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Kjennetegn ved sosiale medier 

Medier eller tjenester som 
 ved hjelp av webbasert teknolog 
 åpner for interaksjon mellom brukerne. 

De tillater publisering og utveksling av  
 brukergenerert innhold 
 og har ingen overordnet redaktør. 
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Særtrekk ved sosiale medier 
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Ytringene 
§ skjer stadig og impulsivt 
§ gjennomgår sjelden noen kvalitetskontroll 
§ gjøres ofte i den tro at man er i det private rom 
§ kan ofte spores til avsenderens virkelige identitet 
§ er ofte søkbare 

 også for arbeidsgiver… 



Eksempler på sosiale medier 

§ Blogger 
 

§ Nettsamfunn som                 og 

§ Videonettstedet  

§ Leksikonet  

§ Diskusjonsfora som  
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Privat eller offentlig ytring? 

 En stor del av Norges befolkning 
er i dag daglige brukere av 
nettsamfunnet Facebook, og 
brukerne må derfor være klar over 
at informasjonen som publiseres 
der, kan komme offentligheten i 
hende. Facebook er i den forstand 
et massemedium som det i 
utgangspunktet må kunne siteres 
fra.  
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Relevante rettsområder 
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§ Arbeidsrett 
• Arbeidsgivers styringsrett 
• Arbeidstakers ytringsfrihet 
• Arbeidstakers lojalitetsplikt 
• Fullt forsvarlig psykososialt arbeidsmiljø 

§ Personvern 

§ Opphavsrett 
§ Markedsrett 
§ Avtalerett 
§ Strafferett 



Arbeidsgivers styringsrett 

§ Retten til å organisere, lede, fordele og kontrollere 
arbeidet.  

§ Arbeidsgivers rett til å disponere arbeidstakers tid og 
bestemme hvem som skal gjøre hva, når og hvordan. 

§ ”Styringsretten begrenses imidlertid også av mer 
allmenne saklighetsnormer. Utøvelse av arbeidsgivers 
styringsrett stiller visse krav til saksbehandlingen, det 
må foreligge et forsvarlig grunnlag for avgjørelsen, som 
ikke må være vilkårlig, eller basert på utenforliggende 
hensyn.” 

            Rt. 2001 s. 418 
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Arbeidsgivers styringsrett 

Skal arbeidsgiver 

§ forby bruk av sosiale medier i arbeidstiden? 

§ forby bruk av sosiale medier utenfor arbeidstiden? 

§ uttrykkelig tillate bruk av sosiale medier i 
arbeidstiden? 

§ påby bruk av sosiale medier i arbeidstiden? 
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Arbeidstakers ytringsfrihet 

§ Arbeidstakere har samme ytringsfrihet som enhver 
annen borger. 

§ Inngrep i ytringsfriheten krever en særskilt 
begrunnelse. Arbeidstakers lojalitetsplikt overfor 
arbeidsgiver er en slik særskilt begrunnelse som setter 
begrensninger for hvor frie arbeidstakers ytringer kan 
være.  

Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) Arbeidsmiljøloven 
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Arbeidstakers ytringsfrihet 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ytringer som privatperson? 
På vegne av bedriften? 
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Arbeidstakers lojalitetsplikt 

§ ”Det må legges til grunn at det foreligger en alminnelig 
og ulovfestet lojalitets- og troskapsplikt i 
ansettelsesforhold.”        Rt. 1990 s 607 

§ Arbeidstaker må opptre i samsvar med arbeidsgivers 
interesser og lojalt fremme disse.  

§ Blant annet skal arbeidstaker ikke uberettiget omtale 
arbeidsgiver eller virksomheten på en negativ måte. 

§ ”Det skal mye til før ytringsfrihetens grenser er 
overskredet og at lojalitetsplikten dermed er brutt.” 

 

Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) Arbeidsmiljøloven 
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Arbeidstakers lojalitetsplikt og ytringsfrihet 

§ En illojal ytring kan forbys 

§ Bare ytringer som påviselig skader eller kan skade 
arbeidsgivers interesser på en unødvendig måte kan 
anses illojale 

§ Det er ikke illojalt å påføre arbeidsgiver nødvendig 
skade – Varsling 

§ Bare saklige og legitime interesser er vernet av 
ytringsfriheten 
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Arbeidstakers lojalitetsplikt og ytringsfrihet 

        Fikk sparken da han kalte  
        jobben for «galehuset» 
        Mistet jobben hos Volvo i Sverige 

       etter at han kommenterte jobben 
       sin på Facebook. 

I pausen på et kveldsskift gikk han inn på Facebook og 
skrev at han lengtet hjem 

«En dag til på dette galehuset», skrev han i statusen sin 
 

To kollegaer markerte med "liker" 
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Arbeidstakers lojalitetsplikt og ytringsfrihet 

Dansk bankansatt – bannet til kundene på Facebook. 

 "Ferie! Gid Fanden havde folk, der kommer i tanke 
 om indskud på børneopsparinger og pensioner den 
 sidste bankdag i året! Der er fucking 364 andre dage i 
 året, hvor du kan ringe om det!" 

Dansk høyesterett: 

 Dumt, men ikke oppsigelsesgrunn. 
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Arbeidstakers lojalitetsplikt og ytringsfrihet 
Kjetil Korslund, stortingsreferent 

«Siste nytt fra Sentralkomiteen  
vedrørende Eskil Pedersens barne- 
ofring på Utøya: ’Han fikk ORDRE  
om å komme seg i dekning’. Hva  
skal man si til dette? Jo, Nürnberg- 
domstolen avklarte en gang for alle at det man FÅR ORDRE 
OM ikke nødvendigvis er det riktige å gjøre i en gitt 
situasjon. Hadde det vært noe tæl og ansvarsfølelse i 
Pedersen, hadde han gjort hva han kunne for å forsøke å 
redde livet til flest mulig. […] Pedersens feige og egoistiske 
opptreden, som sannsynligvis kostet flere unge AUFere 
livet, skal av Arbeiderpartiet dekkes over for enhver pris.» 
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Arbeidstakers lojalitetsplikt og ytringsfrihet 

Stein-Robin Kleven Bergh 

§ Svart på spm om straff for å slå 
ned en person 

§ "Krapylet har styrt i ÅTTE år uten 
å få til annet enn forfall av 
landet!" 
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Arbeidstakers lojalitetsplikt og ytringsfrihet 
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Arbeidsgivers ansvar for et psykososialt 
arbeidsmiljø 

§ Arbeidsgiver har plikt til å beskytte andre ansatte mot 
ytringer som kan skade det psykososiale arbeidsmiljø, 
for eksempel mobbing. 

§ Kan begrunne inngrep i den ansattes ytringsfrihet. 
 

06.11.13 20 



Personvern og privatlivets fred 
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 Et grunnleggende prinsipp er at alle har krav på en viss 
grad av personvern og privatliv også på jobb. Denne 
rettigheten må balanseres mot arbeidsgivers interesser 
når det gjelder å opprettholde effektivitet og beskytte seg 
mot skadelige konsekvenser av de ansattes handlinger. 

NOU 2009:1 Individ og integritet 
Personvern i det digitale samfunnet 

 



Den ansattes personvern og arbeidsgivers 
styringsrett 

§ De fleste sosiale medier krever at du oppgir visse 
personopplysninger for å bruke tjenesten. 

§ Dette krever samtykke fra den opplysningene gjelder. 
Ved bruk av de ansattes personopplysninger på nettet 
skal det derfor innhentes samtykke. 

§ Personvernhensyn kan begrense arbeidsgivers adgang 
til å kreve at ansatte legger ut personopplysninger, for 
eksempel opprettelse av CV på LinkedIn-profil 
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Varsling 

Arbeidsmiljøloven § 2-4. Varsling om kritikkverdige 
 forhold i virksomheten  

(1) Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige 
forhold i virksomheten.  

(2) Arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal            
 være forsvarlig. Arbeidstaker har uansett rett til å 
 varsle i samsvar med varslingsplikt eller 
 virksomhetens rutiner for varsling. Det samme gjelder 
 varsling til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige 
 myndigheter.  
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Bakgrunnssjekk ved ansettelse 
§ Arbeidsmiljøloven §13-4. Innhenting av opplysninger ved ansettelse  
 (1) Arbeidsgiver må ikke i utlysing etter nye arbeidstakere eller på annen måte be 
om at søkerne skal gi opplysninger om seksuell orientering, hvordan de stiller seg 
til politiske spørsmål eller om de er medlemmer av arbeidstakerorganisasjoner. 
Arbeidsgiver må heller ikke iverksette tiltak for å innhente slike opplysninger på 
annen måte. 

§ Diskrimineringsloven §7. Forbud mot å innhente opplysninger ved ansettelser  
   Arbeidsgiver må ikke i utlysning etter nye arbeidstakere eller på annen måte be 

om at søkerne skal gi opplysninger om hvordan de stiller seg til religiøse eller 
kulturelle spørsmål. Arbeidsgiver må heller ikke iverksette tiltak for å innhente slike 
opplysninger på annen måte. 

§  Likestillingsloven §4. Likestilling ved ansettelse m.v. 
   I ansettelsesprosessen, herunder under intervju, må ikke arbeidsgiver be om at 

søker, uavhengig av kjønn, skal gi opplysninger om graviditet, adopsjon eller 
familieplanlegging. Arbeidsgiver må heller ikke iverksette tiltak for å innhente slike 
opplysninger på annen måte. 
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Kontroll med ansattes bruk av sosiale medier 
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Arbeidsmiljøloven § 9-1. Vilkår for kontrolltiltak i virksomheten  
 

(1) Arbeidsgiver kan bare iverksette kontrolltiltak overfor 
arbeidstaker når tiltaket har saklig grunn i virksomhetens forhold 
og det ikke innebærer en uforholdsmessig belastning for 
arbeidstakeren.  

 

(2) Personopplysningsloven gjelder for arbeidsgivers behandling av 
opplysninger om arbeidstakere i forbindelse med kontrolltiltak med 
mindre annet er fastsatt i denne eller annen lov.  

 
Proporsjonalitetsprinsipp: Graden av overvåkning skal stå i 

forhold til det eller de problemene arbeidsgiver ønsker å løse. 



Privatliv eller arbeidsliv i sosiale medier 

ARBEIDSTIDEN 
§ Profesjonell bruk 
§ Privat bruk 
§ Bruk på arbeidsgivers utstyr 
 
FRITIDEN 
§ Privat bruk 
§ Profesjonell bruk 
§ Bruk på arbeidsgivers utstyr 
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Bruken av bedriftsinterne retningslinjer 

§ Kun 45 prosent av norske arbeidstakere har fått 
utformet retningslinjer for bruk av sosiale medier på 
arbeidsplassen.  

§ 15 prosent av de spurte sier at arbeidsgivers 
retningslinjer gjelder utenfor arbeidstiden. 

Xtra personells årlige undersøkelse  
om sosiale goder i arbeidslivet 

§ Dette tyder på at Facebook først og fremst blir sett på 
som en tidstyv og ikke som en ressurs blant norske 
arbeidsgivere. 
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Hvorfor ha interne retningslinjer 

§ Sosiale medier er et verktøy svært mange bruker, og 
bruken er økende. 

§ Retningslinjer kan være bevisstgjørende og 
kompetansebyggende. 

§ Skadepotensialet er normalt mye større enn ved annen 
kommunikasjon. 

§ Adgangen til sanksjonering – Retningslinjer kan 
vektlegges ved sanksjoner mot urettmessig bruk 
(advarsel, oppsigelse, avskjed - Rt. 2001 s. 1589) 
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Formålet med retningslinjer 

§ Begrense omfattende bruk 
§ Begrense ufornuftig bruk 
§ Skape forståelse hos de ansatte av hva som er 
akseptabel bruk 

§ Bevisstgjøre den ansatte om hva det innebærer å ytre 
seg i sosiale medier og om skadepotensialet. 

§ Oppmuntre til fornuftig bruk 

06.11.13 30 



Utforming av retningslinjer  

§ Gjerne i dialog med ansatte 

§ Korte og lettfattelige 

§ Beskrivelse av hvordan sosiale medier m.m. kan brukes 
§ Spørsmål og svar 
§ Eksempler 

§ Skill mellom bedriftens brukerkontoer og private 
brukerkontoer 

§ Inntas sammen med øvrige retningslinjer for IKT/
kommunikasjon 
§ Passord 
§  IT-utstyr 
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Punkter som bør berøres i retningslinjer 

§ Ytrer du deg som privatperson, sørg for at du ikke blir 
identifisert med arbeidsgiver 

§ Bruk av sosiale medier i kommunikasjon med kunder og 
samarbeidspartnere 

§ Temaer de ansatte ikke kan ytre seg om: taushetsplikt, 
børssensitiv informasjon mv. 

§ Temaer som bør unngås eller hvor man bør være 
forsiktig, for eksempel omtale av kunder utad 

§ Forholdet til andre interne retningslinjer, for eksempel 
etiske retningslinjer og retningslinjer for varsling 
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Aktuelle temaer i retningslinjer 

Privat brukerkonto 
§ Omtale av virksomheten 

generelt 

§ Omtale av virksomhetens 
interne forhold 

§ Markedsføringshenvendelser via 
sosiale medier 

§ Vennskap og dialog med kunder 
og samarbeidspartnere 

§ Vennskap mellom kollegaer, 
særlig mellom ledelse og 
underordnede ansatte 

Bedriftens brukerkonto 
§ Hvem skal opptre på vegne av 

bedriften og når 

§ Omtale av virksomhetens 
interne forhold 

§ Markedsføringshenvendelser via 
sosiale medier 

§ Bruk av navn/signatur 

06.11.13 33 


