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AGENDA – SOCIALE MEDIER PÅ ARBEJDSPLADSEN

� Sociale medier indtager arbejdspladsen

� Hvad må arbejdsgiverne og 
medarbejderne

� Før og under ansættelsen

� Ved og efter ansættelsens ophør

� Den gode politik for sociale medier � Den gode politik for sociale medier 

� Paneldebat om centrale dilemmaer
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CASES



HVORNÅR KAN DET GÅ GALT?

� F.eks. når en medarbejder:

� Opretter en gruppe på Facebook i virksomhedens navn

� Kommenterer virksomhedsrelaterede forhold på sin blog

� Skriver med sine kolleger på et chatforum

� Bliver ven med en kunde

� Lægger en video fra firmajulefrokosten på Facebook

� Anbefaler en tidligere kollega på LinkedIn 

� Kommenterer et kontroversielt emne i sine 
statusopdateringer 



KONTROVERSIELLE STATUSOPDATERINGER! 

”er så rasende træt af hende den psykisk syge (...) på Christiansborg”

”Der står en fucked up medicineret psykisk syg dame 
(...), der helt hæmningsløst hælder ud af sit triste 
lorteliv. Og kommenterer alt. Hun er så nedtursramt, at 
hun ikke engang forsøger at skjule det - nej, hun lever 
af det. Det er næring. Har lyst til at kvæle hende 
langsomt. Hvis hun dog bare kunne lukke sin 

forudsigelige røv bare engang imellem!”

”har lige talt med 
SKAT, og elsker den 
nye skattereform. 
Hurraaaaaa, I love you 
Kristian Jensen Og jaja, 
det er synd for de 
fattige, men jeg er 
altså stadigvæk glad påaltså stadigvæk glad på
egne vegne ”

"synes, at Frank Jensen ser liderlig ud på den virkelig klamme måde."

"synes, at Vibeke Storm ser fed, rig og svinsk ud."
"håber, at Tine (fra X Factor, red.) bliver tyk igen."

"Dronning Margrethe siger nøjagtig lige 
så hjernedøde ting som Amalie fra 

Paradise Hotel."

"Paven er et svin"

"havde også smasket Niels Brinch en på 
krydderen, hvis han ikke ville forlade min 
fest, og jeg havde også råbt stikkersvin, 
hvis han truede mig med at ringe til sine 

politivenner, fordi han ikke måtte blive.” 



HVAD MÅ ARBEJDSGIVEREN OG 
MEDARBEJDERNE – FØR OG 
UNDER ANSÆTTELSEN



FØR ANSÆTTELSEN

� Hvad må arbejdsgiveren?

� På grund af de sociale medier har arbejdsgivere adgang til 
flere oplysninger om ansøgere end nogensinde før  

� Arbejdsgivere må bruge oplysninger fra sociale medier i 
samme omfang som andre oplysninger om medarbejderne

� Generelt arbejdsretligt saglighedskrav (bedømmelse af �
personlig og faglig egnethed)

� Primære grænser i regler om diskrimination, 
helbredsoplysningsloven og persondataloven



DRØMMEKANDIDATEN!! 



FØR ANSÆTTELSEN

� Hvor går grænsen?

� Diskriminationslovene (FBL, LBL, FFL)

� Som udgangspunkt ikke lægge vægt på køn, graviditet, 
race, religiøs eller politisk overbevisning, alder, 
handicap, seksuelt tilhørsforhold, (manglende) 
medlemskab af forening, nationalitet mv.  

� Helbredsoplysningsloven� Helbredsoplysningsloven

� Ikke tilladt at indsamle generelle oplysninger om til 
ansøgerens helbred eller hidtidige sygefravær

� Tilladt at indhente oplysninger om, hvorvidt en ansøger 
lider af en konkret sygdom, der vil have væsentlig 
betydning for arbejdsdygtigheden i det pågældende job 

� Husk nu persondataloven!



FØR/UNDER ANSÆTTELSEN - PERSONDATALOVEN

� Tjek af profil på socialt medie er behandling af persondata

� Tilladt at behandle persondata som led i HR-administration

� Kun tilladt at indsamle personoplysninger via sociale medier, i 
det omfang det er nødvendigt for at opfylde et sagligt og 
oplyst formål

� Pligt til at informere ansøgere/medarbejdere om visse �
forhold, hvis deres personlige oplysninger indsamles via 
sociale medier 

� Ifølge Datatilsynets praksis skal informationen senest gives 
ved indsamlingen eller 10 dage herefter

� Krav om tilladelse fra Datatilsynet / samtykke fra 
medarbejderne?



UNDER ANSÆTTELSEN

� Hvad må arbejdsgiveren?

� Arbejdsgivere må bruge oplysninger fra sociale medier i 
samme omfang som andre oplysninger om medarbejderne

� Kontrol af medarbejderes brug af sociale medier?

� Udgangspunkt: krav om forudgående skriftlig 
information

� Generel IT-politik tilstrækkelig?

� Sagligt formål

� Reel begrænsning?



MANGEL PÅ OMTANKE! 



HOVSA! 



UNDER ANSÆTTELSEN 

� Hvad må medarbejderne?

� Må de bruge sociale medier i arbejdstiden? 

� underlagt samme principper som andre ”private” 
gøremål i arbejdstiden, dvs. OK i rimeligt omfang og 
uden at skade performance 

� Referencer til arbejdsgiveren

�� Almindelige forpligtelser gælder, herunder

� Loyalitetspligten

� Tavshedspligt

� Stillingsuforenelig adfærd

� Øvrige adfærdskrav



UNDER ANSÆTTELSEN - ARBEJDE >< FRITID

� Arbejdsgiverens ledelsesret

� Hvor langt går arbejdsgiverens ret til at fastsætte regler for 
medarbejderens adfærd på sociale medier?

� Medarbejdernes ytringsfrihed?

� Må medarbejderen kommentere virksomhedsrelaterede 
forhold?

� Er der et frirum for private ytringer på sociale medier?

� Grænsefladen mellem ytringsfriheden og loyalitetspligten



DEN GODE POLITIK FOR 
SOCIALE MEDIER


