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Sosiale medier 
og 

etikk
Av Mona Pedersen Unnerud

Sosiale medier

• Nettbasert tjeneste, som legger 
til rette «for mange – til – mange 
kommunikasjon»

• 2008
• Brukerne står for innholdet
• Twitter, Blogg, Instagram, 

YouTube, Snapchat, Facebook
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Etikk

• Gammel, klok lærdom
• Læren om moral
• «Den gylne middelvei»
• «Hva er til det beste for 

flest mulig?»

Platon

-Fornuften forteller hva som er rett og galt, og 
ved hjelp av den kan vi finne fram til den faste 
og uforanderlige regelen for hva som er rett og 
galt. 
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Full kræsj mellom 
disse…..?

Sosiale medier vs. etikk

Utfordringer

• «Lett på finger ’n»
• «Folk snakker rett fra levra»
• «Et talerør»
• «Det er for sent å snu»
• Ubegrenset lagring
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5 dilemmaer

• Rolledilemma
• Lett – på – fingeren -dilemmaer
• Ambisjonsdilemma
• Ytringsdilemma
• Kunnskapsdilemma

Rolledilemmaer

• Hvem er jeg som skriver? 
• Privatperson/bioingeniør
• Fjerne eller nære venner/bekjente
• Rollekonflikter
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Lett – på – fingeren - dilemmaer

• Rask spredning av info
• Spontane reaksjoner
• Dårlig «kvalitetssjekk» på det som deles
• Screenshot og videresending

• “Las du saka 
eller berre 

overskrifta?”
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Ambisjonsdilemmaer

• Om å gjøre å ha mange 
venner?

• Selger vi oss «billig» for å 
oppnå likes?

Ytringsdilemmaer

• Utveksle meninger og synspunkter
• Kontroversielle spørsmål
• Hvor frittalende kan vi være?
• Enig eller uenig om noe
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Kunnskapsdilemmaer

• Forskjeller i kunnskap og forståelse
• Kunnskap har makt

Nettmobbing er IKKE 
greit:

• Lærer fra vi er små
• Mobbekampanjer i barnehager 

og skoler
• Mobbing på arbeidsplassen
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Nettmobbing er IKKE greit:

• Men det finnes unntak….
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Skøytetur:

• Lærerassisten
t til 13 åring:

• “Skal knuse 
trynet ditt, så 
du drukner i 
ditt eget 
blod.»
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• «Fortjente å 
bli voldtatt.»

Barndom på nett….

• Bleieskift
• Felling av tenner
• Sykdom
• Første skoledag
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Sosiale medier på arbeidsplassen

• Tidsbruk?
• Venner med sjefen/blodgivere?
• Dele frustrasjon og ivareta taushetsplikten?
• Videresende informasjon om for eksempel 

arbeidsstedet/arbeidsgiver?

Utsvevende grenser

• Grensene mellom det profesjonelle og det 
private er blitt mer uklare, så også 
spillereglene.

• Trenger vi klare regler for bruk av sosiale 
medier i arbeidsforholdet?

• Ytring i henhold til lojalitetsplikt
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Bakgrunnssjekk

• Arbeidsgiver bruker offentlig tilgjengelig 
informasjon for å skaffe seg opplysninger om 
sine arbeidstakere.

• Sosiale medier kan gi kan gi ukorrekt, ikke 
oppdatert og unødvendig informasjon.

Rolleforståelse

• Refleksjon over egen rolle
• Refleksjon over egen profesjonalitet
• Yrkestittel (lærer, dommere, ledere, leger, 

bioingeniører) 
• Styrende for hvordan man bruker sosiale 

medier? 
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Offentligheten

• «Sier du noe til mange hundre venner på 
Facebook, er ikke det det samme som å sitte på 
kafé med fire venner. En Facebook-ytring som 
publiseres til så mange, er helt åpenbart 
offentlig. Det er det samme som å rope 
budskapet på et torg eller å henge opp plakater 
i en småby. Ergo ytringen er offentlig.»

Offentligheten

• «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.» 

• Pressens faglige utvalg, PFU.
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Tabber......

Thank you too, Micheal

• I had a great time as well. I’m glad 
you enjoyed my…. (pip*) I must 
admit I haven’t had sex in a while, 
so getting mounted by such a 
strong and powerful man was a 
pleasant surprise after so many 
long months of abstinence.

• I hope this message doesn’t scare 
you off, I just wanted you to know 
what a wonderful time I had with 
you. You are permanently invited 
to….
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• Oh, Tracy, seriously! You didn’t 
think FB was private did you, 
that’s why they have options to 
send email

• Oh, no! Somebody please tell my 
how to erase this!!! I wrote inside 
the wrong box. How embarrassing 

• Nice!

• No! Please, tell me how to get 
ride of this post!

• Don’t know how, the whole world 
knows you got laid. LOL.

«LOL»

• «Grandma just died. 
LOL.»
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LOL
“Lots of love”
“Laughing out 
loud”

• Den enkelte må 
oppfordres til å bruke 
godt skjønn. 

• Etiske prinsipper er 
gode som 
retningslinjer.
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Er det lov?

• Sosiale medier må brukes i henhold til det som 
er lov.

• Er det dermed sagt at det er greit så lenge man 
holder seg innen lovverket?

Er det lurt?

• «Det røde flagget»
• Jammen, det er jo lov….
• Det føles riktig for meg….
• Jeg har alltid gjort det….
• Alle andre gjør det….
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Det positive med sosiale medier!

Politiet
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Røde kors
Kreftforeningen

Åpenhet

•"Gleden er større når den deles og 
sorgen lettere å bære når man 
deler".
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• Noen ganger kan fotografering og filming på 
offentlige institusjoner komme i konflikt med 
retten til personvern og privatliv.

• Det samme vernet gjelder for de ansatte 
• En offentlig debatt om spredning av bilder og 

film uten samtykke fra dem det gjelder

• Sosiale medier har gjort det 
mulig for mange å dele både 
meninger og bilder fra 
sykehus og sykehjem, 
barnevern, barnehager og 
skoler; og blodbanker!
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Bent Høie

• «Ny teknologi og nye holdninger til pasienter og 
brukere har ført til at mennesker som tidligere 
ble overhørt og oversett nå blir sett og hørt. 
Det skjer gjennom tradisjonelle medier og 
gjennom sosiale medier. Vi skal legge til rette 
for at det fortsatt skal være slik.

• Men vi må forholde oss til dette: Ikke alle 
mennesker vil bli sett. Ikke alle mennesker vil 
bli hørt. Ikke alle mennesker vil dele frykten 
eller frustrasjonen. Det er også en rettighet. 
Ikke minst for dem som ikke kan bestemme 
selv.»
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Blodbanken på nett

• Kontakt med kundene 
dine

• Økt synlighet og 
lojalitet

• Fine opplevelser
• Økt trafikk på 

nettsiden

• Kan følge med på 
andre

• Dele innhold lett og 
raskt

• Skape 
kunderelasjoner

Blodbankens Facebook 
side:

• Informasjon
• Karantener
• Nyheter
• Forskning
• Kjentfolk 
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Verving

«Kjendiser»



22.11.2017

25

Informasjon

Kjentfolk, venner og kollegaer
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Karantener

Konkurranser
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Gladsaker

«Skryt, heder og ære»
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Det ble ikke så ille som vi fryktet…

• Ufine kommentarer/situasjoner/nett troll
• Unødvendig reklame fra privatpersoner
• Venneforespørsler fra givere
• Givere deler sine bilder/videoer

Pass på!

• Muntlig samtykke av alle involverte
• Sensurer tappenummer på blodposene
• Sensurer bilnummer/personer i bakgrunnen
• Riktige innstillinger på personvern
• Hvem svarer?
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Henge med i tiden:

• Være der giverne våre er (telefon, epost, 
messenger)

• Ikke gape over for mye
• Siden må følges opp helhjertet

Fornuftig bruk!


