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Forord
FTF har sat fokus på at beskytte ytringsfriheden for alle ansatte i mere end 10 år. Vi er stædigt blevet ved med at 

sætte dette vigtige emne højt på den politiske dagsorden, fordi vores medlemsorganisationer bliver ved med at se 

sager, hvor deres medlemmer er blevet mødt af en uberettiget negativ reaktion fra ledelsen på arbejdspladsen - 

selv om den enkelte var ude i et lovligt ærinde og sige sin personlige mening.

Også Folketingets Ombudsmand har udtalt, at han bliver ved med at se sager, der går galt. Også selv om det 

gang på gang bliver fastslået, at offentligt ansatte har en udstrakt ytringsfrihed: De kan på egne vegne deltage i 

den offentlige debat og fremføre personlige, kritiske udtalelser over for den myndighed, hvor de er ansat. Faktisk 

gælder der kun ganske få begrænsninger i offentligt ansattes ytringsfrihed. 

Det har heller ikke skortet på initiativer til at udbrede kendskabet om rammerne for offentligt ansattes ytringsfrihed. 

Blandt andet er der siden 2006 blevet afgivet to betænkninger, der kulegraver retsstillingen for offentligt ansattes 

ytringsfrihed: I efteråret 2016 udgav Justitsministeriet desuden en revideret udgave af den oprindelige vejledning 

om offentligt ansattes ytringsfrihed fra 2006, og i efteråret 2017 lancerede ministeriet i samarbejde med Moder- 

niseringsstyrelsen et e-læringskursus for ledere og medarbejdere om emnet. Dertil kommer en række klare 

udtalelser fra Folketingets Ombudsmand i sager, hvor ledelsen på den enkelte arbejdsplads er gået galt i byen og 

har reageret uberettiget over for en lovlig ytring.

Men al opmærksomheden og initiativerne ser desværre ikke ud til at flytte noget. FTF konstaterer med stor 

beklagelse, at det fortsat står vanskeligt til med FTF’ernes ytringsfrihed. Denne nye undersøgelse fra FTF viser 

således, at frygten for at ytre sig er vokset igen. En sammenligning af FTF’s undersøgelser fra 2006 til 2016 viser 

en uheldig udvikling: Offentligt og privat ansatte FTF’ere forventer i stigende grad negative konsekvenser af at 

udtale sig kritisk om deres arbejdsområde og arbejdsplads. Mest markant er en øget frygt for, at ansættelses- 

forholdet kan blive truet. 

Ytringsfriheden er en helt nødvendig forudsætning for en bred og demokratisk debat om vores samfund. Ytrings-

friheden bidrager konstruktivt til at udvikle og kvalificere velfærdssamfundet, så det til enhver tid fremstår kompe-

tent, troværdigt og transparent. Medarbejdernes lyst til at deltage i den proces spiller en afgørende rolle. Derfor er 

det vigtigt, at medarbejderne - i kraft af den specialviden, de har inden for deres forskellige fagområder - motiveres 

til at deltage aktivt i den offentlige debat, ikke mindst for at medvirke til at højne det faglige niveau i debatten. Men 

det er samtidig helt afgørende, at de også føler sig på sikker grund, når de gør det. FTF’s seneste undersøgelse 

viser desværre, at det fortsat ikke er tilfældet. 
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FTF er først og fremmest stærk tilhænger af en øget ansættelsesretlig beskyttelse, der fremmer lysten til at udtale 

sig personligt og fjerner frygten for repressalier. En lovregulering, der konstaterer, at en arbejdsgiver ikke må sank-

tionere lovlige ytringer og/eller meddelelser om kritikværdige/ulovlige forhold på arbejdspladsen, vil efter vores 

opfattelse medvirke effektivt til at skabe den nødvendige ytringstryghed.

Manglende viden om reglerne for ansattes ytringsfrihed hos både ledelsen og de ansatte spiller også en betyde-

lig rolle, når det handler om at skabe ytringstryghed. Uvidenhed om reglerne spænder ben for, at de ansattes 

deltager aktivt i debatten, og den nye undersøgelse viser, at der fortsat er et stort behov for at udbrede kendska-

bet til reglerne for de ansattes ytringsfrihed. Desuden har Folketingets Ombudsmand tidligere i forbindelse med en 

række konkrete sager peget på, at mange offentlige ledere mangler grundlæggende viden om reglerne for deres 

ansattes ytringsfrihed. Dette vidensunderskud kan være en af årsagerne til de forskellige eksempler, hvor medar-

bejdere er kommet i klemme efter at have ytret sig om forhold på arbejdspladsen. Der skal rettes op videns- 

underskuddet for at skabe den nødvendige fælles forståelse af reglerne og bidrage til en mere åben og legitim 

debatkultur.

FTF sætter fortsat fokus på beskyttelsen af ytringsfrihed – for alle ansatte.

God læselyst

Bente Sorgenfrey

formand
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Danmark bryster sig af at være et land med en høj grad af ytringsfrihed. Ytringsfrihed er en af grundpillerne i et  

demokrati og er med til at sikre, at samfundet fortsat udvikler sig.

 

Der skal være ytringsfrihed til alle i samfundet. Det er derfor afgørende, at offentligt og privat ansatte frit kan udtale 

sig offentligt om forhold på deres arbejdsplads. Når de bruger deres grundlovssikrede ret til at ytre sig om forhold 

på arbejdspladsen, bidrager de til debatten og udviklingen af samfundet og dets institutioner, virksomheder mm.

 

På den baggrund har FTF igen gennemført en undersøgelse om offentligt og privat ansatte FTF’eres muligheder 

for at ytre sig om forhold på deres arbejdsplads. 

Undersøgelsen bygger på besvarelser fra ca. 4.750 FTF’ere i 23 organisationer og omfatter bl.a. skolelærere, 

pædagoger, sygeplejersker, IT-uddannede, socialrådgivere, politi-, militær- og skatteansatte samt finansansatte.

 

Undersøgelsen er opdelt i to hovedområder. For det første afdækker undersøgelsen de ansattes opfattelse af de 

muligheder, de har for at benytte deres ytringsfrihed. For det andet viser undersøgelsen de erfaringer FTF’ere har 

med at udtale sig om uholdbare forhold på arbejdspladsen. 

 

Det er overfor deltagerne i undersøgelsen gjort klart, at mulighederne for og erfaringer med at udtale sig offentligt 

ikke omfatter områder, der er dækket af tavshedspligt. Det drejer sig derimod om udtalelser om forhold, omstæn-

digheder, tilstande eller situationer på arbejdspladsen, som deltagerne synes, at offentligheden bør have kendskab 

til. 

 

FTF gennemførte en lignende undersøgelse for offentligt ansatte i 2006. Derudover også i 2010 og 2012, hvor 

også privat ansatte FTF’ere indgik i undersøgelsen. Den nuværende undersøgelse fra 2016 sammenlignes 

nedenfor med de tre tidligere undersøgelser. 

1
Ansatte frygter at tage 
ordet
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2
Muligheder for  
ytringsfrihed
Næsten 60 pct. af FTF’erne mener, at det kan få negative konsekvenser for dem at udtale sig om visse forhold på 

deres arbejdsplads til offentligheden fx til offentlige møder eller medierne. At så mange FTF’ere har den opfattelse 

indikerer, at ytringsfriheden for FTF-ansatte er under pres. 

 

Det er kun en forholdsvis lille andel på 13 pct. af FTF’ere, der ikke forventer, at offentlige udtalelser vil resultere i 

negative konsekvenser. Til gengæld angiver 28 pct., at de er i tvivl om, hvilke konsekvenser offentlige udtalelser 

om arbejdspladsen, vil medføre.

 

Der er ingen forskel på opfattelsen af mulighed for ytringsfrihed blandt FTF’ere ansat i den private og offentlige 

sektor. I begge sektorer forventer 59 pct., at offentlige meningstilkendegivelser kan have negative konsekvenser 

for dem. 

En opdeling af offentligt ansatte FTF’ere på stat, region og kommune viser, at statsligt ansatte FTF’ere i højere 

grad end ansatte i kommuner og især regioner forventer, at offentlige ytringer kan få negative konsekvenser. For 

FTF’ere ansat i staten drejer det sig 66 pct., mod 59 pct. af de kommunalt ansatte og 55 pct. af FTF’ere ansat i 

regionerne. 

 

Andelen af FTF’ere ansat i stat, region og kommune, der mener, at der ikke vil være negative følgevirkninger af 

offentlige udtalelser, er stort set ens i de tre delsektorer. Den større andel i staten, der forventer negative kon-

sekvenser kan således i nogen grad forklares med, at statsansatte er mere afklarede i forhold til, hvilke kon-

sekvenser offentlige udtalelser kan få end kommunalt og regionalt ansatte FTF’ere. 23 pct. af de statsansatte 

FTF’ere er i tvivl om konsekvenserne. Mens den samme andel for kommunalt og regionalt ansatte er hhv. 28 pct. 

og 30 pct. 

 

Udvikling siden 2010

FTF har i 2006, 2010 og 2012 undersøgt FTF’ernes mulighed for ytringsfrihed, hvor undersøgelsen fra 2006, dog 

kun omfatter offentlige ansatte. 

 
 

  
 

Samtlige Privat
sektor

Offentlig 
sektor Kommunal Regional Statslig

Ja 60 59 59 59 55 66
Nej 13 12 13 13 15 11
Ved ikke 28 29 28 28 30 23
I alt 100 100 100 100 100 100
Antal 4.747 1.094 3.425 2.218 712 495

De fleste forventer negative konsekvenser af 
ytringsfrihed
Andel FTF'ere fordelt efter om offentlige udtalelser forventes at have negative 
konsekvenser for den ansatte

Spørgsmål: Mener du, at det kan få negative konsekvenser for dig at udtale dig om kritisable 
forhold på din arbejdsplads til offentligheden?
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En sammenligning af den nuværende undersøgelse med de to tidligere undersøgelser viser, at FTF’ernes mulighed 

for ytringsfrihed er blevet forværret. Andelen som forventede negative konsekvenser, var hhv. 51 pct. og 53 pct. i 

2010 og 2012 mod 60 pct. i 2016.1  

Samme mønster tegner sig for offentligt ansatte, hvor det er muligt at følge udviklingen helt tilbage til 2006. I 2006, 

2010 og 2012 oplevede mellem 51 pct. og 54 pct. af de offentlige ansatte, at offentlige udtalelser kunne føre til 

negative konsekvenser. I 2016 steg andelen til 59 pct.

For privat ansatte er billedet det samme. Der er en stigende andel af ansatte, der forventer, at offentlige udtalelser 

om kritisable forhold på arbejdspladsen, vil have negative konsekvenser for dem.    

Ytringsfrihed for ledere og medarbejdere

Der er forskel på lederes2  og medarbejderes forventninger til konsekvenser af offentlige udtalelser. Mens lidt over 

halvdelen af lederne mener, at det vil have negative følgevirkninger at udtale sig offentligt om kritisable forhold på 

arbejdspladsen, er andelen 60 pct. hos medarbejderne. Forskellen mellem leders og medarbejders forventninger 

gælder både i den private og offentlige sektor.  

Udvikling siden 2010

Forholdene for ytringsfriheden har ikke ændret sig væsentligt for offentlige lederne siden 2006. Det samme gør 

sig gældende for de offentlige ansatte indtil 2012, men i 2016 er forholdene for ytringsfrihed forværret. Andelen 

af offentlige ansatte, som forventer negative konsekvenser af offentlige udtalelser er steget med 6 pct.point siden 

2012.

1 I nærværende ytringsfrihedsundersøgelse fra 2016 er et ord i spørgsmålet til deltagerne ændret. I de tidligere undersøgelser var spørgs- 
målet ”Mener du, at det kan få negative konsekvenser for dig at udtale dig om uholdbare forhold på din arbejdsplads til offentligheden? I den nyeste 
undersøgelse er formulering ”uholdbare forhold” ændret til ”kritisable forhold”. Ændringen er foretaget, da formulering kritisable forhold anvendes i 
andre undersøgelser om ansattes ytringsfrihed. Herved sikres sammenlignelighed mellem undersøgelserne. 

2  I ledergruppen indgår ledere med og uden personaleansvar.

  
 

Leder Medarbejder Leder Medarbejder Leder Medarbejder
Ja 53 60 51 60 54 60

Nej 22 11 24 10 21 12

Ved ikke 26 28 25 30 26 28

Samtlige 100 100 100 100 100 100
Antal 665 3.892 176 918 483 2.942

Spørgsmål: Mener du, at det kan få negative konsekvenser for dig at udtale dig om kritisable 
forhold på din arbejdsplads til offentligheden?

Medarbejdere mest nervøse for at udtale sig offentligt
Andel FTF-ledere og medarbejdere fordelt efter om offentlige udtalelser forventes at have 
negative konsekvenser for den ansatte

I alt Privat sektor Offentlig sektor

 

   
 

Andel Antal Andel Antal Andel Antal
2006 53 2.733
2010 51 3.474 49 917 51 2.557
2012 53 3.958 50 1.008 54 2.950

2016 60 4.747 59 1.094 59 3.425

Spørgsmål: Mener du, at det kan få negative konsekvenser for dig at udtale dig 
om kritisable forhold på din arbejdsplads til offentligheden?

Samtlige Privat sektor Offentlig sektor

Note: 2006-undersøgelsen var blot for offentligt ansatte

Flere forventer negative konsekvenser af 
ytringsfrihed
Andel FTF'ere, som forventer at offentlige udtalelser vil have negative 
konsekvenser for den ansatte
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I den private sektor forventer flere ledere i både 2016 og 2012 negative konsekvenser end i 2010. Mens der var tale 

om 45 pct. i 2010 var andelen steget til 51 pct. i både 2012 og 2016. Andelen af medarbejdere i den private sektor, 

der forventer negative konsekvenser er steget til 60 pct. fra 2012 til 2016.   

2.1. Negative konsekvenser af offentlige udtalelser

Undersøgelsen afdækker, hvilke former for negative konsekvenser FTF’erne forventer at opleve ved at udtale sig til 

offentligheden. 

Blandt FTF’ere, der mener at offentlige udtalelser kan have negative konsekvenser, forventer flest at blive indkaldt 

til en kammeratlig samtale (62 pct.) eller blive opfattet som illoyale af deres arbejdsgiver (67 pct.). Over halvdelen 

(51 pct.) mener, at deres arbejdsforhold vil blive påvirket negativt. Der er således en stor andel af FTF’ere, der for-

venter vidtgående konsekvenser af offentlige meningstilkendegivelser.

 

Udover en formodning om, at arbejdsforholdene kan blive forringet, så frygter mange FTF’ere, at selve ansæt-

telsesforholdet kan blive påvirket. En stor andel på 47 pct. af FTF’erne forventer at ansættelsesforholdet kan blive 

truet, og næsten hver tredje FTF’er mener, at de vil få en advarsel. 

 

Derudover forventer 28 pct., at de vil modtage et påbud mod at udtale sig fremover, og 18 pct. regner med at blive 

opfattet som illoyal af deres kollegaer.

Ansatte i den private sektor forventer i højere grad end offentligt ansatte ansættelsesretlige konsekvenser af 

offentlige udtalelser. Blandt private ansatte frygter 59 pct., at ansættelsen vil blive truet og 35 pct. forventer at 

få en advarsel. I den offentlige sektor er de tilsvarende andele 42 pct. og 31 pct. Derimod forventer langt flere 

offentlige end privat ansatte at blive indkaldt til en ”kammeratlig samtale”. Forskellen er her 11 pct. point. En yder-

 

 

Leder Medarbejder Leder Medarbejder

2006 52 54

2010 45 49 55 50

2012 51 50 55 54

2016 51 60 54 60
Note: 2006-undersøgelsen var blot for offentligt ansatte
Spørgsmål: Mener du, at det kan få negative konsekvenser for 
dig at udtale dig om kritisable forhold på din arbejdsplads til 

Flere medarbejdere forventer negative 
konsekvenser
Andel FTF-ledere og medarbejde som forventer, at offentlige 
udtalelser vil have negative konsekvenser for den ansatte

Privat sektor Offentlig sektor

x

Samtlige Privat 
sektor

Offentlig 
sektor Kommunal Regional Statslig

Bliver opfattet som illoyal af min arbejdsgiver 67 65 66 67 67 65
Bliver indkaldt til "kammeratlig samtale" af min arbejdsgiver 62 53 64 62 69 66
Påvirker mine arbejdsforhold negativt 51 44 53 51 56 57
Ansættelsesforholdet kan blive truet 47 59 42 43 39 41
Får en advarsel 32 35 31 30 31 33
Får påbud mod at udtale mig fremover 28 29 28 27 31 27
Bliver opfattet som illoyal af mine kolleger 18 27 14 14 16 12
Ved ikke 4 5 3 4 4 1
Andet 4 4 4 3 4 4
Antal 2.829 640 2.030 1.309 394 327

x

Halvdelen af FTF’erne forventer at ansættelsen kan være truet
Andel FTF'ere fordelt efter forventede negative konsekvenser af offentlge udtalelser

Note: Andele summer til mere end 100 pct., da respondenterne har kunne markere flere typer af konsekvenser. Spørgsmålet er besvaret af 
FTF'ere der forventer negative konsekvenser af offentlige udtalelser.
Spørgsmål: Hvilke konsekvenser tror du det vil få, hvis du udtaler dig til offentligheden?
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ligere forskel mellem offentlige og private ansatte er, at flere offentligt ansatte forventer, at arbejdsforholdet 

påvirkes negativt, mens privat ansatte i højere grad forventer, at kollegaer vil opfatte dem som illoyale.

Inden for den offentlige sektor – mellem stat, region og kommune – er der forholdsvis små forskelle i forventede 

konsekvenser af offentlige meningstilkendegivelser. En af de mest markante forskelle er, hvorvidt man forventer at 

blive indkaldt til en kammeratlig samtale. Med en andel på 69 pct. er den forventning mest udbredt i regionerne. 

Det er 7 pct.point højere end i kommunerne. 

Udvikling siden 2010

En sammenligning af undersøgelserne fra 2006 til 2016 viser en uheldig udvikling, idet offentlige og private ansatte 

FTF’ere i stigende grad forventer negative af offentlige ytringer.  Mest markant er udviklingen i forhold til forvent-

ningen om at ansættelsesforholdet kan blive truet.

I 2006 forventede 23 pct. af de offentlige ansatte, at ansættelsesforholdet kunne blive truet. I 2016 er andelen 

steget til 42 pct. Samme udvikling ses for privat ansatte, hvor andelen er øget fra 42 pct. i 2010 til 59 pct. i 20016. 

 

Konsekvenser for ledere og medarbejdere

Der er generelt kun mindre forskelle mellem ledere og medarbejdere i forhold til hvilken type af konsekvenser 

de to grupper forventer, at offentlige udtalelser vil have. Der dog en nævneværdige forskel på, at medarbejdere 

i højere grad end ledere forventer, at ansættelsesforholdet kan blive truet på baggrund af offentlige udtalelser. 

Det er særligt gældende i den private sektor. Samtidig forventer flere medarbejdere end ledere at blive indkaldt 

til en ”kammeratlig samtale”. I den private sektor forventer medarbejdere i højere grad end lederne, at offentlige 

udtalelser kan blive opfattet som illoyal af deres kollegaer og påvirke arbejdsforholdene negativt. Det skal dog 

bemærkes, at antallet af respondenter blandt private ledere er forholdsvist lille, hvilket betyder større usikkerhed i 

svarene.

 

 

 

2006 2010 2012 2016
Bliver indkaldt til "kammeratlig samtale" af min arbejdsgiver 55 60 62

Påvirker mine arbejdsforhold negativt 45 48 51

Ansættelsesforholdet kan blive truet 32 40 47

Får en advarsel 26 29 32

2006 2010 2012 2016
Bliver indkaldt til "kammeratlig samtale" af min arbejdsgiver 48 50 53

Påvirker mine arbejdsforhold negativt 40 42 44

Ansættelsesforholdet kan blive truet 42 50 59

Får en advarsel 31 33 35

2006 2010 2012 2016
Bliver indkaldt til "kammeratlig samtale" af min arbejdsgiver 52 57 64 64

Påvirker mine arbejdsforhold negativt 43 46 49 53

Ansættelsesforholdet kan blive truet 23 28 37 42

Får en advarsel 21 25 28 31

Spørgsmål: Hvilke konsekvenser tror du det vil få, hvis du udtaler dig til offentligheden?

Markant stigning i frygt for ansættelseretlige konsekvenser

Privat  
sektor

Samtlige

Note: 2006-undersøgelsen var blo t fo r offentligt ansatte

Note: Andele summer til mere end 100 pct., da respondenterne har kunne markere flere typer af konsekvenser. Spørgsmålet er besvaret af FTF'ere 
der forventer negative  konsekvenser af o ffentlige udtalelser.      

Offentlig 
sektor

Andel FTF'ere fordelt efter forventede negative konsekvenser af offentlige udtalelser
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2.2. Kritiske områder 

Der er områder, som FTF’erne forventer, er mere risikobetonede at udtale sig offentligt om end andre. De FTF’ere 

som forventer negative følger af offentlige meningstilkendelser, har taget stilling til, hvilke områder det vil være 

problematisk at udtale sig om. De mest følsomme områder at ytre sig om er arbejdsmiljøet, den administrative 

ledelse og omfanget af ressourcer til arbejdsopgaverne. Mindst hver anden FTF’ere mener, at offentlige ytringer på 

disse områder kan medføre negative konsekvenser. 

 

Blandt de FTF’ere, som forventer negative følger af offentlige ytringer, mener omkring 4 ud af 10, at udtalelser vedr. 

forvaltning af lovgivningen, faglighed i opgaveløsningen og den politiske ledelse kan give anledning til problemer. 

Også i den offentlige sektor ligger udtalelser om arbejdsmiljøet, ressourcer til arbejdsopgaver og den administra-

tive ledelse i top-tre over områder, som vurderes at være risikofyldte at udtale sig om. Det samme gælder i den 

private sektor for ytringer om arbejdsmiljøet, men derefter følger tre områder som vurderes at være lige følsomme 

at udtale sig om. Det drejer sig om misbrug af økonomisk karakter, den administrativ ledelse og forvaltning af 

lovgivning. Misbrug af økonomisk karakter er et område som offentligt ansatte FTF’ere forventer, er langt mindre 

følsomt at udtale sig om. Forskellen mellem de to sektorer bunder sandsynligvis i rammen for og karakteren af de 

ydelser/produkter som de hver især leverer. 

 

 
 
 

Leder Medarbejder Leder Medarbejder Leder Medarbejder

Bliver opfattet som illoyal af min arbejdsgiver 66 66 64 65 67 66

Bliver indkaldt til ""kammeratlig samtale"" af min arbejdsgiver 56 62 47 54 59 65
Påvirker mine arbejdsforhold negativt 48 51 36 45 51 53

Ansættelsesforholdet kan blive truet 41 47 51 61 38 43

Får en advarsel 28 32 29 36 27 31

Får påbud mod at udtale mig fremover 24 29 26 29 23 28
Bliver opfattet som illoyal af mine kolleger 15 18 21 28 13 14

Ved ikke 3 4 3 5 3 3

Andet 5 3 3 4 6 3

Antal 352 2.341 89 551 260 1.770

Note: Til lederes andele er der forbundet en højere usikkerhed, hvilket skyldes et lavere antal respondenter
Spørgsmål: Hvilke konsekvenser tror du det vil få, hvis du udtaler dig til offentligheden? 

Medarbejdere forventer i højere grad ansættelsesretlige konsekvenser
Antal FTF'ere fordelt efter forventede negative konsekvenser af offentlige udtalelser

Samtlige Privat sektor Offentlig sektor

Note: Andele summer til mere end 100 pct., da respondenterne har kunne markere flere typer af konsekvenser. Spørgsmålet er besvaret 
af FTF'ere der forventer negative  konsekvenser af offentlige udtalelser.

x

Samtlige Privat 
sektor

Offentlig 
sektor Kommunal Regional Statslig

Det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø 62 50 64 66 64 57
Ressourcer til arbejdsopgaverne 54 37 59 59 59 59
Administrativ ledelse 51 42 53 52 57 54
Forvaltning af lovgivning 39 42 38 42 27 38
Faglighed i opgaveløsningen 47 39 49 47 57 48
Politisk ledelse 37 29 39 42 35 32
Misbrug af økonomisk karakter 32 42 28 28 31 22
Ved ikke 10 16 8 7 10 6
Andet 3 5 3 3 2 4
Antal 2.829 640 2.030 1.309 394 327

x

Arbejdsmiljø, ledelse og ressourcer er mest kritisk at udtale sig om
Andel FTF'ere fordelt efter områder, hvorom offentlige udtalelser forventes at have negative konsekvenser

Note: Andele summer til mere end 100 pct., da respondenterne har kunne markere flere områder. Spørgsmålet er 
besvaret af FTF'ere der forventer negative  konsekvenser af offentlige udtalelser.
Spørgsmål: Indenfor hvilke områder mener du, at det kan have negative konsekvenser at udtale sig om kritisable forhold 
til offentligheden?
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 Der er inden for den offentlige sektor visse niveauforskelle mellem de områder, det er mest problematiske at 

udtale sig om. Det gælder dog inden for alle tre delsektorer, at mere end halvdelen anser den administrative 

ledelse, ressourcer til opgaverne og arbejdsmiljøet som de mest kritiske områder. 

Udvikling siden 2010

En sammenligning med de tidligere undersøgelserne viser, at der ikke er sket ændringer i forhold til, hvilke 

områder FTF’erne anser for at værende mest kritiske at udtale sig om. Sammenligningen viser dog at andelen, der 

betragter arbejdsmiljøet og ressourcer til arbejdsopgaverne som kritiske områder, er steget hhv. 12 pct.point og 9 

pct.point siden 2010.

 

 

 
 
 

2010 2012 2016

Det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø 50 55 62

Ressourcer til arbejdsopgaverne 45 48 54

Administrativ ledelse 49 51 51

Forvaltning af lovgivning 38 38 39

Faglighed i opgaveløsningen 41 44 47

Politisk ledelse 35 38 37

Misbrug af økonomisk karakter 32 31 32

Ved ikke 9 9 10

Andet 3 3 3

Andel FTF'ere fordelt efter områder, hvorom offentlige udtalelser forventes at have negative 
konsekvenser       

Note: Andele summer til mere end 100 pct., da respondenterne har kunne markere flere 
områder. Spørgsmålet er besvaret af FTF'ere der forventer negative  konsekvenser af 
offentlige udtalelser.
Spørgsmål: Indenfor hvilke områder mener du, at det kan have negative konsekvenser at 
udtale sig om kritisable forhold til offentligheden?

Særligt arbejdsmiljø og ressourcer finder flere kritisk at 
udtale sig om
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FTF’s undersøgelse om ytringsfrihed afdækker også, hvilke erfaringer FTF’erne har gjort sig i forhold til at ytre 

sig om kritisable forhold på deres arbejdsplads. Det drejer sig bl.a. om, hvor mange der har stået i situationer eller 

oplevet forhold på arbejdspladsen, som har været af en sådan karakter, at de mente at offentligheden burde få 

kendskab til forholdene. Derudover viser undersøgelsen, hvor mange FTF’ere, der rent faktisk har brugt deres ret 

til ytringsfrihed og hvilke konsekvenser ytringerne havde. Endelig fastslår undersøgelsen baggrunden for, at så 

mange FTF’erne vælger ikke at stå frem med deres synspunkter, selvom de mener, at forholdene på arbejdsplad-

sen burde komme til offentlighedens kendskab. 

 

 

 

Undersøgelsen viser, at mere end 4 ud af 10 FTF’ere har oplevet forhold på nuværende og/eller tidligere arbejds-

plads, og som har været af en sådan art, at de synes, at offentligheden burde have kendskab til forholdene. 30 pct. 

af FTF’erne har oplevet uholdbare forhold på nuværende arbejdsplads, mens godt 17 pct. har haft disse oplevelser 

på tidligere arbejdsplads.

Der er stor forskel på den private og offentlige sektor. I den private sektor har 17 pct. af FTF’erne oplevet kritisable 

forhold som offentligheden burde informeres om. Andelen er meget større i den offentlige sektor, hvor det drejer 

sig 49 pct. af de ansatte. Inden for den offentlige sektor er der ikke store forskelle i ønsket om at anvende sin 

ytringsfrihed. 

Den store forskel i andelen mellem den private og offentlige sektor kan bunde i, at offentlige velfærdsydelser i 

højere grad end privat produktion opfattes som er et fælles samfundsanliggende.  

Udvikling siden 2010

En sammenligning med FTF’s tidligere undersøgelser om vilkårene for ansattes ytringsfrihed viser, at andelen 

af offentligt ansatte FTF’ere, der har ønsket at inddrage offentligheden niveau i 2010, 2012 og 2016 har svinget 

omkring 45 til 50 pct. I 2006 havde derimod 63 pct. af de offentligt ansatte oplevet situationer, som de mente, at 

offentligheden burde informeres om.

3
Erfaringer med 
ytringsfrihed

  

 
 
 

Samtlige Privat
sektor

Offentlig 
sektor Kommunal Regional Statslig

Ja, i alt 42 17 49 48 51 53
Ja, i mit tidligere job 17 9 18 19 20 12

Ja, i mit nuværende job 30 9 38 35 39 46
Nej, aldrig 58 83 51 52 49 47
Antal 4.747 1.094 3.425 2.218 712 495

Hver anden offentligt ansatte FTF'er har ønsket at inddrage 
offentligheden
Andel FTF'ere der har stået i kritisable situationer på arbejdspladsen, som offentligheden burde få 
kendskab til

Note: Respondenterne kan både have oplevet kritisable forhold i et tidligere og det nuværende job
Spørgsmål: Har du oplevet kritisable forhold på din arbejdsplads som du mente offentligheden burde 
have kendskab til?
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Der er således tale om en væsentlig nedgang i andelen fra 2006 og frem til de nyeste undersøgelser. En mulig 

forklaring kan være, at undersøgelsen fra 2006 fandt sted i perioden op til strukturreformen i den offentlige sektor, 

hvor der i kraft af omstruktureringer m.m. kan være opstået mange uholdbare forhold i kommuner, regioner samt i 

staten, som de ansatte har ønsket at informere offentligheden om. 

I den private sektor har andelen, der har ønsket at ytre sig offentligt, ligget på samme niveau siden 2010.

  

Ledere og medarbejdere 

Der er markant forskel mellem ledere og medarbejdere i den offentlige sektor i forhold til ønsket om at inddrage 

offentligheden om kritisable forhold på arbejdspladsen. I den offentlige sektor har 51 pct. af medarbejdere stået 

i situationer, som de mente offentligheden burde få kendskab til, hvorimod den tilsvarende andel for offentlige 

ledere er 36 pct. Der er derimod ikke forskel mellem ledere og medarbejdere i den private sektor. 

  

Der er sket en interessant udvikling siden 2012 i forhold til offentlige lederes og medarbejders ønske om at ytre sig 

offentligt om kritisable forhold. Andelen af medarbejdere, der har ønsket at inddrage offentligheden om kritisable 

forhold er steget fra 45 pct. i 2012 undersøgelsen til 51 pct. i 2016-undersøgelsen. For offentlige ledere er billedet 

modsat. Her er andelen reduceret fra 44 pct. i 2012 til 36 pct. i 2016-undersøgelsen. 

3.1. Kritiske områder 

Undersøgelsen afdækker, på hvilke områder FTF’erne har oplevet så uholdbare situationer, at de synes, at offent-

ligheden burde få kendskab til forholdene.

Flest FTF’ere har oplevet kritisable situationer i forhold til ressourcer til opgaveløsningen og arbejdsmiljøet på 

arbejdspladserne. Det har ikke mindre end 2/3 af FTF’erne angivet. Ca. 4 ud af 10 FTF’ere har ønsket at ytre sig om 

fagligheden i opgaveløsningen og den administrative ledelse. Færre – omkring hver fjerde FTF’ere – har oplevet 

uholdbare forhold vedr. den politiske ledelse. 

 

  

 

Samtlige Privat sektor Offentlig sektor
2006 63

2010 40 18 48

2012 38 17 45

2016 42 17 49

Spørgsmål: Har du oplevet kritisable forhold på din arbejdsplads 
som du mente offentligheden burde have kendskab til?

Note: 2006-undersøgelsen var blot for offentligt ansatte    

Samme andel ønsker at inddrage 
offentligheden
Andel FTF'ere der har stået i kritisable situationer på 
arbejdspladsen, som offentligheden burde få kendskab til

 

  
 

Leder Medarbejder Leder Medarbejder Leder Medarbejder

Ja, i alt 31 43 18 16 36 51
Ja, i mit tidligere job 15 16 9 9 17 19

Ja, i mit nuværende job 22 32 9 8 27 39

Nej, aldrig 69 57 82 84 64 49
Antal 665 3.892 176 918 483 2.942

Spørgsmål: Har du oplevet kritisable forhold på din arbejdsplads som du mente offentligehden burde 
have kendskab til?

Andel FTF'ere der har stået i kritisable situationer på arbejdspladsen, som offentligheden burde få 
kendskab til

Medarbejdere ønsker i højere grad at inddrage 
offentligheden.

Note: Respondenterne kan både have oplevet kritisable forhold i et tidligere og det nuværende job

Samtlige Privat sektor Offentlig sektor
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Der er 10 pct. FTF’erne, der har ønsket at offentliggøre oplysninger om misbrug af økonomisk karakter på arbejds-

pladsen. I den private sektor er andelen dog væsentligt større, nemlig hele 20 pct. 

En anden forskel mellem den offentlige og private sektor er, at ressourcespørgsmålet spiller en større rolle i alle 

offentlige sektorer end i den private sektor. Arbejdsmiljøet er et væsentligt område i alle sektorer, dog i mindst 

omfang i den private sektor, hvor omkring halvdelen af de ansatte peger på området. Den administrative ledelse 

er også et område, som FTF’ere i den private sektor i lidt mindre grad end offentlige ansatte, har ønsket at ytre sig 

om.  

En sammenligning med undersøgelsen fra 2010 og 2012 viser overordnet set, at det er de samme områder som 

FTF’erne har ønsket at ytre sig om i alle tre undersøgelser.  Det er ikke muligt at sammenligne med 2006-undersø-

gelsen, da spørgsmålskonstruktionen i 2016 var anderledes.

 

3.2. Få ytrer sig offentligt 

Blandt de FTF’erne, som har stået i situationer, hvor de mener offentligheden burde inddrages, er det kun en meget 

lille andel på 6 pct., der rent faktisk påtalte den kritisable situation overfor offentligheden. 

Der er ingen forskelle i andelen, der går til offentligheden i den private, kommunale, regionale eller statslige sektor 

eller mellem ledere og medarbejdere. 

 

 

 

 

Samtlige Privat
sektor

Offentlig 
sektor Kommunal Regional Statslig

Ressourcer til arbejdsopgaverne 68 47 70 68 76 69

Det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø 66 54 66 67 62 66

Faglighed i opgaveløsningen 42 32 43 40 45 49

Den administrative ledelse 38 32 38 37 36 44

Den politiske ledelse 26 19 27 28 21 30

Forvaltning af lovgivning 16 12 16 19 5 20

Misbrug af økonomisk karakter 10 20 8 8 8 11
Andet 7 8 7 7 8 4

Ved ikke 0 0 0 0 0 0

Antal 1.990 181 1.679 1.057 360 262

Kritisable situationer opstår oftest i forhold til ressourcer og 
arbejdsmiljø
Andel FTF'ere fordelt efter områder, hvor de har oplevet kritisable forhold som burde komme til offentlighedens 
kendskab

Note: Andele summer til mere end 100 pct., da respondenterne har kunne markere flere områder. Spørgsmålet er 
besvaret af FTF'ere der har oplevet kritisable forhold på arbejdspladsen.

Spørgsmål: Indenfor hvilke områder, har du oplevet kritisable forhold, som du synes offentligheden burde få 
kendskab til? 

 
 
 

Samtlige Privat
sektor

Offentlig 
sektor Kommunal Regional Statslig

Ja 6 6 6 6 6 6

Nej 94 94 94 94 94 94

I alt 100 100 100 100 100 100

Antal 1.990 181 1.679 1.057 360 262

Stort set ingen ytrer sig offentligt
Andel FTF'ere, der har påtalt en kritisabel situation overfor offentligheden

Spørgsmål: Påtalte du det kritisable forhold overfor offentligheden?   Med offentligheden 
menes udtalelser til fx offentlige møder, medier (fx TV, radio, aviser, ugeblade, magasiner), 
sociale medier

 

 
 
 

Leder Medarbejder Samtlige
Ja 4 6 6
Nej 96 94 94
I alt 100 100 100
Antal 209 1.668 1.990

Hverken ledere eller medarbejdere 
ytrer sig om kritisable forhold
Andel FTF-ledere og medarbejdere, der har påtalt en 
kritisabel situationoverfor offentligheden

Spørgsmål: Påtalte du det kritisable forhold overfor 
offentligheden?
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Udvikling siden 2010

Fra 2012 til 2016 er andelen, som har valgt at ytre sig offentligt om kritisable forhold på arbejdspladsen, reduceret 

fra 9 pct. til 6 pct.31 Nedgangen er sket blandt offentlige ansatte i alle delsektorer. Faldet skal ses i forhold til, hvor  

lille en andel som tidligere angav at de havde valgt at ytre sig offentligt. Fra 2010 til 2012, var andelen, der valgte at 

ytre sig, ellers stort set uændret. Men ser man på udviklingen for de offentligt ansatte siden 2006 er andelen, som 

vælger at inddrage offentligheden i forbindelse med oplevelsen af kritisable forhold, faldet væsentligt. 

   

3.3. Konsekvenser af at udtale sig

Ansatte, der vælger at stille sig offentligt frem med kritik af arbejdspladsen, kan efterfølgende blive mødt med 

ingen, negative eller positive reaktioner fra sin arbejdsgiver eller kollegaer. 

Da relativt få FTF’ere har udtalt sig til offentligheden, jf. forrige afsnit, bygger opgørelsen på relativt få besvarelser – 

110 respondenter. Det betyder, at andelene af FTF’erne, der har oplevet forskellige konsekvenser er behæftet med 

usikkerhed. 

 

For en tredjedel af de FTF’ere, der udtalte sig om de uholdbare forhold på arbejdspladsen, fik udtalelserne efter-

følgende negative konsekvenser i form af en sanktion på arbejdspladsen. Knap 20 pct. oplevede at blive indkaldt 

til ”kammeratlig” samtale med arbejdsgiveren, og omkring 15 pct. oplevede enten, at arbejdsgiverne syntes, de var 

illoyale overfor arbejdspladsen, eller at det påvirkede deres arbejdsforhold negativt.  

 

3 I nærværende ytringsfrihedsundersøgelse er et ord i spørgsmålet til deltagerne ændret. I de tidligere undersøgelser var spørgsmålet 
”påtalte du de uholdbare forhold til offentligheden? I nærværende undersøgelse er formulering ”uholdbare forhold” ændret til ”kritisable forhold”. 
Ændringen er foretaget, da formulering kritisable forhold anvendes i andre undersøgelser om ansattes ytringsfrihed.

  

 

Samtlige Privat
sektor

Offentlig 
sektor Kommunal Regional Statslig

2006 13

2010 9 9 10 11 6 9

2012 9 7 9 10 10 8

2016 6 6 6 6 6 6

Andel FTF'ere, der har påtalt en kritisabel situation overfor offentligheden siden 2006

Note: I 2006-undersøgelsen findes kun tal for hele den offentlige sektor
Spørgsmål: Påtalte du det kritisable forhold overfor offentligheden?   Med offentligheden 
menes udtalelser til fx offentlige møder, medier (fx TV, radio, aviser, ugeblade, magasiner), 
sociale medier

Stadig færre påtaler kritisable forhold offentligt
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For en del af FTF’erne har de offentlige udtalelser også haft ansættelsesretlige konsekvenser, idet 7 pct. har fået 

en advarsel og 6 pct. er blevet opsagt fra deres stilling. 

 

Knap hver femte FTF’er oplevede, at de offentlige udtalelser endte med at få positive konsekvenser, mens det ikke 

fik nogen konsekvens for ca. 45 pct. 

 

Med nogen usikkerhed viser undersøgelsen, at de offentlige ansatte i større grad både oplever negative og 

positive konsekvenser af offentlige ytringer end privat ansatte. Der er dog kun 11 private ansatte respondenter. 

I den offentlige sektor har godt 35 pct. af dem, der gik til offentligheden med deres kritik, efterfølgende oplevet 

negative konsekvenser af deres ytringer, men 20 pct. har oplevet positive konsekvenser af deres udtalelser.

Samlet set viser undersøgelsen, at det ikke er uden omkostninger, at FTF’erne stiller sig offentligt frem med kritik af 

deres arbejdsplads – der er flere FTF’ere, der efterfølgende oplever, at udtalelserne får negative konsekvenser for 

dem, end der er FTF’ere som oplever, at udtalelserne har positive konsekvenser. 

 

Udvikling siden 2010

En sammenligning med tidligere FTF’s ytringsfrihedsundersøgelser viser, at de oplevede konsekvenser af at udtale 

sig til offentligheden, har ændret sig. I 2006 oplevede godt 30 pct. negative konsekvenser. Andelen steg til knap 

40 pct. i 2012, og er i 2016 tilbage på samme niveau som i 2010. Andelen, der oplever positive konsekvenser har 

været mere stabil og ligger omkring 20 pct. Der er dog tale om så få observationer, at den statistiske usikkerhed i 

sammenligningen er stor. 

  

3.4. Årsager til ikke at udtale sig 

Der er mange forskellige årsager til, at langt hovedparten af de FTF’ere, der har oplevet kritisable forhold på  

arbejdspladsen som de egentlig synes, at offentligheden burde få kendskab til, valgte ikke at træde frem med 

kritikken. Årsagerne spænder fra frygt for konsekvenser for ansættelsen og arbejdsforholdene, over påbud mod at 

udtale sig, til at modet/lysten ikke var til stede.

Mange FTF’erne har angivet flere årsager til ikke at udtale sig. Det tyder på, at flere forskellige forhold spiller ind i 

FTF’ernes overvejelser om at gå til offentligheden med kritik. 

En meget stor del af FTF’erne udtalte sig ikke offentligt på grund af risikoen for, at udtalelserne kunne skabe 

negative konsekvenser for dem selv på arbejdspladsen eller i forhold til ansættelsesforholdet. Næsten 50 pct. af 

FTF’erne ville undgå at skabe problemer for sig selv på arbejdspladsen og 38 pct. frygtede, at udtalelser kunne få 

ansættelsesmæssige konsekvenser.  

omkring 20 pct. Der er dog tale om så få observationer, at den statistiske usikkerhed i sammenligningen er stor.  

  

 

2010 2012 2016
Ingen konsekvenser 47 35 46

Positive konsekvenser 23 19 18

Negative konsekvenser 32 39 34

Andet 19 18 19

Antal 133 140 110

Spørgsmål: Hvilke konsekvenser fik dine udtalelser til offentligheden for dig?

Fortsat mange som oplever negative følger af offentlige 
ytringer
Andel FTF'ere fordelt efter konsekvenser af offentlige udtalelser

Note: Andele summer til mere end 100 pct., da respondenten har kunne vælge flere konsekvenser. 
Spørgsmålet er besvaret af FTF'ere, som har udtalt sig offentligt om uholdbare forhold på 
arbejdspladsen
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Anden årsag er arbejdspladsens regler om, hvem der må udtale sig på arbejdspladsen. Knap 20 pct. oplyser 

således, at på deres arbejdsplads, er det kun ledelsen som må udtale sig, mens 7 pct. har fået direkte påbud om at 

udtale sig om de kritisable forhold.  

 

Undersøgelsen viser således, at for mange FTF’ere ligger enten arbejdspladsens regler eller de ansættes frygt for 

konsekvenserne en dæmper på ytringsfriheden. 

Der er også mange FTF’ere, der vælger ikke at gå til offentligheden med kritikken ud fra et hensyn til arbejdsplad-

sen. Godt 20 pct. af FTF’erne fravælger offentligheden, da de ikke vil sætte deres arbejdsplads i et dårligt lys og 

samme andel ønsker at løse situationen internt.  Endelig viser undersøgelsen, at 35 pct. FTF’erne ikke har lysten/

modet til at stå offentligt frem. 

En sammenligning mellem offentlig og privat ansatte viser, at privat ansatte i højere grad end offentligt ansatte 

frygter, at offentlige meningstilkendegivelser kan ende med at få konsekvenser for ansættelsesforholdet eller for 

arbejdsforholdene. 

Knap 45 pct. af de private ansatte har således ikke udtalt sig af frygt for ansættelsesmæssige konsekvenser. Det 

drejer sig om 37 pct. af de offentlige ansatte, hvor de ansatte i regionerne ligger lavest med en andel på 33 pct. En 

andel på 55 pct. blandt de private ansatte har ikke udtalt sig på grund af risikoen for at det vil skabe problemer for 

dem på arbejdsplads. For de offentligt ansatte er andelen 49 pct.  Undersøgelsen viser også, at offentligt ansatte i 

højere grad end privat ansatte ønsker at løse problemet internt.

Inden for den offentlige sektor er der også nogen variation i årsagerne til, at man ikke er gået til offentligheden 

med sin kritik. De statslige og kommunalt ansatte FTF’ere frygter i højere grad end regionalt ansatte, at offentlige 

meningstilkendegivelser efterfølgende kan skabe personlige problemer på arbejdspladsen eller medfører ansæt-

telsesretlige konsekvenser. Staten har hyppigere regler for, at det kun er ledelsen som må udtale sig. Regionalt 

ansatte er dem, som oftest ikke har udtalt sig pga. manglende mod/lyst til at træde offentligt frem og som ønsker at 

løse situationen internt.

Opsummerende viser undersøgelsen således, at for mange FTF’ere ligger enten arbejdspladsens regler eller de 

ansattes ængstelse for konsekvenserne en dæmper på ytringsfriheden, men at også hensyn til arbejdspladsen kan 

være en årsag til ikke at ytre sig. Endelige spiller personlige forhold som manglende lyst/mod til at træde frem en 

rolle. 

x

Samtlige Privat
sektor

Offentlig 
sektor Kommunal Regional Statslig

Risikoen for at det ville skabe problemer for mig på arbejdspladsen 49 55 49 49 43 53
Undgå eventuelle konsekvenser for ansættelsen 38 44 37 37 33 41
Havde ikke modet/lysten til at stå frem 35 33 35 36 41 24
Undgå at sætte arbejdspladsen i et dårligt lys 22 20 22 22 22 22
Ville løse situationen internt 22 13 22 21 28 17
Kun ledelsen må udtale sig 18 18 19 17 16 30
Fik påbud om ikke at udtale mig 7 7 7 8 4 6
En kollega udtalte sig 4 3 4 3 6 3
Ved ikke 5 9 4 4 5 3
Andet 14 11 15 15 15 16
Antal 1.880 171 1.584 998 340 247

x

Mange undlader at ytre sig af frygt for ansættelsen
Andel FTF'ere fordelt efter årsag til ikke at ytre sig om kritisable forhold på arbejdspladsen

Note: Andele summer til mere end til 100 pct., da det har været muligt at markere ud fra flere årsager. Spørgsmålet er besvaret af FTF'ere 
der ikke har udtalt sig offentligt, selvom de syntes, at offentligheden burde have kendskab til situationen.
Spørgsmål: Hvad er baggrunden for, at du afholdt dig fra at ytre dig offentligt om kritisable forhold på arbejdspladsen?
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Udvikling siden 2010

Det som træder tydeligst frem ved en sammenligning mellem FTF’s undersøgelserne er, at der gennem årene 

er markant flere offentligt ansatte FTF’ere, der ikke bruger deres ytringsfrihed pga. risikoen for eventuelle kon-

sekvenser for ansættelsen. Andelen er steget fra 21 pct. i 2006, til 37 pct. i 2016. Også risikoen for at udtalelser vil 

skabe problemer på arbejdspladsen, er steget over perioden. Det gælder også for de privat ansatte hvor 48 pct. i 

2010 undersøgelsen gav denne tilkendegivelse mod 55 pct. i 2016.   

x

x 2010 2012 2016 2006 2010 2012 2016
Risikoen for at det ville skabe problemer for mig på arbejdspladsen 48 56 55 36 38 46 49
Undgå evt. konsekvenser for ansættelse 41 48 44 21 23 35 37
Havde ikke modet/lysten til at stå frem 29 29 33 36 36 39 35
Ville løse situationen internt 21 22 13 25 27 23 22
Undgå at sætte arbejdspladsen i et dårligt lys 18 19 20 25 23 22 22
Kun ledelsen må udtale sig 23 18 18 25 17 20 19

x

Frygt for ansættelse er blevet et større problem i den private sektor
Andel FTF'ere fordelt efter årsag til ikke at ytre sig om uholdbare forhold på arbejdspladsen i 2006, 2010, 2012 og 2016 fordelt på sektor

Note: Søjlerne summer ikke til 100 pct., da det har været muligt at markere ud fra flere årsager. Spørgsmålet er besvaret af FTF'ere der ikke har udtalt sig 
offentligt,   selvom de syntes, at offentligheden burde have kendskab til situationen.
Spørgsmål: Hvad er baggrunden for, at du afholdt dig fra at ytre dig offentligt om kritisable forhold på arbejdspladsen?

Privat sektor Offentlig sektor

Note: 2006-undersøgelsen var blot for offentligt ansatte       
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Det kan være relevant at inddrage lederen, når ansatte oplever kritisable forhold på arbejdspladsen som de mener, 

at offentligheden bør have kendskab til. Undersøgelsen afdækker derfor både i hvilket omfang FTF’erne er trygge 

ved at gå til deres leder med de kritisable forhold, og i hvilket omfang FTF’ere rent faktisk inddrager deres leder, 

hvis de møder kritisable forhold.

Undersøgelsen viser, at hver femte FTF’ere er utryg eller meget utryg ved at gå til sin nærmeste leder med kriti-

sable forhold på arbejdspladsen. Det er mest udtalt i den kommunale sektor. I den private sektor, i regionerne og 

på statens områder er det hver 6. som er utryg ved at gå til lederen. En undersøgelse blandt Magistrene,4 viser at 

det er vigtigt, at de ansatte kan tale åbent og trygt om kritisable forhold på arbejdspladsen, da de medarbejdere, 

der ikke taler ud, i højere grad er stressede end medarbejdere, der ytrer sig.

I undersøgelsen er de FTF’ere, der har oplevet så kritisable forhold, at de synes, at offentlighed burde have 

kendskab til forholdene, blevet spurgt om de har inddraget deres leder.  Undersøgelsen viser, at hovedparten af 

FTF’erne, har påtalt situationen overfor lederen, men at næsten hver fjerde FTF’ere ikke har inddraget deres leder. 

Der er store forskelle i omfanget af lederinddragelse mellem sektorerne. I den private sektor inddrager 33 pct. 

ikke lederen ved kritisable forhold, mens det i den samlede offentlige sektor drejer sig om 23 pct. Inden for den 

offentlige sektor er det de statsansatte, der i mindst omfang inddrager deres leder. Det gør 31 pct. ikke, og de 

ligger dermed på linje med den private sektor.  

  
1

4  Moralsk stress - En arbejdslivsanalyse af psykisk arbejdsmiljø, deltagelse og retfærdiggørelsesprocesser blandt højtuddannede  
vidensarbejdere i Danmark, Pelle Korsbæk Sørensen.

4
Lederinddragelse

 
 
 

Samtlige Privat
sektor

Offentlig 
sektor Kommunal Regional Statslig

Meget tryg eller tryg 56 62 56 54 61 53
Hverken tryg eller utryg 23 20 25 25 22 28

Meget utryg eller utryg 19 16 18 20 16 17
Ved ikke 2 2 1 1 1 2

I alt 100 100 100 100 100 100
Antal 4.717 1.088 3.403 2.202 707 494

Hver femte FTF'er utryg ved at inddrage nærmeste leder
Andel FTF'ere, der er tryg ved at gå til ledelsen om kritisable forhold på arbejdspladsen

Spørgsmål: Hvor tryg er du ved at tale med din nærmeste leder om kritisable forhold på din 
arbejdsplads?

 

  
 

Samtlige Privat
sektor

Offentlig 
sektor Kommunal Regional Statslig

Ja 76 67 77 79 78 69

Nej 24 33 23 21 22 31
I alt 100 100 100 100 100 100
Antal 1.877 181 1.679 1.057 360 261

De fleste inddrager sin leder
Andel FTF'ere fordelt efter om de har påtalt den kritisable situation overfor lederen

Spørgsmål: Påtalte du det kritisable forhold overfor din leder?
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Siden 2010 er andelen af offentligt ansatte FTF’ere, der ikke inddrager deres leder i kritiske forhold, steget. Det er 

mest udtalt for FTF’ere ansat i staten.

 

4.1 Lederreaktioner

De FTF’ere, der inddrager deres leder, mødes af forskellige reaktioner. Blandt de FTF’ere, som gik til lederen med 

deres kritik, blev 23 pct. mødt af en leder, som tog kritikken alvorligt og som ville undersøge forholdene. Dertil 

kommer 18 pct. af FTF’erne, der blev anerkendt som en konstruktiv medarbejder ved at ligge kritikken frem.

  

 

En række ledere reagerede imidlertid også negativt eller afvisende, når ansatte fremsatte kritik. Mest markant er 

det, at 30 pct. af FTF’erne blev mødt af en leder, der afviste kritikken uden at undersøge forholdene. Dertil kommer, 

at 16 pct. blev opfattet som illoyal overfor arbejdspladsen pga. den fremsatte kritik. Endelig mødte omkring hver 

fjerde FTF’er en leder, som gav udtryk for, at den ansatte havde for høje faglige ambitioner, og at det er årsagen til, 

at de finder forholdene kritisable. 

En sammenligning mellem offentlige og privat ansatte viser, at der er forskel mellem sektorerne i forhold andelen 

af ledere, der afviste kritikken og pegede på et for højt ambitionsniveau hos medarbejderen. Mens det er 28 pct. 

af de offentlige ansatte, der oplever at blive afvist, gælder det næsten 40 pct. af de private ansatte. Derimod er 

andelen, som har oplevet, at lederen gav udtryk for medarbejderens for høje ambitioner 14 pct. i den private sektor 

og 25 pct. i den offentlige sektor. 

Inden for den offentlige sektor er det generelle billede, at lederne i regionerne reagerer mere positivt end lederne i 

den kommunale og statslige sektor.  

Udvikling siden 2010

En sammenligning med undersøgelserne fra 2010 og 2012 viser ikke væsentligt udsving på det samlede FTF-

område. Men sammenligningen viser, at lederreaktionerne i den private og offentlige sektor i 2016 og 2012 ligner 

mere hinanden end i 2010. Den mest markante forskel er oplevelsen af, at lederen afviser kritikken uden at under-

søge forholdene. I 2010 var der en forskel på 18 pct. point mellem de to sektorer. I 2016 er forskellen 9 pct. point, 

da færre private og flere offentlige ledere har den reaktion. I forhold til de tre delsektorer i den offentlige sektor, er 

de indbyrdes forhold nogenlunde ens i alle tre undersøgelser siden 2010.     

 
 

Samtlige Privat
sektor

Offentlig 
sektor Kommunal Regional Statslig

2010 18 28 18 16 15 20

2012 22 37 20 20 17 27

2016 24 33 23 21 22 31
Note: Dette spørgsmål blev ikke stillet respondenterne i 2006-undersøgelsen

En stigende andel undlader at påtale kritisable situationer 
Andel FTF'ere fordelt efter om de har påtalt den kritisable situation 

Note: Tallet angiver andelen, som har svaret nej.
Spørgsmål: Påtalte du det kritisable forhold overfor din leder?

x

Samtlige Privat
sektor

Offentlig 
sektor Kommunal Regional Statslig

Lederen gav udtryk for, at jeg er en konstruktiv medarbejder 18 16 18 17 22 18
Lederen tog min kritik alvorligt og undersøgte forholdene 23 20 23 20 34 19
Lederen gav udtryk for, at jeg er illoyal overfor arbejdspladsen 16 16 15 15 10 21
Lederen gav udtryk for, at jeg har for høje faglige ambitioner i forhold til mit 
arbejde 24 14 25 27 24 17

Lederen afviste min kritik uden at undersøge forholdene 30 39 28 29 24 31
Andet 28 21 29 30 29 27
Antal 1.508 122 1.291 831 280 179

x

Forskellige lederreaktion når medarbejder beretter om kritisable forhold
Andel FTF'ere fordelt efter lederreaktioner, når ansatte påtaler kritisable forhold, som offentligheden burde få kendskab til, overfor lederen

Note: Andele summer til mere end 100 pct., da respondenterne har kunne markere flere reaktioner. Nogle har angivet både positive og negative lederreaktioner. 
Spørgsmålet er besvaret af FTF'ere der har oplevet kritisable forhold og påtalt det overfor lederen.
Spørgsmål: Hvordan reagerede din leder, da du fortalte om det kritisable forhold?
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Det er ikke muligt at sammenligne med 2006-undersøgelsen, da den ikke indeholdt spørgsmål vedrørende leder-

inddragelse.

4.2 Årsager til ikke at inddrage sin leder

Omkring hver fjerde FTF’er vælger ikke at inddrage lederen, når de oplever så kritisable forhold, at offentligheden 

burde have kendskab til det. Undersøgelsen afdækker årsagerne bag den manglende lederinddragelse. Mange 

FTF’ere har angivet flere årsager. Det viser, at der ligger flere overvejelser bag FTF’ernes handlinger.

 

Den hyppigste årsag til ikke at gå til sin leder er risikoen for, at henvendelsen kan ende med at skabe problemer 

for én selv på arbejdspladsen. Det angiver 61 pct. af FTF’erne. Denne opfattelse ses i lidt mindre grad i den private 

sektor, hvor andelen er 56 pct. mod 62 pct. i offentlige sektor - dog ikke i regionerne, hvor andelen er 51 pct. Hertil 

kommer, at 42 pct. ikke er gået til deres leder, fordi de vil undgå konsekvenser for deres ansættelse. Her er der 

ikke væsentlige forskelle mellem den private og offentlige sektor. Det er foruroligende, at så stor en del fravælger 

lederinddragelse af frygt for enten arbejdsforholdene eller ansættelsen. 

 

En yderligere årsag til ikke at inddrage lederen er, at det har virket naturligt, da der ikke er en debatkultur på ar-

bejdspladsen. Det oplever ca. hver tredje af de FTF’ere, som ikke har henvendt sig til lederen. Også her er der ikke 

forskel mellem sektorerne.

 

Derudover oplyser 33 pct., at de ikke har henvendt sig lederen, da det ikke kunne ske anonymt. Forholdet er mest 

udbredt i den private sektor med en andel på 42 pct. Det viser, at der kan være behov for at etablere såkaldte 

whistleblowerordninger på arbejdspladserne. 

En mindre andel - 14 pct. - er ikke gået til lederen af hensyn til kollegaerne, da henvendelse ville sætte kollegaerne 

i dårligt lys. Endelig viser undersøgelsen, at 28 pct. af FTF’erne ikke havde lysten/modet til at inddrage lederen. 

Her er der ingen væsentlige forskelle mellem den private og den samlede offentlige sektor, men undersøgelsen 

afdækker, at der er forskelle mellem stat, regioner og kommuner. 

x

Samtlige Privat
sektor

Offentlig 
sektor Kommunal Regional Statslig

Risikoen for, at det ville skabe problemer for mig på 
arbejdspladsen 61 56 62 64 51 65

Undgå eventuelle konsekvenser for ansættelsen 42 39 43 46 37 42
Undgå at sætte kolleger i dårligt lys 14 13 15 17 11 10
Havde ikke modet/lysten 28 25 28 33 27 16

Ingen kultur på arbejdspladsen for at drøfte sådanne forhold 32 31 32 33 29 32

Ikke mulighed for at videregive oplysningerne anonymt 33 42 33 38 20 33
Ved ikke 4 0 4 4 5 2
Andet 19 31 17 13 25 22
Antal 482 59 388 226 80 82

x

Frygt for ansættelse er ofte årsagen til, at FTF'er ikke går til deres leder
Andel FTF'ere fordelt efter årsager til ikke at gå til lederen, når de oplever kritisable forhold, som offentligheden burde få kendskab til.

Note: Bemærk at der er få respondenter i den private sektor. Dette øger den statistiske usikkerhed
Spørgsmål: Hvad var årsagen til, at du ikke påtalte det kritisable forhold over for din leder?

Note: Andele summer til mere end 100 pct., da respondenterne har kunne markere flere reaktioner. Nogle har angivet både positive og negative 
lederreaktioner. Spørgsmålet er besvaret af FTF'ere der oplevet kritisable forhold uden at påtale det overfor lederen
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Udvikling siden 2010

En sammenlign af undersøgelserne fra 2010 til 2016 viser, at de mest markante ændringer på det offentlige område 

er sket fra 2010 til 2012, mens der ikke er sket store ændringer fra 2012 til 2016. I 2010 angav 23 pct. af offentligt 

ansatte FTF’ere, at de ikke inddrog lederen af frygt for eventuelle konsekvenser for ansættelse. I 2012 var den 

tilsvarende andel steget til 40 pct., hvilket er stort set samme niveau som i 2016. Samme mønster ses i forhold de 

offentligt ansatte, som ikke er gået til ledelsen pga. risikoen for at de vil skabe problemer på arbejdspladsen.

For ansatte i den private sektor toppede frygten af ansættelsesmæssige konsekvenser i 2012, hvor efter niveauet i 

2016 stort svaret i andelen i 2010. Tilsvarende udvikling gælder for private ansatte, der har forventet, at en hen-

vendelse til lederen vil skabe problemer for dem på arbejdspladsen. Bemærk dog at antallet af respondenter i den 

private sektor er meget begrænset, og andelene derfor er behæftet med stor usikkerhed.

x

x

2010 2012 2016 2010 2012 2016
Risikoen for, at det ville skabe problemer for mig på 
arbejdspladsen 53 66 56 50 60 62

Undgå eventuelle konsekvenser for ansættelsen 34 56 39 23 40 43

x

Konsekvenser for ansættelse bliver frygtet af flere

Offentlige sektorPrivate sektor

Andel FTF'ere fordelt efter årsager til ikke at gå til lederen, når de oplever kritisable forhold, som offentligheden burde få kendskab til.

Note: Andele summer til mere end 100 pct., da respondenterne har kunne markere flere reaktioner. Nogle har angivet både positive og 
negative lederreaktioner. Spørgsmålet er besvaret af FTF'ere der oplevet kritisable forhold uden at påtale det overfor lederen

Spørgsmål: Hvad var årsagen til, at du ikke påtalte det kritisable forhold over for din leder?
Note: Bemærk at der er få respondenter i den private sektor. Dette øger den statistiske usikkerhed
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5
Lille viden om 
regler for ytringsfrihed
En forudsætning for ansattes ytringsfrihed på arbejdspladserne er, at medarbejderne kender reglerne for at udtale 

sig offentligt om forhold på arbejdspladsen. 

   

Undersøgelsen viser, at over halvdelen af FTF’erne slet ikke eller kun i mindre grad har kendskab til reglerne for 

at udtale sig offentligt om forhold på arbejdspladsen. Mens det kun er 13 pct. som angiver, at de i høj grad har 

kendskab til reglerne. Inden for den offentlige sektor er det i særlig grad regionalt og kommunalt ansatte FTF’ere, 

der mangler kendskab til reglerne om offentlige ytringer. 

5.1. Manglende retningslinjer for ytringsfrihed 

Selvom ansatte har ret til at udtale sig på egne vegne om virksomheden,  kan arbejdspladsen fastlægge regler for, 

hvem og hvordan de må udtale sig på myndighedens/virksomhedens vegne . 

Undersøgelsen viser, at forholdsvis få FTF’ere er ansat på arbejdspladser, som har retningslinjer for at udtale sig 

til offentligheden. Kun 16 pct. af FTF’erne er ansat på arbejdspladser, hvor der er skriftlige retningslinjer for, hvad 

de ansatte må udtale sig om  og kun 22 pct. har retningslinjer for hvem, der må udtale sig offentligheden. Dette er 

særligt udbredt i den offentlige sektor.

 

Den manglende udbredelse af skriftlige retningslinjer gør sig gældende både i den private og offentlig sektor, 

dog er omfanget størst i den kommunale og regionale sektor. Kun 9 pct. og 15 pct. af de kommunalt og regionalt 

ansatte FTF’ere er ansat på arbejdspladser, der har regler for, hvad de ansatte må udtale sig om. Det gælder for 

omkring 25 pct. af FTF’ere ansat i staten og den private sektor. Og kun 10-20 pct. af de kommunale og regionale 

ansatte FTF’ere arbejder på arbejdspladser med regler for, hvem der må udtale sig til offentligheden. På det private 

og statslige arbejdspladser er andelen omkring 40 pct. 

En stor andel af FTF’erne i undersøgelsen har angivet ”ved ikke” til spørgsmålene om retningslinjer. De har således 

ikke viden om, hvorvidt arbejdspladsen har skriftlige retningslinjer. Det kunne tyde på, at arbejdspladserne enten 

ikke har retningslinjer eller ikke har informeret de ansatte tilstrækkeligt om retningslinjerne.

 

   
 

Samtlige Privat
sektor

Offentlig
sektor Kommunal Regional Statslig

I høj grad 13 16 12 11 8 21
I nogen grad 34 30 35 36 34 34
I mindre grad 30 28 31 31 36 27
Slet Ikke 23 26 21 22 21 18

I alt 100 100 100 100 100 100
Antal 4.747 1.094 3.425 2.218 712 495

Mange har ikke kendskab til reglerne om ytringsfrihed
Andel FTF'ere, der har kendskab til reglerne for at udtale sig offentligt om forhold på 
arbejdspladsen

Spørgsmål: Kender du reglerne for at udtale dig offentligt om forhold på arbejdspladsen?
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Set i forhold til 2012-undersøgelsen, er der ingen nævneværdig forskel at spore i 2016-undersøgelsen i forhold til 

udbredelsen af skriftlige retningslinjer.

 

Undersøgelsen viser, at de skriftlige retningslinjer i en vis udstrækning understøtter de ansattes mulighed for at 

anvende deres ret til ytringsfrihed. Blandt FTF’ere, der er ansat på arbejdspladser med retningslinjer for, hvad de 

ansatte må udtale sig om, mener 23 pct. i høj grad og 34 pct. i nogen grad, at det understøtter mulighederne for at 

udtale sig.

På tværs af sektorerne er der bred enighed om, at retningslinjerne understøtter muligheder for ytringsfrihed. 

Ansatte i den private sektor mener dog oftere, at retningslinjerne i høj grad er hjælpsomme, mens offentligt 

ansatte oftere angiver, at retningslinjer i nogen grad er understøttende. Inden for den offentlige sektor vurderer 

FTF-ansatte i kommuner og staten i højere grad end regionalt ansatte, at skriftlige retningslinjer understøtter 

muligheden for at udtale sig til offentligheden.

  

Blandt FTF’ere, der er ansat på arbejdspladser, hvor der ikke er retningslinjer for offentlige udtalelser, er der en 

forventning om, at retningslinjerne vil understøtte ytringsfriheden for ca. hver femte FTF’ere. Men der er også godt 

40 pct. som mener, at retningslinjerne ikke vil få dem til at udtale sig oftere. Dertil kommer lige så mange, der er i 

tvivl om, hvilken indflydelse retningslinjerne vil have. Det er især i den private sektor, at flest mener, at retningslinjer 

ikke vil påvirke dem.

  

 
 
 

Samtlige Privat
sektor

Offentlig 
sektor Kommunal Regional Statslig

Ja 22 42 16 10 20 38

Nej 27 18 30 37 12 25
Ved ikke 51 40 54 53 68 36

I alt 100 100 100 100 100 100
Antal 4.747 1.094 3.425 2.218 712 495

Samtlige Privat
sektor

Offentlig 
sektor Kommunal Regional Statslig

Ja 16 28 12 9 15 25

Nej 29 21 31 38 13 30
Ved ikke 55 52 56 54 72 45

I alt 100 100 100 100 100 100
Antal 4.747 1.094 3.425 2.218 712 495

Lille andel er ansat på arbejdsplads med retningslinjer for ytringsfrihed
Andel FTF'ere der er ansat på en arbejdsplads, hvor er der skriftlige retningslinjer for, hvem der må udtale sig til offentligheden

Har din arbejdsplads skriftlige retningslinjer for, 
hvem der må udtale sig til offentligheden?

Andel FTF'ere der er ansat på en arbejdsplads, hvor er der skriftlige retningslinjer for, hvad der må udtales om til offentligheden

Har din arbejdsplads skriftlige retningslinjer for, 
hvad de ansatte må udtale sig om til 
offentligheden?

   

  
  

Samtlige Privat
sektor

Offentlig
sektor Kommunal Regional Statslig

Ja 19 9 21 22 17 20

Nej 41 58 36 34 40 45

Ved ikke 40 32 42 44 43 35

I alt 100 100 100 100 100 100
Antal 3.986 792 3.000 2.025 606 369

Retningslinjer er ikke hele løsningen
Andel FTF'ere, der ville udtale sig oftere til offentligheden, hvis der var klare retningslinjer på arbejdspladsen

Spørgsmål: Ville du udtale dig oftere til offentligheden, hvis der på arbejdspladsen var klare retningslinjer 
for, hvad du må udtale dig om?

x

Samtlige Privat
sektor

Offentlig
sektor Kommunal Regional Statslig

I høj grad 23 28 19 21 13 21
I nogen grad 34 29 38 38 36 40
I lille grad 18 14 19 19 21 18
Slet ikke 11 11 11 9 9 16
Ved ikke 15 17 12 12 21 5
I alt 100 100 100 100 100 100
Antal 757 302 421 190 105 126

x

Retningslinjer understøtter ytringsfrihed
Andel FTF'ere, der mener, at skriftlige retningslinjer for ytringsfrihed understøtter muligheden for at udtale sig 
offentligt

Spørgsmål: I hvilken grad mener du, at de skriftlige retningslinjer understøtter mulighederne for udtale sig til 
offentligheden?
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6
Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen ”Ansatte frygter at tage ordet” er iværksat af FTF og gennemført i samarbejde FTF’s organisationer. 

 

Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført som en internetbaseret undersøgelse på FTF-panelet via en mail. 

Mailen indeholdt en beskrivelse af undersøgelsen og et link til spørgeskemaet. Alle paneldeltagere i FTF-panelet 

er rekrutteret på baggrund af et tilfældigt udtræk af aktive beskæftigede medlemmer mellem 18-64 år i FTF-orga-

nisationer med over 1.000 medlemmer. 

Undersøgelsen er udsendt til 9.884 FTF’ere i den offentlige og private sektor. I alt har 5.167 besvaret undersø-

gelsen, mens 470 personer er frafaldet undersøgelsen bl.a. som følge af pensionering, alvorlig sygdom mv., eller et 

ønske om ikke længere at indgå i FTF-panelet. Der er 4.247, som ikke har svaret på undersøgelsen. Der er udsendt 

to rykkere. 

Undersøgelsens resultater bygger på svar fra 4.747 personer. I undersøgelsen medtages de besvarelser, hvor 

respondenten har angivet, at de er i beskæftigelse som lønmodtager eller ledig, de er medlem af en FTF-orga-

nisation og har gennemført hele undersøgelsen. På den baggrund er bortsorteret 420 besvarelser. Svarprocenten i 

undersøgelsen er 53 pct.

Data er vægtet for organisationsstørrelse. Dataindsamlingen blev gennemført i perioden fra den 19/5 – 14/6 2016. 

 

Nedenfor er vist udvalgte baggrundsoplysninger for respondenterne i undersøgelsen.
 

   
 

Forbund Antal
BUPL 669
Danmarks Lærerforening 861
Dansk Musikerforbund 28
Dansk Socialrådgiverforening 251
Dansk Sygeplejeråd 927
Dansk Tandplejerforening 11
Dansk Told & Skatteforbund 111
Danske Bioanalytikere 87
Danske Fysioterapeuter 174
Ergoterapeutforeningen 204
Farmakonomforeningen 56
Finansforbundet 574
Forsikringsforbundet 119
Frie Skolers Lærerforening 68
Frie Skolers Ledere 8
Handelsskolernes Lærerforening 28
Jordemoderforeningen 38
Konstruktørforeningen 50
Kost & Ernæringsforbundet 163
Politiforbundet 110
PROSA 65
SAFU 8
Uddannelsesforbundet 137
I alt 4.747

Deltagende organistationer
 

   
 

Antal Andel
Kvinde 3.717 78
Mand 1.027 22
I alt 4.744 100

Antal Andel
Leder 647 14
Medarbejder 3.916 86
I alt 4.563 100

Antal Andel
18-29 år 95 2
30-39 år 580 12
40-49 år 1.260 27
50-59 år 2.000 42
Over 60 år 809 17
I alt 4.744 100

Antal Andel
Offentlig sektor 3.560 78
Privat sektor 971 21
Ved ikke 32 1
I alt 4.563 100

Offentlig og privat sektor

Fordeling af 
baggrundsvariabler

Køn

Leder/medarbejder

Aldergruppe



- 

Hovedorganisation for 450.000 
offentligt og privat ansatte


