for-
hold. Innholdet i anmeldelsene ble omtalt i pressen, men det var uklart om assistentle-
gen selv hadde tatt initiativet til det. Lagmannsretten konkluderte ikke åpent med at 
anmeldelsene var et forsøk på å presse eller hevne seg på arbeidsgiver, men antydet 
28  Se Andersen op.cit. side 136-137.
29  LB-2004-15694. 
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dette langt på vei. Det er interessant å merke seg at retten uttalte at konklusjonen ville 
vært den samme etter de nye bestemmelsene om varsling i arbeidsmiljøloven, som da 
dommen ble avsagt ennå ikke hadde trådt i kraft. Avgjørende for utfallet var antakelig 
langt på vei at det ikke var faktisk grunnlag for de beskyldningene assistentlegen 
hadde fremsatt. 

Ytringer kan tenkes å skade arbeidsgivers interesser på mange forskjellige vis. 
Mer vanlig er det at den ansattes ytring skader relasjonen til virksomhetens kunder 
og samarbeidspartnere. Ytringer som på et mer generelt plan kritiserer måten virk-
somheten drives på, kan også anses illojale. Det samme kan kritikk av enkeltpersoner 
(virksomhetens ledelse eller arbeidskollegaer), iallfall i den utstrekning slik kritikk 
innebærer en ikke uvesentlig risiko for skade på arbeidsmiljøet i virksomheten. 

Det er imidlertid grunn til å understreke at kritikk i seg selv neppe er illojalt. Som 
Ytringsfrihetskommisjonen påpeker kan kritikk og uenighet både være positivt og 
negativt for virksomheten.30 Man bør derfor være forsiktig med å stemple kritikk 
som illojalitet, uten nærmere undersøkelser. Det forhold at ytringen innebærer en 
risiko for skade på virksomheten, bør derfor ikke anses tilstrekkelig til å stemple den 
ansatte som illojal. 

Her som ellers bør det skilles mellom meningsytringer og vurderinger på den ene 
side, og ytringer som innebærer påstander om faktiske forhold på den annen side. 

Generelt sett skal det mer til før meningsytringer og vurderinger anses illojale, 
iallfall så lenge ytringen er fremmet i en tilbørlig form. Dette fordi arbeidsgiver i stor 
utstrekning vil kunne ivareta sine interesser ved egen utøvelse av ytringsfriheten - det 
vil si ved å fremme motargumenter mot den ansattes meninger og vurderinger. 

Sivilombudsmannens avgjørelse31 i en sak der en ansatt ved et sykehjem hadde 
uttalt seg i sterke ordelag på radio, illusterer at ytringens form og omstendighetene 
rundt den kan være avgjørende. Uttalelsene var innenfor rammene av ytringsfrihe-
ten, idet det ble lagt vekt på at det må stilles lempeligere krav til spontane, muntlige 
ytringer enn til skriftlige.

Er det derimot tale om faktaytringer som innebærer risiko for skade på virksom-
heten, bør det kunne stilles krav til at faktaytringene er forsvarlig forankret i faktum. 
Fremsettelse av bevisst uriktige påstander som skader virksomheten, vil klarligvis 
anses illojale. På den annen side kan man neppe hevde at enhver mindre upresishet 
eller usannhet fra den ansattes side anses illojal. At den ansattes ytring er usann, er 
i seg selv ikke nok til å anse den ansatte som illojal, såfremt den ansatte på ytrings-
tidspunktet var i aktsom god tro i forhold til påstandens sannhet. Ved vurderingen av 
hvor aktsom den ansatte bør være, må man skille mellom forskjellige typer ansatte. 
Ansatte som har særlig kompetanse, og som derfor uttaler seg med faglig autoritet, 
bør underlegges strengere dokumentasjonskrav enn andre. Særlig gjelder dette i til-
feller da den ansatte både ytrer seg i kraft av sin faglige bakgrunn, og det foreligger 
en fare for at ytringene blir identifisert med vedkommendes arbeidsgiver. Borgarting 
30  Ytringsfrihetskommisjonen (NOU 1999:27) side 130.
31  Somb. 2005-887.
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Lagmannsretts dom av 16. mars 2006 illustrerer problemstillingen. En utviklingsin-
geniør hadde publisert en rekke fagartikler som ifølge lagmannsretten var egnet til å 
skade virksomheten hun var ansatt i, og som heller ikke var kvalitetssikret og kon-
trollert i henhold til instruks fra arbeidsgiver. Lagmannsretten opprettholdt avskjeden 
som lovlig.

Hittil har vi sett på momenter knyttet til ytringens innhold. Arbeidsgivers interes-
ser kan imidlertid også skades ved at ytringen fremsettes i en form som er skadelig 
for virksomheten. 

Formen kan være skadelig fordi ytringen er gitt en spesielt kritisk og polemisk 
tone. Generelt sett kan man si at kritikkens form må tilpasses kritikkverdigheten. 
Ansatte kan altså velge en polemisk form, i alle fall så fremt de forhold som påpekes 
er av en viss alvorlighet. Kritikk som fremmes i en kritisk og polemisk form vil imid-
lertid lettere ansees illojale enn ytringer som fremsettes i en mer avdempet form. 

Et annet, og kanskje vel så viktig aspekt når man skal vurdere formen på ytrin-
gen, er identifikasjonsfaren - det vil si at den ansatte må presentere ytringen i en slik 
form at det ikke skapes inntrykk av at han opptrer på vegne av arbeidsgiveren. Dette 
synspunkt har sammenheng med det grunnleggende skillet mellom ytringer den an-
satte fremsetter i eget navn og ytringer fremsatt i arbeidsgivers navn. Den ansatte må 
passe på at han i alle situasjoner hvor det foreligger identifikasjonsfare, presiserer at 
ytringene er hans personlige syn, og at de ikke nødvendigvis deles av arbeidsgiveren. 
Dette vil normalt være tilstrekkelig for å unngå identifikasjonsfaren. 

Enkelte arbeidstakere har imidlertid en særlig stilling, hvor identifikasjonsfaren 
er spesielt sterk. Dette gjelder særlig ansatte i ledende stillinger, og ansatte som har til 
oppgave å være talerør for arbeidsgiveren, som for eksempel pressetalsmenn og di-
plomater stasjonert i utlandet, hvis personlige uttalelser lett vil oppfattes som norske 
myndigheters syn, selv om det motsatte uttrykkelig skulle være presisert. For denne 
typen ansatte, vil ytringer som fremsettes offentlig i strid med arbeidsgivers syn, me-
get lett ansees illojale. I Borgarting Lagmannsretts dom av 22. desember 2005, peker 
retten på at ledende ansatte blant annet bør vise tilbakeholdenhet med å undertegne 
opprop mot virksomhetens ledelse. 32

Også fremgangsmåten før den ansatte offentliggjør sine ytringer, vil måtte tilleg-
ges betydning. Det vil lett bli ansett som illojalt dersom ansatte fremmer offentlig 
kritikk, uten at kritikken på forhånd er blitt fremmet internt. Dersom forholdene al-
lerede er blitt diskutert internt, kan det neppe kreves at den ansatte iverksetter en ny 
diskusjon før han går ut i det offentlige rom. Selv i slike tilfelle bør det imidlertid 
kreves at den ansatte varsler arbeidsgiver eller dem kritikken direkte er rettet mot, om 
kritikken, før den publiseres i det offentlige rom. 

Borgarting Lagmannsrett dom av 14. november 2005 som gjaldt gyldigheten av 
oppsigelse av en førstesekretær ved en skole, er illustrerende.33 Arbeidstakeren hadde 
flere ganger gått direkte til kommunerevisoren med opplysninger om kritikkverdige 
32  LB-2005-42380. 
33  LB-2004-57689. 
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forhold ved skolen. Påstandene viste seg å være riktige, men han kunne ha tatt dem 
opp internt først. Oppsigelsen ble stående på annet grunnlag, men lagmannsretten 
konkluderte med at førstesekretærens fremgangsmåte var illojal. Årsaken var at han 
ved flere anledninger overfor sine kolleger hadde gitt uttrykk for at han ”hadde noe 
på dem”, uten at han var villig til å ta dette opp tjenestevei. Retten la til grunn at det 
følger av lojalitetsplikten at førstesekretæren hadde plikt til å hjelpe skolen å følge 
regelverket. Selv om selve varslingen til kommunerevisoren etter de nye varslings-
bestemmelsene åpenbart hadde vært forsvarlig, utelukker det ikke at forsøket på å 
presse kolleger og ledelse likevel vurderes som utilbørlig. 

Dersom den ansattes ytringer avdekker spesielt kritikkverdige forhold, eller det 
av andre grunner er uhensiktsmessig og vanskelig å fremsette intern kritikk først, kan 
en direkte offentliggjøring være forsvarlig. 

Ved vurderingen av om den ansatte burde ha fremmet intern kritikk først, må det 
også legges vekt på den overordnedes forhold. Dersom arbeidsgiver, eller arbeidsgi-
vers representanter, selv har sviktet i sin kommunikasjon med sine underordnede, har 
de mindre grunn til å hevde at den underordnede har handlet illojalt dersom vedkom-
mende bruker andre kanaler for å få sitt budskap frem. Som Backer har påpekt, står 
lojalitetshensynet sterkest, når den interne kommunikasjonskanalen er åpen.34

Mange private virksomheter og offentlige etater opererer med pressekontakter og 
informasjonsmedarbeidere. En del slike virksomheter har et internt regelverk som til-
sier at alle ytringer fra bedriften og ut i det offentlige rom skal gå gjennom slike infor-
masjonsmedarbeidere. Som tidligere nevnt kan en arbeidsgiver bestemme og organisere 
hvorledes arbeidsgivers egne ytringer skal fremsettes. Så fremt slike ordninger kun re-
gulerer arbeidsgivers egne ytringer, og ikke berører den ansattes ytringer på egne vegne,  
skaper de få problemer i forhold til ytringsfriheten. Det forhold at virksomheten har 
en informasjonsstrategi med utpekte talsmenn, innebærer imidlertid ikke at andre 
ansatte får mindre frihet til å ytre seg på egne vegne. 

Ved vurderingen av om den ansatte har brutt sin lojalitetsplikt, må det legges be-
tydelig vekt på stillingens karakter. Stillingens karakter kan tilsi både en utvidet, og 
en innskrenket, ytringsfrihet. 

Enkelte institusjoner og stillinger er opprettet for å sikre institusjonell kritikk. 
Dette gjelder f.eks. for ombudsmannsordninger, men også for ansatte ved forsknings-
institusjoner som universiteter og høyskoler. Ansatte i slike stillinger må ansees å ha 
en større ytringsfrihet i kraft av stillingens karakter. 

For andre ansatte kan stillingens karakter tilsi en begrenset ytringsfrihet. Dette 
gjelder som nevnt særlig personer som befinner seg i, eller i nærheten av, virksom-
hetens ledelse, både i privat og offentlig virksomhet. Jo nærmere den ansatte sitter 
ledelsen desto større forsiktighet kreves i forhold til offentlig kritikk av den samme 
ledelsen. Som Ytringsfrihetskommisjonen påpeker: ”Prisen man betaler for nærhet til 
makten er følgelig redusert ekstern ytringsfrihet”.35

34  Backer op.cit. 14
35  Ytringsfrihetskommisjonen (NOU 1999:27) side 131.
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Et spørsmål er i hvilken utstrekning man skal vektlegge den ansattes formål eller 
hensikt med å fremsette ytringen. Jeg har argumentert for at man bør være tilbake-
holden med å generelt vektlegge ytrerens hensikt ved stillingtagen til om en ytring 
er lovlig eller ulovlig.36 Ved å fokusere på ytrerens hensikt overser man hensynet til 
allmennheten som mottakere av ytringen. I forhold til ytringer av allmenn interesse, 
er det nettopp hensynet til allmennheten som mottakere av ytringen som begrunner 
det særskilte ytringsfrihetsvern. 

Når man skal vurdere om en handling er lojal eller illojal, er det derimot nærlig-
gende å fokusere på den handlendes hensikt. En ansatt som fremmer kritiske ytrin-
ger, i den hensikt å forbedre virksomheten, gjennomfører en handling som på kort 
sikt kan skade virksomheten, men ut i fra et motiv som på lang sikt vil kunne være 
til virksomhetens fordel. Man bør derfor være mer tilbakeholdne med å stemple 
en slik ytring som illojal, enn dersom den ansatte ytrer seg i den hensikt å skulle 
skade virksomheten eller har andre lite beskyttelsesverdige hensikter med å frem-
sette ytringen. 

Min konklusjon er derfor at den ansattes hensikt med ytringen må tillegges stor 
vekt ved stillingtagen til om han har handlet lojalt eller illojalt. Ved den senere vur-
dering av om en illojal ytring likevel anses beskyttet av ytringsfriheten, bør man 
imidlertid legge noe mindre vekt på den ansattes hensikt. Vurderingen i forhold til 
ytringsfriheten, og da særlig om ytringen har allmenn interesse, bør være mer rettet 
mot allmennheten som mottaker av ytringen. 

Ytringsfriheten kan beskytte ellers illojale ytringer 4. 

Dersom ytringen ikke omhandler forhold av allmenn interesse, vil ytringsfriheten i 
liten utstrekning tilsi noen innskrenkende tolkning av arbeidstakers lojalitetsplikt. 
Ytringsfriheten vil riktignok i en viss utstrekning beskytte meningsytringer fra an-
satte som har begrenset allmenn interesse, hvilket som tidligere nevnt tilsier at det 
skal meget til før meningsytringer anses illojale, i alle fall så lenge de fremsettes i en 
tilbørlig form. 

Ytringsfriheten vil som den store hovedregel beskytte ansattes frihet til å delta i 
politisk virksomhet og fremsette politiske ytringer. Dette gjelder selv om slike po-
litiske ytringer skulle skade arbeidsgivers interesse. En ansatt i StatoilHydro må for 
eksempel fritt kunne delta i politisk begrunnet motstand mot utbyggingen av nye 
oljefelt, selv om dette er i sterk strid med StatoilHydros interesser. 

For øvrig er det grunn til å skille mellom privat ansatte og offentlig ansatte når 
det gjelder adgangen til å delta i politisk virksomhet og fremsette politiske ytrin-
ger. I forhold til privat ansatte vil det være aktuelt med unntak fra hovedregelen for 
personer som er ansatt i virksomhetens ledelse. For slike vil det kunne være illojalt 

36  Eggen op.cit. side 413-419.



136 Kyrre Eggen

offentlig å fremme politiske ytringer som er direkte i strid med virksomhetens inte-
resser. Det vil f.eks. være i strid med lojalitetsplikten dersom ledelsen i Naturkraft 
offentlig fremmet det syn at norske myndigheter av miljøhensyn ikke burde bygge 
ut gasskraftverk. Videre kan det være grunn til å oppstille unntak for personer som 
er ansatt i virksomheter eller organisasjoner som har bestemte politiske eller ver-
dimessige formål. At en ansatt i en antirasistisk organisasjon offentlig tilkjennegir 
meninger med rasistiske innslag, vil således kunne være illojalt og danne grunnlag 
for arbeidsrettslige sanksjoner, selv om slike meninger ikke i seg selv er ulovlige 
og selv om meningene fremsettes i en politisk kontekst. 

Når det gjelder offentlig ansatte vil hensynet til et politisk nøytralt embetsverk 
kunne tilsi at det er legitimt å innskrenke den politiske ytringsfriheten til tjeneste-
menn som sitter nær den politiske ledelse. Spørsmål om legitimiteten av innskrenk-
ninger i offentlige ansattes deltakelse i politiske aktiviteter har vært behandlet av 
EMD i et par saker - Ahmedsaken og Rekvényisaken. 37

Ahmed-saken gjaldt begrensninger i adgangen for lokale tjenestemenn til å 
bedrive visse former for politiske aktiviteter, mens Rekvényi-saken omhandlet et 
totalforbud mot at politimenn, yrkesmilitære og ansatte i sikkerhetstjenesten deltok 
i politiske aktiviteter. 

I begge disse sakene kom EMD til at det var akseptabelt i forhold til EMK artik-
kel 10 å begrense offentlige tjenestemenns adgang til å bedrive politiske aktiviteter, 
og begrunnelsen for resultatene var i begge tilfeller å forhindre maktmisbruk og å 
sikre et velfungerende demokrati. EMD la til grunn at velgernes interesse i en poli-
tisk uavhengig forvaltning kunne subsumeres inn under «rights of others». 

I Ahmed-saken ble det understreket at reglene kun rammet tjenestemenn i stil-
linger hvor behovet for politisk uavhengighet var størst. Videre fremhevet EMD at 
reglene åpnet for at det ble gjort unntak fra forbudet etter søknad fra den aktuelle 
tjenestemann. I Rekvényi-saken fremhevet EMD at Ungarns nære politiske historie 
tilsa at de hadde et spesielt sterkt behov for politisk nøytralt politi og sikkerhets-
tjeneste.38 Videre ble det lagt vekt på at myndighetene hadde innrømmet en rekke 
unntak fra forbudet, noe som tilsa at forbudet ikke var for vidtrekkende. 

Det kan også oppstå spørsmål om staten kan kreve at offentlige ansatte utviser 
en lojalitet til konstitusjonen og demokratiske grunnverdier. Dette har ikke oppstått 
som noe problem i Norge, men er blitt behandlet av EMD i Vogt-saken.39 

Ytringsfriheten vil også gi en sterk beskyttelse til ytringer som fremsettes som 
ledd i legitime interessekonflikter mellom arbeidsgiver og ansatte - det være seg 
spørsmål knyttet til lønns- og andre arbeidsvilkår, eller mer generelt til arbeidsmil-
jøet ved virksomheten. Også kontroverser knyttet til nedbemanninger, oppsigelser 

37  Eur. Court H. R., Ahmed judgment of 2 September 1998, RJD 1998-VI og Eur Court H. R. (EMD-
1993-22954), Rekvényi judgment of May 20 1999, RJD 1999-III (EMD-1994-25390).
38  Rekvényi §47.
39  EMD-1991-17851. 
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og omprioriteringer av virksomheten, må vurderes som legitime interessekonflikter 
hvor ansatte har en utvidet ytringsfrihet. Som EMDs dom i Bobo-saken viser, kan 
til dels sterke personangrep mot ledelsen anses beskyttet av ytringsfriheten ut fra 
en slik synsvinkel. 

Ansatte kan fritt fremsette informasjon som fremgår av offentlig tilgjengelige 
dokumenter, selv om slik informasjon skulle skade arbeidsgivers interesser. Foru-
ten at det er tvilsomt om fremsettelse av allerede offentlige tilgjengelig informasjon 
kan anses illojalt, vil ytringsfriheten gi en sterk beskyttelse i forhold til slik infor-
masjon. På dette vis vil offentlighetsloven, offentlighet etter Grunnloven § 100 
femte ledd, reglene om det offentliges aktive informasjonsplikt etter grl. §110 B 
om miljøinformasjon, og andre regler som tilsier at informasjon skal være offentlig 
tilgjengelig, kunne få betydning for omfanget av ansattes ytringsfrihet. 

Særlig om varsling i arbeidsforhold5. 

Varslingsproblematikken har vært gjenstand for stor oppmerksomhet, både fra par-
tene i arbeidslivet, og i media. Store og profilerte foretak både i utlandet og i Norge 
har havnet i offentlighetens søkelys i forbindelse med varsling fra ansatte. Slike 
saker medfører gjerne negativ omtale og tapt anseelse for virksomheten, i tillegg til 
at de kan være belastende for den som varsler. Det var bred enighet om at en sentral 
formål bak lovfesting av regler om varsling var å legge bedre til rette for ansattes 
varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten. 

Arbeidsmiljølovens regler om varsling trådte i kraft 1.januar 2007. 40 Hovedbe-
stemmelsen i lovens § 2-4 lyder

”(1) Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomhe-
ten. 
(2) Arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig. Ar-
beidstaker har uansett rett til å varsle i samsvar med varslingsplikt eller virk-
somhetens rutiner for varsling. Det samme gjelder varsling til tilsynsmyndig-
heter eller andre offentlige myndigheter.
(3) Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varsling har skjedd i strid med denne 
bestemmelsen.” 

Etter bestemmelsens første ledd har arbeidstaker rett til å varsle om kritikkverdige 
forhold i virksomheten, altså å ytre seg om virksomheten er innblandet i ulovlig, 
korrupt, umoralsk eller annen skadelig virksomhet. Fordi varsling noen ganger kan 
være mer til skade enn til nytte, stilles det i lovens andre ledd krav om at arbeidsta-
kers fremgangsmåte ved varsling skal være forsvarlig.

40  §§ 2-4, 2-5, 3-6, 13-8 og 13-9. 
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Da arbeidet med bestemmelsene om varsling i arbeidsmiljøloven startet, var 
de ment som en videreføring og lovfesting av de materielle grensene for ytrings-
frihet i arbeidsforhold.41 I den form de har fått, er det imidlertid klart at de medfører 
en utvidelse av arbeidstakers ytringsfrihet. Regelen i loven § 2-4 tredje ledd om at 
arbeidsgiver har bevisbyrden for at varsling er uforsvarlig, innebærer i praksis en 
ikke-ubetydelig utvidelse av ansattes frihet til å varsle. Også regelene om at vars-
ling til tilsynsmyndigheter, til andre offentlige myndigheter og varsling i henhold til 
virksomhetens interne rutiner, alltid er tillatt, innebærer en utvidende klargjøring av 
denne friheten. 

Ved å unnta varsling til tilsyn og andre offentlige myndigheter fra forsvarlighet-
svurderingen, har lovgiver ønsket å bidra til å fjerne arbeidstakers usikkerhet rundt 
grensene for forsvarlig varsling på et avgrenset område. Dessuten er det antatt at risi-
koen for skade er mye lavere enn ved for eksempel varsling i media. Denne antagel-
sen er bygget på tillit til at de offentlige myndigheter vil behandle de opplysningene 
de får på en måte som i størst mulig grad ivaretar virksomhetenes legitime hensyn. 
Ved varsling til offentlige myndigheter overføres dermed det rettslige ansvaret for at 
virksomhetens interesser ikke skades unødvendig fra varsler til forvaltningsorganet. 

Etter arbeidsmiljøloven § 3-6 har arbeidsgiver plikt til å opprette egne rutiner for 
varsling dersom forholdene tilsier det. Etableringen av slike rutiner vil skape et mer 
åpent og forutberegnelig ytringsklima på arbeidsplassen. Loven legger ingen videre 
føringer for hva disse rutinene skal bestå i. Dersom arbeidstaker har gode muligheter 
til å nå fram internt, er det mindre sannsynlig at vedkommende vil varsle eksternt, 
og dermed ivaretar virksomheten også egne interesser ved å etablere slike rutiner. 
Rutinene kan bestå i at det opprettes interne kanaler for kritiske ytringer, eller at en 
ekstern instans, for eksempel en advokat, blir stilt til arbeidstakernes disposisjon. 

Varsling i samsvar med virksomhetens rutiner for varsling er som nevnt alltid for-
svarlig. Også når kritikk blir fremmet internt utenfor disse kanalene, er det som ho-
vedregel forsvarlig. Bare unntaksvis medfører kravet om forsvarlig varsling at intern 
kritikk ikke er vernet av ytringsfriheten, fordi hensynet til virksomheten og den eller 
dem det varsles om slår gjennom. Det vil gjerne være tilfellet når de kritikkverdige 
forholdene tas opp på en utilbørlig måte som innebærer en unødvendig belastning for 
arbeidsmiljøet.

Hvorvidt det forøvrig er forsvarlig å varsle eksternt beror på en konkret og 
skjønnsmessig vurdering. Grensene for retten til å varsle vil i det konkrete tilfel-
let bero på en avveining av hensynene til arbeidstakers ytringsfrihet, virksomhetens 
legitime interesser, samfunnets informasjonsrett og personvernet til den eller dem 
varslingen omhandler. Disse hensynene vil gjøre seg gjeldende med ulik styrke i 
forskjellige situasjoner. 

Retten til å varsle er en lovfesting av arbeidstakers ytringsfrihet på et avgren-
set område. I stor grad er forsvarlighetsvurderingen en videreføring av avveiningen 

41  Ot.prp.nr.84 (2005-2006)
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mellom ytringsfrihet og lojalitetsplikt, og de relevante momenter er i stor grad de 
samme. Mange av de momentene jeg har berørt ovenfor vil kunne være av betydning 
for vurderingen. Det er imidlertid grunn til å anta at adgangen til offentlig varsling 
er blitt utvidet gjennom de nye bestemmelsene om varsling. Hovedregelen er at det 
skal vesentlig interesseovervekt i virksomhetens favør til for at varsling skal være 
uforsvarlig, noe som etter mitt syn innebærer en utvidelse av den materielle ytrings-
friheten i forhold til tidligere rettstilstand.

Dersom arbeidstakeren har forsvarlig grunnlag for sine påstander, det er varslet 
internt først, og om det kritikkverdige forhold er av allmenn interesse, vil varsling prak-
tisk talt alltid være forsvarlig. Men disse tre momentene er ikke nødvendige vilkår i den 
forstand at varsling alltid vil være uforsvarlig dersom et eller flere ikke er oppfylt. 

Også andre forhold kan tillegges vekt i forsvarlighetsvurderingen, slik som vars-
lerens motiv, hans eller hennes stilling og posisjon, den form varslingen har, og om 
varsling fremstår som et hensiktsmessig virkemiddel for å bringe det kritikkverdige 
forhold til opphør. 

Illustrerende er Høyesteretts dom av 17. november 2003, som ble avsagt før vars-
lingsreglene trådte i kraft.42 Saken gjaldt en ansatt som ble avskjediget etter å ha 
sendt ut en e-post der han kritiserte svakheter i virksomhetens bonussystem. Høy-
esterett mente den ansatte i utgangspunktet måtte være berettiget til å fremsette denne 
kritikken, men stilte spørsmålstegn ved måten han gjorde det på. Det ble blant annet 
fremsatt alvorlige beskyldninger mot navngitte ledere i virksomheten. Disse påstan-
dene var grunnløse. Yringene ble ikke fremsatt overfor helt utenforstående personer, 
men e-posten ble blant annet sendt til ansatte i et selvstendig selskap innen samme 
konsern. Når det gjaldt avveiningen mellom ytringsfrihet og lojalitetsplikt, uttalte 
Høyesterett (avsnitt 46): 

”Begge parter har i prosedyren for Høyesterett tatt opp spørsmålet om i hvilken 
grad lojalitetsplikten i et ansettelsesforhold vil kunne innebære en begrensning i 
arbeidstakerens ytringsfrihet. A har fremhevet at en ”whistleblower” - en våken 
medarbeider med en kritisk holdning som tør si ifra - representerer en verdi 
både for bedriften og for samfunnet. Dette er jeg ikke uenig i. Derfor må man 
innen rommelige grenser akseptere kritiske ytringer både innad i en bedrift og 
utad av den karakter som omfattes av det første og til dels også av det annet for-
hold som jeg har nevnt i det foregående. Men ytringsfriheten kan ikke i denne 
saken etablere noe vern mot reaksjoner fra en arbeidsgiver når ytringene rettet 
mot ledende medarbeidere om alvorlige straffbare forhold helt savner grunnlag 
i reelle forhold. Jeg finner det derfor ikke nødvendig å foreta noen nærmere 
grensegang på dette punkt.”

Fordi arbeidstakeren i dette tilfellet ikke utelukkende hadde ytret seg internt i 
virksomheten, er det grunn til å anta at resultatet ville blitt det samme etter ved-

42  Rt-2003-1614. 
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takelsen av reglene om varsling. Dersom tilsvarende beskyldninger hadde blitt  
fremsatt gjennom virksomhetens rutiner for varsling, hadde ledelsen ikke hatt an-
ledning til å reagere mot den ansatte.

Andre land som har lovfestet regler om varsling, har til dels valgt løsninger med 
detaljerte angivelser av de relevante momenter.43 Mens varslingsregler i enkelte andre 
land kommer til anvendelse på mer begrensede områder, gjelder de norske varslings-
reglene generelt i arbeidsforhold. Bruken av rettslige standarder er velkjent i norsk 
arbeidsrett,44 og er etter mitt syn et bedre egnet rettslig virkemiddel enn detaljerte 
regler om når varsling er forsvarlig. Når bestemmelsene i tillegg inneholder klare 
regler om at varsling alltid er forsvarlig i bestemte situasjoner, sikres også behovet 
for forutberegnelighet. 

De gyldne lenker 6. 

Det er hevdet at ansatte gjør liten bruk av sin ytringsfrihet.45 Dette standpunktet un-
derstøttes også av undersøkelser. For eksempel viser en undersøkelse fra Opinion 
at knapt halvparten av rektorer i grunnskolen, faglig ledere fra helsesøstertjenesten 
og avdelingssykepleiere ønsker en større frihet til å delta i den offentlige debatt in-
nenfor sitt eget fagområde. Likevel sier bare 6 % at de ville vurdere å gå til pressen 
dersom kommunen holdt tilbake informasjon om kritikkverdige forhold.46 Jeg vil 
avslutningsvis spekulere litt i årsakene til en slik mulig ytringsvegring fra ansatte.

Det er klart at de gyldne lenkene - mulighetene for belønning og forfremmelse 
- tilsier at en god del ansatte vil vegre seg fra å fremsette ytringer som skader arbeids-
giver. Dette gir imidlertid ingen fullgod forklaring. For mange ansatte vil muligheten 
til forfremmelse og belønning uansett fremstå som nokså fjern, og en del ansatte må 
antas å ha tilstrekkelig moralsk ryggrad til å prioritere hensynet til lovlydighet og 
etisk adferd, fremfor utsiktene til egen vinning. 

Personlig tror jeg at andre årsaker er like fremtredende som de gyldne lenkene. 
En slik årsak er rettslig usikkerhet. Grensene for både ytringsfriheten og lojali-

tetsplikten må i hvert enkelt konkrete tilfelle fastsettes gjennom en tilbørlighetsvur-
dering, de er altså begge relative størrelser.47 Dette forhold tilsier at det er uklarhet 
og usikkerhet hos ansatte som vurderer om de skal ytre seg eller ikke. De nye vars-
lingsreglene avbøter i noen grad denne rettslige usikkerhet.

Viktigere er kanskje de ansattes konfliktforståelse. Ytringsfrihet er en abstrakt 
størrelse, mens lojalitet er noe de fleste har et nært forhold til. Når de ansatte skal 
foreta et valg mellom ytringsfrihet og det å opptre lojalt ved ikke å ytre seg, vil de 

43  Jf blant annet britiske Public Interest Disclosure Act (PIDA) fra 1998.
44  Jf for eksempel arbeidsmiljøloven § 15-7, se Fougner og Holo (2006) side 788. 
45  Eckhoff/ Smith op.cit. side 106.
46  Knut Gabrielsen: På grensen til ytringsfrihet, Nytt Norsk Tidsskrift 2000 side 95 flg.
47  Gabrielsen op.cit. side 96.
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ofte identifisere konflikten som en konflikt mellom lojalitet og illojalitet, og ikke som 
en konflikt mellom lojalitet og ytringsfrihet.48 Til dette kommer at lojalitet er selve 
ryggraden - langt på vei det konstituerende element - i organisasjonsstrukturen til 
mange virksomheter. Denne konfliktforståelse fra ansatte kan tilsi at de fleste oppfat-
ter det som moralsk riktig å forholde seg tause, det vil si lojale, i en konflikt mellom 
lojalitet og ytringsfrihet. 

Et forhold av stor betydning er de noe mer rustne lenkene. Å ikke benytte seg av 
ytringsfriheten når den burde vært brukt, vil som regel ikke resultere i noen person-
lige konsekvenser for den ansatte - i verste fall vil det føre til en akademisk begrunnet 
kritikk. Den som derimot blir avslørt som illojal, risikerer å miste jobben.49 Incita-
mentene til å forholde seg taus, det vil si å være lojal, er altså langt sterkere enn de er 
til å bruke ytringsfriheten. 

Teser 7. 

Tese 1: Det gjelder spesielle skranker for ansattes ytringsfrihet, ut over det som 
fremgår av alminnelig lovgivning. Grensen for tillatte ytringer vil ofte bero på en 
skjønnsmessig helhetsvurdering.

Tese 2: Lovfestingen av ansattes rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virk-
somheten innebærer en viss utvidelse av ansattes ytringsfrihet. Lovfestingen bidrar 
også til en viss klargjøring grensen for tillatte ytringer.

Tese 3: Uavhengig av den rettslige reguleringen av ansattes ytringsfrihet, vil an-
satte normalt være tilbakeholdne med å ytre seg opp mot grensen av det tillatte.

48  Gabrielsen op.cit. side 98.
49  Eskeland op.cit. side 854.




