
Adfærd på internettet –  
i tjenesten og privat



De sociale medier er nye medier for 
ytringer. I virkeligheden er der ikke 
meget nyt under solen. De sociale 
medier åbner bare for nye måder at 
få andre i tale på, for nye måder at 
give konstruktive bidrag på og for 
nye måder at dele data på. Men 
også nye måder at dumme sig på, at 
være perfid på, at svine andre til på.

Det er ikke ligegyldigt, hvordan man 
fører sig frem på internettet. Der 
må og kan stilles rimelige krav til, 
hvordan man til- og omtaler andre. 
Der er i den forbindelse 2 perspekti-
ver: Hvordan bliver vi som offentligt 
ansatte genstand for andres ytringer, 
og hvordan ytrer vi os selv på inter-
nettet – i tjenstligt øjemed og som 
private personer.

FTF har i to år – fra 2012 til 2014 – 
haft en arbejdsgruppe til at analysere 
problemstillinger vedrørende chikane 

mod ansatte på de sociale medier. I 
arbejdet deltog en række FTF-organi-
sationer, herunder Danmarks Lærer-
forening, som havde 2 medlemmer 
i arbejdsgruppen. Arbejdet mundede 
ud i en kortfattet guide til tillidsre-
præsentanter og et mere udførligt 
idékatalog til organisationerne. 
Dokumenterne findes på FTF’s hjem-
meside. 

Fokus i FTF’s pjece er håndtering af 
situationer, hvor ansatte bliver kræn-
ket af andre. Denne fremstilling er 
tænkt som et supplement til FTF’s 
publikationer. Vi retter fokus mod, 
hvordan vi selv kan og bør bruge 
internettet til at ytre os på. Og vi vil 
give nogle eksempler på faldgruber. 
Eksemplerne er alle hentet fra den 
virkelige verden. De fleste har vi 
velvilligt fået fra Danmarks Lærerfor-
enings kredse. Vi siger tak for bidra-
gene.

Adfærd på internettet –  
i tjenesten og privat



Som privatperson har du som ud-
gangspunkt ytringsfrihed. Selv om 
du er offentligt ansat, har du i prin-
cippet samme adgang som andre 
borgere til at give udtryk for dine 
holdninger og meninger. Du kan frit 
blande dig i den offentlige debat. 
Ytringsfriheden har vide rammer, 
men den har grænser.

1.   Det følger af straffeloven, at ære- 
    krænkende ytringer om andre kan  
   straffes

2.   Som offentligt ansat må du ikke  
    bryde din tavshedspligt

3.   Hvis du udtaler dig om dit eget  
    arbejdsområde, må du ikke kom- 
    me med åbenbart urigtige oplys- 
    ninger

4.  Chefer på topniveau – nær de po- 
    litiske beslutningstagere – har  
    ikke i samme grad frihed til at  
    kritisere den politiske ledelse i  
    kommunen

Danmarks Lærerforening har både 
medlemmer, som er offentligt an-
satte og medlemmer, som er privat 
ansatte. Der er en afgørende forskel 
på retsstillingen for de to grupper, 
når det handler om at gå ind i den 
offentlige debat med en kritik af sin 
arbejdsgiver. Det interessante spørgs-
mål er her: Har man – når man del-
tager i den offentlige debat – loyali-
tetspligt over for sin arbejdsgiver?

Her har de offentligt ansatte vide-
re rammer for kritiske ytringer end 
andre. Synspunktet er her, at det er 
i samfundets interesse, at de, som 
ved noget om tingene, ytrer sig i 
debatten og dermed påvirker den 
retning, udviklingen skal tage. Det er 
os alle sammen, der ”ejer” samfun-
det.

De privat ansatte er i en anden situ-
ation. Retspraksis giver den private 
arbejdsgiver en større ret til at kræve 
loyalitet af sine ansatte – også når 
de ytrer sig i den offentlige debat. 
Det er ikke i orden at miskreditere 
sin arbejdsgiver.

Vi belyser forskellen med 2 eksem-
pler:

Eksempel 1. Instruks til offentligt 
ansatte ledere

I en kommune havde kommunalbe-
styrelsen vedtaget besparelser på 
90 mio. kr. Kommunaldirektøren 
ville sikre sig fælles fodslag blandt 
kommunens ledere. Han skrev derfor 
et ”hyrdebrev” til alle ledere i kom-
munen, hvori de blev instrueret om 
ikke at udtale sig kritisk om bespa-
relserne. Kommunaldirektøren skrev 
blandt andet: 

”Ledelsens opgave er at gennemføre 
besparelserne bedst muligt. Ledel-
sen er Byrådet, direktionen, instituti-
ons- og afdelingsledere.

Når du er privat



Ledelsen må ikke udtale sig imod 
besparelserne, da byrådet fastlægger 
ledelsens standpunkt. Dette gælder 
uanset om lederen udtaler sig som 
repræsentant for kommunen eller 
som privatperson.

Hvis lederen udtaler sig som repræ-
sentant for kommunen skal han/
hun således udtale sig for at fremme 
Byrådets intentioner og beslutninger.

Lederen kan heller ikke som privat-
person udtale sig imod besparelser-
ne – det vil være ledelsessvigt, da 
opgaven er at gennemføre dem.

…

Medarbejderindflydelse ligger i med-
systemet og vedrører arbejdsforhold, 
ikke kommunens serviceniveau. 

Lederne har daglig adgang til direk-
tionen og har herigennem mulighed 
for at påvirke indstillinger og beslut-
ninger.”

Folketingets ombudsmand blev op-
mærksom på sagen, fordi den blev 
omtalt i Danmarks Lærerforenings 
medlemsblad, Folkeskolen. Om-
budsmanden besluttede at undersø-
ge sagen af egen drift. Da ombuds-
manden gik ind i sagen, beklagede 
kommunaldirektøren sit hyrdebrev 
og erkendte, at det var udtryk for en 
uberettiget undertrykkelse af offent-
ligt ansattes ytringsfrihed.

For privatansatte gælder det, at 
ansatte skal være loyale over for 
virksomheden – også når man ytrer 
sig som privatperson. Man må ikke 
gøre noget, som skader virksom-
hedens omdømme. Alt efter om-
stændighederne kan illoyalitet blive 
sanktioneret med opsigelse eller 
bortvisning. Vi kender ikke til ek-
sempler fra de brancher, Danmarks 
Lærerforenings medlemmer arbej-
der i, så vi går til en anden del af 
arbejdsmarkedet.

Eksempel 2 – loyalitetskrav til 
privat ansatte

En kvindelig ansat i et vagtselskab 
blev gravid, og arbejdsgiveren be-
sluttede, at hun som gravid ikke 
skulle køre patruljekørsel om natten 
i forbindelse med alarmer, og hun 
fik i stedet til opgave at være fast 
dagvagt hos en kunde. Kort tid efter 
mistede hun barnet, og hun bad ar-
bejdsgiveren om at få sin gamle vagt 
tilbage, men fik afslag på det. Det 
blev hun meget fortørnet over. Hun 
gik til sin fagforening og skrev om 
det på sin facebook-væg. Hun skrev: 

”Nu kan det da være at man langt 
om længe får lidt for alle de penge, 
man har pumpet i fagforeningen!!!! 
Game over, Vagt DK.” 

En facebook-ven spurgte: 

”Hva er du nu blevet træt af :)” 



Medarbejderen svarede:

”Det er slut, grænsen er nået og der 
er erklæret krig.” 

En anden facebook-ven kommente-
rede:

”Den store1  har lige fortalt kort 
hvad det drejer sig om…… GI DEN 
GAS!!!!!!” 

Medarbejderen: 

”Du kan dælme tro at den får gas :-)”

2 dage senere blev medarbejderen 
bortvist. Arbejdsgiveren gav flere 
grunde, blandt andet illoyalitet.

Sagen endte ved faglig voldgift. Op-
manden fandt medarbejderens ytrin-
ger illoyale og tilstrækkeligt grundlag 
for en opsigelse af medarbejderen 
– men ikke så grov misligholdelse af 
ansættelsesforholdet, at det var be-
rettiget at bortvise medarbejderen.

I sin kendelse gav opmanden denne 
begrundelse:

”Vedrørende As ytringer på Facebook 
om, at ”der er erklæret krig”, ”game 
over, Vagt DK”, ”nu kan det da være 
at man langt om længe får lidt for 
alle de penge, man har pumpet i 
fagforeningen”, og ”du kan dælme 
tro at den får gas” findes disse – 
også selvom hun med rette måtte 
have været utilfreds med forløbet af 

de seneste måneder af sit ansættel-
sesforhold - at indeholde en negativ 
omtale af virksomheden til skade 
for dens anseelse udadtil, der gik ud 
over, hvad hun var berettiget til at 
udtale offentligt, og som var egnet 
til at drage hendes loyalitet over for 
indklagede i tvivl. 

Det må ved vurderingen af disse 
bemærkninger på Facebook tages i 
betragtning på den ene side, at bru-
gere af Facebook anvender et sprog, 
der nærmer sig samtaleformen og 
for udenforstående kan virke mere 
stødende end tiltænkt og opfattet af 
brugerne, og på den anden side at 
selvom der var tale om et lukket fo-
rum, hvortil kun de af A accepterede 
venner havde adgang, så vidste hun, 
at nogle af disse venner var ansat i 
vagtbranchen hos indklagedes kun-
der, samarbejdspartnere og konkur-
renter, der potentielt kunne have en 
interesse i at anvende oplysningerne 
på hendes Facebook til skade for 
indklagede. 

På denne baggrund findes As be-
mærkninger efter en samlet vurde-
ring at indebære en misligholdelse af 
hendes loyalitetsforpligtelse i ansæt-
telsesforholdet, som i den givne situ-
ation ville have berettiget indklagede 
til at opsige hende, men dog ikke en 
så grov misligholdelse, at den kunne 
begrunde en bortvisning.” 

Konsekvensen af opmandens ken-
delse var, at medarbejderen ikke fik 

1) Ved ”den store” henvises til en medarbejder hos et konkurrerende vagtselskab.



godtgørelse for usaglig opsigelse, 
men hun fik løn i normalt opsigelses-
varsel.

Det næste eksempel illustrerer et 
mønster, som ses hos mange offent-
lige arbejdsgivere. Arbejdsgiveren vil 
gerne lægge låg på kritik, men ved 
godt, at det ikke er lovmedholdeligt. 
I eksempel 1 gik kommunaldirektøren 
på tilbagetog, så snart Ombudsman-
den gik ind i sagen. I eksempel 3 
trak kommunen sin instruks tilbage 
og beklagede, så snart der gik rygter 
om, at Danmarks Lærerforening var 
ved at gå ind i sagen.

Eksempel 3 – en lærers  
frustrationer på facebook

En lærer skrev følgende på sin face-
book-væg:

”Findes der noget værre end skolere-
formen for en lærer lige NU?

Ja, rengøring af ISS på A-skolen. 
Jeg synes, det virker fuldstændigt 
surrealistisk, den måde ISS be-
handler sit personale på. Jeg føler 
mig mere og mere hensat til tiden i 
Østeuropa.

Vi har gennem lang tid oplevet kvin-
der i ”uniform” med emblemer på 
jakkesættet herse, skælde og smæl-
de på rengøringsmedarbejderne på 
skolen. Medarbejdere, der altid har 
ydet en formidabel indsats, har væ-

ret fleksible, samarbejdsvillige og har 
været særdeles afholdt af både børn 
og ansatte på skolen.  

I onsdag kulminerede det da en af 
”Uniformerne” råbte og skreg af to 
medarbejdere midt på gangen i 8-10 
minutter, hvor flere elever sad og 
arbejdede, og ansatte passerede. 
”Uniformen” mente, da det blev på-
peget af en leder, der blev hentet for 
at stoppe hendes råben, at det var 
hun i sin gode ret til at gøre.  

Det jeg, som ansat lærer oplever, er, 
at hver gang der er tilsyn fra kom-
munen af ISS, er der et stort antal 
ekstra medarbejdere fra ISS på sko-
len i dagene før.  Det vrimler med 
rengøringspersonale, jeg aldrig har 
set før, og dørhåndtag, hylder etc. 
bliver pudset og rengjort.  

Medarbejderne har siden septem-
ber gået fra at være kommunalt 
ansatte til at arbejde under ISS. 
Skolen har i den periode fået hal-
veret vores timer fra ca. 160 timer 
til omkring 84 timer. Efterfølgende 
har det vist sig, at det areal ISS 
har beregnet vores rengøring efter 
i flere tilfælde har været forkert.  
A-hallens rengøring var bl.a. bereg-
net til omkring 550 kvadratmeter 
- i stedet for 1050. 

Vi skal have tilsyn igen mandag og 
i fredags var der 4 ekstra medarbej-
dere på skolen for at gøre rent. 2 i 



uniformer dukkede op og truede en 
af skolens mangeårige og afhold-
te medarbejdere med en skriftlig 
advarsel, fordi hun ikke kunne nå 
det område, hun skulle nå inden 
for tidsrammen. Da hun viste ham 
de områder, hun skulle klare, blev 
advarsel trukket tilbage, og hun blev 
i stedet beordret til at blive på skolen 
til opgaven var løst. Hun mødte kl. 5 
og gik hjem kl. 15.00. 

Personligt berører det mig meget, at 
man kan behandle andre mennesker 
på denne måde, og I der læser dette 
må meget dele det. Specielt jer der 
har venner med politisk indflydelse, 
der har mulighed for at ændre dis-
se horrible forhold.  Kæmpeknus til 
Lærke, Malene og Misjui (det er nok 
stavet forkert) der gør en kæmpe 
indsats og holder ud.
[Dato og underskrift]”

Nogle dage senere blev læreren 
kaldt ind til skolelederen, som – un-
der instruktion fra kommunens per-
sonalechef – bad hende om at fjene 
indlægget fra facebook. Hvis hun 

gjorde det, ville der ikke ske yder-
ligere. Skolelederen indskærpede 
også, at medarbejderen ikke måtte 
udtale sig om forhold, hun har kend-
skab til fra sit arbejde på A-skolen. 
Konkret blev hun foreholdt, at hun 
havde udtalt sig om 

1)  Antallet af m2, der er omfattet af  
  rengøringsentreprisen

2)  Timeresurser

3)  Noget med en advarsel, der er  
  trukket tilbage

4)  Medarbejdere, omtalt ved navn 

Han betonede også, at det kunne 
være injurierende at henvise til ren-
gøringsledernes uniformering.

Da det blev kendt på skolen, at 
Danmarks Lærerforening var ved at 
gå ind i sagen, sendte personaleche-
fen og skolelederen en beklagende 
e-mail til medarbejderen og erkend-
te, at hun ikke burde være bedt om 
at fjerne sit indlæg på facebook.



Din ytringsfrihed knytter sig til dig, 
når du ytrer dig som privatperson. 
Når du som lærer kommunikerer 
med forældre og elever, er det ikke 
et privat anliggende. Det samme 
gælder for andre medlemmer end 
lærere, der kommunikerer med 
institutionens brugere og/eller sam-
arbejdspartnere. Som ansat er du 
underlagt arbejdsgiverens instruk-
tioner. Ledelsen er berettiget til at 
give instruktioner om, hvad der skal 
kommunikeres til disse målgrupper 
og på hvilken måde.

I disse tjenstlige relationer har du 
loyalitetspligt. De budskaber, som 
arbejdsgiveren ønsker formidlet, 
skal du loyalt videregive, og du 
har ikke frihed til at tage afstand 
fra dem. Lad os belyse med et par 
eksempler.

Eksempel 4

Hvis medarbejderen i eksempel 
3 havde udsendt sin mening om 
ISS-rengøringen på skoleintra, havde 
det været et problem. Skoleintra er 
skolens kommunikationskanal internt 
mellem medarbejderne og til skolens 
elever og deres forældre. Her har 

medarbejderen ikke ytringsfrihed, 
men er underlagt de instruktioner, 
arbejdsgiveren giver.

Eksempel 5

En lærer udsender på skoleintra den-
ne mail til en elevs forældre:

”Kære…

Vi fik ikke snakket eller skrevet sam-
men i sidste uge. Jeg har talt meget 
sammen med [ledelsen] om [ele-
vens] trivsel i løbet af studie-ugen. 

Jeg fik så i torsdags at vide, at [ele-
ven] flytter til 5. c.

Jeg vil være helt ærlig og sige, at jeg 
ikke tror, at det er den bedste løs-
ning for [eleven]. Jeg ved dog også, 
at I mener, at klasseflytningen var 
det eneste rigtige at gøre…”

Læreren er på gale veje. Han eller 
hun har pligt til at være loyal i for-
hold til ledelsens beslutninger. En 
lærer er ikke privat praktiserende, 
men er del af skolens personale – og 
er underlagt ledelsens instruktioner 
og beslutninger.

Når du er i tjeneste



Hvis man som f.eks. lærer er venner 
med sine elever eller deres forældre 
på facebook, er man med til at udvi-
ske grænsen mellem det private og 
det professionelle. Relationen læ-
rer-elev er pr. definition en professi-
onel relation. Hvis man på facebook 
ytrer sig kritisk om f.eks. sin skolele-
delses eller kommunalbestyrelsens 
dispositioner, kan man efter forenin-
gens vurdering ikke påberåbe sig at 
være privatperson, hvis en betydelig 
del af vennekredsen er elever og/
eller deres forældre. Her følger en 
række eksempler på, hvad lærere 
har skrevet på sociale medier. Vi hol-
der os til få og korte kommentarer, 
da indlæggene taler for sig selv.

Eksempel 6

En mor ringede til skolen og var 
fortørnet over, at datterens lærer (8. 
klasse), som er venner med eleverne 
på facebook, havde skrevet på hen-
des væg vedr. en stavetest de havde 
haft i undervisningen. Han skrev, 
hvilke fejl hun havde haft i testen, 
og pigen var ret ulykkelig over, at 
alle kammeraterne kunne se det på 
facebook.

Danmarks Lærerforenings kommen-
tar: Selvfølgelig er det ikke i orden 
at udstille en elevs præstationer over 
for andre.

Eksempel 7

I forbindelse med udtrækning af fag 

til afgangsprøverne i foråret fik læ-
rerne på en skole at vide, hvilke fag 
deres elever skulle op i dagen før 
eleverne - med besked om at det 
var fortroligt indtil næste dag. Men 
et par lærere drøftede det alligevel 
på facebook om aftenen og nogle af 
eleverne så det.

Danmarks Lærerforenings kommen-
tar: Vær altid opmærksom på tavs-
hedspligten Fortrolige oplysninger må 
ikke videregives til uvedkommende. 
Selv om det sker utilsigtet, er det 
stadig et brud på tavshedspligten.

Eksempel 8

På en skole skrev nogle lærere efter 
forårets fagfordeling på facebook, 
at nu var de endelig sluppet af med 
den forfærdelige 6a (eller hvad det 
nu var for en klasse) og også nævnt 
”irriterende” elever ved navn.

Danmarks Lærerforenings kommen-
tar: Hvad du ikke ville stille dig op 
på en ølkasse og udbasunere det for 
alverden, skal du heller ikke skrive 
på sociale medier.

Eksempel 9

En ansat skrev ufordelagtigt om en 
kollega på sin facebook-side. Sam-
me kollega er meget aktiv via sin 
facebook-side og er venner med alle 
elever og forældre.

Skolelederen fulgte op med kraftigt 

Venner med elever og forældre på  
facebook – er man lærer eller privat? 



at opfordre til, at man som lærer 
ikke bruger facebook som kommuni-
kationsmiddel med elever og for-
ældre. Dette skal ske via forældre/
elev-intra.

Danmarks Lærerforenings kommen-
tar: Ledelsen er i sin fulde ret til at 
instruere de ansatte om, at man 
ikke må have sine elever og deres 
forældre som ”venner” på facebook. 
Relationerne lærer-elev og lærer-for-
ældre er professionelle relationer – 
ikke private. Ledelsens forbud gæl-
der naturligvis ikke for personer, der 
har private relationer uafhængigt af 
arbejdet – f.eks. familjetilknytning, 
fællesskab fra fodboldklubben eller 
skakklubben o.l.

Eksempel 10

En lærer lod sin pc’er stå åben. En 
kollega tog pc’eren, gik ind på ved-
kommendes facebookprofil og invi-
terede til åbent hus. En forholdsvis 
harmløs spøg, men kollegaen holdt 
sig ikke til det. Han eller hun skrev 
også noget om druk - og dette var 
knap så heldigt. I løbet af få timer 
var skolebestyrelsen og skolens le-
delse i alarmberedskab, og der blev 
udsendt et dementi.



10 gode råd om 
ansattes adfærd på internettet

1 Opfør dig på de elektroniske medier, som du vil gøre på dit arbejde og i  
 det offentlige rum i almindelighed. Udvis den samme respekt for andre,  
 som du gør i et personligt møde

2 Kommunikation på de sociale medier er at sammenligne med anden  
 kommunikation i det offentlige rum

3 På skoleintra eller på andre arbejdsgiverplatforme er du professionel.  
 På facebook er du privat. Bland ikke de to ting sammen. Relationerne  
 lærer – elev og lærer – forældre er en professionel relation – ikke en  
 privat. Det samme gælder, hvis du arbejder på andre arbejdspladser  
 end skoler. Lad være med at udviske forskellen mellem det private og  
 det professionelle

4 Hvis du af en eller anden grund vil bruge facebook til arbejdsmæssige  
 formål, så opret en særskilt facebook-konto med din professionelle 
 identitet

5 Hvis du sender e-mails som privatperson, så lad være med at sende  
 fra arbejdspladsens e-mailadresse. Det må ikke se ud, som om du  
 (uberettiget) skriver på arbejdspladsens vegne

6 Hvis du bruger din ytringsfrihed, f.eks. til at kritisere din offentlige 
 arbejdsgiver, så sørg for, at det er tydeligt, at du ytrer dig som privat-
 person. Skriv f.eks. ”Jeg er lærer på XX skole, men udtaler mig her som  
 privatperson…”

7 Tænk dig om, før du lægger billeder ud – overvej, om de skøre billeder  
 fra julefrokosten nu også er sjove om et halvt år…

8 Tjek dine sikkerhedsindstillinger

9 Vær opmærksom på tavshedspligten. Du må ikke afsløre andre perso- 
 ners private forhold. Private forhold er især oplysninger om sociale og  
 økonomiske forhold, race, religion, politisk anskuelse, seksuelle for- 
 hold, strafbare forhold og helbredsoplysninger. Hvis du er privat ansat,  
 kan der være oplysninger om interne forhold i virksomheden, du ikke  
 må røbe. For eksempel forretningshemmeligheder, kundekreds eller 
 samarbejdspartnere

10 Hvis du har stærke følelser over for et indlæg på f.eks. sociale medier,  
 så lad være med at kommentere med det samme. Sov på det – og  
 svar så nøgternt og sagligt, hvis du synes din mening skal frem. Du  
 står stærkere, hvis du formår at give et konstruktivt svar på ukvalifice- 
 ret brokkeri




