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YTRINGSFRIHET

• Grunnloven § 100

• Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) art. 10 

• FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter art. 19
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Ytringsfriheten er en menneskerett begrenset av menneskerettigheter

Privatlivets fred Ærekrenkelser Opphavsrettigheter

Straffeloven 

§ 267

Skadeserstatningsloven

§ 3-6a

Åndsverksloven 

kap 5
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Kongeriket Noregs grunnlov § 100

«Ytringsfridom skal det vere.

Ingen kan haldast rettsleg ansvarleg for å ha motteke eller komme med opplysningar, idear 

eller bodskapar om det ikkje lèt seg forsvare halde opp imot den grunngjevinga 

ytringsfridommen har i sanningssøking, demokrati og den frie meiningsdanninga til individet. 

Det rettslege ansvaret skal vere fastsett i lov.

Alle har rett til å ytre seg frimodig om statsstyringa og kva anna emne som helst. Det kan 

berre setjast slike klårt definerte grenser for denne retten der særleg tungtvegande omsyn 

gjer det forsvarleg halde opp imot grunngjevingane for ytringsfridommen…..»
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Forarbeidende til  endring i arbeidsmiljøloven (varsling)

«Grunnloven § 100 må forstås slik at ingen arbeidsgiver kan gis en generell 

beskyttelse mot offentlig kritikk fra sine ansatte.

Som et utgangspunkt bør bare ytringer som påviselig skader eller påviselig kan skade 

arbeidsgivers interesser på en unødvendig måte anses som illojale. 

Utgangspunktet bør også være at det er arbeidsgiver som må bevise at virksomheten 

er påført eller kan påføres skade.»

Ot.prp. nr. 84 (2005-2006) :



Kan arbeidsgiver begrense bruk av sosiale medier 
i arbeidstiden?
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I kraft av styringsretten kan det stilles opp retningslinjer for bruk av sosiale medier i 

arbeidstiden.



Kan arbeidsgiver begrense bruk av sosiale 
medier i fritiden på egne «dupeditter»?
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Innskrenkning i ytringsfrihet trenger begrunnelse – to rettsgrunnlag for begrensning;

1. Lovbestemt/avtalefestet

2. Alminnelig lojalitetsplikt i arbeidsforholdet



LOJALITETSPLIKTEN I ARBEIDSFORHOLD
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Ulovfestet prinsipp som tilsier at arbeidstaker ikke kan ytre seg på en 

måte som skade arbeidsgivers legitime interesser. Det vil blant annet 

innebærer ytringer som;

• På utilbørlig vis skader arbeidsgivers grunnleggende verdier

• Skader forhold til kunder/samarbeidspartnere

• Angriper selve virksomheten eier/ eller andre ansatte på en måte som går 

utover hva som kan anses som rimelig kritikk
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"Den ansattes lojalitetsplikt beskytter bare mot ytringer som på en illojal 

måte skader arbeidsgivers legitime og saklige interesser. Arbeidsgiver 

kan derfor ikke slå ned på ytringer som oppfattes som uønskede, 

uheldige eller ubehagelige.

Uttalelser som ikke er undergitt taushetsplikt, og som i hovedsak gir 

uttrykk for arbeidstakerens egne oppfatninger, vil det vanligvis være 

anledning til å komme med."

Uttalelse fra Sivilombudsmannen fra 2006: 



Offentlig eller private ytringer
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Straffeloven § 7 annet ledd annet punktum: 

«Består handlingen i fremsettelse av en ytring, er den også offentlig 

når ytringen er fremsatt på en måte som gjør den egnet til å nå et 

større antall personer.» 



YTRINGENS INNHOLD

• Uriktige opplysninger – aktsom god tro

• skille mellom fakta opplysninger og meningsytringer

• Politiske ytringer

• SOM-2018-4777 – Skriftlig advarsel i arbeidsforhold etter ytring på FB
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Ytringens form og formål

• Nøkterne og balansert  vs upassende og usaklig

• Bidra til samfunnsdebatten vs skade arbeidsgivers interesser
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YTRINGENS SKADEPOTENSIAL

• Arbeidsgivers legitime interesser som er beskyttet

• Minstevilkår at det medfører et skadepotensial

• Ytringen knyttet til arbeidsforholdet – skadepotensialet større
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IDENTIFIKASJONSFAREN

Ytringsfrihetskommisjonen:

Prisen man betaler for nærhet til makten er følgelig redusert 

ekstern ytringsfrihet
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LB-2017-35146 («Polititjenestemann»)

• Avskjediget pga aktiviteter på Facebook

• Momenter som konkret ble tillagt vekt var særlig ytringenes 

innhold, ytringenes form, faren for identifikasjon og den ansattes 

stilling som polititjenestemann.
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Nyttige linker;
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• www.arbinn.no

• www.lovdata.no

• www.nho.no

• www.nho.no/vestlandet

• www.nho.no/innlandet

• www.nho.no/arktis

• www.nho.no/agder

• www.nho.no/rogaland

• www.nho.no/trondelag

• www.nho.no/nordland

• https://www.nho.no/regionkontor/nho-more-romsdal/

• https://www.nho.no/regionkontor/nho-vestfold-
telemark/

• https://www.nho.no/regionkontor/nho-viken-oslo/

NHOs regionkontor
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